
az értelmezéssel alapvető problémák
vannak, nem lehet az azt megelevenítő
játékot attól függetlenül értékelni. Andorai
Péternek és Koós Olgának van olyan
epizódja, amelyben brillírozik (Andorai a
címernök jelenetben, Koós Olga
Mousorskyként). Alakításaikat
összességükben és egészükben véve azon-
ban (az előbbi különösen Lazarus Tucker
szerepében, az utóbbi Pata Soláéban) nem
tudtak ráhangolódni a darab igényelte
játékstílusra, részben persze szerepeik -
már korábban említett - tisztázatlansága
miatt sem. Vonatkozik ez a többi
színészre: Pákozdy Jánosra, Hollósi
Frigyesre, Orbán Tiborra is. Fehér Anna,
Győry Franciska, Somody Kálmán és
Nagy Sándor Tamás még akkor sem tud
meggyőző és hiteles lenni, amikor a
színpadi helyzet jó rész- illetve
epizódmegoldást kínál. Váry Károly érzett
rá leginkább a megfelelő játékstílusra;
rugalmassága, képlékenysége lehetővé
tette, hogy ha percekre is, de belesimuljon
szerepeibe, majd minden nehézség és törés
nélkül kilépjen belőlük.

Ha a helyzetek nem is, a jelmezek annál
inkább segítik a színészeket: szellemesek,
ötletesek, hivalkodás nél-kül, jól jellemzik
a figurákat. Különösen Leicester és
d'Aubigny gróf öltözete sikerült, noha
nehéz kiemelni a sok jó ruha közül az
egyiket vagy a másikat. Szakács Györgyi
jelmezei áll-nak legközelebb az írói
szándékhoz, közvetítik leginkább a darab
szellemét játékosságukkal, könnyedségük
kel, színeikkel, anyagukkal s nem
utolsósorban praktikusságukkal. Még
néhány kellék és díszletelem is ilyen
telitalálat, mint például a francia hóhér kis
„diplomata"-táskában hordozható,
összeszerelhető mégis elegáns bárdja,
vagy Fülöp hatalmas fakeresztje, amelyen
csüngve Fülöp a „mennybe száll".

Az írói elképzelés szerint a zenének
fontos szerepe van az előadásban, olyany-
nyira, hogy alkotóelemmé kell válnia. A
szolnoki előadás zenéje jellegtelen és
esetleges, semmit sem tesz hozzá a
darabhoz, nem meghatározó - amint
kilépünk a színházból, el is felejtjük.
Nagyobb baj az, hogy a dalszövegek
szellemessége is elvész Döme Zsolt ze-
néjének szürkeségében, holott a „nóták"
nem díszek, betétek, hanem szerkezeti
elemek.

BUDAI KATALIN

Kísértetek pedig vannak!

Eduardo De Filippo komédiája a
Józsefvárosi Színházban

Eduardo De Filippo, ez a remek olasz
komédiaszerző, színházaink gyakori vá-
lasztottja ezúttal azt a fogas kérdést
boncolja, higgyünk-e a kísértetekben vagy
ne. Ha hiszünk, fogadtunk-e el tőlük
ajándékot. Ha elfogadtuk az ajándékot,
cserébe kínáljuk-e fel neki aszszonyunkat.
Mindenekfölött pedig arra kíváncsi: a
jellem tisztasága az előrébb való vagy a
has morálja.

De Filippo mulatságosnak induló ko-
médiája - akárcsak a legnagyobbak e
zsánerben - tragédia is. Mert a kissé ho-
mályosnak tűnő fenti összegzést kibontva,
az alábbiakról van szó: Pasquale
Lojacono, a lecsúszott egzisztencia vállal-
ja, hogy kísértet járta kastélyba költözik a
lakbérfizetés elengedése fejében. Sző-
nyeget rázva, dalolászva hirdeti a baljós
hírű palota hatvannyolc erkélyéről, hogy
itt derűs, nyugodalmas az élet. Az ördögi
lelkületű házmester szavai nyomán és
saját feleségének szekrénybe bújt sze-
retője láttán azonban hinni kezd a men-
demondákban, s a furcsa eseményeket
ezekkel magyarázza. A kísértetnek nézett
szerető, Alfredo, busás pénzsegélyek-kel
hálálja meg a találkákat. Lojacono az
összegeket a kísértetek rokonszenvének
jeleként találja meg házikabátja zsebében.
A becsapott ember önmagát is becsapja.
Rémlátásai a valóságot is el-fedik (mert
akarja, hogy elfedjék) előle. Az asszony,
Mária, aki becstelenségnek tartja a furcsán
jött pénz elfogadását, mit sem tud annak
eredetéről. A háromszög négyszöggé
bővül, s a zűrzavarban Lojacono már a
csábító hisztériázó feleségét is kísértetnek
nézi. Szakítás a lelkiismeret szavára.
Alfredo vissza-tér feleségéhez és
gyermekeihez. Hónapok múltán (ekkor
már se bútor, se ennivaló Lojaconóéknál)
mégis találkát kér Máriától, és szökésre
buzdítja. Lojacono elbújik az erkélyen, s
földöntúli lényként esengve Alfredóhoz,
pénzt s felesége régi érzéseinek
feltámasztását kéri tőle. Alfredo nem
térhet ki a szerep elől: a pénzt az asztalon
hagyva távozik. Mária pedig rájön, hogy
árucikk volt, szökése már értelmetlen.

Hol itt a komédia? Hiszen tudatba-

sadásos, jellem- és akaratgyenge férj a
központi alak, aki inkább bolondnak né-
zeti magát, semmint az éhezést tűrje.
Szarvakat visel, de bebeszéli magának,
hogy csak egy kísértet a vetélytárs.
Kitartatja magát, tudja, és mégsem tudja.
Igazi emberi helyzet, az önáltatás míti-
kussá növesztett eszközeivel. Hiteles min-
den szó és minden gesztus, ami ezt a
jellemrajzot felépíti. Leginkább Kézdy
György játéka az, amitől ez a lelki kí-
sértethistória elevenbe vágó, megoszt-ható
élmény lesz. Egyszerűen sírnivaló, ahogy
a kettősséget, önutálatot és ön-ámítást
érzékelteti. Egyetlen szava sem
egyértelmű. Egyszer azt hisszük, tud
mindent, máskor azt, hogy semmit.
Egyszerre áldozat és szörnyeteg. Állandó
vibrálásban tart a jelenléte. Nincs az a
krimi, ami izgalmasabb lehetne, mint az a
Józsefvárosi Színházban átélt másfél órás
borzongó töprengés, vajon mit tud, mit
sejt, mit gondol ez a Lojacono.

Van Kézdynek egy fantasztikus mono-
lógja. Három percig a kávéivás gyönyö-
réről, készítésének műhelytitkáról be-szél
a közönség számára láthatatlan sze-
mélynek, a kísértetkastéllyal átellenben la-
kó professzornak. Három rétege van te-hát
e szövegnek: egy tárgyias elmény-
beszámoló a kávéivási szokásról; egy
állandó kommunikációs kapcsolat a lát-
hatatlan szomszéddal; és a megcsalatott,
magányos férfi panasza. (Ehhez jön még a
manipulálás a kávéfőzővel.) Ahogyan
Kézdy György átjátssza egy-másba e
rétegeket, az sorsot ad: az apró
életmozzanat egy ember teljes belső világát
idézi fel.

Miért mondunk hát komédiát, mikor
Lojacono figurája lélekelemző drámába
illik ? Talán a mellékszereplők miatt ? Bár-
hogy nézem is őket, a komikus oldaluk és
az alaphelyzet bizarrsága ellenére azonnal
felcsillan bennük is valami szomorú.

Székhelyi József játssza a rosszindulatú
és a kísértetek eredményes működésé-ben
hatékonyan közreműködő portást. Ez a
fickó a jobb oldalára szélütött, ujjait
görcsben tartja, talpa kifordult, szeme
furcsán áll. A testi nyomorúság
megjelenítése igen kényes. Székhelyi
kacskaságát alig venni észre, mégis bá-
mulatosan sokat mond erről az állapotról.
Ez a Rafaelo portás gonosz ugyan, de
nyilvánvaló fizikai szenvedései éppen
hogy magyarázzák ezt Székhelyi felfogá-
sában. A fogyatékosság nem karikírozó,
hanem az alak teljességre törekvő bemu-
tatását segítő eszköz. Aki lakott már



zsúfolt, körfolyosós valódi bérkaszárnyá-
ban, mondjuk éppen a nyolcadik kerület-
ben, könnyen azonosíthatja Székhelyit
ezen épületek valamelyik vicéjével. A
mindenről halló, spicliskedő, tudálékos,
enyveskezű, szadisztikus és éleslátó
házmestertípus ezernyi modellből való
megteremtése hallatlan játékintelligenciát
igényel. Egyetlen rossz hangsúly, s már
súlytalan kabaréfigura lesz a démoniból,
az esendőből, a félelmetesből. Székhelyi
mindent tud Rafaelóról, és mindent tud a
színészmesterségről. Ez már stílus, ez már
iskola (önfejlesztés-szakára mások is
beiratkozhatnának).

Bizonyítottuk tehát, hogy a leginkább
komikus figura sem kimondottan komé-
diába való. De Filippo azért hű marad
magához annyiban, hogy a ziccerhelyze-
teket bőkezűen osztogatja. Ekként lehet
Pásztor Erzsi m. v. (Rafaelo húga) pazarul
eszelős, Farády István (Alfredo sógora)
gálánsan hazudozó és idegbeteg, Kertész
Péter (Alfredo, a szerető)
temperamentumos és vadul egyéniségre
törő, Hámori Ildikó (Alfredo elhagyott
felesége) lélekké sápadt nekrofiliás őrült,
Peremartoni Krisztina (Lojacono felesége)
sírósan hisztis és szentimentális. Olyan
egységesen, magas szinten, fegyel-
mezetten és kápráztatóan játsszák ezeket
az ép ésszel alig felfogható - s csak a
főhős szkizofrén képzelete által létrehív-
ható - alakokat, hogy minden mulatsá-
gosságuk ellenére az értelem elszabadult
féktelen szörnyeivé is lényegülnek. Ez
most csapat. Mindenki tehetsége legjavát
nyújtja, s olyan mélységekbe lát-

tat, amire talán még maga a jó Eduardo
mester sem gondolt. Gondolt azonban
rájuk Garas Dezső élete első s mind-járt
remekbe sikeredett rendezésében. Ó
egyébként is mindenre ügyelt. Ami
játszani képes, az itt játszik. Egy piros
takaró, egy kávéfőző, egy rosszkor jött
csuklás, az ideges gyermek fejrángása, a
hamutartó, a csorgó szemfesték. A
feszültség végighúzódik ezen az eszelős
játékon, mert a lelkiismeret kísértetei a
valódi páncéloslovag-kísértetnél is félel-
mesebbek. Ezzel a kimunkált játékkal
Garas Dezső nem a „színészcsapatnak
minek rendező" oldalra tette le a szava-
zatát a kulmináló „színészek kontra ren-
dező" párviadalban, hanem azt a verziót
(harmadikat?) értelmezte, amelynek té-
tele így hangzik : a színészek csak a
diktatorikus, hatalmi pozícióból tárgyaló,
hozzá nem értő, pedagógiailag is kép
zetlen, emberileg sem tisztelhető rende-

zőtől irtóznak. Eme tulajdonságok for-
dítottjaival rendelkező, színészben gon-
dolkodó irányítótól, akitől végeredmény-
ben a játék gondolati-hangulati egysége
függ, nem. Garas Dezső rátermett ember.
Elfogadták, követték, támogatták,
értették. Művészi többlettudása az egyes
alakítások kristálykeménységűvé eszter-
gálásában érvényesült legkivált.

A fentiek reveláló hatása csökkenhetne,
ha a környezet, a zene és a ruha nem
állna összhangban a tébolyító tör-
ténésekkel. Csikós Attila díszlettervező,
Rimanóczy Yvonne jelmeztervező, Gon-
da János zeneszerző, szintén a közös ré-
vület áramkörében, remeket készített.
Nagyon fontos szerepe lehetett a Mészöly
Dezső-féle kitűnő fordítással dra-
maturgként dolgozó Márai Enikőnek is.
Hullámzása, ritmusa van a szövegnek,
légmentesen illeszkedik a szituációba.

A közönség örül. Kacag, mutogat,
gyerekesen hancúrozik. Értően tapsol a
mulatságos kimeneteleknél. Csak nem
sír. Nem tud meghatódni. S a végén
csalódik: hiszen ez komoly! hiszen ez
szomorú! Ez nagy elismerés is lehetne,
hiszen érvényesült a szándék. De a nézőt
is minősíti: hol van már a nevetés és a
sírás gyors váltogatásának a rene-
szánszban még birtokolt képessége?
Miért baj az, hogy a végén valami úgy
szorongatja a torkot, csípi a szemet?

Eduardo De Filippo: Ezek a kísértetek !l
(Józsefvárosi Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Rendező: Garas
Dezső m. v. A rendező munkatársa: Kut-
schera Éva. Zeneszerző: Gonda János. Dra-
maturg: Márai Enikő. Díszlettervező: Csikós
Attila. Jelmeztervező: Rimanóczy Yvonne.

Szereplők: Kézdy György, Peremartoni
Krisztina, Kertész Péter, Hámori Ildikó, Za-
la Júlia, Forgács György, Székhelyi József,
Pásztor Erzsi m. v., Farády István, Hankó
Attila, Lu gos i György.

Kézdy György (Pasquale Lojacono) és Székhelyi József (Rafaelo) Eduardo De Filippo:
Ezek a kisértetek!! című játékában

Peremartoni Krisztina (Maria) és Kézdy György (Pasquale Lojacono) a Józsefvárosi Színház De
Filippo-komédiájában (lklády László felvételei)


