
pében Marsek Gabi remekelne egy másik
előadásban. Ő a groteszk hangot vá-
lasztotta, és célját sokszínűen teljesíti.
Ezzel a stílussal azonban egyedül marad a
Bolond vasárnap színpadán.

Hámori Ildikó a csapodár, túlfinomult
nagyvilági dámát izgatott hisztériával
játssza. Alakításának lényege a karikíro-
zás, s mert maga sem tudja, hogy szerep-
felfogása mennyire illeszkedik az elő-
adásba, inkább a túlkarikírozás jellemzi
Heléna Dundina figuráját.

Sára Bernadette Olgát ravasz bájjal
igyekszik megformálni. Várady Vali Róza
Zürcsevája igazi komikai alak, a szónak a
leghagyományosabb értelmé-ben. Soproni
Ági és Kalocsay Miklós fiatalos
ártatlansággal, türelmetlen mohósággal
keresi a helyét az általa elképzelt és
megvalósult Napraforgó-világban.

Kézdy és Székhelyi

A Józsefvárosi Színház stíluskavalkádjá-
ból két színészi alakítás emelkedik ki.
Kézdy György Oszkár Zürcsevet, Szék-
helyi József Leo Bujkálovot játssza. Ok
ketten olyan groteszkbe hajló, mégis
ellenállhatatlanul komikus, kacagásra
csábító, másutt komolyságra késztető
alakot teremtenek, amely megmutatja,
milyen lehetne a Bolond vasárnap egységes
stílusa. Katajev bohózati szerkesztésében,
a bolondos jókedvvel szőtt bo-
nyodalmakat, még ha azok ki-kitekin-
getnek is a társadalmi szatíra felé, csak
mosolygó iróniával lehet tudomásul venni.
Kézdy és Székhelyi alakítása azért teljes,
mert miközben szerepfelfogásuk
végletesen komikus, a hitelesség válasz-
tóvonalát egy pillanatra sem lépik át.
Karikatúraalakok ugyan, de a groteszk
fintor magában hordja a valóságos embert
is.

Kézdy György, amint aktatáskával a
kezében, gondterhelt arccal szinte beper-
dül a forgóajtón a színre, az örök slemil
figurájaként áll előttünk. A színész már
megjelenésével jellemez. Az első köszönő
szóban benne van a tisztelet, a rácso-
dálkozás a számára ismeretlen, elérhetet-
len világra. Izgatottan keresi a nagy em-
bert, az igazgatót, akitől az aláírást sze-
retné megszerezni. Komikus és groteszk,
ahogy táskáját egyik kezéből a másikba
teszi, félszeg mosollyal, erősen geszti-
kulálva magyaráz. Aztán amikor újra
megjelenik a nagy ötlettől fűtve, és ki-
vágja, hogy ő a jeles sportolónő férje,
éreznünk kell, az ő életformájában, szürke

hétköznapjaiban ennek a lehetőségnek
már a gondolata is nagy dolog. De amint
már kénytelen-kelletlen belülről szemlél-
heti az egyszerű ember számára távoli,
irigyelt világot, egyre szívesebben for-
dulna vissza a csetlő-botló kisember nor-
mális életébe.

Kézdy György egy önmagába forduló
körrel teremti meg alakítása teljességét,
ahogy a játék végén, amikor kiderül az
igazság, boldog megkönnyebbüléssel vá-
lik újra kis, szürke anyagbeszerzővé.

Székhelyi József Leo Bujkálovja,
mintha csak Chaplin valamelyik filmjéből
érkezett volna a Józsefvárosi Színház
színpadára. Rövid, csíkos nadrágban,
pizsamakabátban, kis bajusszal jelenik
meg, önmaga nagyságának tudatával a
tekintetében, mozgásában. Friss és elé-
gedett. De amint megtudja, hogy veszély
fenyegeti, hogy óvakodnia kell a
felszarvazottnak vélt férjtől, máris oda a
diadalmámor, a férfiúi büszkeség. Oda-
lett a világfi. Székhelyi Bujkálovja ijedt
lesz, szinte magyarázkodó, már legszíve-
sebben összehúzná magát, hogy csak
akkora legyen, mint egy kisegér. Ellen-
állhatatlanul humoros, amint riadtan
szaladgál föl s alá, saját árnyékától is
megijed. Székhelyi pontosan egyen-
súlyoz a burleszk tréfái és a harsány túl-
játszás között. Egy pillanatra sem billen
meg, színpadi arányérzéke nem engedi
megbotlani. Egy villanással is új színt, új
hangulatot hoz, ezzel megteremtve egy
lehetséges előadás légkörét, stílusát.
Székhelyi Leo Bujkálov szerepében
megmutatja, hogy ez a komédiázás, amely
egyben bemutatkozása is ebben az
együttesben, nem lazítás számára. A
komoly szerepek sorában is egyenértékű
színpadi jelenlét.

Katajev: Bolond vasárnap (Népszínház-
józsefvárosi Színház)

Fordította: Barta András. Rendező: Bod-
rogi Gyula m. v. Dramaturg: Mláray Enikő.
Zene: Aldobolyi Nagy György. Dalszöveg:
Romhányi József. Koreográfia: Széky József
m. v. Asszisztens: Gyarmati István. Díszlet:
Langmár András m. v. Jelmez: Tóth Barna
m. v.

Szereplők: Kézdy György, Hámori Ildikó,
Székhelyi József, Soproni Ági, Kalocsay
Miklós, Szakács Eszter, Nlarsek Gabi,
Baranyi László, Sára Bernadette, Várady
Vali, Nemes Kálmán.

NÁNAY ISTVÁN

Komédiások
a Játékszínben

Igazi sikerdarab Trevor Griffiths Komé-
diásokja. Minden közönségréteg meg-
találhatja benne a maga szórakozását. Aki a
sikamlós vicceket, a direkt komikumot
kedveli, az is, aki az áttételesebb, intellek-
tuális humort, az is. Aki a művészet
világának atelier-történeteire kíváncsi,
éppúgy kedvét lelheti a darabban, mint aki
filozofikusabb gondolatokra áhítozik. A
darab azonban nem remekmű, így a
különböző rétegigények nek igen-csak
felszínesen tud eleget tenni. Legalábbis az
írói szöveg szintjén. Igazából azért válhat
sikerré a Komédiások, mert a szerző igen
sok lehetőséget ad a rendező és főleg a
színészek alkotó-teremtő munkájához, az
íróilag alig több mint kanavászt nekik kell
feldúsítaniuk, élővé tenniük.

A Nemzeti Színház darabválasztásában
ez a színészi iskolázás-jutalomjáték-esély
éppen úgy szerepet játszhatott, mint az,
hogy a foglalkoztatási gondokon némileg
enyhíthet ez a tizenegy férfi színész-nek
egyenrangúan jó szerepet kínáló darab.

A mű közege egyszerre lehet ismerős és
ismeretlen a magyar közönségnek. A mű-
vészet belvilága, a kabaré természetesen
ismerős, de a speciálisan angolszász varieté
alighanem távolinak, némileg idegen-nek
tűnik.

Griffiths darabja egy komikusokat
képező esti tanfolyamon játszódik. Egy
régi, híres komikus a különböző társa-
dalmi rétegekből kitörni vágyó, sikerre
szomjazó komikusjelölteket tanítja a
szakma fogásaira, a komikusi hivatás lé-
nyegére. S mindenekelőtt egy elvont hu-
manitás nevében emberséget igyekszik
beléjük plántálni. A darab konfliktusa
abból adódik, hogy a tanfolyam végén
sorra kerülő szakmai megméretés, amely
egyben a szerződtetésekről is dönt,
válaszút elé állítja a hallgatókat. Vagy
tartják magukat mesterük tanításaihoz, de
akkor a vizsgáztató - akinek ízlése,
világfelfogása, művészi etikája szöges
ellentéte a tanárénak - nem szerződteti
őket, vagy megtagadják mindazt, amit
tanultak, és az olcsó szórakoztatás útját
választják. Ki így, ki úgy dönt, van,



akinek bejön a számítása, a többség azon-
ban elbukik a szakmai és erkölcsi vizsgán.
Van azonban még egy lényeges konfliktus
a darabban, amely két mű-vészgeneráció
közötti tisztességes pár-beszéd lehetőségét
keresve a tanár és a legjobb tanítványa,
Gethin Price között alakul ki.

A darab tehát lényegében véve három
részre szakad: a vizsgára készülődés
realista-naturalista stílusú jeleneteire, a
bemutatkozás show-műsorára, illetve a két
főhős zárt jelenetű magánkonfliktusára -
azaz a darab dramaturgiailag és stilárisan
nem egységes. Ráadásul színészileg van
egy roppant nehézsége is, ugyanis a
varietészámokban mindenki-nek el kellene
játszania azt a belső konfliktust, amely a
kétféle értékrendhez való egyidejű
igazodás folytán kialakul a szereplőkben,
ennek megfelelően a számoknak
tükrözniök kellene azt a folyamatot, ahogy
ki-ki eljut vagy nem jut el az eredeti
mutatványszámtól a konformista
variációig, ahogy feladja művészi elkép-
zeléseit, és maszkja mögül előbújik a va-
lódi egyénisége. Ehhez az író nem sok
fogódzót ad, ezeket az előadás egészét
nem szétrobbantó bravúrszámokat a szí-
nészeknek jórészt önmagukból felépítve
kell megteremteniök.

A munkásszármazású Griffithst maga
és méltatói politikus és morális írónak
tartják, részben joggal, hiszen darabjai -
ahogy a Komédiások is - bizonyos társa-
dalmi kérdéseket, mindenekelőtt az egyén
és a társadalom viszonyát érintő kérdé-
seket kerülget indulattal, némi radika-
lizmussal, de többnyire didaktikusan és
szólamszerűen. Számunkra a Komédiá-
so kn a k ez a rétege felszínessége miatt
csaknem érdektelen. Mint ahogy kissé
szokatlan és némileg idegen az a varieté-
komikum is, amely a vizsgázók produk-
cióit jellemzi, a szexközpontúság, a faji
előítéletekre épülő alpári viccelődés.
Nyilván közelebb lehetett volna hozni a
magyar nézőhöz a darab varietékomiku

mát, ha a hazai kabaréhumor hasonlóan
bornírt és olcsó viccelődésére fordítják le
a számokat, és így a nézők már jól bejá-
ratott nevetési ingereit hívják elő. Sze-
rencsére az előadás alkotói a nehezebb, az
áttételesen ható utat választották.

Az előadás középpontjába ugyanakkor
nem a vizsgaszituációt és -konfliktust
állították. A vendégrendező, Ács János
egyértelműen a tanár és legtehetségesebb
tanítványa közötti viszonyt tekintette az
előadás egészét meghatározó konfliktus-
nak, rendezőileg és színészileg ez a vonal
van legalaposabban kidolgozva, s e köré
szerveződik a játék minden más mozza-
nata is.

Ács már az előadás első harmadában,
ahol a darab logikája szerint Price csupán
egy hallgató a többi között -- még akkor
is, ha időnként furcsa megnyilvánulásai
vannak; de hiszen a többiek sem kevésbé
furcsán viselkednek -, kiemeli a többiek
közül, hangsúlyosabbá teszi a többieknél
ezt a figurát. Nemcsak azzal, hogy a
színpadtér közepén helyezi el őt, hanem
mindenekelőtt a mindenkitől gyökeresen
különbözés, különállás nagyon erős
hangsúlyozásával. A második részben, a
bemutatkozásban Price jelenete csaknem
annyi időt kap, mint a többi négy szám
együttvéve. Az angliai-amerikai
előadásokról szóló beszámolók tanúsága
szerint Price száma általában egy Grock
modorában előadott bohócszám, cseppnyi
agresszív felhanggal. Ácsnál
megcserélődnek az arányok; egy lázadó,
láthatatlan kötelékeitől szabadulni akaró,
elkeseredett, már-már az anarchiával
kacérkodó ember kitörési kísérletéhez
párosul eg y csöppnyi bohóc-művészet. S
végül a harmadik részben, a nagy
szócsatában Price agresszivitása mint
álarc mögül kibukik a végtelenül
kiszolgáltatott, szeretetre, megértésre,
meghallgatásra vágyó ember képe, azé az
emberé, aki valaha - mielőtt Auschwitz és
a többi történelmi és társadalmi
megrázkódtatás ki nem ölte belőle a lo

bogást, és el nem uralkodott benne a
tehetetlenség érzete - a tanár is lehetett, s
aki kétségbeesve és konokul próbál ön-
maga maradni - nem sok eséllyel.

A tanár ugyancsak központi helyet kap
Ácsnál. Az első részben a komikus hiva-
tásáról szóló magyarázata, illetve a Price-
szal való első összecsapása a felvonás
lényeges csúcspontjává válik, a második
részben - lényegében néma szereplőként -
is állandóan ráirányul a figyelem, a tanár
reakcióján mérhető le ugyanis leginkább a
tanítványok etikai devalválódása. A
harmadik részben pedig, amikor feltárja
életét, művészi és emberi válságát,
ugyanolyan kiszolgáltatottá válik, mint
tanítványa, az előadás végére nem két
különböző generáció a világról érte-
lemszerűen ellentétesen vagy legalábbis
eltérően vélekedő egyéne áll egymással
szemben, ők együtt kerültek szembe az
impresszárió Bert Challenorok és a hoz-
zájuk igazodó középszerűek világával. Az
előadás túlmutat a darabon, s a szín-házi
életen belül és kívül egyaránt érvényesen
többet, maibbat, hozzánk és rólunk
szólóbbat tud közvetíteni.

Ehhez természetesen alkotótársak kel-
lettek, s a színészek majd' mindegyike jó,
egyike-másika kitűnő társnak bizonyul.
Mindegyikőjükről elmondható, hogy -
sportnyelven szólva - legjobb formájukat
hozzák, legtöbben régen látott vagy új
színészi ragyogással élvezik a kitűnő
szereplehetőségeket. Raksányi Gellért a
nagy epizodisták ökonómiájával jeleníti
meg és emeli meg a pedellus szerepét.
Velenczey István megannyi intrikus-
szerepének skatulyájából kilépve, embe-
rileg súlytalan, de társadalmi szerepéből
adódóan nagyon is súlyos figurának ábrá-
zolja az impresszáriót.

A tanítványok közül Szacsvay László-
nak nincs szerencséje Felföldy Lászlóval,
amikor párba kényszerült vele. Szacsvay
clownfigurái egyre elmélyültebbek, sok-
színűbbek lettek az elmúlt időben, s erről
ez alkalommal is tanúbizonyságot tesz

Gri ff i ths: Komédiások (Nemzeti Színház
a Játékszínben). Mick Connor: Márton András

George McBrain: Szersén Gyula Sammy Samuels: Helyey László



Gethin Price: Dörner György

mindannyiszor, amikor egyedül nyilat-
kozhat meg. De Felföldy kiábrándító
invenciótlansága és felkészületlensége az
előadás nagy részében őrá is bénítóan hat.
Ez az oka annak, hogy a varieté-számuk,
amelynek a legpregnánsabban kellene a
művészi kompromisszumok
lehetetlenségéről szólnia, semmiről sem
szól. Felföldy szerepeltetése súlyos sze-
reposztási tévedés!

Helyey László alakításában a pökhen-
diség, a magabiztosság és a riadt kis-
fiússág szerencsésen keveredik, minden
ízében gyenge figurát állít színpadra.
Szersén Gyula vagánysága, felszabadult
komédiázása, a finom distanciával ábrá-
zolt ripacsériája telitalálat. Ám ők ketten
is jórészt adósak maradnak a varieté-
számok belső rétegének kimunkálásával.

Márton András ír hallgatója viszont
éppen ezt a belső folyamatot jeleníti meg
kitűnően, azt, ami a szám közben ebben a
riadt, mindenhol csak a diszkriminációval
találkozó kisemberben le-zajlik. Ahogy
egy-egy lázadásnak szánt mondatot
harciasan kibök, ahogy közelebb megy,
mintegy erőt merítve a mikrofonhoz, s
utána szinte bocsánatkérőn azonnal vissza
is hátrál, ahogy maga sem bízik abban,
hogy ő, az ír Angliában labdába rúghat, de
mégis, csak azért is végigcsinálja a
szereplést - kitűnő színészi tanulmány.

A két főszereplő, Őze Lajos és Dörner
György külön-külön megszolalásai is je-
lentősek, de alakításuk értékei igazából a
páros jeleneteikben bontakoznak ki. Őze
Lajos alakításában nyoma sincs a máskor
gyakran kísértő, megszokott-bevált szí-
nészi megoldásoknak. Letisztult eszkö-
zökkel, nagyon mélyről és hitelesen tárja
fel Eddie Waters tragédiáját, reménytelen
küzdelmét az igazért, a mű-vészi szépért
és jóért. Á második részbeli néma
jelenléte, a látványos eszközöket
nélkülöző, mikrogesztusokra és a belső
tartásra hagyatkozó együttlélegzése a
játékkal - ritka ökonomikus színészi re-

Eddie Waters a tanár: Őze Lajos (lklády László
felvételei)

meklés. Á szerep egyik kényes pillanata
az, amikor az auschwitzi élmények hatá-
sára elhallgató művész sorsáról beszél. Ez
a monológ, ahogy Griffiths ezt meg-írta,
túl egyszerű, sematikus. Ám Őze ezt is
hitelesíteni tudja, s az előadás egyik
emlékezetes epizódjává nemesíti az
íróilag sikerületlen részletet.

Dörner György valósággal azonosul
Gethin Price figurájával. Aprólékos
gonddal, részletezőn indítja az alak éle-tét,
amikor a tanteremben borotválkozik, s
ügyet sem vet a többiek ugratásaira.
Különcködése mögött már ekkor valami
fenyegető különállás és erő érződik. A
vizsgadrukkot kompenzáló általános
idétlenkedés közben egyre vadabb lesz,
egyre inkább közeledik a lefojtott
emóciók kirobbanása, amely egy durva
slogan kikiabálásakor meg is történik.
Ekkor csap össze először Price és Waters.
Dörner üres hangoskodásával,
vagdalkozásával jelzi, hogy ő, aki talán a
legmélyebbről jött, mindenkinél védte-
lenebb, neki van szüksége a legriasztóbb
védekező álarcra. Varietészáma borzon-
gató. Amit icipici hegedűjével csinál, az
szép zenebohóc-teljesítmény. De ami-kor
eltöri a vonóját, és leteszi a földre a
hegedűjét, megcsapja a nézőt valami
furcsa kellemetlen érzés, ami csak foko-
zódik, amikor két ízléstelen bábut hoz be,
és azokkal kezd játszani, azokat mint a
társadalom megbecsült polgárainak
jelképét kezdi provokálni. A bábuk egy-
kedvűen vigyorognak, Price cseleke-
deteire, kommunikációt kereső igyekeze-
tére - akárcsak az életben - semmi válasz
sem érkezik. A harmadik rész Őze és
Dörner mesterjátéka. A feszültségterem-
tés, az egyensúlyhelyzetek felborítása és
helyreállítása, a replikák és a mögöttes
tartalmak felmutatása nagyon pontosan és
következetesen felépített rendezői és
színészi elemzés és munka eredménye.

A Nemzeti Színház - az Emigránsokat
követően újabb százas sikerszériának
nézhet elébe a Játékszínben.

MIHÁLYI GÁBOR

Szolnoki színházi levél

Bíborsziget másodszor

A véletlen kényszerének és nem az előre
megfontolt színházvezetői koncepciónak
köszönhette Babarczy László, hogy
Kaposvár után Szolnokon is meg-
rendezhette Mihail Bulgakov Bíborsziget
című darabját. Ennek ellenére érdemes
néhány szót vesztegetni arra, vajon van-e
értelme, jogosultsága az ilyesfajta
ismétléseknek. Tény, hogy a Bíborsziget
kaposvári bemutatója 1979 májusában az
akkori évad egyik legjobb produkciója
volt, az a fajta igazi népszínház, amelyet a
vájtfülű értelmiségi és a szélesebb
közönség egyaránt élvezni tud, amely
egyaránt nyújt mindkét rétegnek
intellektuális és érzelmi élményt. Azt is el
kell mondani, hogy a Bíborsziget
önmagában nem olyan jó darab, mint
amilyenné Babarczy rendezői kezében
vált. Babarczy a komédiában rejlő poli-
tikai szatíra látens lehetőségeit is fel-
színre hozta, úgy tudta átértelmezni a
harmincas években íródott szatírát, hogy
az a világról alkotott mai tapasztalatainkat
is kifejezze.

Bulgakov darabjának elemzésére ez-
úttal nem kívánok visszatérni, ami mon-
danivalóm volt erről, azt a kaposvári be-
mutató alkalmából már megírtam koráb-
ban, ugyancsak e lap hasábjain. (i979. 8.
szám.) Csak önmagamat ismételném.
Inkább arról szeretnék beszámolni, hogy
miben különbözött egymástól a kaposvári
és szolnoki előadás. Mindenekelőtt a
színházigazgató alakjának értelmezésében
és megjelenítésében. Kaposvárott
Babarczy megkerülte azt a nehézséget,
hogy nincs erre a szerepre megfelelő
színésze. A kaposvári előadásban a dilet-
táns író Vaszilij Dimogackij alias Verne
Gyula egy valaha ugyan jobb napokat lá-
tott, de addigra már lerobbant, ócska vi-
déki színházba hozza el kéziratát, s ennek a
teátrumnak az igazgatója nem valami-féle
nagy ember, hanem egy kisszerű,
gerincetört, ügyeskedő, hivatásának ku-
fárlelkű féltehetsége. Kiss Jenő ugyan
„megjátssza" a nagy művész allűrjeit, de
egy pillanatnyi kétséget sem hagy afelől,
hogy ezeket a gesztusait, kitöréseit nem
szabad másnak venni, mint ami,


