
ra a Körszínházban. Tudom, hogy egy
moralitás természetes helyszíne a temp-
lombelső vagy külső; de ha nem ott
játsszák - nem kötelező, hiszen nem
színháztörténeti leckefölmondásról, nem
rekonstrukcióról van szó -, akkor miért
kell hamis imitációt teremteni ? Templom
illúzióját nem kelti a díszlet

monstruózussága viszont eltakarni
igyekszik a színházat magát. (A londoni
Nemzeti Színház két éve csodás passiójá-
tékot mutatott be: ők azt az előadást csakis
egy templomban játsszák, gyertyafénynél,
hogy a naturális illúzió megteremtődjék.
Ez több mint stílus kérdése.) Márk
Tivadar következetlen jelmezei is azt az
érzésünket erősítik, hogy nem egy gon-
dolat vezérli az előadást: a kacorkirály-
nak öltöztetett és maszkírozott Sátán, a
műtoprongyban megjelenő Adósjobbá-
gyok, a sok történelmi filmből levetett
kosztüm, a Mester szmokingja nemcsak
zavaró, nevetséges is. Hogy a Halál vagy a
Mammon jelképes öltözéke hogy kerül
ide, miközben a többi allegorikus figura -
merthogy mindegyik az ... -- az Operaház
kiselejtezett ruháiban feszeng?

Tovább erősíti rossz érzésünket a játék-
stílus. Moralitás és példázat helyett operai
jeleneteket látunk a zene meg-váltó
hatalma nélkül. Á figurák félúton vannak
a szimbólum és a jellem között.
Mindkettőből a legrosszabbat mutatják.
Amikor a költői szöveg szecessziós túl-
zásaival az allegória felé szárnyal, akkor
részletező, naturalista színészi játék el-
lenpontozza azt; míg például az Adós-
jobbágyok nagyon is naturalista megje-
lenése megszégyeníti a legrosszabb Bánk
bán-előadások jóltáplált, műöreg, műron-
gyos Tiborcait is. A színészek patron-
jaikból élnek: Bitskey Tibor hangos és
szemét meresztgető egérkirály a Dió-
törőből, Esztergályos Cecília gyöngyöző
kacajú rutinkurva az elmúlt évek elő-
adásaiból, Sütő Irén álöregasszony a
Hamupipőkéből, lncze József snájdig ivó-
cimbora és táncoskomikus, Drahota And-
rea olyan fád és lassú, hogy ilyen halált
kívánok magamnak, hogy egyszer eljöjjön
értem. De ismétlem: egyetlen színészt sem
lehet hibáztatni. Ők nagyon
következetesen játsszák azt az operai
stílust, amiben az Akárki előadatik.

Hogy az előadásnak mégiscsak alap-
vetőbb céljai vannak az imént tételezet-
teknél, azt Kazimir Akárki alakjának
megformálásával árulja el. Kozák András
mintha egy másik előadásból csöppenne
ide. Az ő alakításában Akárki gazdagsága
voltaképpen jelképes értel

mű. Nem anyagi jellegű a gazdagsága
elsősorban, bár látjuk, hogy vagyona
vagyont, pénze pénzt is jelent. De még-
sem ez különíti őt cl a többi embertől.
Inkább az életkedve, az életereje. Az a
vágya és képessége, hogy akar és tud jól
élni. Jobban, mint a többiek.

Kazimir és Kozák tiszta, pontos ér-
telmezésében - a szöveg megengedi ezt az
olvasatot - Akárki elnyeri rokonszen-
vünket, mert nem igazán harácsoló, nem
igazán bűnös. Bűne legföljebb annyi,
hogy szerencsésebb embertársainál - ná-
lunk -, jobban és teljesebben tud élni. Ez
persze rokonszenvet és ellenszenvet is
szülhet. Mindennapi életünkben inkább ez
utóbbit. Aki kiválik, aki tehetségesebb,
aki szerencsésebb - azt gyűlöl-ni illik.
Társadalmi mechanizmusunk legalábbis
így működik mind a mai napig. Kozák ezt
a kívülállást és felülállást, életigenlést
játssza cl. Az ő Akárkije szerencsétlenné
nem akkor válik, amikor elhagyják vélt
barátai, amikor eljön érte a halál: csak
akkor, amikor önként megtérne, amikor a
mechanizmus, az isteni gépezet bedarálja
őt is.

És ennek fényében most már különösen
dühítő az Akárki köré teremtett operai
világ. Mert érthető ugyan a szándék, de
visszájára fordul: ahelyett, hogy Akárki
másságát hangsúlyozná, az alapközeget
komolytalanítja cl. Kazimir azzal, hogy
saját varieté-cirkuszos patronjait
halmozza egymásra, nem engedi
érvényesülni a maga teljességében saját
mondandóját.

A kritikus szeretné megfejteni a fele-
másság okait, szeretné tudni, mitől bi-
csaklik meg Kazimir előadásainak kor-
szerű alapgondolata ? Nem tudom a meg-
fejtést. Csak gyanakszom arra, hogy van
ebben valami szándékosság: a rejtőzés
kényszere. Mintha Kazimir el akar-na
bújni a Városligeti Nagy Világszínház
meséje mögé. Túl jól sikerül ...

Hugo von Hofmannstahl: Akárki (jedermann)
(Körszínház)

Fordította: Kállay Miklós. Elő- és utójá-
ték: Hegedüs Géza. Díszlet: Szinte Gábor.
jelmez: Márk Tivadar. Koreográfia: Ligeti
Mária. Dalbetétek: Mikó István. Rendezte:
Kazimir Károly.

Szereplők: Kovács István, Drahota And-
rea, Bitskey Tibor, Kozák András, Sütő
Irén, Incze József, Esztergályos Cecília,
Nagy Gábor, Verebes Károly, Schubert Éva,
Szirtes Ádám, S. Tóth József, Gór Nagy
Mária, Kánya Kata, Gelecsényi Sára, Tán-
dor Lajos, Kollár Béla, Pethes Csaba, ju-
hász Tóth Frigyes, Gyimesi Tivadar,
Kárpá-ti Denise, Lukácsy Katalin,
Neszmélyi Magda, Murzsicz Adrienn.

KŐHÁTI ZSOLT

Az énhasadás előnyei

Mirande-Mouezy Eon:
Uraim, csak egymás után!

Művésznek-közönségnek teljes nyugalom,
kikapcsolódás Yves Mirande-André
Mouezy Eon Uraim, csak egymás után!
címmel a Városmajori Színpadon játszott
zenés bohózata. Az időjárás el-kényeztet,
szúnyog nincs; kigyúlnak az elöregedett
szabadtéri szórakoztatási intézmény
fényszórói, elöl a nem túlságosan
látványos színpad kínál eseményt, hátul a
büfé jókedvűre hangolódott vendégserege
figyelmeztet a lazítás másfajta
lehetőségére.

Mirande és Mouezy Eon a századelő
sikeres színpadi szerzői Franciaországban,
külön-külön vagy más partnerral, hát még
együtt. Hazánkban is valahányszor
kasszatöltő előadásra volt szükség,
elővették a két franciát; Fencsik Flóra az
Esti Hírlapban megemlékezik az Uraim,
csak egymás után ! mintegy fél évszázada
zajlott előadásáról, Kabos Gyulával,
Rátkai Mártonnal, Fejes Terivel, Lázár
Máriával a főszerepekben; 1925-ben
Mirande Én már ilyen vagyok című darabját
(társszerző: Alex Madis) a Bel-városi
Színház játszotta kitűnő szerep-osztásban,
föltehető sikerrel; 1947-ben a
Medgyaszay Színház tűzi műsorra A
családban marad című játékot (Mirande
társszerzője ez alkalommal Quinson), az
előadás ágyközpontúsága, jó néhány
vetkőzőjelenete a kritika megbotránko-
zását váltotta ki. S még tán annyit:
Mouezy Eon 1902-ben írott egyik víg-
játéka, mely a militarizmuson csúfolódik,
1949-ben arra bírja Fernand Rivers
rendezőt, hogy filmszalagra vigye a mű-
vet, az agg szerző nem csekély szorongása
közepett (Tire-au-flanc - körülbelül: Lógj
meg) .

Mit írhatok a mostani előadásról?
Alapanyaga, a darab gyakorlottan meg-

csinált, bár kicsit avíttas vígjáték, cserfes
és kikapós szobalánnyal, buja család-
főkkel (hiszen itt átmenetileg kettő is
van), kaján és élősdi házibarátokkal,
élveteg asszonyokkal stb. stb. Érződik
valamelyes fricskázó hajlandóság a freu-
dizmussal kapcsolatban : Butinois, a házi-
orvos pszichoterápiával „támasztja föl" a
hölgyfodrászi létbe csusszant, más helyett
elsiratott párizsi gyárost, Seve-



rint, freudi módszerrel váltogattatja vele
hol az egyik, hol a másik énjét, aszerint,
hogy a nevetőizmok megdolgozása
miként igényli. Aztán Severin (avagy
Roumegous) belemelegszik, s nagyon is
tudatában van kettős lényé-nek, s a minél
mulatságosabb bosszú-állás szolgálatába
állítja szabályozható énhasadását.
Vannak tehát kétségbevonhatatlan
előnyei is ennek az állapotnak: egy
helyett immár három nő tartozik
hősünkhöz szorosabb-lazább kötődéssel, s
mondani sem kell, hogy e helyzet
hátrányai is körülbelül ugyanebből szár-
maznak.

Némi malackodással vegyítve, az ubor-
kafára fölkapaszkodottak szolid megcsip-
kedése, az úri világ nem igazán vérbő
kifigurázása: ennyi a mű „társadalmi
mondanivalója" (még üzemi sztrájkról is
hallunk, de csak annyit, hogy el ne

rontsa a hír a néző felhőtlen önmagán és
társadalmiságán kívül tartózkodásának
örömeit). Fergetegesnek - aminek a
műsorújság tartja - nemigen nevezhető a
bohózat, de megteszi, főként, ha jó a
szereposztás.

Seregi László rendező csatát nyert
azzal, hogy a vasúti szerencsétlenség
során halottnak vélt Armand Severin s
hölgyfodrászi változata szerepének elját-
szására Haumann Pétert kérte föl. Ez volt
az előadás kulcsmozzanata; a többieken
nem sok múlik.

Haumann mindvégig kirobbanó for-
mában, ellenállhatatlan mókakedvvel
volt jelen. Pompásan oldotta meg a figu-
ra kettős lényének elhatárolásait és
összemosásait. Roumegous-ként kitalált
magának egy „olasz" idiómát: csakis
nyílt e-ket hangoztat, s ez mégsem du-
nántúli, mégsem sértőn álnépies, mert

- ilyen magyar tájszólás nincs (bár egyik-
másik színésznőnk kezdi már föltalálni).
Mozgáskultúrája kitűnő, Széki József
koreográfus - egyedekre szabott -
minimális programját a maga részéről
Haumann könnyedén teljesíti. A zenétől
inspirálva tán, néha kissé inkább spanyol
ez az olasz, a fodrászkendőt mint valami
bikaviador lengeti, tánclépései sem
vegytisztán itáliaiak, de hát latin - latin .. .

Az alkalmi társulat mezőnye az éllovas
Haumann mögött meglehetősen szét-
rázódik. Stiláris egységnek - az ilyen tí-
pusú vállalkozások gyakorlata szerint -
nincs nyoma. A tablók közül még
leginkább az Armand Severin temetését
ironikusan-vidáman fölidéző mutat némi
összeforrottságot. Sikerült elérni, hogy a
népesebb táncszámok zavar nélkül
valósuljanak meg, a szerény igényű
koreográfia jól működik.

Széles skálán jellemezhetők az egyéni
teljesítmények. Pathó István a főnöke
örökébe lépő s ágyába fekvő Roger
szerepében kissé sótlan; mozgása sem
igen predesztinálja ilyen jellegű nyári
játékokra. Hangja azonban - az egyik
legszebb, legkulturáltabb orgánum Ma-
gyarországon - sok mindenért kárpótol.
Jól bevált sablonjaiból él Rátonyi Róbert
- egy csapásra feledtetni képes mind-azt,
amit a Tháliában fölépített -, á-k helyett
é-t mond félrecsúszó artikulációval.
Mintha sajnálná, hogy táncoskomikus
működése a kőszínházi évadban
feledésbe merül: tobzódik korábbi ön-
maga fölidézésében. Kétségkívül: pro-
fesszionista elemekből áll össze ez a tel-
jesen külsődleges alakítás. III. Napóleon
idős zabigyerekét játssza (De Lenclume
úr legalábbis ezt terjeszti saját magáról);
meglepetésének jeléül szívesen böki
fenekébe a sétapálcáját, s támaszkodik
ferdén, mint valami tábori széken.

Igényesebben komédiázik Horváth
Gyula a betegeinek pusztulásán öniro-
nizáló Butinois doktor fekete császár-
kabátjába bújva: a darab freudi vonulata
végtére is rábízatott.

Kiemelkedett Cseke Péter magabiztos
játéka: éneklése és mozgása, mint Alfons
fodrászsegéd is fölcsillantotta a műfaj
iránti nagyszerű érzékét (hiszen annak
idején, főiskolás előadáson mint a Kabaré
konferansziéja robbant be a magyar
színészetbe).

A női szereplők közül Bakó Márta
vállalta egyedül, hogy lélekrajzot ad az
ábrázolt figuráról: kitűnően jellemezte a
„régi bútor" házvezetőnő, Gudulle szí-

Pathó István és Haumann Péter az Uraim, csak egymás után! című bohózatban (Városmajori Színpad)
(MTI-foto - Horváth Éva felv.)



neváltozásait aszerint, hogy holtnak tartott
gazdája emlékét ápolja, vagy a „föl-
támadottat" szolgálja ismét, s levegőnek
tekinti a befurakodott Roger-t. Felföldi
Anikó (mint az akaratlanul kétférjű
Raymonde, Armand „özvegye" s Roger
felesége), Galambos Erzsi (Lysiane, az
álszende, akinek a darab több szereplő-
jével is viszonya van), Kovács Zsuzsa
(Mariette, a szobalány) nem alkotott
egyéni képet a szerepül kapott figurákról;
rutinjuk tehetetlenségi nyomatéka
mozgatta őket. Udvarias Katalin (Rou-
megous-né) groteszk színei viszont most
hatásosan érvényesültek.

Vogt Károly durva hanghordozású,
ostoba rendőrbiztosa igazi „közeg" volt,
francia változatban.

A rendező, Seregi László nem diktált
gyors tempót; ennek ellenedolgozott volna
a nehézkes technika is: a második rész
színhelyváltásai a kelleténél jobban
megakasztották az előadást. Langmár
András díszlettervező ugyanis nem szim-
bolikus, hanem voltaképpen naturális
játékteret alkotott, naturálisnak ráadásul
kissé szegényeset (aztán meg: a színpad
csekély mélysége folytán minduntalan
vonalban, operaszerűen, sokszor statiku-
san kellett fölállogatni a szereplőket).
Kemenes Fanny korfestő jelmezei talá-
lékonyan alkalmazkodtak a darab kívá-
nalmaihoz.

Meghatározó hatáseleme volt az elő-
adásnak Fényes Szabolcs muzsikája: vál-
tozatos zene ez, stílusparódiákban bő-
velkedő, couleur locale-okat jókedvű
bőséggel produkáló. Dzsesszes, operettes,
tánczenei elemek pezsgő vegyüléke.
Bolha Lajos vezényletével a kis zenekar
jól helytállt. Stella Adorján fordítása
szellemes; e romlékony műfaj-hoz képest
különös módon s örvendetesen időálló; a
zenés színpadra állításban is alkotótárs
Szenes Iván dalszövegei a slágerszöveg-
költés hajdani aranykorát idézik, a maguk
módján bravúrosak.

Yves Mirande-André Monezy Eon: Uraim, csak
egymás után ! (Városmajori Színpad)

Fordította: Stella Adorján. Zenés színpadra
alkalmazta: Fényes Szabolcs és Szenes Iván.
Díszlet: Langmár András. Jelmez: Kemenes
Fanny. Színpadi táncok: Széki József.
Rendező: Seregi László.

Szereplők: Pathó István, Felföldi Anikó,
Rátonyi Róbert, Galambos Erzsi, Cseke Pé-
ter, Udvarias Katalin, Horváth Gyula, Ko-
vács Zsuzsa, Bakó Márta, Vogt Károly,
Haumann Péter.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

A huszadik évad

A Gyulai Várszínház három
magyar bemutatója

A huszadik évadját ünneplő Gyulai Vár-
színház - hagyományaihoz híven - fő-ként
magyar drámákat játszott idén. Új
tendenciaként mutat be olyan pro-
dukciókat, amelyek később a kőszínhá-
zakban is műsoron maradnak. Amennyi-
re örvendetes, hogy egy-egy szabadtéri
előadás továbbél a nyár elmúltával,
annyira nem az, hogy ezáltal a darab-
választásnál mellékes tényező az eredeti
helyszín. Az idei négy nagyszínházi
bemutatóból például három nem sza-
badtérre való. (Kettő a Nemzeti Szín-
házzal közös vállalkozás, egy ősztől a
Békés megyei Jókai Színház műsorán
szerepel.) Lassan a jubiláló Gyulai Vár-
színházat is eléri a szegedi Dóm tér sorsa:
épp a helyszín eredeti adottságait iktatják
ki az előadásokból.

Sámson

A békéscsabaiak Sámson-előadásához pél-
dául nem alkalmas helyszín a várjáték-

környezet. Ezért a gyulai várat ügyet-len
papírmasé díszletekkel kellett eltakarni, és
csak az utolsó jelenetben játszanak a tér
eredeti adottságai: a lép-csők, ablakok,
árkádok, folyosók.

A Sámsont Németh László ritkán játszott
drámái közé tartozik. Az 1945-ös
keltezésű verses darab sajátos helyet fog-
lal el az életműben. Mitológiai címsze-
replője éppoly magányos, mint a legtöbb
Németh László-i hős, sorsa is éppoly
tragikus, a darab mégis az újrakezdés
lehetőségének költői bizonyítéka ez a
legoptimistább darabom. A haj kinő!
Amíg írtam, ez volt, amire gondoltam. . ."
Már a mű dramaturgiai felépítése is eltér a
többi drámától: Sámsont bukott hősként
ismerjük meg, akit legyőztek ellenségei,
mert egy asszony az árulója lett. A
„malom állata" megnyírva és
megvakítottan, hajdani legendás erejének
maradékával hajtja a kereket a „fogház-
malomban". Magányának éjjelébe is betör
a hatalom: a filiszteusok Dágon-ünnepén
a nép szórakoztatására bohócként akarják
használ-ni. A külvilág azonban nemcsak
ellenség képében jelentkezik: Jefte - a
drámának Sámson mellett
leghangsúlyosabb figurája az elnyomott
zsidó nép együttérzését és kitartását hozza
a magányos nép-vezér számára. Sámson
neki mondja el

Nagy Attila Németh László Sámsonjának címszerepében (Gyulai Várszínház)


