Ez azonban nincs így. Igaz, eddig jobbára csak a dramaturgiai-szerkezeti problémákat vettük sorra, emellett azonban
műfaji, koreográfiai s egyéb rendezői hibákat is találni.
Miért nem dráma?

Kezdjük azzal, hogy A próba inkább epikai, mint drámai mű. A passiójáték történéseinek eleve epikus jellegét ugyanis nem
nyomja el egy izgalmas magánéleti sík
konfliktussora. Sőt, ahelyett, hogy az
epikus részletek beolvadnának a cselekmény menetébe, s epizódként vennének
részt az alakok jellemzésében vagy a konfliktusok megoldásához vezető úton, fordított helyzet áll elő: a prológusban megismert figurák nem saját életükben, hanem a passióban lépnek tovább. Nem az
élő személyek karaktere változik (ha igen,
akkor is negatív előjellel: éppen az
abszolút főszereplő Idegen lesz egyre
gyengébb), hanem a passiójáték bibliai
alakjaié. (Júdásról tudjuk meg, hogyan
adja el a lelkét, s közben mit él át, Mária
Magdolnáról, hogy mennyire szereti Jézust, s Jézusról, hogy a hit mégiscsak
boldogít.) Holott miután a szerepek már
eleve elrendeltettek, a társulat drámáját
kellett volna mégis úgy alakítani, hogy
életük bibliai helyzeteket produkáljon, és
megszülje korunk Jézusát, Júdását és
Mária Magdolnáját (értsd: Jézusait, Júdásait és Mária Magdolnáit).
M ié r t nem rockbalett?

Szándéka szerint Fodor is ezt a megoldást
tervezte. S hogy mégsem sikerült megvalósítania, annak az az oka, hogy akkor is
Kazantzakisz regényében keresett ötleteket, amikor csak saját fantáziájára, a balettdráma belső logikájára, a mozdulatokgesztusok áttételes, több rétegű jelentésének-hatásának erejére kellett volna bíznia magát. Igaz ugyan, hogy Fodor ez-úttal
önálló, egységes rock-táncnyelvezetet sem
hozott létre, amiből, mint mozdulat- és
stílustárból a szituációknak megfelelően
választott volna. A próba mozdulatkészlete
a klasszikus balett, a modern tánc,
dzsessz-tánc-elemek
és
hét-köznapi
gesztusok változó arányú keveréke. S bár
némely tánckép Fodor korábbi műveit is
felidézi (az E-dúr hegedűversenyt, az
Átváltozásokból a férfiszólót és a Jósnő
monológját, a Kitöréseket, a V I I I . Ecloga
női táncait), A próba koreográfiailag sem
lett szintézis, inkább csak a rockbalett
próbája. Az igazihoz ugyan-is igazi dráma
és izgalmas, újszerű, egy-stílusú nyelvezet
kell; a jó zene s a szín-

padraállítás látványos fogásai önmagukban még nem elegendők.
Még akkor sem, ha A próbát előadó
művészek mindkét szereposztásban kitűnő technikával táncolnak, és a felvázolt
figurákhoz - a maguk módján - színészileg
is hozzáadják a maximumot.
A főszereplőként választott Dózsa Imre
az összes szólista közül a legnagyobb
telitalálat. Dózsa ugyanis maga a
megtévesztő hasonmás. Idegenként is a
földön járó Jézus Krisztus, akinek mindent
elhiszünk, mert tiszta arcú, rajongó,
felkent és magasztos. Ugyanebben a szerepben Lőcsey Jenő lágyabb, diákosabb. S
mivel ő nem „egy az egyben" hasonlít
civilizációnk középkor óta formálódó
Krisztus-képére, színészileg is ott nyújtotta a legtöbbet, ahol a darab szerint valódi feladatot érzett: a szerelmi kettős-ben.
Pongor Ildikó és Metzger Márta Mária
Magdolnája között annyi lehet a
különbség, mint egykor Ruttkai Éva és
Törőcsik Mari Júliája között volt. Pongor
Táncosnője a társulat sztárja, Metzgeré az
üdvöskéje. Pongoré büszke és öntudatos,
inkább ésszel, mint ösztöneivel szeret.
Mária Magdolnája is okos és tudatosan
kihívó, mert mindent egy lapra tett fel.
Metzger Táncosnője érzőbb, el-esettebb,
kitárulkozóbb.
Önfeláldozása
kétségbeesett segélykiáltás, miközben
viszonyog és utálkozik önmagától. Nekem
mindkettőjük felfogása tetszett. Legfeljebb
azzal a megjegyzéssel, hogy Pongor
táncában több volt a klasszikus balettjegy,
Metzger
mozgása
viszont
polimetrikusabb, tört vonalúbb, így az ő jelenlétekor a mozgásanyag említett hiányosságait kevésbé érzékelhettük.
Kcveházi Gábor Júdása- szinte partnernője ellenpontjaként - maga a nagybetűs
spontaneitás. Táncosát is szélsőséges indulatok vezetik; robbanékonyságához,
megzabolázatlan szenvedélyességéhez képest a Szakály György formálta figura
konokabb, befeléfordulóbb, önemésztőbb.
Összeszorított foggal nyeli ha-ragját,
ameddig csak bírja. Egy-egy jelenet
mindkettőjüktől emlékezetes maradt:
ahogyan a Táncos (Keveházi) rátalál halott szerelmére, és ahogyan Júdást (Szakály) megveszik a főpapok.
A további két főbb szerep alakítóinak is
sikerült figurákat teremteniük: Eck Imrének kéjenc-étkű, Nagy Zoltánnak vámpírmosolyú Főnököt, Balikó Istvánnak
alattomos és simulékony, Urbán Istvánnak szadistává részegedő Gyilkost.
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Osztrák egyfelvonásosok
Anton Wildgans: A hirdetés
Arthur Schnitzler: Literatura
Felix Salten: Finom lelkek

A bécsi szecesszió fuvallata lengi körül
ezeket a darabokat; fülledt szalonok ingerlő parfümje vegyül ebben a császárváros ódon illatával. Egy amerikai szerző Carl E. Schorske - Fin du siécle Vienna
című könyvében azt írja, hogy a századforduló táján Bécsre az életérzés hipertrófiája jellemző. Virul az érzelmek kultusza. A Liebelei világa ez - Schnitzlernek talán legszebb darabja is ezt a címet
viseli. Ez az a játszi szerelmeskedés, mely
olykor mégis vérre megy. De nem ezen a
színházi estén. Itt most az aranyfüstös,
rizsporfelhős bécsi századvéget látjuk.
Mert van a bécsi szecesszióban - ebben
a feszült és dinamikus szellemi mozgalomban - démoni vonás is. Mint egy
filmelőzetes, úgy vet fel valamit mindabból, amit a huszadik század során megéltünk. A mozgalom egyik vezéralakja és
botrányköve, Schnitzler elsőnek fedezte
fel az elfojtott erotikát az irodalom számára. Az író nagy tisztelője, Freud „kolléga"-ként üdvözölte ötvenedik születésnapján. (Ami a kollégaságot illeti,
Schnitzler medikusként Freud mesterének klinikáján asszisztenskedett.) Freud
rajongása egyébként mitikus méreteket
öltött, „hasonmását" látta Schnitzlerben és
tudatosan kerülte.
A minden kötöttségéből kioldódni készülő Ént általában vallásos tisztelet övezi. E vallás oltárán Narcissus ül, akit
ösztön- és lelkiéletének hínáros mélyébe
csábít az önszerelem. A császárváros művészelitje fájékonyan borzong és befelé
fordul; a világ csak hangulatainak nyersanyaga. A társadalmi erőtérből kivont
energiák az esztétikumba szöknek.
Hulló birodalom, hanyatló életforma,
veszendő régi értékek, az élet mohó habzsolása... De nem pogány életörömtől
duzzadó, barbár falánkság ez, hanem
csömörös másnaposságtól kísért, homályos bűntudattól szorongatott, feszengő
hedonizmus. A bécsi szecesszió vészjelzés is - olyan vészcsengő, amely egy zenélő óra dallamára berreg.
A Monarchia

A Monarchia is színen van ezekben az
osztrák egyfelvonásosokban. Nem csak

azzal, hogy mindjárt az első darabból I.
Ferenc József császárunk és királyunk
bekeretezett arcmása tekint le ránk. Hanem azzal is, ahogyan mindmáig összefonja az ő hajdani édes- és mostohagyermekeinek sorsát és életútját.
Anton Wildgans, hazája irodalmának sőt ennek az előadásnak is - „legosztrákabb " szerzője, szatírája azonban az
összmonarchia társadalmi talajából fakadt; hasonló konfliktus, hasonló figurákkal nagyjából ugyanígy teremhetett
volna Budapesten vagy Prágában is. Felix
Saltenről, a B a m b i világszerte népszerű
írójáról ismeretes, hogy Budapesten
született. Fiatalon származott el Bécsbe,
ahonnan Hitler elől Zürichbe emigrált.
Útja többé nem kanyarodott ide vissza.
J u ge n d in W i e n - ezen a címen írta meg
viharos bécsi ifjúságát Arthur Schnitzler.
Az önéletrajzi feljegyzésekben furcsa ortográfiájú, de ismerősnek tetsző helységnév: Gross-Kanizsa. Itt született ugyanis a
nagypapa - az író Bécs-szerte elismert
gégészorvos apjának az édesapja. Szóval
Nagykanizsán. Rosalie nagymama pedig
Pusztakovácsiban -- szintúgy Zala megyében. Ennek a Rozál nagymamának
beteges fukarságát rója fel az író -- hogy
amikor kisunokájának ezüst zsebórát vitt
ajándékba, azt is a papa vette.
Erich Margo, a bécsi Volkstheater tagja
vendégségben
született nálunk, pályakezdő lépéseit is Pesten tette - ő ennek
a „közös-ügyes " előadásnak biztos kezű,
jó
stílusérzékű
rendezője.
Üd ítően
szórakoztató, kellemesen konzervatív előadás. Ez utóbbi megjegyzés nem álnokul
elhelyezett tányérakna, amely elismerésnek álcázva magát a maradiság vádjával
kíván robbantani. Mindössze arról van
szó, hogy ezek a „békebeli " vígjátékok
különösebb rendezői bravúrra nem ad-nak
alkalmat, viszont megbízható, harmonikus
előadásra igen. És ezt meg is kapjuk.
A szórakoztatást pedig nem kell különösebben mentegetni Brecht szerint a
legnemesebb funkció, amit valaha a színház számára kitaláltak. De mielőtt az ember szórakoztatna, előbb magának kell
szórakoznia - így szól „léha " tanácsa.
(Bizonyára riasztotta, ha a színpadon kezd
munkává fajulni a játék.)
Kosztolányi azt írja: azok a legboldogabbak ebben a siralomvölgyben, akik
úgy „dolgoznak " , hogy játszanak. Elsősorban a művészek és a tudósok ... Őket
fizetni annyi - folytatja gondolatmenetét , mint valakinek évjáradékot biztosítani
azért, mert dohányzik. Az idézettel nem

amellett akartam szót emelni, hogy a színész a jövőben a cigarettára valót se keresse meg. Csak eszembe juttatja, amit a
kínai előkelőkről tart a hagyomány; akkor fizettek a háziorvosuknak, ha nem
kellett igénybe venni szolgálatait, mert
nem fordult elő betegség a családban.
Ugyan mit jelentene ez színművészetre
átfordítva
Szórakoztatóak az egyfelvonásosok is;
a szellemes élcek, frappáns csattanók,
pergő dialógusok könnyedén és kecsesen
pattognak, mint a pingponglabdák. A
kitűnő fordító, Görgey Gábor érdeme is,
hogy a szöveg az élő beszéd természetességével fakad.
Egy osztrák Noszty fiú
Egy osztrák Noszty fiú ez Holt báró,
Wildgans darabjában, A h i r d e t é s b e n . Akár
a mikszáthi dzsentrit látnánk; haj-szálra
ugyanaz a joviálisan züllött, elegánsan
csábos
moral
insanity.
A
jogot
mindketten csak előjog formájában ismerik, a Törvénynek felette állnak ; az igazságszolgáltatás sújtó keze úgysem ér át a
kafkai falon, melyből szükség esetén a
rokoni nexus épít bevehetetlen erődítményt.
A snájdig parazitának ezt a modelljét a
mi közép-kelet-európai valóságunk olyan
gavallérosan szolgáltatta, hogy többfelé
is jutott belőlük. Demokratikusabb
hagyományú
országokban,
ahol
a
jogállam konvenciója kemény csatározásban alakult ki, a szélhámossághoz is
igényeltetik némi lelemény és képesség erre mifelénk elég volt származni. Morális felháborodást jobb körökben egyéb-

ként sem a csirkefogás ténye - legfeljebb a
kudarca váltott ki.
Az író tragikus szatírának nevezi A
hirdetést. A megjelölés pontos; talán túlontúl pontos, hiszen a szatíra önmagában
is mindig valamelyest tragikus. A darab
szatirikus, éle máig nem csorbult ki -- ez
már a világ sorának tragikuma. Mert ami
a történet tragikumát illeti - azt bizony
kikezdte az Idő rozsdája; lánykaregényessé avult.
A konfliktus gyújtópontjában a megesett úrilányáll, aki különben elő sem
fordul a színen, de nincs is rá szükség.
Úgyis csak az a fontos, amit az író e kis
malőr kapcsán közöl. hiszen maga az
esemény olyan parányi drámai szúnyog,
hogy már a maga korában is aligha lehetett volna belőle -- akár egyfelvonásnyi színpadi elefántot csinálni. Annál kevésbé, mivel már akkor is értették a módját, hogyan kell a jó családon esett szégyenfoltot diszkréten eltávolítani.
A családi becsületére kényes, pozícionált pénzember, „udvari tanácsos Raschke" hirdetést ad fel, melyben bizonyos
anyagi feltételek mellett felkínálja lánya
kezét - és illegitim szerelmének gyümölcsét. A körültekintően fogalmazott hirdetés a hozománynak erre a tételére nem
terjeszkedik ki. A dodonai szöveg helyes
megfejtését a vőjelölt fantáziájára bízza.
Maga a vétkes ugyanis, aki a családra a
gyalázatot hozta, számításba sem jöhet nem posszibilis vő. Egzisztenciátlan nihilista, író, és olyan koldus, hogy még a
tilosban is a fogát csikorgató apa költségén járt - amennyiben a szerény bűntanya
bérét a leánya fizette. Ez a legfőbb

Anton Wildgans: A hirdetés (Radnóti Miklós Színpad) (Huszár László és Moravetz Levente) (lklády
László felv.)

tosabban két szemvillanásnyi időre az
inas szerepében Baracsi Ferenc, aki néhány
kifejező
gesztusával
jeles
epizodista-erényeket
csillant
meg,
melyek
majd
a
Salten-darabban
bontakoznak ki igazán.

Andai Györgyi és Kovács István Arthur Schnitzler; Literatura című egyfelvonásosában (MTI fotó)

adu Raschke kezében, mellyel könyörtelenül kiüti a szerelem jogáért melodramatikus közhelyekkel küzdő lila széplelket.
Igaz, a bágyadt kis tollforgató, az ő talajvesztett révületében könnyű prédája az
erőteljes pénzembernek. De ha előtte egy
Rilke állt volna, a konszolidált társadalom gránittalapzatáról ő annak is csak
azt mondta volna: „Maga egy senki, nem
csinál semmit és nincs semmije. Micsoda
aljasság, hogy az embereket szellemi
adottságaik alapján ítéli meg! Hogy merészeli ezt a mozzanatot előtérbe állítani,
mintha ettől függne szerencse és jólét!"
És Raschkénak igaza van, mert nem
ettől függ. Az értékrendváltásnak ez a
pontos látlelete merész írói tett; hosszú
távon érvényes és messze túlmutat ezen a
darabon. A költő - hajdan igazlátó,
vátesz, a közösség lelkiismerete - elvesztette besorolását. Szédelgő naplopó, habzó szájú őrült, lángelme ? De még akkor is
gyanús, mert közvetlen hasznot nem hajt.
Amit nem lehet lemérni - az kétes. Viszont nagy az esély a visszaélésre - minden beilleszkedésre képtelen, antiszociális személyiség zseninek érezheti magát.
(Csak a valódi zseninek annyival nehezebb, hogy nem tudja abbahagyni, ha
nem válik be a dolog.)
A hirdetésre megjelenik Holt báró, és
az ügylet nyélbe üttetik; az apa történelmi nevet vásárol születendő unokájának.

A történelmi név viselője kezdetben megpróbál magas lovon ülni, de nyergéből
hamar kiveti a Pénz. Az üzletembert még
szorult helyzetében sem lehet zsarolni - a
feltételeket ő diktálja.
Holt báró - a szerzői utasítás szerint karcsú, elegáns gavallértípus, szándékoltan hanyag tartással. Szabó Kálmán fölényesen hányaveti, kemény porosz tiszt;
nem a fess osztrák bárócska, aki mutatós
uniformisában is legfeljebb, ha szívrabló
operettkatona. Ez nem volt igazi találkozás az egyébként hálás szereppel.
Az udvari tanácsos nagy lehetőségeket
adó szerepét mintha rászabták volna huszár Lászlóra. Erőteljes, impozáns, még
korlátoltságában is olykor tiszteletet parancsoló, sőt megrendítő. A színész a sebzett apa fájdalmának is őszinte hangot ad.
És ez nagyon jó. Az a szép a drámában,
hogy mindenkinek meglehet benne a
maga szubjektív igaza.
A teljes erkölcsi és drámai igazságot a
megcsalatott poéta hordozza. Szomorú
az, hogy ő viszont összeroskad e nemes
teher alatt. Szánalmasan lamentál, és ezen
nem változtat a hatásos pofon sem, melyet a termetes apának leken. Az író a
legmagasztosabb eszméket ajándékozta
neki - csak éppen színpadi életet nem lehelt bele. Ezt Moravetz Levente sem tudja megtenni. (Más sem tudná.)
Es feltűnik egy szemvillanásnyi - pon-

Szerelmes levelek - másolattal
A szerelmes levelek másolattal íródnak,
ha a lángoló sorok nem csupán a rajongás
tárgyát ostromolják, hanem magát a
halhatatlanságot. Sőt, már a szerelem is
inkább csak felhajtó erő az életmű számára. A mesterségesen felszított érzelmeket azonban ajánlatos inkubátorban
óvni, amíg a szerencsés metamorfózis
megtörténik; az élet átvált irodalomra. Igy
készül a - Literatura.
A darab szerzőjéről azt írja Szerb Antal,
hogy Schnitzler a felületesség szakembere az irodalomban. Mármint: a felületességet nem műveli, hanem mutatja,
méghozzá nagyon is alapos, kidolgozott
művészettel. Ő az átfutó pillanat művésze,
aki „realisztikusan ábrázolja azt, ami
legkevésbé reális a lélekben, a szerelem
gyors keletkezésének és gyors elmúlásának történetét".
A szép, fiatal Margarete éppen megcsömörlött soros szeretőjétől, a költőtől,
akinek karjaiba menekült jól tartott életének unalmából. Ez a rafinált kultúrdáma
szecessziós lelkületű Krúdy-hős-nők
rokona. Felnőtt bécsi nővére a vidékiesen
nagyvárosi pesti húgocskának, aki még
nem vedlette le egészen a felsőbb
lányiskola tojáshéját. A pesti húgocska ha lázad -- legfeljebb Múzsa akar lenni,
Margarete írónő. Kiröppen a fészekből,
szárnyat bont, és beleveti magát a müncheni művészvilág tarka forgatagába.
Ez az alkotói kényszertől hajtott művészasszony józanul számítgat, akár egy
kupec. Elhagyott egy textilgyáros férjet,
élményszerzés céljából rövid tanulmányutat tett a bohémvilágban -- és most ismét a
rendezett élet biztos fedezékére vágyik.
Ezúttal azonban a „kékvérű" Klemens
oldalán.
Drámai percek egy generális özvegyének tisztes bécsi albérletében: Klemens
megtudja, hogy leendő asszonyának új
regénye a kiadónál kinyomtatva várja a
nyilvánosságot. Hideg dühvel távozik - ki
tudja, talán örökre. A kétségbeesett
Margarete látogatót kap; Gilbert keresi fel,
az elhagyott költő. Az irodalmár páros
addig viaskodik egymással, míg kölcsönös
sértegetések közepette kiderül, hogy
mindketten regénybe szőtték viszonyukat.
Gilbert át is nyújtja a tisztelet-példányt mintegy nászajándékul az új

kötéshez. Ami a legkínosabb - mindketten
beleírták a műbe levélváltásukat; a
perzselő episztolák ugyanis piszkozattal,
illetve másolattal készültek.
Ekkor tér vissza Klemens. A báró a
regényt zúzdába küldette - kivéve azt az
egyetlen példányt, melyet a boldog pár
majd meghitten együtt lapoz. No nem Margarete ezt a példányt határozott
mozdulattal a kandallóba veti. Rituális
áldozat a szerelem oltárán. Függöny.
A hősnőt kettős szereposztásban játssza
Thirring Viola és Andai Györgyi. Thirring
Viola bájos, vonzó polgárasszonyka.
Finom és disztingvált, kicsit félénk is.
Olyan nő, amilyennek főúri választottja
látni szeretné.
Andai Györgyi viszont az a minden
asszonyi hájjal megkent szalonkalandornő, amilyennek Schnitzler megírta. Csupa
őszinte álság, ravasz tettetés és józan
számítás.
Kovács István - Klemens szerepében elegánsan visszataszító. A kifogástalan
úriember társaságbeli maszkját viseli,
mely mögül egy-egy óvatlan pillanatban
elővillan valódi arca: durva és bárdolatlan.
Szabó Kálmán játssza Gilbertet, sok
kedéllyel és joviális humorral mutatja be a
narcisztikus poétának valamennyi színváltását - az affektált hősszerelmestől az
„Elbocsátó, szép üzenet" gőgös költőpózáig.
A három színész - jól összehangolt
kamaraegyüttes.
Finom lelkek a bécsi szeparéban

Finom lelkek a bécsi szeparéban, amint egy

futó pillanatra idill szövődik közöttük.
Józan, földönjáró emberek, idilljük is
óvatos és kedvesen groteszk - épp ez adja
a vígjátéki báját ennek a Salten-darabnak,
amely a jó drámatechnika biztos vázára
épült, de nincs híjával a színpadi
költészetnek sem.
Salten jóindulatú iróniával prezentál-ja
a történetet, amelyben történés alig van;
csak annyi, hogy a szereplők mindennapos
életének állóvize megrebben, mintha
magasról kavicsot hajítottak volna bele. A
víz tüköre ettől egyet fodroz, de
hamarosan visszakapja szokott sima felszínét. Mintha mi sem történt volna . .
Egy választékosan előkelő bécsi lokál
szokásos esti sürgés-forgásában épp ezen
az estén hajlik egymás felé Heinrich, a
javakorabeli főpincér, valamint Mici
Manhardt, a kissé elvirult, de szép statiszta. Pedig a lány tizennégy esztendeje törzsvendége a hetes számú szeparénak. Ő

Felix Salten: Finom lelkek (Radnóti Miklós Színpad) (Tordai Teri és Huszár László) (lklády László felv.)

maga az állandóság, csupán úri gavallérjai
változnak naponta. Életének tanúja -a főpincér az évek során lassan beleszerelmesedett. Es mivel ezen az estén az alkalom igazán kedvező Mici ölében
szunyókál pelyhes lovagja, a szerelmi
lámpaláztól és francia pezsgőtől elbódult
ifjú herceg -,Heinrich megkéri a kezét.
De idejekorán akarta megpecsételni a
zsenge frigyet, előlegezve magának egy
sietős mátkacsókot. Csakhogy a lány számára a szerelem hétköznapi robot, nem
pirosbetűs ünnep, mint a dolgos
Heinrichnek. Rögtön vissza is vonul
leendő vendéglősnéből úri kokottnak. A
perc - amelyet a drámaíró oly mesterien
ragadott meg - elszállt. A hercegecske
fel-riad, Mici kacarász, a főpincér számol
.. . Ennyi az egész.
A szerző kitűnően eligazodik az emberi
viszonylatok bonyolult szövevényé-ben,
felismeréseit azonban nem profeszszoros
komolysággal közli, hanem bohókás
könnyedséggel. Salten sokkal jobb ízlésű
író annál, semhogy önsajnálatba sodorná
a hőseit, és könnyfakasztó giccs-be a
darabját. Van az egészben valami
szemérmesen lírai, szomorkás csehovi
derű. Amivel nem akarnám azt állítani,
hogy a darabnak csehovi mélységei
vannak, és Salten nagy színpadi újító.

Erről nincsen szó; ez egy bécsiesen kedélyes egyfelvonásos, csendes humorral.
Jó, hogy a rendezés tiszteletben tartotta
ezt a hangnemet, és nem csavarta fel recsegően viccesre; hahotára fakasztva a
nézőt ott is, ahol a mosoly a helyénvaló.
Mici kisasszony mintha az idők csendes
mélyében türelmesen várta volna Tordai
Terit, hogy alakjában mutassa fel mindazt a rejtett kincset, melyet lassú érlelődése során felhalmozott. Mind ez idáig
inkább csak sejtette, hogy „vonzóbb
érccel" is ígéretes, mint ragyogó megjelenése; bárha ez színésznőnél jelentékeny tőke - amint művészi tekintetben
kamatozni kezd. Talán a nagyon szép
színésznő dolga nehezebb - túl kell jutnia
első sugaras ifjúságán, hogy önmagához
férjen. (És nehezebb legyen beskatulyázni.)
Tordai Terit - úgy tetszik pályájának
kedvező szakaszán érte ez a szerep; gazdagon kiteljesedett benne. Nagyívű asszonyi portrét rajzol, teljes női életutat - és
ugyanakkor csupa finom árnyalat. Pikáns
és rafinált; külvárosian egyszerű és
királynőien fensőbbséges; kedélyesen
cinikus és jóravalóan melegszívű. Egyegy jellemző gesztusával mindent elmond a hivatásszerű szerelemről; remek
humorral főleg azt, hogy ez az a mester-

ség, melyet semmiképp nem lehet szerelemből űzni .. .
Mici kisasszonyt már egyes-egyedül
csak a munka nélkül szerzett jövedelem
gondolata hevíti. - Bárcsak mind aludnának - fohászkodik fel. (Mármint az
ügyfelek.) Moravetz Levente, a bugyuta
hercegi siheder szerepében tökéletes színpadi jelenvalósággal alszik - időnként
diszkréten jelezve létezését.
A főpincért Huszár László játssza.
Pontosan olyan, amilyennek lennie kell;
nagyon jó páros Tordai Terivel. Hu-szár
László kettőjük viszonyának alap-vető
groteszkségét érzékelteti. Nevezetesen
azt, hogy a derék filiszter számára a
félvilági nő - társadalmi emelkedés.
Az epizódjátékosról úgy tartják a kézikönyvek, hogy mindenekelőtt jellemzőerővel kell bírnia. Szerepe természetéhez és nehézségéhez tartozik, hogy
számára mindig csak egy jelenet van adva, amely alatt egy alakot ki kell bontania.
Baracsi Ferenc vérbeli epizódszínész.
Amikor Rosenbaum, az öreg zsidó alkalmi zongorista szerepében színpadra lép
- ordas magányban átbitangolt éj-szakák,
füstös csapszékek, sivár hónaposszobák
levegője jön be vele a színre. Egy villanás
alatt bepillantást kapunk a tarhás bohém
hajótörött életébe, amely bizonyára a
vágyak és lehetőségek közötti zátonyon
feneklett meg.
Es most hadd rugaszkodjam el ettől az
előadástól egy kérdés erejéig. Miért, hogy
a diabolikusan izgalmas Schnitzlert a mi
színházi közönségünk csak az itt
bemutatott
nagyon
szellemes,
de
alapjában jámbor darab alapján ismerheti? A legschnitzleribb művek még a
színházi köztudatban sem nagyon elevenek; a Liebelei - amennyire én tudom le sincs fordítva, az Európa-szerte újra
felfedezett Zöld kakadunak még a címét
sem hallotta nálunk a művelt színházjáró.
Három osztrák egyfelvonásos (Radnóti Miklós
Színpad)
Díszlet jelmez: Jójárt Zoltán. A rendező
munkatársa: Kun Magda. Rendező: Erich
Margo m. v.

Anton Wildgans: A hirdetés
Szereplők: Huszár László, Szabó Kálmán,
Moravetz Levente, Baracsi Ferenc.

Arthur Schnitzler: Literatura
Szereplők: Andai Györgyi és Thirring Viola, Kovács István m. v., Szabó Kálmán.

Felix Salten: Finom lelkek
Szereplők: Huszár László, Fenyő Ervin,

Nagyajtay György, Sztankay Ádám, Moravetz Levente, Tordai Teri m. v., Baracsi
Ferenc.

CSÍK ISTVÁN

Nézőképzés felsőfokon

Közhelynek számít, hogy határainkon túl a
legismertebb - és legelismertebb! - magyar
színház az Állami Bábszínház. Kiugró
sikerrel szerepelt szomszédaink-nál és
távoli földrészeken, itt is, ott is felsőfokon
nyilatkozott róla a szűkebb értelemben
vett szakma, a kritika és a közvélemény.
Sok szó esik róluk itthon is. Mondhatnánk,
ők a szerencsés kivételek, próféták lettek
saját hazájukban - de azért nem egészen.
A hazai sajtó ugyanis munkájukról
szólva többnyire csak az úgynevezett
felnőttelőadásokat, a bábszínpad lehetőségeit kitágító, merész produkciókat emlegeti; azokat a „kísérleteket", amelyek
gyakorta már nem is kísérletek, hanem a
kísérlet letisztult, beteljesült eredményei.
Pedig ez a színház munkájának csak egyik
- arányaiban egyáltalán nem meg-határozó
- része. A jéghegy csúcsa.
A bábszínház elsődleges feladata
ugyanis nem ez. Ez a társulat a gyerekek
színháza volt, és az is marad. Számukra, a
gyermekek számára ugyanis ez az
egyetlen lehetőség, hogy a színház varázsával, élményével találkozhassanak,
megismerhessék, megérthessék a szín-ház
lényegét.
A társulat munkájának oroszlánrészét
azok az országjáró kis együttesek végzik,
akik a két fővárosi színházépületben,
peremkerületi, falusi és kisvárosi művelődési házakban gyerekeknek játszanak.
Ezeken az előadásokon formálódik, alakul
a jövő színházszerető, színházértő
közönsége; itt „képezik" az elkövetkező
évtizedek, lényegében már a jövő évezred
nézőit. Szép, felelősségteljes feladat,
ugyanakkor meglehetősen hálátlan is: a
paraván mögött amúgy is arctalanul,
névtelenül játszó művészek tudják, hogy
munkájuk alig-alig számíthat visszhangra. Mégis, az igazi bábosok, vérbeli
bábszínészek számára a gyerekek, a csillogó szemű, nyughatatlan, közbekiabáló
gyerekek hada jelenti az igazi közönséget;
alighanem ennek - ennek is - köszönhető,
hogy a kis nézők „képzése" az esetek
túlnyomó többségében felső-fokon zajlik ..
.
A gyermekeknek játszó színházak

egyébként is sajátos helyzetben vannak.
Egy-egy darab, egy-egy előadás szinte
matuzsálemi kort is megélhet, hiszen a
potenciális nézőtábor évről évre kicserélődik. Elméletileg, sőt, a gyakorlatban is
előfordulhat, hogy egy ifjú apa vagy ifjú
anya gyermekét kísérve saját hajdani
élményével, lényegében változatlan előadással találkozik. Természetesen vannak
olyan apróságok, amelyek az évek múlásával, életünk változásával - bármily jelentéktelennek tűnnek egyébként - előbb
vagy utóbb avíttá teszik a legjobb előadást is.
De minél jobb, minél tehetségesebb egy
előadás, annál később válnak zavaróvá az
időhöz szorosan kötődő részletek. A
repertoár így azután hosszú évek-re
visszamenően megőrzi a legjobb előadásokat: a színészgárda lassan kicserélődik, a bábokat-díszleteket felújítják, az
előadás - lényegében - változatlanul él
tovább.
Ilyen, alighanem „örökéletű" produkció a
Misi mókus vándorúton, a hazai báb-játszás
már-már klasszikus darabja. Tersánszky
Józsi Jenő meséiből - Kardos G. György
munkája nyomán - olyan pikareszk
történet született, amelyben a kalandos
fordulatokra fűzve felvonul mindaz, ami a
gyermeknézők fantáziáját megmozgatja:
erdő, tenger, cirkusz és a távoli, titokzatos
Afrika. A kis nézők beleélik magukat ebbe
a sokszínű világba, ahol a mesét a már
megismert valóság elemei szövik át, szinte
együtt lé-legeznek Misivel, hiszen a
történetek dramaturgiája időben és
cselekményben épp akkorára kerekedik,
amennyit egy gyerek befogadni, követni
tud. Bródy Vera bábjai, Országh Lili
díszletei nem béklyózzák le a szárnyaló
fantáziát, ha-nem alkalmat adnak a
továbbgondolásra. A mese valóságát
hitelesítik; csakúgy, mint a színészek
játéka, a nagyszerű összhangban levő hang
és mozgatás.
Ugyancsak régi - évtizedes múltra
visszatekintő - előadás A csodálatos kalucsni. Mészöly Miklós, aki Matvejeva
meséjét magyar bábszínpadra alkalmazta,
a két szálon futó történetet biztos érzékkel
bontotta kisebb, a gyerekek részére is
áttekinthető, felfogható és átérezhető,
egymásra épülő, de önmagukban is zárt
epizódokra. Az erdei állatok között dúló
viszályokat elindító, megszakító és
összekötő kocavadász megjelenése úgy
építi tovább a történetet, hogy az egészen
kis nézők is meg tudják érteni, de közben a
gyorsabb felfogású nagyobbak sem
unatkozhatnak. A Bródy Vera

