
a fanatikus orvos típusát kelti életre, aki
vakbuzgó meggyőződéssel hisz gyógy-
módjainak csalhatatlanságában, és inkább
halálba küldi betegeit, mintsem hogy egy
jottányit is engedjen orvosi előírásaiból.

Különös őrültként értelmezi Csernák
Árpád a rezonőr Béralde nehéz szerepét.
Furcsa, démoni figurát játszik, a közjá-
tékok titokzatos szervezőjét, s így némileg
előkészíti az orvossá avatás játékának
váratlanul ördögivé, démonivá forduló
jellegét. Félhomályban, csuklyás Ku-Klux-
Klan-figurák töltik be a színpadot, s
Argan ebbe a gyilkos céhbe kéri felvételét.
A ceremónia közben fokozatos
változáson megy keresztül, ostobácska
rossz diákként járul vizsgáztatói elé, de
mind önteltebbé, magabiztosabbá válik,
ahogy megfelel a vizsgakérdésekre. Mire
orvossá avatják, már maga is elhiszi, hogy
elegendő tudással rendelkezik hivatásának
gyakorlásához, s joggal félhetünk attól,
hogy a jövőben a Kolikácziusokkal és
Purgókkal együtt gyötri, irtja majd
embertársait.

Furcsa, elgondolkodtató befejezés. Hi-
szen Molière szándékai szerint az orvossá
avatás komédiáját azért rendezik, hogy
végképp bolondot csináljanak Arganból.
De így a bolondéria félelmetes szertartás-
sá változik, amelynek végén az ártalmatlan
bolond kezelhetetlenül veszélyes őrültté
válik.

Démoni erővel felruházott, különös
teremtésként képzelte el Szőke Toinette
szolgáló alakját is, aki cselédi állásához
képest meglepő befolyással és tekintéllyel
bír Argan házában. Molnár Piroska egy
talpraesett, okos, energikus paraszt-lány
szolgálót kelt életre, akit évtizedes
hűségéért már szinte családtagként sze-
retnek gazdái. Különösen remekel a har-
madik felvonás átváltozójelenetében, ahol
hol szolgálóként, hol orvosnak öltözve
jelenik meg Argan előtt.

Á népes szereplőgárdából feltétlenül
említést érdemel Helyey László kitűnő
Cléante-alakítása. Molière szerelmes fia-
taljai mind egy kaptafára húzhatók, szinte
csak nevükben különböznek. Az őket
megelevenítő színészeknek nem-igen van
mit játszaniok. A soványka szerepet
Helyey annyi fanyar humorral, öt-lettel
gazdagítja, hogy végül is gondosan
körvonalazott, eleven embert jelenít meg
a színpadon, egy eleven eszű fiatal-
embert, aki úgy véli, minden eszközt
megengedhet magának, hogy lejárassa
ostoba riválisát szerelmese előtt,

Lujzácska néhány sorának elmondását
többnyire a társulat egyik tagjának vál-
lalkozó szellemű kislányára szokták bízni.
Ezúttal Pogány Judit vállalta ezt a nyúl-
farknyi szerepet, és bizonyította be újra,
hogy nagy színésznő számára nincsenek
kis szerepek.

Nyilvánvaló, Molière-t játszani egyre
nehezebb feladat, mert egyre nehezebb a
jól ismert klasszikus szövegekből valami
újat, méghozzá napjainkhoz szólóan lé-
nyegesen újat kiolvasni, s rátalálni az új
mondanivalóhoz, az új gondolatokhoz
illő játékmódra és korszerű játékstílusra.
Á nehéz feladattal sem Lengyel, sem
Szőke nem tudott megnyugtató módon
megbirkózni. Nem születtek nagy elő-
adások, csak érdekes kezdeményezések és
szép részletmegoldások, amelyek a kö-
vetkező nekirugaszkodásra remélhetőleg
már elvezetnek a várva várt, nagy
Molière-előadás okhoz.

Moliére: Képzelt beteg (Kaposvár, Csiky Ger-
gely Színház)

Fordította: Illyés Gyula. Rendező: Szőke
István. Zeneszerző: Darvas Ferenc.
Koreográfia: Majoros István m. v. Jelmez:
Füzy Sári. Díszlet: Szőke István. Karmester:
Hevesi András. Segédrendező: Pányoki
László.

Szereplők: Vajda László, Czakó Klára,
Réti Erika, Pogány Judit, Csernák Árpád,
Helyey László, Dánffy Sándor, Jeney István,
Simon Géza, ifj. Mucsi Sándor, Hunyadkürti
István, Molnár Piroska, Gőz István, Balák
Margit, Kókai Mária, Kiss Kati, Beregszászi
Olga, Cselényi Nóra, Imre Emma, Tóth
Eleonóra, Simány Andrea, Basilides Barna,
Hunyadkürti György, ifj. Somló Ferenc,
Stella Attila, Simon Zoltán, Hunyadkürti
Ilona, Dani Lajos.

Moliére: A versailles-i rögtönzés (Madách Szín-
ház Kamaraszínháza)

Fordította: Illés Endre. Rendezte: Lengyel
György. Díszlet: Köpeczi Bócz István.
Jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Maszk:
Bajkai István. Zenéjét összeállította: Palásti
Pál.

Szereplők: Márkus László, Bálint András,
Székhelyi József, Sztankay István, Safranek
Károly, Sunyovszky Szilvia, Schütz Ila,
Káldi Nóra, Csűrös Karola, Hűvösvölgyi
Ildikó, Szoboszlai Éva f. h., Kéry Gyula,
Medgyessy Pál f. h., Nagy Béla, Szolnoki
Tibor f. h., Szabó Ferenc, Orth Mihály f. h.

Molière: Tartuffe (Madách Színház Kamara-
színháza)

Fordította: Vas István. Rendező: Lengyel
György. Díszlet: Köpeczi Bócz István.
Jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Maszk: Baj-
kai István. Zenéjét összeállította: Palásti Pál.

Szereplők: Márkus László, Ilosvay Kata-
lin, Sunyovszky Szilvia, Székhelyi József,
Hűvösvölgyi Ildikó, Safranek Károly, Bálint
András, Sztankay István, Schütz Ila,
Némethy Ferenc, Gáti Oszkár, Szoboszlai
Éva f, h., Medgyessy Pál f. h.

MÁRIÁSSY JUDIT

A siker öröme

A Kései találkozás
a Madách Kamarában

Arbuzov kétszemélyes darabja könnyes-
búsan végződik. A Madách Színház Ka-
maraszínházában, ahol Kései találkozás

címen játsszák, még happy enddel is
megajándékozzák a nézőt. Hamisítás?
Ellenkezőleg! Á szovjet színpadi iroda-
lom idős és termékeny mestere maga
sugall minden olyan fordulatot, mely a
nagyérdemű közönséget s annak érzelmes
óhajait kielégíti. Az az eredeti, könnyes-
bús vég is csak afféle szemérmes szerzői
gesztus, hiszen az előző jelenetekből már
úgyis sejtjük, hogy a morózus medvéből
gáláns lovaggá olvadt Alekszej
Nyikolajevics és a bohókásan nagy-szívű
Lidia Vasziljevna egyszer még egy-máséi
lesznek.

A darab - happy enddel vagy anélkül -
nem akar se többet, se kevesebbet, mint
hálás szerepet adni két színésznek, a kö-
zönségben pedig jótékony szellemi pi-
hentetésként megérinteni a lélek leg-
könnyebben megpendíthető húrjait: a jó-
tékony együttérzését meg a nosztalgiáét.
És szelíd humorral - a nevetést is sorom-
póba állítani a sikerért.

Ha a történetet lecsupaszítanám, ha el-
felejteném azt, ami a Kései találkozásban
egyedül felejthetetlen - Tolnay Klári és
Mensáros László játékos játékát - a mese
voltaképpen abszurdabb volna bármely
abszurd darabnál. Jócskán akad benne
olyan képtelenség, melyhez hasonlítva
még az is földhözragadt realizmus, ha egy
hivatalfőnök önszántából orrszarvúvá
változik, vagy egy asszony nyakig a
homokba temetve tükrében nézegeti ma-
gát.

Nézzük meg például közelebbről a két
hőst.

A férfi leningrádi sebész volt, egyetlen
nőt szeretett életében, a feleségét - egyút-
tal kollégáját -, aki elesett a második vi-
lágháborúban, és egy Riga közelében levő
tengerparti temetőben nyugszik. Alekszej
Nyikolajevics ezért elhagyta otthonát, a
hős várost, s leánygyermekével a temető
közelébe költözött szanatóriumi
főorvosként, tehát a szakmájával is sza-
kított (olykor ujjgyakorlatként operál
egyet-egyet a városi kórházban), hogy
naponta virágot vihessen a hitves sírjára.



Vajon miért nem exhumáltatja? Művelt
ember létére miért nem emlékét ápolja,
miért a sírt? Nem tudni. Az abszurd hős-
nek lányán kívül - aki már alig látogatja őt
- senkije sincs. Se kutyája, se macskája, se
barátja. A darab indításakor az a
benyomásunk, hogy még a beutaltakra
sem kíváncsi. A nők iránt viszont hatá-
rozott ellenszenvvel viseltetik.

S ki a hősnő, aki végül eltéríti a Hűség
két lábon járó jelképét szokásaitól, és léket
üt mizantrópi keserűségén?

Lidia Vasziljevna úgy jelenik meg egy
piros svájci sapkával a fején az első
képben, mint a cirkusz közönséges tün-
dére, és bűvésznek hazudja magát. Szem-
telen, szertelen, éjszakánként dalol a szo-
batársainak, és kimászkál az ablakon, mert
rajong a természetért.

Ám e női Bajazzóról, aki egy Shaw-
nőszemélyt megszégyenítő kiszámított-
sággal, lelki sztriptízzel hódítja meg a
doktort, kiderül, hogy csak cirkuszi pénz-
táros, egy zenebohóc elhagyott felesége,
egykor pedig színésznő volt. A pályát
azért kellett elhagynia, mert miután
tizennyolc éves fia elesett valahol Né-
metországban, többé nem tudott fellépni
olyan darabban, melyben lövés dördült el
vagy megöltek valakit. „A halál számomra
már nem játék volt, hanem véres valóság" -
mondja. A mondat fellengzős. A figura
nem. Lidia abszurd tündér, aki nemcsak a
színpadért és a természetért rajong, de a
konyhaművészetben és a
gombfelvarrásban is mester. A Hűséggel
szemben - vagy mellett - ő a Csapongó
Életszeretet.

Miért nincs alkalmunk elidegenedni
ettől a két valószínűtlen alaktól? Miért
nem zavar, hogy a vidám Lídia idézett
mondata, anyai bánata a darabban nem
több egy bárányfelhőnél, mely csak egy
pillanatra akadályozza meg, hogy sütké-
rezzünk csacska jókedve fényében? Miért
nem tűnik fel, hogy a Jurmala nevű üdü-
lőövezetben nincs se pletyka, se betegség,
sőt voltaképpen emberiség sincsen? Miért
fogadja a közönség olyan meghatott
örömmel ezt az idős párról szóló love
storyt?

Mert nemcsak a szerző, hanem a darab
rendezője, Szirtes Tamás is mindent a két
nagyszerű színészre bíz. (Amikor először
láttam az előadást, zavarba ejtett még Götz
Béla díszlete, a forgó panelek, melyekre
hol tengerparti, hol rigai színes képek
vetítődnek s lejtenek érzelgős kör-táncot.
Ismerem az eredeti helyszínt. Még azt a
jurmalai alkotóházat is, ahol Arbuzovnak
szép, tengerre nyíló szobája
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an. Benéztem egy szanatórium ablakán,
mikor ott éppen táncoltak a beutaltak,
öztük sok ötven-hatvanéves nő - egy-
ással. De Jurmalában a bárokban pop-

ene szól, Riga nemcsak óváros és zene,
anem eleven, forgalmas kikötőváros is,
hol épp úgy „farmerban" járnak a fiata-
ok, mint nálunk. Mégsem Götz Béla té-
edt el, hanem én. A díszletből azt a
eménységet, szikár szépséget hiányol-
am, ami Lettországot jellemzi, a darab
zíntere viszont az érzelmes orosz lélek.)
zért illik kitűnően a szöveghez az ének-
zám, melyet Tamássy Zdenkó szerzett
olnay Klárinak. „Ó, a boldogság, a
oldogság - Az igazi nagy siker, - Amíg
lsz, amíg élsz, - a tapsot nem felejted el .
." dalolja a színésznő, és az igazi siker
áris kirobban, szűnni nem akaró taps

ogadja a produkciót minden elő-adáson,
ogy a következő jelenetben

hasonló tapsorkán nyugtázza Mensáros
charlestonozását, az ironikusan előadott
páros tangót, mely - Arbuzovhoz híven-
felolvad egy konvencionális keringőben.

Mindig izgalmas figyelni, miként hozza
létre két kimagaslóan tehetséges mű-vész
a darab egyenetlen tempójával, a
kétrészes befejezés buktatójával dacolva -
a siker varázslatát.

Kezdetben úgy tetszik - nehezen. Men-
sáros megjelenik, leül, cukorkásdobozt
tesz maga elé, és mintha rosszul érezné
magát a bőrében. Úgy tetszik: ezt a fel-
nőtt, okos férfit feszélyezi, hogy úgy kell
tennie a reflektorfényben, mintha nem
önmaga volna, hanem egy idegen sze-
mély, ragasztott bajusszal.

Vele ellentétben Tolnay úgy perdül be a
színpadra, idézőjelbe tett huncutsággal,
mint aki egyenesen néhai naivaszerepei-
ből, a XIV. Renéből vagy a háború előtti

o lnay Klá r i és Mensáros László a Kései ta lá lkozásban ( I k lády László fe l v . )



magyar filmvígjátékok egyikéből érkezett.
Mintha Irina, Blanche és Warrenné meg
se történtek volna. Jön és bűvöl, fején a
piros sapka, hangja ugyanaz a kamaszosan
hajlékony hang, mint régen, többen fel is
sóhajtanak: „Milyen édes!"

Csakhogy ez az „édesség" - látszat.
Amint a két színész tekintete találkozik, s
a két pólus áramkörré alakul, Mensáros
feszélyezettsége is átadja helyét a művelt
jellemszínész öniróniájának és a társas-
játék örömének. Tolnay pedig groteszket
vegyít a bájba, grimaszt vág a tükörbe,
játszik az életkorával. Úgy adogatnak
ketten egymásnak, mint az asztaliteni-
szezők, de egyikük sem él a leütés jogá-
val, hiszen értünk pattogtatják a labdát, és
nem versenyeznek. (A partnerrel való
kontaktus minden színpadi előadásnak
döntő eleme. Ritkán jelentkezik ilyen
mesterfokon, mint ebben a párosban.
Hatása olyan emocionális, hogy nem hagy
időt a gondolkodásra és a kételkedésre.)

A harmadik, a rigai dóm előtt játszódó
jelenetig a néző vígjátékot lát. Már-már
bohózatot. És nevetgél. A dóm előtt lépi át
a két színész a következő buktatót. Lidia
sírva menekül ki a koncertről, a férfi
utánamegy, faggatja, megjelenik a
szentimentalizmus felhője, de máris elűzi
egy vígjátéki eső, illetve játék az esernyő-
vel. De máris itt a következő veszedelem: a
férfi szívrohama. Mindezt csak a két
színész érzékeny ízlése menti meg a
giccstől. Tolnay sírása ugyanis nem akar
megríkatni, némi komikumot kever hozzá,
mint aki tudja, hogy ha komoly okkal
bőgünk is, olykor más szemében kicsit
nevetségesek vagyunk. Mensáros
hasonlóképpen óvakodik a színpadi
rosszullétek szabványelemeitől. Nem
szenveleg, inkább fél. Mint a valóságos
ember, amikor nehezebben lélegzik, és
meg-sejti, hogy az élet véges.

Az egész első rész után szép taps jelzi,
hogy a közönség hálás, amiért ilyen kelle-
mesen látják vendégül. A szünetben di-
csérik a színészeket, aztán másról beszél-
nek az emberek. Sokáig kell sorban állni a
Jaffa szörpért.

A második részt menten magasabb
hőfokra hevíti az énekszám. Tolnay egy-
idejűleg hiszi is a szöveget, meg el is tá-
volodik tőle. Marionettmozgása, hang-
jának gondosan adagolt megbicsaklásai
taníthatóak volnának: miként őrizheti meg
a színész művészi méltóságát még
„brettli"-helyzetben is. A mit csinál : el-
ragadó. Ő maga elragadó.

És mellesleg - boldog. Mensáros is az,
ettől olyan mulatságos a táncjelenetben,

bár olykor mintha figyelmeztetné magát:
ezt a sikert nem kell olyan komolyan
venni ... Nincs igaza. A sikert még akkor
is komolyan lehet venni, ha csak a Gellért-
hegyet kell megmászni érte és nem a
Mount Everestet. A siker ugyanis - köz-
vélemény. És az Arbuzov-darab esetében
sem adják olyan könnyen. Az előadás
megdolgozik érte.

Például a temetőjelenetben, ahol talán
még nehezebb elűzni az abszurd helyzet
érzelgősségét, és megint sikerül, fegye-
lemmel, ízléssel, iróniával.

S amit ugyancsak taníthatnának: a happy
end. A csalás.

Mensáros mint egy szíven szúrt Higgins
professzor mered maga elé. Elisa-Lidia
végképp távozott. Halljuk, hogy elment az
autó. Aztán (akárcsak az előző, az első
befejezésben) visszatér Tolnay. Mensáros
kinyújtja mind a két karját - jaj, csak át ne
ölelje, rémüldözöm -, Tolnay odasiet hoz-
zá és lehajol. Arcát simítja a férfi kezére.
Olyan a színpadi látvány, minta női egyen-
jogúság szép nyomata: hasonló, középfaj-
súlyú színművekben néhány évtizeddel
ezelőtt csak férfi hajolhatott női kézre.

És ekkor már előretódulnak a nézők,
hogy közelről lássák a két színészt, a bájos
tapsrendet, és úgy ünneplik őket, mintha
magasrendű művészi igazságot tolmá-
csoltak volna. Mert amit ők nyújtottak, az
csakugyan művészet volt.

A sikernek én is örülök. Még akkor is,
ha eszembe jut, hogy ez a terem volt ott-
hona egykor, a háború éveiben a leghala-
dóbb, legintellektuálisabb színháznak.
Abban is játszottak könnyed és hatásos
kétszemélyes darabot nyár eleji
üdítésként. Arbuzové nem rosszabb, mint
az volt, ha nem is olyan korszerűen
életízű, mint a lengyel Agnieszka Osiecka
Ő meg ő című zenés játéka, melyet a Kései
találkozással egyidőben az Operettszínház
zseb-színházában játszanak. Tudomásul
kell vennünk, hogy ha a közönség igényli
az ilyen érzelmes abszurd mesét, akkor a
legtöbb, amit a színház tehet, hogy meg-
ajándékozza nézőit a színész művészeté-
nek magasiskolájával.

Aki ma Lidiát és Alekszej Nyikolaje-
vicsot ünnepli, elmegy utánuk majd oda
is, ahol Blanche-ként vagy Poloniusként
láthatók. A sztárkultusz haszna is lehet, ha
a csillag belülről fénylik.

Alekszej Arbuzov: Kései találkozás (Madách
Színház Kamaraszínháza)

Fordította: Sivó Mária. Rendezte: Szirtes
Tamás. Díszlet: Götz Béla. Jelmez: Piros
Sándor. Zene: Tamássy Zdenkó.

Szereplők: Tolnay Klári, Mensáros László.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Egy bemutatópáros
tanulságai

A Nagytakarítás Budapesten
és Veszprémben

Szokatlan eset, hogy egy színdarab két
különböző változatát mutatják be ugyan-
abban a színházi évadban. Szokatlan eset,
hogy egy kortárs magyar író - talán a
kritikák és főként a bemutató tapaszta-
latainak hatására - átdolgozza művét. Ez
történt Csurka István Nagytakarítás című
tragikomédiájával, amely az évad első
bemutatója volt a József Attila Színház-
ban. Az évad második felében láthattuk új
változatát a veszprémi Petőfi Színházban.
A két bemutató írói és művészi kü-
lönbségeinek vizsgálata alkalmat ad arra,
hogy közelebbről megismerjük Csurka
műhelyének néhány sajátosságát.

Csurka István a Ki lesz a bálanya? hő-
seinek önsorsrontó értelmiségi életfor-
mája, a Versenynap pusztító szenvedélyű
mikrovilága, az Eredeti helyszín művész-
kedő enteriőrjének leleplezése után a
Nagytakarításban megírta a hétköznapi
élet ijesztő kisszerűségét, pitiáner csalá-
sait, veszélyes önzését, társadalmi méretű
képmutatását.

Dramaturgiai javítások

Elengedhetetlen a cselekmény vázlatos
ismertetése, hogy megérthessük a két
variáció színpadi szituációinak különbö-
zőségét. Azt, hogy ezek a módosítások
hogyan segítik elő a második változat
színpadszerűségét.

A Nagytakarítás cselekménye a
klasszikus vígjátékból jól ismert
modellhelyzetre: a szerelmi háromszögre
épül. Ez a modell mai társadalmi érvényre
és hite-lességre törekszik, ezért a mai élet
jellegzetes kellékeit használja fel. A
történet szerint egy jólszituált
minisztériumi osztály-vezető viszonyt
folytat törekvő, nagyra-vágyó
titkárnőjével, barátjának „védett"
legénylakásán. A kapcsolat azonban kezd
terhes lenni számára, mert ismét belesze-
retett a feleségébe, és „egyirányúsítani"
akarja magát a magánélet területén. Jó
alkalmat nyújt ehhez a lakástulajdonos
barát felgyógyulása és várható hazatérése.
Ám mielőtt még felszámolódna ez a
viszony, a vígjátéki szabályok szerint
lelepleződik. A másik fél, a megcsalt férj
felvilágosítja a minisztériumi osztály-


