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Mindenféle szórakozások

Unalmas, kommersz, kibírható
és remek előadások

„Legszívesebben azt mondanám min-
den deszkaalkotmány előtt az igazi
színpadi tehetségnek: Hic Rhodus, hic
salta ! Merném vállalni, hogy bár-mely
vásáron a lehető legmagasabb
gyönyörűségben részesítem a művelt s
műveletlen tömeget, hordókon keresztbe
fektetett deszkákon, Calderón-
szinművekkel, mutatis mutandis."

(Goethe Heinrich von Kleistnek
Görög Lívia ford.)

A színház szórakoztató intézmény: a néző
érthetően akar valamit a pénzéért. Ha túl
mulattatáson és nevetésen valami pluszt is
kap, ha hozzájut a művészi élmény ritka
csodájához, azt akár ráadás-nak is
tekinthetjük, a ritka jutalmak egyikének.
De ha néző és színház semmi mást nem
akar egymástól, mint nevetni és nevettetni,
akkor is korrekt üzletet kötöttek.

jelen esetben szórakoztató darabokról
van szó, olyan munkákról, amelyek nagy
része már többször bebizonyította, elég jól
formált ahhoz, hogy játszható )egyen és
élvezhető, és saját korukban valóban
szórakoztatóak voltak. Jonson, Dumas,
Labiche-Martin, Feydeau, Heltai, Molnár
darabjai a maguk korában mind a
bestsellerlisták éllovasai voltak. Más
kérdés, hogy Jonson kilóg e sorból, a
Volpone remekmű, a nagy művészet egyik
darabja, ami a többí esetre már nem áll.
Belátható, hogy e darabok Jonsontól
Molnárig mind a színház üzletileg
egyértelmű korszakaiban íródtak. Azaz e
munkák elsősorban üzletileg helytállóak, a
dotáció előtti korszakaiban a szín-ház nem
engedhette meg magának, hogy unalmas
vagy épp álművészi legyen. Maguk korában
e sikerdarabok kiszolgálták a legszélesebb
közönség igényét, így többek között arról
is tanúskodnak, hogy mikor milyen
ízléseket kellett a színház-nak kielégítenie.
A kérdés az, hogy e nem mai,
legnagyobbrészt a nagyipari darábgyártás, a
polgári színház időszakából származó
darabok miképp szolgálják ki ma a
közönség ízlését. Egész egyszerűen :
szórakoztatóak-e vagy sem. Valóban, lehet-
e nevetni a szinházban, v a g y csak jobb
híján mosolygunk kínunkban, ha ennyi
jutott, hát nevessünk ezen. E bíztos
kasszasikereket ma már nem üzleti

azonban, hogy művészetnek sem tekint-
hető.

A darabok nagy része végső soron egy
korszak termése, Labiche és Feydeau
kortársak, Molnár. és Heltai pedig kései
tanítványaiknak is tekinthetőek. Min-
denesetre a polgári kommersz a domináns
közülük, mindössze Jonson műve
származik abból a korszakból, amikor a
szórakoztatás és a nagy művészet még nem
vált ketté.

Nincsen egy, minden előadásra jellemző
ok, amiért a szórakoztatási igények
kielégítetlenek maradtak. A darabválasz-
tások önmagukban nem okolhatóak, az
valóban mindössze a kritikus szubjektív
véleménye, hogy Feydeau és Molnár helyett
akár Arisztophanészt és Molière-t is
játszhatnának. Igaz, ezek bonyolultabb és
nehezebb szerzők, ám a steril szórako-
záson kívül még mást is nyújthatnak.
(Amint ezt mutatta az Úrhatnám polgár

nemzetibeli nagy és megérdemelt sikere,
Zsámbéki Gábor rendezésében.)

A baj az, .hogy szórakozás helyett
álkultúrával van dolgunk, és ez unalmassá
is válik. ugyanakkor azonban e darabok
nem buknak meg, a közönségigény épp-oly
erős, mint mindig, színházjegyhez jutni
nehéz, így a közönség ezzel is be-

Harkányi Endre a Perrichon úr címszerepében (József Attila Színház) (Iklády László felv.)

okok játszatják a színházakkal, hiszen
dotáció lévén a színház már vállalkozhat az
ízlés diktálására is, nem csupán a ki-
elégítésére. Épp ezért lehetséges, hogy a
rendezők, akik e darabokat műsorra tűz-
ték, a legeltérőbb szándékokkal rendel-
keznek: van tisztán komédiázás és van
többletigény, van bizonyos hajlam a mű-
veltség terjesztésére, és van, ahol már
semmiféle szándékra nem derül fény. Ha
az igények és szándékok eklektikusak. is,
ennek ellenére különös módon egy do-
logban megegyeznek az előadások nagy
részük nem szórakoztató. Ilyen vagy
olyan ezt az egyes részek tárgyalás finál
elemezzük - szándékok mozgatták a ren-
dezőket, de az elérhető cél - úgy tűnik -
egyre távolabb: Pest szórakoztató elő-
adásai ma legfeljebb egy-egy enervált mo-
solyt csalhatnak ki nézőikből. Úgy is
mondhatnánk, hogy a világméretű dotáció
kissé tönkretette az önfeledt művészetet,
a természetességet; a „hordókon
keresztbe fektetett deszkák" színházának
vége. A mai darabokon már
„gondolkodni" is kell, a sznobériánk ily
kielégítésére egyébként mai nyugati
importszerzőket szoktak a színházak
szállítani. Az Equus,



éri, boldogan nyugtázza azt, amit kapott.
Holott ha valóban „tiszta helyzet" lenne,
úgy e darabok legnagyobb része a kö-
zönségnél bukna meg, és nem mindössze
a kritikánál, ami sokkal lényegtelenebb.
Ám a jelenlegi helyzetben a közönség
azon mulat, amit kap, legfeljebb kínjában
röhög. A kritikus és a közönség egymás-
sal nem találkozik, ez igaz. De ne felejt-
sük el, hogy a közönségnek nincsen mód-
ja arra, hogy kifejezésre juttassa vélemé-
nyét. Nincsen választási lehetősége, szin-
te minden színházban ugyanazzal a mű-
sorral, ugyanazzal az ízléssel, azzal a kö-
zépszerű unalommal találkozik. És ez
már cseppet sem szórakoztató.

*

Alább a kronológiai tárgyalást tartottam
célravezetőnek, lehetőségekhez mért
egyenletes elemzések megvalósíthatósá-
gáért. Ettől függetlenül nemegyszer elke-
rülhetetlen, hogy egyes pontokon utalá-
sokat tegyek más előadások azonos ele-
meire, az összevethető és összevetendő
mozzanatokra. Így hat előadásról lesz
szó: a Perrichon úr utazásáról, a Jáno s
v i tézről, a Volponéró l, az Olympiáról, A
három testőrről és végül A balekről.

A kérdés végső soron minden esetben
ugyanaz: mikor szórakoztató a színház és
mikor unalmas, független attól, hogy
szórakoztatónak szánták.

Perrichon, a hangsúlyozott Bunkó

Labiche-Martin munkáját az újjászerve-
zett József Attila Színház első bemutató-
jaként láthattuk, Iglódi István rendezésé-
ben. A dolog odáig rendjén van, hogy
Iglódi tudván, a túl látványos és nagyon
gyors színházi forradalmak inkább mu-
landó palotapuccsok, mintsem valódi
lázadások, alkalmazkodott a színház ed-
digi repertoárjához, így választása Fey-
deau mesterének és elődjének kevéssé
klasszikus, ám papíron annál derűsebb
munkájára esett.

Az már azonban kevéssé van rendjén,
hogy Iglódi a hagyománytisztelet nevé-
ben a repertoáron túl a színház korábbi
játékstílusát is megtartotta. Így aztán -
valóban sajnálatosan - az előadáson alig
látszik, hogy ki rendezte. A Perrichon úr

széteső és reménytelenül unalmas, bohóc-
kodássá változtatott villámtréfák soroza-
ta, tempóvesztések és széteső helyzetek
előadása lett. Holott Iglódi nem indítja
rosszul az estét, az első jelenetsor talán
az egyetlen, amely valóban jellemző rá,
ahol felvillantja képességeit, távolságtar-
tását és iróniáját egyaránt. Így a játék
marionettnek indul, pergő tempóváltá-
sokkal, zenés belépőkkel, élesre formált
és azonnal felismerhetővé tett karakte-
rekkel. Az első jelenetben már világosan
látható, ki kicsoda.

A már-már groteszkre hangolt bemu-
tatkozás azonban hamar kifullad, hiszen

mindenki marad, aki volt. Az egy villa-
nással élesen feltárt alak az előadáson
gyakorlatilag önmagát illusztrálja.

A darab története a feltörekvő és par-
venü, „bunkó" gyáros, Perrichon úr lá-
nyának férjhezadása körül forog. Miképp
is sikerülhet a „véletlenek" sorozatából
kikeveredni, és valahogy férjhez adni ki-
csikéjüket. Mindehhez szükség van két
rivalizáló udvarlóra, majd egy valóban
véletlenül odakeveredő, szokásosan zord
katonatisztre, aki aztán nevető harma-
dikként elnyeri hősnőnk kezét. Iglódi át-
írta a darabot, és a vég tetszhalálokkal
tarkított párbaj jelenete valóban nem túl
szerencsés, az egész darab teljesen súlyta-
lanná lesz. Ugyanakkor érthető volt az át-
írás, ha figyelembe vesszük, hogy a kis-
polgár megszégyenüléséről szóló komédia
láthatóan nem érdekelte Iglódit. Ezt
mindössze egyetlen, hatásosnak szánt, ám
inkább csak feltűnő ötlettel gondolta
bemutathatónak. A színpadon jelenlévő
barát, az elegáns és szegény Majorin afe-
letti szégyenét, hogy folyamatos kölcsö-
neit képtelen megadni, minduntalan ki-
szól a színpadról: „a bunkó" - mármint
Perrichon. E gyakori kiszólások ered-
ményeképp Tolnai Miklós figurája is
teljesen elsikkad, hiszen amint belép, a
közönség tudja, hogy mit akarhat, és va-
lóban, pár gyorsan elhadart mondat után
kifordul a rivaldához, távoztában elor-
díthatja a bűvös jelzőt.

Az ötlet már rámutathat a rendezői el-
képzelés álságosan kettős mivoltára is.
Iglódi jobb híján ezzel az elemmel kívánta
jelezni távolságtartását a történettől,
ugyanakkor azonban mélyen elmerült az
egyrészt naturálisra rendezett, másrészt
koncepciótlan jelenetek sorában. Mivel a
rendező saját álláspontja nem derül ki,
ezért kell erőszakosan a tudtunkra adnia,
hogy akit látunk, az bunkó, nyugodtan
nevethetünk.

Iglódi poénjai blöffök, alpári villám
tréfák. Szerkezet nem létezik, így minden
egyes jelenet önmagában marad és vész
el. Hiába tartjuk általában szórakoztató-
nak vagy épp nevetségesnek, ha valaki
hatalmas csetlések-botlások közepette
begymászókötelek tucatjait tekeri magára,
ez értelmezés, háttér, jelentés hiányában
végső soron érdektelen. A másik ember
kinevetése, a káröröm, amely valóban
lényeges mozzanata a komédiának is,
azért sem működhet, mert még ehhez is
érzelmi indíttatás, undor vagy ellenszerv,
de érdekeltség kell.

A rendezés problémájánál sokkal kel-
lemetlenebb az előadáson érzékelhető és

Bellai Eszter és Spindler Béla a kaposvári János vitézben (Fábián József felv.)



ugyanakkor érthetetlen színészhiány kér-
dése. A címszerepet játszó Harkányi End-
rei tele van elszánással, a komoly teljesít-
mény iránti igénnyel. Ugyanakkor nincs
mit csinálnia, mivel nem karaktert, ha-nem
a karakter paródiáját kell eljátszania.
Azonban két órán keresztül nézni valaki
ugyanolyan slemilségét, önzését és osto-
baságát - érdektelen. Ettől függetlenül
Harkányi és a feleségét játszó Szemes Mari
még mindig kiemelkednek a társaságból.
Szemes például egy jelenetben be-
mutathatja, hogy valódi színésznő: a lá-
nyának címzett, de neki elmondott sze-
relmi vallomást sajátjaként érti, csak
lassan kapcsol, tempót vált, arca megfagy,
és rajta marad az immáron megalázó, mert
értelmetlen és bájosnak szánt mosoly. Ez a
mindössze két perc talán az előadás
egyetlen élő mozzanata, önállóan
értékelhető helyzetgyakorlat, amely a
maga befejezettségében és eleganciájában
színházzá tette a kabarét. A döntő hármas,
a lány és az udvarlók hármasa az egész
előadást meghatározó módon rossz. Fehér
Anna leginkább álldogál. Vass Péter és
Mihály Pál kettőse viszont sajnos
gyakorlatilag megsemmisíti az előadást.
Az a kisebbik probléma, hogy Mihály
például egyidősnek tűnik az apát alakító
Harkányival, így aztán sem nem délceg,
sem nem fiatal, sem nem úrigyerek. A na-
gyobbik probléma az, hogy a két színész a
clown játékmódja helyett elkeseredetten
hadakozott a szereppel, két szomorú, ám
tisztes műkedvelő módjára. Nincs miért
elemezni, lévén nincs mit.

Az viszont mégiscsak kérdés, hogy
miért kellett ugyanakkor a zuávkapitány
szolgáját négerként játszatni, és feketére
festeni a fiatal és valóban nem tehetség-
telen Geréb Attilát. Ugyancsak többre
mentünk volna Kovács Titusszal, akinek
komornyíkja több életet és iróniát hordoz
magában, mint a főszereplők egész kara.
Kránitz Lajos zuávkapitányként
végigordította az egész előadást, ami me-
gint csak nem megoldás.

(Megszakítva a Perrichon úr kérdését,
hadd utaljak arra, hogy bizonyos iróniára
adhatnak okot az idei évad katona-tisztjei.
Három igen tehetséges színészt sikerült
három különböző darabban ugyanabba a
modorba kényszeríteni, olyannyira, hogy
akár fel is léphetnének egymás
produkcióiban. Kránitz mellett az ordító
tisztet játssza Agárdi Gábor az
Olympiában és Szilágyi Tibor A balek-ben
is. A rendezői eljárások e szegényessége
azt eredményezi, hogy évekkel később az
évad az ordító tisztek évadaként

lesz emlékezetes. Különös, hogy három
ilyen eltérő alkatú rendező és színész nem
volt képes túljutni az evidens alapálláson,
a komédiabeli tisztek mindenkori rekedt
kiabálásán és zubbonyrángató merevsé-
gén.)

A Perrichon úr végső összegezését az is
lerontja, hogy Menczel Róbert díszlete
nemcsak érdektelen, de csúnya és össze-
csapott munka is. (Megint csak előre utal-
va: általában egyébként nem jellemző a
hanyag díszletezés, ez a József Attila
Színház sajátja; idén sokkal inkább a hi-
valkodóan gazdag és ugyanakkor meg-
hökkentően fantáziátlan, térként sem-
mitmondó díszletek uralkodnak. Így pél-
dául az Olympia díszlete a premieren már
önmagában tapsot kapott, ami megint
csak iróniára ad okot. A díszletcsodára
várók egyaránt örvendezhetnek a Nem-
zeti és a Víg festett háttereinek. Mindkét
munka unalmas, ám unalmukat sznob
gazdagsággal leplezik.)

A János vitéz mint mítosz
Egyébként a díszlet lehet lényeges is,
hiszen erre mutat Donáth Péter munkája,
amelyet Ascher Tamás János vitéz-rende-
zéséhez készített Kaposvárott.

Ascher egy archeológiai pontosságú,
ám ugyanakkor e formájában így soha
nem létezett János vitézt teremtett. Pon-
tosan azt a János vitézt hozta létre, ami
mai szemünkkel és ízlésünkkel nézve

eredetileg létezhetett. Itt eredeti jelmezek,
sujtásokkal és aranyakkal teli ruhák,
abszurdul hatalmas zászlók, elképesztő,
egész hátteret beborító hatalmas festmé-
nyek (Gáspár András munkái) egyaránt
láthatóak. Az előadás utolsó képe teli-
találat még az összes többi jól sikerült
kép között is, Jancsi és Iluska egy ökör-
rel és gémeskúttal berendezett pusztai
égbolt alá tér haza, némán, fenyegetően
és tragikusan.

Ascher János vitéze ugyanis halálosan
komoly, és végső soron ezért gúnyos is.
Ő pontosan játszatja a darabot, olyan
aggályos figyelemmel és gondossággal
bánik szöveggel és zenével egyaránt,
mintha Shakespeare-t rendezne, és eljá-
rása mindenképp hatékonynak bizonyul.
Egyrészt bőven kielégíti az összes néző
János vitézzel kapcsolatos igényeit, más-
részt betartva azokat, kissé túl is lép raj-
tuk. Ascher mitikusnak tekinti alapanya-
gát, egynek azok közül a létező és vaskos
realitást jelentő történetek közül, amelyek
ha tetszik, ha nem, de mélyen be-
folyásolják életünket, nemzet- és minden
egyéb tudatunkat. A János vitéz épp-úgy
hozzátartozik Magyarországhoz, mint
Honthy Hanna és a Hortobágy, mint a
Csárdáskirálynő és a sírva vigadás műfaja.
Ascher, minthogy mitikusnak te-kinti a
János vitézt, teljes joggal veheti
komolyan, ezért nem szándékozik mo-
dernizálni, átalakítani, megreformálni.

Olympia hercegné (Tóth Éva) és Kovács huszárkapitány (Oszter Sándor) M o l ná r Ferenc vígjátékában



Pontosan tudja, hogy az ilyen „múzeumi"
előadás révén érheti el leginkább cél-ját,
leginkább így ébreszthet némi gyanút
nézője szívében: „lehet, hogy minden
másképp van". Lehet, hogy ez a mese,
amelyet megszoktunk, és amennyire
olyannyira a sajátunk, mégsem evidensen
jellemző ránk, vagy ha igen, úgy az nem
feltétlen öröm. Lehet, hogy a János vitéz
nem a mese, hanem mindössze egy mese a
sok közül. E halálos komolyanvétel
egészében egy kiváló és kisebb gyengéi
ellenére is emlékezetes elő-adást teremtett.

A nyitókép például a János vitézek tör-
ténetében valószínűleg soha nem látott
módon egyéni. A színpadon mindenki
harciasan fess, elszántan kackiás, a kóru-
sok minimum a Szózat méltóságát és ko-
molyságát idézik vissza, a parasztok csak
sarkukat csapkodva lépdelnek a színpa-
don, a díszlet pedig rémületesen élethű. A
látvány maga a népszínmű és annak
ironikus megduplázása. Ascher nem el-
vicceli az előadást, hanem a komolyan-
vétel révén lehetőséget teremt az ironikus
„olvasatra" is. A nyitókép méltó
megkoronázása Bagó színrelépése. Ő úgy
robban be az édes búcsújelenetbe, mint
egy bomba. Nincs itt szó sem sza-
lonspiccről, sem mókás bolondozásról,
Bagó holtrészeg és mélyen őrült. Erő-
szakos és komoly, kétségbeesett és indu-
latos. Ő eljátssza a „sorsverte magyar"
összes fájdalmát, szépen beteljesíti a szö-
veg által teremtett összes lehetőséget.
Egyébként Gyuricza István olyan telje-
sítményt nyújt, amely még az Ascher által
teremtett kereteket is széjjelrobbant-ja. Az
ő alakítása az előadás talán legnagyobb
színészi meglepetése, megjegyzés-re
kötelező, valódi kiugrás. Ascher távol-
ságtartása, amelyet a minuciózus pon-
tosság révén teremtett meg, olyan prob-
lémák és tartalmak közvetítésére is alkal-
mas, amelyeket első pillantásra nem tar-
tunk a János vitézhez tartozónak.

A rendezés összetettsége és rafinériája a
francia királyi udvari jelenetben válik a
legvilágosabbá. Spindler Béla János vitéze
ekkor már maga a huszárság. Spindler a
bajszát harapdáló becsületes és
megközelíthetetlen, ideális „férfi", hiába
neki pénz és hatalom, neki itthon a helye.
Ő a kereszténység védőbástyája, és
kötelességét megtévén távozik. Ha némi
pénzhez jut, hát rendben, de azt is Bagó
hozza magával, hiszen úriember nem nyúl
pénzhez. Spindler pontosan látja és láttatja
a János vitéz mindenkori sikerének egyik
kulcsát. A népi és az úri

figura egybeolvadását, mesei, de itt meg-
teremtett egységét. Az előtérben János
vitéz pöffeszkedik és kínlódik, a háttér-
ben pedig ott álldogálnak a véres, ám
vitéz magyar huszárok, hatalmas égbolt a
festmény előtt, élőképek sorozatát játszva
el. (Az égbolt akarva-akaratlan Caspar
David Friedrichet imitálja: romantikus
fénysugarak húzódnak tébolyultan
hatalmas felhők között.) A sebesült, ám
töretlen és némán hűséges huszárok élő-
képeikkel kommentálják az előtér ese-
ményeit, és e képek oly ironikusak, ami
már kivédhetetlen. Eljátsszák a világhá-
borús emlékműveket, a zokogó és két-
ségbeesett honvédek alakzatát, sorra elő-
adják a romantikus festészet és a köztéri
szobrászat ismert és mitikus figuráit. A
hatalmas zászló hol fennen lobog, hol
aláhull, Ascher szándékosan túllő a célon,
ekkor már nem mindössze a János vitéz
kiskunyhós, édes-bús magyar falujának
mítoszát teremti újra, hanem a nemzeti
nagyromantika álmát is felidézi. Ez a
szélsőséges megoldástípus jellemző az
előadás minden jelenetére. Jancsiék el-
válását mintha Hyeronimus Bosch egy-
egy festménye ihlette volna, ahogy példá-
ul Tündérország is szinte a giccs apote-
ózisa.

Ascher esetében tehát nem rutinmegol-
dásról, hanem olyan előadásról van szó,
amely valóban elemzésre kényszeríthet
nézőt és színészt egyaránt. Nem kívül-
állásról, hanem bensőséges kritikáról van
szó, amely épp a feltétel nélküli ko-
molyanvétel és a hagyomány kritika nél-
küli elfogadásának és továbbadásának
ironikus kritikája. Ha valamit kritizál
Ascher, így az nem a János vitéz, hanem
az a szerep, amelyet e darab betölt. A szín-
padi János vitéz nem remekmű, a kérdés
tehát nem a műben, hanem abban a han-
gulatban rejlik, amely mégis kritikátlanul
és folyamatosan a nemzet ereklyéi között
tartja számon. Ascher e hangulatot figye-
lembe véve, ennek súlyát megértve belát-
ja, hogy a kommercialitás itt olyan forma,
amely önmaga létére kérdez rá.

Az elsikkasztott klasszikus

Ben jonson Volponéját a Várszínház
mutatta be, Békés András m.v. rendezésé-
ben. (Ben Jonson műve csak félig, a ren-
dezés okán tartozhat e kritika keretei közé.
Itt nincsen szó kommerszről, átlátható és
világos, túl egyszerű szerkezetről, a
Volpone önmagában szerepelhetne egy a
klasszikus értékeket taglaló cikkben is.
Amiért mégis itt kell hogy szerepeljen, az
a rendezés tárgyalási módja, amely

különösképp nem veszi figyelembe, hogy
milyen alapanyaggal áll szemben.)

Az önmagában méltánylandó, hogy
Békés András észrevette, ismét aktuális a
pénz hatalmáról szóló komédiát színre
vinni, a pénzsóvárság és a csalás kérdése
benne van a levegőben.

Az a tény, hogy a Volpone remekmű,
óvatosságra int. Régi tapasztalat, és nem
mindössze az enyém, hogy a remekművek
jól védik magukat, és bosszújuk legalább
olyan durva és erős, mint szövegük. Egy
kommersz művel még fél kézzel is el lehet
bánni, ha rosszul is, de az egyszerű
szerkezet megáll a lábán. Ám a
remekművek végtelen bonyolultságának
okán itt az a helyzet, hogy ezek mintegy
azonnal megsértődnek, a felületes bánás-
módra a felismerhetetlenné válással rea-
gálnak. Így történt meg, hogy e Volpone
unalmas és érdektelen lett, ami figyelem-
be véve a szöveget magát, nem kis telje-
sítmény. Mindez onnan is eredhet, hogy
Békés szándékai, víziója, vágyai, mindaz,
amit a darabtól akar, az előadásból ki-
következtethetetlen. Nem sejthetem, hogy
miért állította színre a darabot, túl a
pénzsóvárság tényének regisztrálásán. A
díszlet ugyan utalás lehet, ez Fortuna
bőségszaruját idézi, amelynek kígyózó
meneteiből bomlik ki a játéktér. Ez az
ötlet azonban kissé suta és főként didak-
tikus. Egyébként ezt is el lehet játszani,
illusztratív, brechtiánus tanmeseként, ám
erről szó nincsen, hiszen a darab zenéjét
író Victor Máté bohócmaszkban előadott
songjaiban sem brechti, sem egyéb
lelemény nincsen. A róka és a légy,
valamint az örökséglovagok története az
emberi aljasságtörténetek egyik legki-
válóbbja. Pénzért az ember kitagadja a
gyermekét, eladja a feleségét, és ha át-
verik, gyorsan megkísérli hülyeségét
morállá átalakítani, riadtan húzódik vissza
a világ álerkölcse mögé, ijedten figyelve a
romlást. Ha komikus is, amit látunk,
Jonson gondoskodik arról, hogy torkunkra
fagyjon a vigyor. A történet
egyetemessége azon alapszik, hogy met-
sző rosszhiszeműsége és élessége okán a
néző semmiképpen sem húzhatja ki ma-
gát a történet súlya alól. Volpone mono-
lógját a pénz iránti szeretetről senki sem
hallgathatja úgy, mint korfestő adalékot,
amelyhez semmi köze.

Békés András egész egyszerűen nem
teremtette meg Volpone és az örökség-
lovagok egymáshoz való viszonyának
bonyolult rendszerét. Mindössze illuszt-
rálja az előadást, azaz felfestette a jele-
neteket, impresszionista rajzolatokként



szép egymás után. Ám az elemi összefüg-
gések hiánya megbosszulja magát. Az a
tény, hogy elmaradt Corvino és felesége
viszonyának elemzése, súlyosan vissza-út.
Egy férfi, aki egyébként ketrecben és
szeméremövben tartja feleségét, s aki a
pénz lehetőségéért más ágyába küldené
legféltettebb kincsét, egy ilyen férfi nem
lehet mindössze nevetséges. Corvino
ugyanis impotenciájában, feleségéhez való
viszonyában félelmetes. A fiatalasszony is
gyűlöli férjét, hiszen kielégítetlen. Ez nem
igazán vidám, hanem a maga természetes
aljasságában érdekes történet. Ám Corvino
és feleségének viszonyát Békés András
lényegtelennek tekintette. A Corvinót
játszó Avar Istvánból - minden színészi
kvalitása ellenére -egy női ruhába öltözött
hülyét formált, és Farkas Zsuzsának sem
volt több dolga, mint hogy kacarásszon és
vihogjon. A történet mélyén rejlő vaskos
életismeret, amely Jonson sajátja, egy
pillanat-ra sem jelent meg a felületen.

Ugyanilyen elkent, aránytalan Cor-
bacciónak és fiának, Leonénak az elem-
zése is. A rémületesen naturális Őzével
szemben egy a szó szoros értelmében
Kacor királynak öltöztetett figura áll
(Dózsa László). E Kacor-Leone kapi-
tánynak, akinek egyébként dramaturgiailag
fontos szerepe lenne, így semmi súIya
sincsen, s ez az egész előadás egyen-
súlyának felborulásához vezet. A színész
dupla(!) bajuszkát, combközépig érő
csizmát, kardocskát(!), vállig érő bodor
parókát hord, így aztán nem csoda, hogy a
jelmez alól képtelen kitörni, és az, hogy
milyen rossz, épp Őzével szemben derül
ki. Az elmulasztott viszonyokat pótlandó
az előadás egy különös vonással bír.
Ahogy Pesten mondják, az egész estét
„végigtapizzák". Volpone tapizza Moscát,
ami önmagában nem baj. Ám ha a dal
ahhoz semmi köze nincs annak, hogy a
szereplők homoszexuálisak-e vagy sem,
akkor erre a játékra semmi szükség nin-
csen. Később aztán a hölgyek tapizzák a
fiúkat, előbb csak Canina, a prostituált,
később Colomba, a kiszabaduló feleség is.
Canina például egyetlenegy mozdulatot
ismer az ellenkező neműekkel kapcso-
latban, ahányszor csak alkalma nyílik rá

írva talán plasztikus, ám mégsem trágár

-, mintegy szarvánál ragadja meg a bikát.
Ez több mint ízléstelen, ez feles-leges. E
kis gyakorlatokat nem képletesen, hanem
igen erőteljesen folytatják, ám mindez nem
erotikus, hanem vissza-taszító. Izzadt és
izgatott röhögést és kuncogást szülhet a
nézőtéren, ami a

néző szórakoztatásának kétes értékű vál-
tozata. Az előadás egyik különös ténye az,
hogy évek óta jó formában levő nagy
színészek is milyen konvencionálisak és
önismétlőek lesznek, ha magukra hagyják
őket, és ha nem találkoznak egy-értelmű
rendezői utasításokkal. A robusztum, az
erőteljes mozgás, a kirobbanó indulatok
Kállait oly jól jellemző erényei itt nem
érvényesülnek; a színész egyedül
tehetetlen. Ugyanebben a helyzetben van
Székhelyi józsef bőrruhába öltöztetett
csavargó strici Moscája is. Bonyolult
kérdés Őze Lajos Corbacciója. Nem
kétséges, hogy az évad egyik
legfergetegesebb és sokat emlegethető ma-
gánszámával állunk szemben, hiszen a
hajdani Major-alakítást idéző szerepfor-
málás a maga szélsőséges naturalitásában
valóban feledhetetlen. Általában nem te-
kinthető korrekt eljárásnak. az előadással
szemben egy-egy színész kilépése az elő-
adásból, azaz ha saját sikerének érdekében
stílust változtat. Itt mindez maximálisan
érthető. Őze nem képes. kihagyni a
szerepben rejlő lehetőséget, a Volpone
valódi tartalmát. Ugyanakkor az elszi-
geteltség és a partnerhiány miatt Corbac-
ciója kissé rosszízű teljesítménygyakor-
lattá, már-már cirkuszi eseménnyé lett.
Részletesen lehetne elemeznünk Őze
tudását és merészségét, amellyel minden
lehetőséget kihasznál. Mimikája egész

egyszerűen elképesztő, mondhatni példa
nélküli az elmúlt évadokat tekintve. Ám
az előadás egészével való összefüggések
hiánya megrontja a néző örömét. Nem
alakítást, hanem rekordot láthatunk, a
színész örök nagy teljesítményeinek
egyik megdönthetetlen rekordját. Az a
szomorúság, amely belőle árad, inkább a
színészé.

A Volponét nem elviccelni, hanem teljes
bonyolultságában megrendezni kell. Nem
lehet impresszionista ötletekkel feledtetni
a koncepció hiányát. A néző
szórakoztatása nem azonos a felületesség-
re való építéssel. Mindez ebben az eset-
ben azért szembeütköző, mert szórakoz-
tató remekművet láthattunk érdektelenül és
közönségesen.

Az Olympia komoly és mély
Molnár Ferenc Gábor Miklós rendezésé-
ben vonult be ismét a Nemzeti színpa-
dára. Való igaz, hogy Molnár munkás-
sága a kommersz profi színház magyar-
országi mértéke is lehetne, amint az is
igaz, hogy akár többet is játszhatnánk,
ami, mint minden mítosszá nőtt hallga-
tásnak, az ő életműve reális megítélésé-
nek is feltétlen jót tehetne. Ugyanakkor
nem érdemes külön jelentőséget tu-
lajdonítani annak, hogy a Nemzeti Mol-
nárt játszik, e bemutató mindössze egy az
idei évad kommerszei közül.

Őze Lajos (Corbaccio) és Székhelyi József (Mosca) a Várszínház Volpone-előadásában



Amint erre már utaltam, az előadás el-
szántan és pazarlóan exkluzív. Csikós
Attila díszlete már önmagában is szemlél-
gethető, szinte az egész tér tele van pál-
mával és fotellel, diszkrétnek, ám nagy-
úrinak szánt enteriőrökkel. Más kérdés,
de jellemző, hogy a díszletnek semmi
komoly jelentősége nincsen, hiszen az
előadás döntő része elöl, középen, a ri-
valdánál zajlik le. Nem azért zavaró te-
hát e díszlet, mert ízléstelen, hanem mert
nem funkcionális. Semmi dolga nincsen
azon kívül, hogy emlékeztessen az egyéb-
ként is hangsúlyozott eleganciára és
nagyúriságra. A jelmezek is elszántan
elegánsak, és ezek után nem lehetünk
meglepve azon sem, hogy az előadás, a
játékmód az úriság mezébe öltözött. Ez
pedig probléma. Az Olympia mélyen és
alapvetően komédia. Bárgyú és egyszerű
történet, melyben az arisztokraták szá-
mára parasztnak tekinthető - ma nekünk
inkább elegáns és snájdig úriember -
katonatiszt, bizonyos Kovács, elcsábít-ja
a lehető legkékvérűbb hercegnők egyikét.
Kovácsot először parasztságára való
tekintettel kidobják, ám a ravasz férfiú,
kirúgva az ajtón, visszatér az ablakon:
szélhámossággal vádolva meg önmagát,
botrányt ígér, s az azt mindenképp elke-
rülni vágyó hölgy inkább az övé lesz. A
legvégén az őt már természetesen imádó
hercegnő szemébe is vághatja: a hölgy
már nem kell, soha nem találkozhatnak.
Hiába könyörgés és siránkozás, emberünk
diadalittasan távozhat. A történet ennél
nem több. Gábor Miklós sajnos mindebbe
szellemi problémákat gondolt bele, s az
egyszerű liezonok helyén érzelmi
zűrzavarok kínját látta meg, ahol
valójában enyhén röhejes vallomások
hangzanak el, ott ő megrázó, pszicholó-
giai tartalmakat fedezett fel. Az általa
rendezett búcsújelenetet nem annyira
Molnárnál, mint inkább Ibsennél láthattuk
volna viszont.

Az Olympia problémáját hosszasan ele-
mezni értelmetlen. Schöpflin Aladár an-
nak idején világosan látta, miről van itt
szó: valóban a polgári közönségben kéjes
borzongást okozhat, amint arisztokratákat
láthat a színpadon, akik épp őket, a
nézőtéren ülőket parasztozzák és hülyézik
le szorgalmasan.

A korszak, polgáraival és arisztokra-
táival együtt messze tűnt, ám különös
módon a kedélyes nézőbecslésre épülő
szerkezet még ma is él. Ha a társadalom
többszörös osztályváltásokon is esett át,
úgy tűnik, hogy az az egyenlőség, ahol e
szituáció már halott lenne, még

messze van. Az Olympia tehát játszható,
de még így is csak komédiaként, és
nincsen ok a komolyan vett érzelmekre, a
felesleges drámaiságra. Gábor Miklós ott
követett el döntő hibát, hogy egybe látta a
született nemesség, a gyanúsan különös
csengésű kifejezéssel élve, a
kitenyésztettség finom érdemét, a valódi
nemesség tényleges érdemeivel. Valóban
volt kor, mikor e kettő egybeesett. A
Vörös és fekete már világosan feltárta a
született és szerzett nemesség minden
problémáját, a születettség kötelező
mivoltát, a botrány problémáját, a szerzett
nemesség kínjait egyaránt. Ám e kor már
elmúlt, és Molnár már nem Stendhal,
hanem Maupassant utáni világot rajzol
meg, ahol a Szépfiú által elcsábított
arisztokraták sem mások, mint
felkapaszkodott sajtócézárok. Maupassant
idejére már egy lett az arisztokrácia és a
pénz, s ha az Ősztrák-Magyar Monarchia
valóban őrzött is valamit a született
nemesek elkülönültségéből, e nemeseknek
már semmi közük nincsen a nemesség
másik értelméhez, a finomsághoz, az
észhez, a gentlemanséghez.

De hiszen a molnári irónia is erre épül.
Arisztokratákat látunk, akik épp olyanok,
mint a nézőtéri kispolgárok. Pletykásak,
féltékenyek, bornírtak, korlátoltak. E
figurákat belső tartással és az igazi
nemesség eleganciájával felruházni,
mondhatnánk, a helyzethez illően több
mint bűn, hiba. A probléma másik oldala
az, hogy a színészek nem értik igazán ezt
a molnári stílust, az óhajtott cél: az
elegancia hiánya kiütköző, s így a
könnyedség - szöveg szerinti - lehetősége
is odavész.

Hiába, mert mindaz meghal, ami ma
még élhetne Molnárból: meghal az irónia.
Igy mindössze hidegen csillog, unalmassá
és lassúvá lesz az önmagában véve
valóban ronthatatlan dramaturgia. Gábor
Miklós szemüvegén keresztül még
avíttabbá lesz Molnár Olympiája, holott
egyébként is az. É komolykodás azt
eredményezi, hogy az előadás állandó stí-
luszavarral küszködik, és a harmadik fel-
vonásra végképp leül. Ama bizonyos
nagyvonalúság, amellyel a szerzőt sokszor
jellemezték, és amely nem bizonyos, hogy
minden körülmények között érdem, itt
már kellemetlenül hiányzik. A színészek
nem lelik a helyüket, mindenki
megpróbálja a komoly és méltóságteljes
Molnárt eljátszani, ám a legritkább
esetben találkoznak össze.

Vass Éva tartotta meg leginkább a
nagyvonalúságot, ez a cinizmus gyakor

latiasságával legalább összeegyeztethető
volt. Ám hiába volt rezignált és gyors, ha
a lányát játszó Tóth Éva maga a meg-
testesült unalom, álméltóság és lassúság.
Ő, mintha Strindberget vagy Ibsent ját-
szana, úgy emelgeti keblét, mint a régi
idők mozijában, egyébként pedig unott és
fáradt. Még akkor is szenveleg, ami-kor
gonoszkodnia kellene. Lassúságával
megakasztja az egyébként lendületesebb
Oszter Sándort is, aki Kovács kapitány-
ként különben oldottabbnak tűnne. Farády
Albertje a másik véglet, ő már egy
Molnár-paródiát játszik a vicclapok arisz-
tokratájaként. Csernus Mariann Linája a
pesti kávéházakból került ide, ami ön-
magában játszható, csak épp nehezen il-
leszkedik a többiek fennkölt stílusához.

Az Olympia legkülönösebb meglepetése
az, hogy Gábor Miklós színészként e
darabban is sokszorosan felülmúlja ren-
dező önmagát. Tábornoka merevségé-ben
és ingerültségében több az élet, mint az
egész előadásban. Épp az a finom irónia
jellemzi alakítását, ami rendezéséből oly
nagyon hiányzik. Amire ő megjelenik a
színen, már túl hosszú ideje tartott az
unalom ahhoz, hogy a játék elkezdőd-
hessen. Addigra már a többiek is képtele-
nek arra, hogy beletaláljanak az általa
játszott, de nem rendezett stílusba. A
műsorfüzetben a rendező megkapó őszin-
teséggel így vall figuráiról: „Molnár a
stílus, a szép izmok öröklött nemességé-
nek és szépségének kijáró gyönyörűséggel
és megbecsüléssel és az erőnek kijáró -
kihívó és végül győzelmes - ellenérzéssel
nézi őket." Mindez nem áll. És ha érthető
is, egy nemes és ironikus, társa-sági ám
költői világ iránti vonzalom, az a polgári
korszak, amelyben mindezt álmodni is
lehetséges volt, végképp és
visszavonhatatlanul elmúlt. Nem állít-
hatjuk, hogy Molnár „automatikusan" jó,
de sajnos a konzervativizmus nem segít. A
polgári kommersz művészetté
felstilizálása holtabbá teszi Molnárt, és
unatkozásra kárhoztatja a közönséget.

A három testőr

A mű Babarczy László rendezésében,
Várady Szabolcs feldolgozásában került
színre a Katona József Színházban, s en-
nek az előadásnak a legnagyobb problé-
mája az eklektikája.

Babarczy nem Dumas-t, hanem annak
Várady Szabolcs által készített átiratát
játssza, az eredeti romantikus nagyregény
dramatizálása helyett egy ironikus, hol
brechtesített, hol groteszk, hol cirkuszi
blődséggé tett, „versenyváltozatot". A



Dumas-regény mindössze nyersanyag,
amelyből helyenként metszően gúnyos,
aktuális példázat, tanítás lesz. Két csapat,
Richelieu vörösei és a testőrök kékjei
küzdenek egymással, megújuló fordulók-
ban, míg mérkőzésüket két játékvezető
kíséri, végigkommentálva az egész estét
remek kínrímekkel, poénokkal, versi-
kékkel.

É két játékvezető tulajdonképpen az
este főszereplője. A két clown, a kövér és
a sovány, Vajda és Szacsvay vezetik fel az
újabb és újabb képeket, vonják le a
kínálkozó tanulságokat. Vajda énekli az
előadás mottóként is értelmezhető, kiváló
alapdalát: „Az élők mindig gyanúsak,
csak a hullák szimpatikusak." A zene e
helyütt Weilt idézi, a mozgás, a gúnyos,
medvés diadaltánc pedig A három testőr
legmodernebb, legelevenebb rétegére utal.
Ez a pszeudo-brechti játék a történelem
emberéletet alulértékelő iszonyú
személytelenségéről szólna, a hullák
seregéről, akik már nem lehetnek árulók, s
akik iránt épp ezért oly nagy lehet a
bizalom. Ha az élők még mindenre
képesek lehetnek, s a cél a biztonság,
akkor az ölés egész egyszerűen célra-
vezető eszköz a létbiztonsághoz vezető
úton. É kérdés ironikus tálalása, amely
korántsem a steril szórakozás nevében
fogant, A három testőr legsikerültebb része,
ahol újabb fordulókban e téma villan fel,
ott éri el az előadás önnön lehetőségeit is.
Ám Babarczy egy ilyen brechtiánus
tankomédiánál többet és sajnos
ősszeegyeztethetetlenebbet is akart.

Emellett akart ugyanakkor egy mozgá-
son, akrobatikus verekedéseken épülő
geg-színházat is: biciklisekkel, vala-mint
Cserhalmi által betanított valóban eleven
verekedésekkel. É réteg lehet, hogy
önmagában megállná a helyét, itt azonban
furcsa mód az előadás lelassítójává,
hátulütőjévé vált. Ugyanakkor játszottak
operettparódiát is, ami önmagában
megítélésem szerint megint csak teli-
találat lenne. A király, királynő és Bu-
ckingham herceg háromszögét, az „égi
szférák" történetét hatalmas bábuk
játsszák el. (Az operett egyébként is az
„égi szférák" tematikájára épül, ezt is
remekül célozza meg Babarczy iróniája.)

A két férfi és a nő: három több méter
magas selyemmel borított bábu, amely-
nek szájai egy-egy erkély, ezen könyö-
kőlnek a színészek. Papp Zoltán, Gelley
Kornél és Olsavszky Éva énekelve társa-
lognak egymással, mindhárman pontosan
érezve az operettparódia stílusának
lényegét, a kimódolt hanghordozás és a

A testőrök és D
'
Artagnan (Újlaki Dénes, Gáspár Sándor, Dörner György, Helyey László) a

Katona József Színházban

szenvelgés komédiáját. Úgy tűnik, Ol-
savszky Éva némiképp túl is tesz ezen, ő
már operaparódiát énekel, azaz túl jól
énekel a szerephez képest, ami finom és
elegáns eljárás.

Babarczynak feltétlen döntenie kellett
volna, hogy milyen irányba viszi el az
előadást, így ugyanis annak eklektikája
főként a túlzott és indokolatlan
hosszúságban mutatkozott. Hiszen míg egy
tisztán gúnyos, társadalmi iróniával teli
előadás bátrabban bánhat az idővel, addig
egy akrobatikus látványosságokra épülő,
cirkuszt imitáló színház szűkebb határok
között kell hogy mozogjon. így az előadás
túl hosszú lett, egyes részek, epizódok
egyszerűen feleslegesek, ám el-
hagyásokkal és húzásokkal teljesen át-
formálható, sokkal hatásosabb is lehetne.

Mindez leginkább a harmadik felvo-
násban tűnik fel, hiszen az ékszerügy
megnyugtató lezárulásával akár véget is
érhetne az előadás. De a szöveg-kényszer
folytán újra indul az egész játék. Ám My-
lady hosszadalmas s bonyolult halála
mintegy már idegen rész az előadáson, ami
a Dumas-regényben elkerülhetetlen volt - a
méltó bosszú a morál nevében - az itt már
külsődleges, sőt bizonyos fokig ellentétes a
darab e feldolgozásának egész szellemével.

Így ha valójában érthető is, bántó A
három testőr sikerületlensége, hiszen eb-ben
az esetben végre olyan szórakozásról volt
szó, amely nem a legkényelmesebb utat
választotta, s amelyben a művészet és a
nagyipari mulattatás igényeit megkísérelték
összekötni.

Az eklektika miatt az előadás nem állott
össze egységgé. Az, hogy ennek ellenére
mégis sikeres bemutatóval van dolgunk,
nagyrészben a színészek érdeme, ismét
látható, hogy a Katona József Szín-ház
milyen vitathatatlan erős és főképp
egységes színvonalú társulattal bír,

És v é g ü l A balek

Feydeau komédiája volt az évad utolsó
bemutatója szilveszter este a Vígszínház-
ban, Marton László rendezésében. Ha A
három testőr a szórakoztatás minimál-
programján való túljutással viaskodván
lett szétesett, úgy A balek ennek a mini-
málprogramnak a teljesítésével kell hogy
küzdjön.

Feydeau-nak és művének elemzése nem
ide tartozó. É komédia lehet örök-becsű,
lehet szeretni, lehet megvetni, ám
unalmasan megrendezni felesleges. Mar-
ton megoldása A balekkel kapcsolatban
visszautal az archeológiai problémához,
amely a János vitéz kapcsán merült fel.
Ebben az esetben ugyanis egy, szerintem
így soha nem volt, vígszínházi ideált ál-
modhatott vissza a rendező, egy olyan
precíz, jól olajozott, működésében nagy-
vonalúan megvalósított előadást, amely
már magyarázatra sem szorul. Valahogy
így is van a dolog, az előadás motorja
pörög is, csakhogy nem jutunk sehová. A
balek sem erős darab, nem sajátja a
gátlástalanság, vérbőség, a drámaiság.
Ám Marton mindazt, ami lehetőség volt,
azt is kilúgozta, s egy a maga üvegházi-
ságában döbbenetesen semmitmondó és
enervált Feydeau-t állított a színpadra.
Holott a színészek némelyike, így például
Kern András vagy Bánsági Ildikó a pe-
dáns kulturáltság decire kimért poénko-
dásai helyett játszanának, de ez sem való-
sulhatott meg.

Itt felépítettek egy igazi, amolyan
valódi vígszínházi szalont, hatalmas
ajtókkal és falakkal, tapétákkal vagy el-
bűvölő néger szobrokkal A színészek
nem jelmezeket viselnek, hanem beöl-
töztek a korstílus szerint, ruháik oly va-
lódiak és elegánsak, ahogy egy mérték-
adó vígszínházi estéhez kell. Az előadás
valóban pontos. Mindent tisztán és egy-
értelműen látunk, nincsen semmi sem le-



tagadva, de semmi plusszal sem találko-
zunk. A szalon precizitása elfeledtette a
Feydeau-ban rejlő lehetőségeket is, hi-
szen ha másról nem is, de némi gonosz-
ságról, s ha ugyan vizezett is, de azért
maró rosszindulatról még szó lehetne.
Feydeau köztudomásúlag mindannyiunk
balekségéről beszél, már-már elbűvölő
hülyeségünkről, állandó pechünkről. É
darabban mindenkivel minden rosszkor
történik meg. A nő, akire vágytunk, ak-
kor jön föl, amikor, mint a citrom, kifa-
csartak vagyunk. Az utcán üldözött és
otthonában lerohant nő férje - ismerő-
sünk. Aztán ha végre ágyba kerülünk
valakivel, akkor az természetesen más-
valaki nem túl kívánatos felesége stb. stb.
Mindez legalábbis szellemes.

Nincsen okunk arra, hogy szeressük
ezeket az embereket, Feydeau épp elég
gonoszan bánik velük ahhoz, hogy akár
utálatosak is lehetnének. Mindenesetre
arra a féltő gondra, ahogy Marton bánt
velük, nem szorultak rá. S megítélésem
szerint itt van az egész pszeudo-vígszín-
házi stílus paradox oka is. Marton, nem
tudom, hogy mitől és miért, de a néző
érzelmeit, teherbírását féltvén, a darabot

lúgozza ki. Úgy tűnik, számára a nézőnek
csak steril örömei vannak, hiszen csak az
ő érdekükben tüntethette el az életet a
színpadról. Az óvatos távolságtartás ag-
gódó figyelmességnek tűnik, amellyel a
nézőt mintegy megóvni akarja attól, hogy
ne adj isten, a történetet magára vonat-
koztassa. Így légüres térbe kerül színpad
és nézőtér egyaránt, az előadáshoz egyre
kevesebb közünk, még ha az egész, már-
már az ízléstelenség határát súrolva, tele
van kiszólásokkal és állandó poénra felhí-
vásokkal, helyenként a színészek érezhe-
tően megállnak, várván a gondosan be-
tervezett taps megszólalását. Á sterilben
játszott bőröndcsere, feleségtévesztés stb.
végül is unalmas, hiszen szemben a né-
mafilm hasonló történeteivel, az a kü-
lönbség, hogy itt már van darab is, és az
órákig eltart. Mint oly sok korai műfaj, a
némafilm is őszinte volt, ráébresztett
arra, hogy az utcán eleső ember legalább
olyan nevetséges, mint sajnálatra méltó.
Ám a színpadon ennél vagy semmivel
többre, vagy sokkal többre van szükség.
Az egyik a bohócszám, a másik a komi-
kum, amelyet az előző nem helyettesít-
het. Ha hiányzik a partitúra, az improvi-

záció is lehetetlen. Nem segít mindezen a
végső soron jó színészekből összeállított,
sztárokból álló szereplőgárda sem. Még
leginkább Kern András mindenen átütő,
kipusztíthatatlan humora a legélőbb, a férj
figurája egyértelműen létezik. Hiába
remek színész Szilágyi Tibor, ha szerepe
mindössze a kimódolt ordibálásra korlá-
tozódik. Hiába van tele Kútvölgyi Erzsé-
bet süket felesége remek poénlehetősé-
gekkel, ha a rendezés ezeket viszont ért-
hetetlen módon kihagyja. Bánsági Ildikó
és Balázs Péter angol házaspárja inkább
csak vázlat, és Hernádi Judit vonagló-nak
tekintett prostituáltja szinte észreve-
hetetlen marad, amint Lukács Sándor
amorozója sem érdemel több szót. Való-
jában a legkülönösebb az, hogy egy na-
gyobbrészt az ágyban és ágy körül ját-
szódó komédiából hiányzik annak szer-
vező és éltető eleme, az erotika. Az az
erotika, amelyik nem ravasz és nem
kulturált, hanem természetes és magától
értetődő. Énnek hiányában válik A balek
bosszantóvá és túlfinomodottá.

*

Goethe azt állítja, hogy a színház: jelen-
idejű, kihívása elől kitérni felesleges. A
közönséget a „legmagasabb gyönyörű-
ségben" lehet részesíteni, hordókon,
deszkákon is. A z életet tehát nem az áb-
rándok és nem a pénz viszik a színházba:
hanem a színészek, a rendező. Úgy tűnik,
rossz korszaka van a szórakozásnak: lehet,
hogy a színészeknek nincsen jókedvük, a
rendezők, úgy tűnik, nem óhajtanak
mulattatni.

Ez lehetséges: viszont tragédiákat sem
láthatunk, a korszak - állítólag - erre a
legalkalmatlanabb. A szórakozás kínos,
kötelező igénye azonban tovább él, a
múló idő múlatása mintha kötelező lenne.
A valódi kérdés az, hogy miért ra-
gaszkodunk ehhez a múlatáshoz, hova lett
a színházból minden jókedv és kedély
szülője: az erő. Élettelen, mindössze
kulturális hagyománymaradékokból élő
színházakon nem lehet nevetni. De mind-
össze az a kérdés, hogy mit akar a színház
a közönségtől, mit tart annak jókedvéről és
szokásairól. Goethe a Wilhelm Meisterben

azt állítja: „... a nagyközönség megér-
demli, hogy becsülje az ember; hogy ne
bánjék vele úgy, mint a gyerekkel, akitől
elszedi a pénzt. Keltsük fel benne las-
sanként a jó érzést s a jó ízlést, akkor
majd gyönyörűséggel hozza ide a pénzét,
mert értelme, sőt józan esze sem tehet
semmi szemrehányást. Lehet hízeleg-
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ni neki, mint egy szeretett gyermeknek;
hízelegni, hogy megjavítsuk, hogy később
felvilágosítsuk: de nem úgy, mint valami
előkelő és gazdag embernek, hogy
állandósítsuk azt a tévedését, amit
kihasználtunk ... "

Eugene Labiche-Edouard Martin: Perrichon úr
utazása (József Attila Színház)

Fordította: Orbók Attila. Rendező: Iglódi
István. Díszlet: Menczel Róbert m.v. Jelmez:
Laczó Henriette m. v. Zene: Selmeczi György.
Dramaturg: Morcsányi Géza.

Szereplők: Harkányi Endre, Szemes Mari,
Fehér Anna, Kránitz Lajos, Tolnai Miklós,
Vass Péter, Mihály Pál, Geréb Attila, Kovács
Titusz, Láng József, Budai István, Tihanyi
Tóth László, Mezey Lajos, Köves Ernő, Dá-
vid Ági, Fürdős Magda.

Kacsóh-Bakonyi-Heltai: János vitéz (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Rendező: Ascher Tamás. Díszlet: Donáth
Péter. Jelmez: Szakács Györgyi. A
háttérfestmények tervezője: Gáspár András.
Szcenika: É. Kiss Piroska. Koreográfia:
Vidákovics Antal m. v. Asszisztencia:
Rónaszegi Éva és Csóka Zoltán. Karmester:
Hevesi András és Fuchs László.

Szereplők: Spindler Béla, Mihályi Győző,
Hűvösvölgyí Ildikó, Roczkó Zsuzsa,
Bezerédy Zoltán, Gyuricza István, Pogány
Judit, Csákányi Eszter, Rózsa Tibor, Krum
Ádám, Hunyadkürti György, Koltai Róbert,
Dánffy Sándor, Csonka Zsuzsa, Bellai
Eszter, Komlós István, Gőz István, Kisvár-
day Gyula, Serf Egyed, Balázs Andor.

Ben Jonson: Volpone (Várszínház)
Fordítatta és magyar színpadra alkalmazta:
Illyés Gyula. Dramaturg: Bereczky Erzsébet.
Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Schäffer Judit.
Zeneszerző: Victor Máté. Rendezte: Békés
András m.v.

Szereplők: Kállai Ferenc, Székhelyi József,
Kézdy György, Avar István, Őze Lajos,
Dózsa László, Ivánka Csaba, Katona János,
Moór Marianna, Farkas Zsuzsa, Tóth Titusz,
Csák György, Versényi László.

Molnár Ferenc: Olympia (Nemzeti Színház)
Rendező: Gábor Miklós. Díszlet: Csikós
Attila. Jelmez: Schäffer Judit. Dramaturg:
Márai Enikő. A rendező munkatársa: Tatár
Eszter.

Szereplők: Gábor Miklós, Vass Éva, Tóth
Éva, Oszter Sándor, Farády István, Agárdi
Gábor, Csernus Mariann.

Georges Feydeau: A balek (Vígszínház)
Fordította: Czímer József. Rendező: Marton
László. A rendező asszisztense: Deák Rózsa.
Díszlet: Jánosa Lajos. Jelmez: jánoskúti
Márta.

Szereplők: Tahi Tóth László, Kern And-
rás, Lukács Sándor, Balázs Péter, Szilágyi
Tibor, Miklósy György, Sipos András, Sza-
bó Imre, Farkas Antal, Halász Judit, Egri
Marta, Bánsági Ildikó, Kútvölgyi Erzsébet,
Hernádi Judit, Eszenyí Enikő f. h.

SZÁNTÓ JUDIT

Mit érdemes parodizálni?

A három testőr
a Katona József Színházban

Csak ránéz az ember a plakát ra . . . és örül a
szíve: mennyi ötlettel, micsoda műfaji és
stiláris változatossággal igyekszik gyö-
kereket ereszteni Budapest új színháza, a
Katona József Színház; micsoda gazdag
kínálattal toborozza törzsközönségét, és
milyen érdeklődést kelt országos vi-
szonylatban egyedülálló, mert kizárólag
kölcsönös vonzáson és választáson épülő
társulatával. Énnek egyetlen baja éppen az
lehet, hogy túlságosan jó, vagyis úgy-
szólván minden tagjára műsort vagy leg-
alábbis előadást lehetne építeni.

Csak ránéz az ember a plakátra... és örül
annak is, hogy vendég a rendező, noha az új
színház élén ketten is állnak

az ország (maroknyi) jelentős rendezője
közül. Babarczy László Zsámbékitól vet-te
át a kaposvári színházat, az általa vágott
csapáson haladt tovább, nem is akárhogy,
amellett igen áldozatosan, a színházvezetés
és -csinálás érdekeinek olykor saját rendezői
érvényesülését is alárendelve. Most
lehetőséget kapott, hogy „csak" rendező
legyen és ez nem-csak kollegiális-baráti
gesztus, hanem lehetőség az új színház belső
gazdagítására is, hiszen Babarczy
alkotóművész-ként is jelentős, formátumos
egyéniség.

Aztán megnézi az ember az előadást, és
már nem örül annyira. A három testőr mint
vidám karácsonytáji színházi móka ügyében
minden jól volt elgondolva, a műfaj is, az
időzítés is, a rendező is, csak az anyag
megválasztása volt elhamarkodott. Nem
láttam azt az 1974-es kaposvári előadást,
amely, ugyancsak Babarczy rendezésében,
ugyanezen a szövegen épült, és a kritikák
tanúsága szerint még a gageket is beleértve
erősen hasonlíthatott a mostanira; úgy tűnik,
sikert ara-
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