
mintha szerepe is volna, amit eljátszhat.
Sajnos, ezzel egyedül maradt.

Szórakozás, valamint üdítő italok híján
a közönséget időnként a feje fölött
elhangzó kiáltások verték föl álmos ká-
bultságából. A Mukányi előadásain a kis tér
házainak lakóit megfosztották lakásuktól,
színészek telepedtek be, és amolyan
kisvárosi módra át-átkiabáltak egy-
másnak. Miről, miről? Hogy érkezik a
tudósdelegáció. (Ezt egyébként elolvas-
hattuk egy transzparensről is, amely dísz-
letként függött a színpadon.) Hogy utca-
bál lesz a városban. Ezt is láttuk a saját
szemünkkel, még mielőtt kikiáltozták.
Vajon hol lehetnek ilyenkor a lakók, ezen
töprengtem, hogy addig se kelljen vízre,
szódára, tonikra vagy hasonlókra
gondolnom. Eközben a nézőtérre vezető
utcácskába halkan, finoman, de szívósan
begördült egy fehér Lada. Nocsak, a fogat
és a kisvasút után ez is bejön a játéktérre?
Aztán rájöttünk: csak haza-érkezett valaki.
Egy lakó. Az előadásban ez idő alatt
„purgálni" kezdték Mukányit. Később -
igen ötletesen - berúgtak a tudós urak.
Csinálni kezdte a maga kis kabinet-
bohóckodásait (néha valóban
mulatságosan) Gyabronka József. Telt-
múlt az idő. A produkció sehogyan sem
akart véget érni, a néző szomjúsága sem
csillapult. Ilyen tehát, gondoltam, egy
könnyű nyári szórakozás. Olyan könnyű,
hogy szinte már nincs is.

A szórakozás alapjául szolgáló mű
Csiky Gergely és Szakonyi Károly közös
gyermeke. Az eredeti vígjáték pontosan
százegy éves. Darabnak ilyenformán még
nem lenne túlságosan öreg , ha... ha nem
számított volna már születése pillanatában
is irodalmi és dramaturgiai aggastyánnak.
Az a kép ugyanis, amit Csiky Gergely a
Mukányiban egy vígjáték keretei közt
felrajzolt (vélekedjék erről az
irodalomtörténet, ahogy akar), mé-
lyenszántó társadalomkritikának éppen
nem nevezhető. A legpontosabb ki-fejezés
az akkori Mukányira, főképp a boldog
vég felől tekintve, hogy felszínes és
átgondolatlan. Erről a darabról lefújni
nem lehetett a port, mert rákövesedett.
Hacsak nem akart volna vele egy író ko-
molyan kezdeni valamit. A Mukányi
ugyanis igazán nem tartozik az érinthe-
tetlen remekművek közé. Ha valakinek
korszakalkotó mondanivalója van vele,
nyúljon hozzá bátran, szedje szét, rakja
össze kedve szerint. Az átdolgozásból
éppen ezt hiányolom: az alkotói szándé-
kot, azon a minimális szerkesztői-dra-
maturgiai munkán túl, hogy a négy

felvonást eggyé dolgozzák össze. Mit
akarhatott Szakonyi Károly elmondani a

Mukányival? Most, 1981-ben? A látottak
alapján nem tudok rá válaszolni.

Ha legalább a rendezői munka segített
volna. Lengyel György azonban, hogy
igazán könnyű nyári szórakozást
teremtsen, még attól a kevés tartalomtól is
megfosztotta ezt a vérszegény vígjátékot,
ami benne volt, vagy inkább benne lehetett
volna. Ez a hűsítő limonádénál többnek
semmiképp sem nevezhető mű Lengyel
György mixelésében egy jóval korábbi
„drámaírói iskola" meglehetősen együgyű
ízeit kölcsönözte magának; hősei közül kit
dádázó, kit ejnye-bejnyéző, kit pedig végül
megjutalmazó komédia lett. Igy hát
ahelyett, hogy fiatalodott volna a Mukányi,
öregedett vagy hatvan évet.

Ez a Szentendre főterére komponált
darab nem való a Szentendrei Teátrumba;
leginkább sehová sem való. Fárasztó és
hiábavaló erőlködés írónak, rendező-nek,
színésznek s akiért mindez történik: a
közönségnek is.

Csiky Gergely-Szakanyi Károly: Mukányi
(Szentendrei Teátrum)
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Játsszunk Petroniust!

Az efezuszi özvegy története
a Miniteátrumban

Debrecen utcáin szerény plakát hirdette: a
Megyei Művelődési Központ alkalmi
társulata bemutatja Petronius: A síri nő,
avagy az efezuszi özvegy című „poétikus
drámáját" Christopher Fry feldolgozása
alapján, Hubay Miklós keretjátékával. Azt
a változatot, amellyel a Dunaújvárosi
Bemutatószínpad is szép sikereket ért el,
Valló Péter rendezésében.

A darab ismert keretfikciója szerint,
valamely vándorszínész-kompánia készül
színre vinni a férjét a sírbolt mélyén,
koporsója mellett gyászoló, halálra szánt,
majd egy római katona által hamarosan
megvigasztalt özvegy történetét. A szerző
(Szegi László), az igazgató (Sziki Károly),
a primadonna (Bessenyei Zsófia) és a
szubrett (Deák Éva) alakítja a dráma
szerepeit, illetve csak alakítaná, ha a
próbák nem szakadnának félbe
minduntalan a szerző és a színészek
konfliktusai miatt. Áz utolsó összetűzés
azután egészen tragikus véget vet a
történetnek: a szerző váratlanul azonosul
darabbéli szerepével - azaz: tényleges
hullává lesz. A keretjáték és az alap-sztori
a színészek kettős szerepén keresztül
kapcsolódik egymáshoz, s a külső és a
belső személyes viszonylatok olykori
konfrontációja vagy máskori összefo-
nódása révén olyan komédia születik,
amely az emberi cselekvés többféle ér-
tékvonatkozását képes egyszerre láttat-ni;
vagyis: tükrözni tudja a morál sok-
arcúságát.

Pinczés István rendezése gondosan
megőrzi a darab szintjei közötti egyen-
súlyt és kapcsolatot. Nem akarja, hogy -
akár negatív, akár pozitív tanulsággal
szolgáló - erkölcsi tanmesévé egyszerű-
södjön a történet, de engedi is érvénye-
sülni a példázat mindkét értelmezési le-
hetőségét: teret nyit az asszonyok „síron
túli hűtlenségén" való megbotránkozás-nak
és az új szerelemért hozott hatalmas
áldozat iránti hódolatnak. (Az özvegy
átadja férje holttestét - felakasztás céljából
- szerelmesének, az ifjú római katonának,
akitől gaz hozzátartozók elloptak a légyott
idején egy őrizetére bízott, ki-végzett
férfit.) A rendező igazi feladatát azonban
nem az erkölcsi tanulságok mér-



téken túli hangsúlyozásában látja, ha-nem
annak a polifóniának a reprodukálásában,
amely egyesítve szólaltathatja meg az
adott drámai szituáció résztvevőinek valódi
és szerepjátszó hangjait, amelyben a szó
egyidejűleg jelenti önmagát és önmaga
fordítottját, egyszerre tud v
kosan komikus, hátborzongatóan morbid,
elegánsan ironikus és találóan paro-
disztikus lenni. E polifónia megterem-
téséhez az alaptörténet és a keretfikció
kapcsolatára épülő stílusjáték nyújt lehe-
tőséget. Pinczés István társulata a XIX.
századi vándorszínészek modorában mu-
tatja be a darabot.

A debreceni előadás három színtéren
játszódik. A Művelődési Központ egy
keresztfolyosójának bejáratánál Sziki
Károly (a direktor) mécslánggal beégetve
kezeli a jegyeket, s közben üdvözlő baráti
szót vált az érkezőkkel, a nagyérdemű
nézőnek kijáró legmélyebb tisztelet
hangján. A folyosón átvonuló tömeg a
nézőtéri ajtó előtt kényszerül újabb
megállásra. Itt clownarcú zenész-lány
toppan elé, s számos hangszere egyikén
eljátszván néhány taktust, engedi
megszólalni a nem éppen szűk-szavú
direktort, hogy az bemutathassa társulatát
és ismertethesse az eljátszandó művet. A
közönség e rövid előjáték révén már a
nézőtérre lépés előtt ráhangolódik a dupla
szerepjáték stíluskettősségére, s ettől
kezdve végig résen van. Maga a nézőtér
amelynek meredek emelkedésű
lépcsősorain foglalhat helyet -
negyedkörívnyi amfiteátrum-cikkely,
kiképzése az ókori játszóhelyeket idézi, és
ezáltal (az antik formák és a modern
anyagok kontrasztja következtében)
autentikus helyszínül szolgál az
anakronisztikus és inadekvát megjelenítést
egyesítve stílus- illetve morálparódiát
teremtő előadás számára.

A közlésfikció szerinti próba kezdete és
a képzeletbeli író öngyilkossága közötti
történések a kriptának berendezett,
rendkívül kicsiny méretű színpadon zaj-
lanak, szoros közelségben a közönséggel.
A tér szűkössége, a kevés járás nagy
megpróbáltatásnak tette ki mind a
rendezőt, mind a színészeket. Feladatukat
mégis annyi leleménnyel oldották meg,
hogy a nézőnek az a benyomása támadt,
mintha a darab előadásához éppen ez volna
az optimális terület. Mellőztek minden
díszletet (egy sátorponyva takarja el a
bejáratul szolgáló s éppen a színpad
fókuszában elhelyezkedő, neo-
funkcionalista alumíniumajtót), a bútorzat
egy zsámolybál és a tágas, külön

bejáratú, nyugatra néző koporsóból áll, és
kellék is alig van. A hely- és helyzet-
változtatás lehetetlensége azonban gya-
korta kedvez a színészi játéknak, min-
denekelőtt azért, mert segít az intenzív
kifejezési formákhoz való eljutásban.

Bessenyei Zsófia érett színésznőre valló
arányérzékkel váltogatja hangját: olykor a
társulat primadonnájának fölénytudatával
szól ki szövegéből, majd hangsúlyozott
teatralitással, széles gesz-tusokkal, a
normálison túl nyomaté: kosított
intonációval játssza a gyászát magába
fojtó, a halálra csöndességgel készülő
özvegyet, hogy a megjelenítés hamissága
által leplezze le a gyász konvencionális
rítusai mögé rejtezett emberi képmutatást,
s a kapcsolatteremtésben előírt fordulatok
mögött engedje föl-sejleni a biológiai
ösztönök keltette sanda szándékokat.
Szerepformálása a groteszk iránti
fogékonyságról, humorérzékéről minden
korábbi alakításánál inkább tanúskodik.
Partnere, Sziki Károly (a direktor, Tegeus,
a katona szerepében) az előadás szellemi
szintjének meghatározója, a közönség
érzékenysége szerinti változtatásokra,
improvizációkra bármi-kor kész
játékmester. Megőrizte a Kroetz Felső-
Ausztriájában kikísérletezett mozgásokat,
a János királyban először megcsodált
fanyar-ostoba fintorokat, a Repülé s i
kí s ér l e t játékának dinamikáját, s élve a
nyári kürülimények adta társalkotói
szabadsággal, eddigi legjobban fölépített
alakítását nyújtotta. Deák Éva szerepe úgy
íratott meg, hogy
bár ő édesgeti a kriptába a katonát --hamar
háttérbe kell húzódnia. Dynaniené

szolgálójaként, asszonya jellemének fo-
nákját kell megmutatnia: hangsúlyozottan
érzéki, indulatai leplezetlenek, érzelmei
kifejezése nem árulja el pontosan halott
urához fűződő egykori kapcsolatát, s ez a
szeretetet, részvétet, erotikus nosztalgiát
ötvöző, vulkanikus szenvedély teszi
bizonytalanná hűsége erkölcsi értékét.
Játéka az egymást követő elő-adások
nyomán vált egyre fölszabadultabbá.
Szegi László, aki a társulat szerzőjének, a
halott férj „életrekeltőjének" szerepét
játssza, rezignált bölcsességgel,
hisztérikus önbizonyossággal, majd a
hullafoltos arcáról sugárzó növekvő
csüggedéssel irányítja darabja próbáit a
koporsó kémlelőnyílásán keresztül kö-
vetve nyomon az eseményeket.

A Miniteátrum, amelynek létezéséről
talán már a Művelődési Központ épü-
letének tervezője is megfeledkezett, egé-
szen színvonalas előadással nyitotta meg
„kapuit" a nyári színházi hagyományokkal
nem rendelkező Debrecenben. A síri nő
az igényes szellem s a színházhoz szokott
szem mulattatására való komédia,
amelynek teljes élvezéséhez nem kevés
figyelem szükségeltetik. Máskülönben a
többszólamúság, a szerzők e frivol játéka
a néző erkölcsi- és stílusérzékével meg-
hallatlan marad, s veszendőbe megy a
színészek példásan áldozatos munkája.

Petronius: A síri nő, avagy az efezuszi özvegy
(debreceni Kölcsey Ferenc Müvelődési Központ,
Miniteátrum)

Christopher Fry feldolgozása alapján, Hubaiy
MikIós keretjátékával. Rendezte: Pinczés István.

Szereplők: Bessenyei Zsába, Sziki Károly,
Deák Éva, Szegi László.

Sziki Károly és Deák Éva A síri nő, avagy az efezuszi özvegy című darabban (debreceni Miniteátrum)


