
ben nem fenyegető, csak komikus. A ki-
rály lábánál ücsörgő igazságos varga
(Gáspár Sándor) locsogásából nem érződik
ki a demagógszerep cinikusan tudatos
vállalása, vagy - esetleg - ennek ellen-
kezője, a végtelen ostobaság. Szilágyi Ti-
bor párizsi érseke nem az ország lelkiatyja,
csak jó szimatú nyomozótiszt. (Igaz, ebben
a leegyszerűsített szerepben kitűnően
megfelel.) A szerepformálásokból
hiányzik a szorongást, félelmet, rettegést
kiváltó talányos kétértelműség, a szöveg
legmélyén lappangó szándékok felszínre
hozása.

Ennek a misztikát teremtő funkciónak
egyedül Fehér Miklós díszlete felel meg.
A sötétszürke falak nyomasztó, kafkai
hangulatot árasztanak, s a perspektivi-
kusan szűkülő teret két, V-alakot formáló
bíborszőnyeg szeli át, színhatásában A
Mester és Margarita titokzatos, fekete
mágusának környezetét idézve. A szín-
falak mozgása is a mondanivalót szolgálná
eredetileg - a szűkülő és táguló tér
jelképes, az állandó áltváltozás a nyug-
talanság érzetét keltő lehetne -, a leg-
gyakrabban azonban mindez öncélú játék
csupán. Jánoskúti Márta jelmezei is
egyértelmű utalások. XIV. Lajos, vala-
mint a Szentírás Szövetség pap-katonái a
XX. század második harmadának
egyenruhadivatja szerint készült öltözéket
viselnek, s csak az alapeszme szem-
pontjából indifferens szereplők jelmeze
korhű.

Az előadás néhány pillanata mégis
maradandó emléket hagy. Feledhetetlen
lesz Darvas Iván és Ruttkai Éva (Made-
laine Béjart) kettőse, különösen az a be-
tétjelenet, amelyben a Tartuffe-öt Moliére
nyomasztó látomásával dúsítva adják elő.
Az összbenyomás alapján azonban nem
mondhatjuk, hogy a Vígszínházban sikeres
premier tanúi voltunk.

Mihail Bulgakov: Őfelsége komédiára (Víg-
színház)

Fordította: Elbert János. Rendezte: Marton
László. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez:
Jánoskúti Márta. Zenei összeállítás: Zsedényi
Erzsébet. A Moliére-betéteket fordította: Szabó
Lőrinc, Vas István, Csokonai Vitéz Mihály.
A képzelt beteg zenéjét szerezte: Dávid Gyula.
A rendező munkatársai: Deák Rózsa és Kornis
Mihály. Vívás: Pintér Tamás: Mozgás: Köllő
Miklós.

Szereplők: Darvas Iván, Ruttkai Éva, Her-
nádi Judit, Lukács Sándor, Koncz Gábor,
Szilágyi Tibor, Reviczky Gábor, Szakácsi
Sándor, Miklósy György, Gáspár Sándor,
Andai Györgyi, Bata János f. h., Pethes
Sándor, Szatmári Liza, Füzessy Ottó,
Szilágyi István, Szatmári István, Nagy Gá-
bor, Bod Teréz, Szabó Imre.

NÁDRA VALÉRIA

A zokogó színház
avagy Közjáték
Lear királyhoz

Színhely: Budapest, Egyetemi Színpad,
idő: 198o. december 5. Ronald Harwood:
Az öltöztető című darabjának premierje. A
színpadon: angliai kisváros, 1942. január,
a városka feltehetően egyetlen
színházának belső tere - öltözők, folyosók,
kulisszák.

Egy vidéken turnézó angol Shakespeare-
társulat igazgatója és egyben vezető
színésze, ki tudja, miért, miért nem,
délután a városka piacterén idegrohamot
kap. Este a Leart kellene játszania, de
hogyan? Lemondják a teltházas előadást
vagy se, ez itt a kérdés. A Művésznő
szerint biztosan sokan látták a Sirt, amint
éppen azt a bizonyos rohamot kapta. Jó
lenne, ha nem látná „így" a közönsége. Az
öltöztető, Norman, azt szeretné, ha
megtartanák, hiszen ő több mint másfél
évtizede dolgozik a Művésszel, és még
sohasem mondtak le előadást. Miért pont
ma tennék ? Kisvártatva meg is jelenik a
Művész, akit marasztaltak ugyan a
kórházban, de nem hagyott magának
injekciót adni. A Sir semmire nem em-
lékszik, természetesen a szerepére sem.
Ebből még akármi lehet, mereng a gya-
nútlan néző. Például kiderülhet, miért
kapott a Művész pont ezen a lucskos
januári csütörtökön idegösszeomlást, vagy
eljátszhatják akár valamiféle groteszk
játékban a Leart. Erre a reményre a
Shakespeare-dráma kezdő jelenetei
bátorítják fel a nézőt. Így mindjárt el is
árultam, hogy természetesen eljátsszák a
Leart. Enélkül persze nem is lenne
Harwood-darab.

Hogy darab nincs, arról a második rész
győzi meg a kételkedőket. Ahol ugyanis
az írónak bonyolítani és megoldani
kellene, ott kiderül, hogy már bonyolítani
se volt mit, nemhogy megoldani. Valamit
azonban mégis kell csinál-ni, hogy a
játékidőt kitöltsék, legegyszerűbb, ha az
ötletes kezdést, iróniát és a mindenesetre
több játéklehetőséget ígérő színdarabot
átfejleszti a szerző melodrámába. A
Művész hivatása teljesítése -
lemaszkírozás közben az öltözőjében hal
meg, de csak akkor, amikor már
megmentette a teltházas előadást. A
kedves néző együtt zokoghat az öltöz

tetővel. Azért nehogy azt gondolja bárki
is, hogy a Madách Színházban (mint fen-
tebb írtam, Egyetemi Színpad) ilyen
könnyen megúszhatja. Mielőtt a tragikus
kifejlet bekövetkezne, hogy a darab egy-
ben „politikai töltetet" is kapjon, légi-
támadás is van benne. Erre nyilván a poén
kedvéért van szükség, hogy a Mű-vész a
viharjelenet előtt szidhassa a nácikat, akik
a bombázást nem egyeztették a színpadon
dúló orkánnal. Sajna. A második
világháborúra vonatkozó részek minden
különösebb következmény nél-kül
kihagyhatók, legfeljebb kevésbé len-ne
nélkülük a darab hazug. De ennek itt kell
lennie, hiszen nélküle elvész a politikai
mondandó, az üzenet. Enélkül ma már
nem lehet. A darab sajnálatos módon mást
is üzen, mint a második világháború alatti
angol „kormányprogramot" - mármint
hogy harcolni és túl-élni. Például üzen a
kritikusoknak, amit a műhelytitkokba
bepillantó közönség zajos tetszéssel
fogad. A darabnak ezt a dialógusát a
rendező pontosan erre a hatásra számítva
mindenesetre jól ki is ugratja.

„Norman:... kiket gyűlöl? A kritikusokat?

Művész: Én? A kritikusokat? Csak saj-
nálom őket. Hogy lehet gyűlölni azt, aki
nyomorék, gyöngeelméjű vagy halott?
Torzszülöttek."

(Nyíltszíni taps)
És ez még nem minden. Hátravan a leg-
főbb, az ars poetica-szerű üzenet a
Színházról. Lássuk:
„Norman: Sose csüggedjen.
Művész: Csak eltűnődtem.
Norman: Soha, de soha nem szabad el-
csüggedni. Na jó. Talán. Néha. Éjjel!
Esetleg karácsonykor, ha egy gatyát sem
kap az ember! De nem ebben az épület-
ben! Itt soha! A szenvedély az jó, de
önzetlenül! Anélkül, hogy túlzottan szá-
mon tartanád a más szerencséjét, ahogy
mondani szokás. Itt nem számítanak a
címek, itt szépség van, örök tavasz és
nyár, itt elviselhető a fájdalom. Itt nem
létezik magány, mert velem együtt ontja a
vérét más is. Persze szép csöndesen, de
együttérzően. Könnyen sérülsz, de ez is
értékes tulajdonság! Én sem önző érdek-
ből vagyok itt. Nem vádolhatnak alantas
célokkal. Megtaláltam, amit kerestem, és
hogy mit, ahhoz senkinek semmi köze.
Szegényes? Lehet. De soha, soha nem
szabad elcsüggedni."

Ha eddig nem tudta volna valaki,



színház=tündérország. Ha jól emlék-
szem, több üzenet nincs. Miután már ezt
a magvas igazságot is hallotta a néző a
rongyos nadrágú, de érző szívű öltöz-
tetőtől, már nem is nagyon érdekli, mi
történik még a színpadon. A szerzőt és
nyilván a rendezőt viszont az nem érdekli,
hogy a nézőt érdekli-e. Ha fene fenét
eszik is, a Művésznek meg kell halnia,
hogy teljes legyen a megrendülés.

Már-már túlzottan is valószerű szín-
padkép fogadja a belépőt az Egyetemi
Színpadon. Ebben az értelemben a Mű-
vésznő kosztümjétől az utolsó szögig
minden hiteles. Valódiak a könnyek, a
játékok, az irónia, a hitvallások, valódi a
megvetés és a rajongás, egyet kivéve: a
darabot.

Mindennek ellenére a siker két okból is
biztosított. Az emberek bizonyos fog-
lalkozásokat mindig is kicsit titokzatos-
nak láttak, ebből következően miszti-
fikálták is. Ilyen a színész munkája. A
közönség szívesen benéz a „kulisszák
mögé", mert az a legtöbb esetben rejtve
marad előle. Ha ez sikerül, úgy érzi ma-
gát, akár Irene, a kellékeslány a Művész
öltözőjében, mintha szentélybe nyerne
bepillantást, ahol a művészet papjai
öltöznek. A másik ok, hogy ez az előadás
nem tekinthető másnak, mint Mensáros
László és Haumann Péter megérdemelt
jutalomjátékának. Ez a két kitűnő mű-
vész a siker biztos záloga. Nincs ennél a.
két szerepnél hálásabb feladat színész
számára. Teljes tudásuk bedobásával teljes
érzelmi skálákat játszhatnak el. Mindkét
szerep róluk szól, az ő titkaikról,
sebeikről, vágyaikról. Néhol szinte
játszaniuk sem kell, csak hozni önmagukat
natúrban. Ronald Harwood, hírlik, maga
is színházi öltöztető volt, mielőtt szerzővé
lépett volna elő, mindent tud a színházról,
a színészről, legalábbis ami a felszínt illeti,
a színészi műhely titkairól, a művészi
nagyszerűségről és az emberi gyarlóságról.
Mensárosnál és Haumann-nál ehhez
ideálisabb partnert nem lehetett volna
találni. Ok is mindent tud-nak minderről.
Önfeledten és boldogan játszanak.
Mensáros Lászlót régen nem láttam ilyen
lenyűgözőnek. Rezignációiban, mintha
nem is játszana, csak beszélne életéről. Az
előadás sok-sok pillanata viszont olyan
hangjait, gesztusait hozta elő, amelyekről
nemcsak rendezői feledkeztek meg,
hanem mintha ő maga is megfeledkezett
volna. A humor, az

irónia finom játékaira gondolok. Olyan
összehangoltan, összecsiszoltan játszanak
ketten Haumann Péterrel, mintha
sohasem csináltak volna mást, mint amit
most a színpadon látunk tőlük. Milyen
gazdag és sokértelmű az a némajelenet,
amikor Haumann lefekteti pihenni a
Művészt a Lear viharja után, és Mensáros
lefektében a kerevetről a padlóra ejti jobb
lábát. Méltóságteljesen és odaadóan fi-
gyeli, vajon öltöztetője felemeli-e. Tudja,
hogy felsegíti, de minduntalan a teljes
odaadást kívánja tőle, és ezt újra és újra át
akarja érezni, próbára akarja tenni.
Haumann először gazdájára tekint, de
aztán. ösztönösen a kerevetre emeli
Mensáros lábát. Igen, de nem elég óvatos.
A Művész szántszándékkal egy pillanat
alatt ismét a padlóra csúsztatja harisnyás
lábát. Az öltöztető tudja, hogy újra segí-
teni fog, de már bosszantja kicsit a dolog.
Jelentőségteljesen Mensárosra néz. A
rezzenéstelen arcon csak a szem moso-
lyog kicsit diadalmasan, gunyorosan és
várakozón. Végül Norman újra lehajol, de
ezúttal sem elég találékony, mert a
következő másodpercben újra csak a
padlón van a Művész lába. Az öltöztető
most már komolyan gondolkozik, vajon
ismét felemelje-e. Mensáros, méltóságá-
ból mát sem veszítve, várakozóan nézi.
Partnere megtalálja a megoldást. Egy
mozdulattal rakja fel a kerevetre a lábat,
és tekeri rá a takarót, hogy ne csúsz-
hasson vissza. Mind a ketten túljártak
egymás eszén.

Schütz lla már nem ilyen szerencsés.
Nem jutott neki ebben a tulajdonképpen
két szereplőre írt, inkább ötletben, mint
darabban. igazán jól eljátszható szerep. A
Ladynek van vagy három önző kis
igazsága, az előadás második felében ezt
kellene szereppé formálnia. Nem rajta
múlik, hogy nem lehet. Schütz Ila sem-
miképpen nem hibáztatható azért, hogy
ilyen. seszínű ebben az előadásban. A da-
rabválasztás elhibázottságára utal az a
tény is, hogy egy ilyen, a szó legjobb ér-
telmében tehetséges színésznő az utóbbi
évek sorozatos kiemelkedő teljesítmé-
nyeihez képest ilyen gyenge formáját
mutatja. Nála rosszabbul csak Szilvássy
Annamária járt, mint Irene, a kellékes-
lány.

A maradék három szerep, bármilyen
kurta is, legalább körvonalazható figurát
jelöl. Békés Itala és Paudits Béla korrektül
játszik. Zenthe Ferenc egészen ki-váló
Geoffrey Thornton szerepében.

A fordítás Benedek András munkája. A
díszleteket Götz Béla készítette. Tükrös
megoldásait A Isten nem szerencsejátékos óta
ismerjük.

A Lear király„ úgy látszik, sok színpadi.
szerzőt megihlet. Nemcsak nekem egye-
dül, többeknek is Molnár Ferenc jutott az
eszébe. Az 1921-ben írott Előjáték Lear

királyhoz ugyancsak a színpad, a
színészvilág tökéletes ismeretében szüle-
tett. Mesterien megírt bohózat, amely
szintén telis-teli apró igazságokkal a
színpad világáról, a színész magánemberi
és színházi létének ellentmondásairól. Azt
előadni tisztább vállalkozás, mert nem
akar velünk édes-hús igazságokat
elhitetni.

Nem mutat mást magáról, mint ami,
azt, hogy bohózat. Nincs benne üzenet.

Ronald Harwoodnak volt egy színpadi
ötlete, nem többje, amit Ádám Ottó
sajnálatos módon komolyan vett. Ez még
nem is volna nagy baj, de úgy tűnik, a
Madách Színház szépre, jóra, lírára vagy
könnyed vígjátékra. hangolt közönsége is
komolyan fogja venni. Minél jobban
kiszorulnak a többi színházból a
kulisszahasogató érzelmek, annál
kiéhezettebben fognak tódulni az
emberek a Madáchba, hogy valahol jól
kisírhassák magukat. Már ezen az
előadáson is úsznak a széksorok a
könnyek árján.
Ronald Harwood: Az öltöztető ( A Madách
Színház vendégjátéka az Egyetemi Színpadon)

Fordította: Benedek András. Rendező:
Ádám Ottó. Díszlet: Götz Béla. Jelmez:
Mialkovszky Erzsébet. Maszk: Bajkai Ist-
ván. Zeneszerző: Tamássy Zdenkó.

Szereplők Mensáros László, Schütz Ila,
Haumann Péter, Békés Itala, Szilvássy An-
namária, Zenthe Ferenc, Paudits Béla,


