
hetséges ars poeticáját vallja. Azt állít-ja,
hogy mindennek ellenére ragaszkodnunk
kell a színház érthetőségéhez, fri-
volságához, jókedvéhez, professzioniz-
muson alapuló hagyományához, társalgási
civilizáltságához. A színház nem képes
többre, mint a játékra, arra viszont
maradéktalanul képesnek kell maradnia. A
süllyedő Titanicon is az utolsó pillanatig
játszottak a zenészek. Egy ilyen
értelmezés és vallomás jogosultsága mind
elméletileg, mind gyakorlatilag - hiszen
ezt bizonyította az előadás is -
letagadhatatlan és érthető. Ám mindez
mégis nyugtalanná és Molnár
professzionizmusának ellenére is
gyanakvóvá, rosszkedvűvé tesz.

Képtelen vagyok annak elfogadására,
hogy a színház ne lenne mindig több. Nem
tartom a színházat abszolút varázs-
erejűnek, de annál teljesebbnek gondolom,
mint amit például a molnári tradíció
felhasználásával és centrumba állításával
jelenthet számunkra. Elfogadom Benedek
választását és válaszát, de nem hiszem,
hogy a színház csak ennyi, és csak erre
képes: úgy gondolom, hogy képes lehet az
életre és a valóságra is.

Az előadás

Varga Mátyás rafinált és pontos díszle-
tének köszönhető, hogy a Játékszín
cseppnyi tere alkalmassá vált a molnári
illúzió létrehozására. Benedek Miklós te-
hát rendelkezett egy térrel, ahol pontos
karmesterként vezényelhette kis csapa-tát.
Megítélésem szerint ennek az elő-adásnak
a szigorúan „szakmai" lényege abban
állott, hogy végre valódi színész-színházat
láthattunk. De ki tudhatná ezt jobban egy
színésznél? - kérdezhetnénk. Viszont jól
tudjuk, hogy a színészt centrumba állítani
képes előadáshoz rendezni is tudni kell.
Benedek érdeme az, hogy a kórus
összeállt, és az egyéni teljesítmények
együttes teljesítménnyé lettek, létrehozva
egy itt és erre az alkalomra szóló
játékmódot, amelyből egyikük sem ugrik
ki. Öröm volt azt is lát-ni, hogy a
színészek segítették egymást, a
csapatmunka jó közérzete megtette a
magáét. Az abszolút főszereplő Agárdi
Gábor, Cortinja valóban reális. Úri és
pitiáner, fölényes és ijedt egyszerre.
Agárdi jól játssza el a figura súlyos bi-
zonytalanságát, hiszen elegáns komédiá-
zása alatt a mélyből fel-felvillan egy-egy
riadt hangsúly, félelemmel teli pillantás.
Ez az ember egyrészt az „élet ura", más-
részt mégiscsak egy simlis bűnöző. Á
szerep e kettősségét Agárdi jól hasz-

nálta Kubik Annával szemben is, ügyesen
váltogatta a világfi és a szégyenlős apa
eltérő hangsúlyait.

Kubik Annát ilyen jónak és természe-
tesnek még nem láttam. Humorára, ked-
vességére és iróniájára egyaránt szüksége
volt, de végre lehetősége nyílt ennek
bemutatására is. Az átmenetekben azért
kisebb hiányokat éreztem, kiváltképp a
Roberttel való viszonyban. A titokzatos
nő szerepe mögül időről időre előtörő
vágyakozás hangsúlyozottabb is volt a
kelleténél. Persze az is hozzátartozik a
dologhoz, hogy épp a realitás és szerep
ütközésének kérdései a Valaki
leggyengébb oldala, és épp ilyenkor derül
ki, hogy mennyire csak a felszínen kohe-
rensek ezek a figurák.

Szirtes Gábor Robertjével jól egyen-
súlyozott a kabaréfigura harsányabb és
Molnár társalgási hangneme között. Bi-
zonyos, hogy e fiatal színész kiváló ka-
rakter, és amennyire a szerep sémaszerű-
sége lehetővé tette, annyira megfogható,
reális és élő volt. Jó pár helyen át-ütött a
saját humora, s arról, hogy Robert végül is
nincs, arról nem ő tehet.

Öröm volt látni Pártos Erzsi Júliáját, a
tagadhatatlan életöröm és játékkedv uralta
a teret, amint a színésznő megjelent: úgy
tűnik, formája töretlen, teljes. Kézdy
György ügyvédje stílusában kissé eltért a
többiektől. Az állandó ordítás és hadarás
az egész előadást figyelembe véve kicsit
idegen maradt, de önmagán belül
érvényes volt. Hiszen Kézdynek is
játszania kellett, és ez az ügyvéd
olyannyira papírmasé, hogy ha a színész
nem él valamilyen radikális fordulattal,
akkor a szerep talán megoldhatatlan.
Epizodistaként tűnt fel Ronyecz Mária,
Martz Tibor f. h, Csurka László, Putnik
Bálint, akik mind egy-egy színt kellett
hogy megmutassanak, és ezt mindannyian
lelkesedéssel, látható jókedvvel tették.

Végezetül külön kell megemlítenünk a
szinte szöveg nélküli inast játszó Kun
Vilmost, aki a semmiből teremtette meg a
mindenkori inas kutyahűségű jellemé-nek
kiváló karikatúráját.

Molnár Ferenc: Valaki (Játékszín)
Díszlet: Varga Mátyás. Jelmez: Kemenes

Fanny. Zenéjét összeállította: Orosz István.
Rendező: Benedek Miklós.

Szereplők: Agárdi Gábor, Kubik Anna,
Szirtes Gábor, Pártos Erzsi, Kézdy György ,

Ronyecz Mária, Martz Tibor f. h., Kiss

Gyula, Csurka László, Kun Vilmos, Pál

Győző, Putnik Bálint.

BUDAI KATALIN

Ugyanaz sokadszor

Michael Frayn-vígjáték
a Vígszínházban

lla jól belegondolunk, nem is vagyunk
olyan elmaradottak itt Pesten. Az utóbbi
két-három esztendőben az angolszász
sikerdarabok csőstül áramlottak a Víg-
színház és kamaraszínpada, a Pesti Szín-
ház deszkáira. Equus, Amadeus, Az ele-
fántember s most ez a Frayn-darab: nincs
hát okunk panaszra, ha a világszínház fo-
galmát csak a fenti geográfiai pontok köré
szűkítjük.

Ugyan e színház - érdekes egybeesés -
rendkívüli előszeretettel foglalkozik
színházról szóló, belterjes közegben
játszódó művekkel, azaz atelier-
darabokkal: Párizsi élet, Őfelsége komédiása,
Hat szerep keres egy szerzőt.

Mindezek azonban - főleg az alkalmi
színházba járónak - nem tűnhetnek föl, bár
a jelenség mögött mindenképp kell
magyarázatnak lennie. Számára - így szá-
munkra is - az adott előadás létezik, annak
értékeit kell latra vetnünk. Ami vita nélkül
állítható: ez a komédia valódi technikai
bravúr, megállíthatatlan gag-sorozat, aki
ezen nem tud nevetni, az
gyomorspecialistához utalandó savanyú-
jóska. De hogy 1982-ben Angliában az
„év darabja" legyen - ahhoz már nagyon
gyér drámai termésnek kellett lennie
brithonban is. l la még a „legszínszerűbb",
„szituációkban leggazdagabb" el-nevezést
kapta volna!

Nevetni persze lehet, s nevetni, nevet-
tetni jó: de a legnagyobb kínba kerül az,
aki másnap-harmadnap el akarja mesélni,
mit látott. A felejtés már a rosszul mond-
ható címnél kezdődik, és halad is tovább.
Nem tudjuk, miért és min nevettünk, csak
hogy valami vicces tolongás volt az egész.
S amit jó szívvel az ötletekkel való
túlzsúfoltságnak tulajdoníthatunk, az
voltaképpen a gondolati ürességet leplezi.
Ha csak blődlizés a cél, akkor nincs is
hiányérzetünk, de ha valamiféle jellem-
tipologizálásba kezdenek, akkor joggal
várhatom el a kibontakozást is, miképp
fognak a felvázolt típusok egymással
szembesülni, felépülni, kifejleni stb. „So-
kat akar a szarka" példázat Frayné, bár nem
túl sok ilyen jó gagman lehet a szakmában,
mint ő, s ezzel sokat mondunk. Mert hát



zseniális az ötlet: angol vidéki utazó szín-
társulat egymásba botlós, leleplezős, fél-
reértésekkel tűzdelt bohózatot próbál
hullafáradtan, bemutató előtt egy nappal.
A bohózat (a háttérdarab) épkézláb,
nevettető, bármelyik Telepódium-adásban
megállná a helyét. A humor megfejelése
következik: a kimerült színészeket
ostorozza a reményteljesebb feladatokra
áhítozó rendező. Közben tudtunkra ada-
tik, hogy ő a fiatal színésznőbe, míg be-lé
a rendezőasszisztens kislány szerelmes.
Meg hogy a társulat legidősebb tagja le-
züllött, iszik, veszélyezteti a bemutatót. A
színészi pletykákra mindig éhes közönség
szemében máris hitelessé varázsolja a
dolgot, hogy a társulat másik két tagja is,

vonzódni kezd egymáshoz, s hogy van
jólelkű, anyáskodó művésznő, meg
gyámoltalan, kétbalkezes színész is.

Az alakok, a helyzet szimpatikus, vi-
dám, hiteles, szórakoztató. A második
felvonás azonban kezd kifelé hátrál-ni a
reális körből, megszakít minden szálat az
elkezdhetőnek vélt kombinációkkal:
ugyanezt a darabot a sokadik elő-adáson
látjuk hátulról, azaz a színpad mögötti
szögből. Ekkorra a már megpendített
konfliktusok akkorára növekednek, hogy
a színi belépések közötti időt a szereplők
egymás bosszantásával, sérelmeik
panaszolgatásával töltik, s csak mel-

lékesen rohannak be a színpadra ledarál-
ni a szövegüket. Eközben elszabadul-nak
a tárgyak, a kellékek: és innen már
pontosan koreografált burleszkfilmet lá-
tunk. Á rendező virágot hoz Londonból
itthagyott szerelmének, melyet persze
folyamatosan másnak ad oda az ál-matag
színpadmester. A féltékeny színész
kezébe szekerce kerül. Az ajándék
whiskyt a részeges kaparintja meg. Szardí-
niák és kontaktlencsék tűnnek el és ke-
rülnek meg. Jelmezek gabalyodnak össze,
a rendezőasszisztensnek kell beugrania, a
rendező kaktuszba ül, és egyébként is -
mindenki mindent rosszul lát és félreért,
közben, persze csak suttogva, be-szél,
mutogat, intézkedik, hiszen odakinn folyik
az előadás. Kis visszacsatolás a
magánkonfliktusok szintjére: a rendező-
asszisztens gyereket vár a rendezőtől, s
ezt a zűrzavar tetőfokán véli alkalmasnak
bejelenteni.

A harmadik felvonásra teljesen elpilledt
nézőt még egyszer megtorpedózzák: a
túra utolsó állomásán, a nagyon sokadik
előadáson látjuk a szétzüllött színészek
által szétzüllesztett brettlit. Itt is ül min-
den poén, hiszen az „alapművet" oly jól
megismertük, hogy az eltérést könnyen
regisztrálhatjuk. Mostanra aztán már
tombol a tulajdonképpen diabolikus fe-
jetlenség. A gyűlölködő színészek szinte
már csak magánszövegeiket mondják, s

eltűnt és összegabalyodott kellékek, rossz
belépések hatására, s azokat úgy-ahogy
korrigálandó, improvizálnak.

Egy realista, színházi ügyeket s ezáltal
kulturális közhangulatot görbe tükör-ben
felmutató vígjáték (mint amilyen Bul-
gakov Bíborszigete volt) vagy a kis kö-
zösség összezártságból eredő ütközéseit
analizáló mű is kikerekedhetne ennyi
anyagból, valamiféle szürrealisztikus ab-
szurdról nem is beszélve. Elvégre maga a
tény is abszurd, hogy emberek estéről
estére kiálljanak sírni-nevetni mások elé.
Itt átcsaphatna az egész mély filozófiába.
De a sok anyag elvész, illetve idő híján
nem tud előbújni, annyi energia kell a
lépcsőn ugrálásra, kaktusztüskeszedésre,
telefonzsinór-húzgálásra. Addig pedig,
míg látjuk az elképesztő nyüzsgést, az
ámulattól és a röhögéstől szólni sem
tudunk. Ahogy azonban felgyulladnak a
villanyok, alig verődnek össze a tenyerek,
bizony, azt is elfelejtettük, mi folyt a
szemünk előtt egy perccel ezelőtt.
Merthogy semmi. Ezért a semmiért vi-
szont irtózatos precizitással dolgoztak
emberek, kirohanták a lelküket, kikészí-
tették a szívüket. És végül is hiába, ala-
kítani kezdett figuráikat mozgásokat tel-
jesítő bábokra kell felcserélniük a játék
előrehaladtában. Igaz: itt mindenki jó,
minden a helyén van. Olyan darab ez,
amelyet csak a legrutinosabbakkal lehet
eljátszani. Mégis, inkább szomorú, hogy
az átlagos próbaidőnél jóval hosszabban
készülve csak erre ment el idő, pénz, fá-
radság, tehetség. Ha legalább kicsit más
alakba kellett volna bújniuk! De a sok
törődés ára saját skatulyáik megerősítése
lett.

Tábori Nóra - minden kiválósága elle-
nére - a sokadik zsémbes, ámde tűz-
rőlpattant asszonyság. Tahi Tóth László a
Házmestersirató Herceg Pistije óta csak
delíriumosokat és kissé ütődötteket ját-
szik, a saját hangján időtlen idők óta nem
szólalt meg. Venczel Verához a szelíd
jóság és béketűrés örökös címkéje tapad
itt is, anélkül, hogy kiderülne, milyen
tartalékai vannak még. Balázs Péter vic-
ces, ragyogó, ügyetlen és szétszórt - mint
mindig. Kern András a sokadik fáradtan
lázongó entellektüelt állítja elő.
Szombathy Gyula - ezúttal kissé halvá-
nyabban - az esetlen színpadmester. Ha-
lász Juditnak van egy kis lehetősége,
hogy áldott jó szívvel megvert pletykás
színésznét alakítson, igen frappánsan.

Michael Frayn vajon ismerte-e Hernádi
Juditot, mikor kitalálta Brooke-ot, az if-

Balázs Péter, Tábori Nóra, Tahi Tóth László, Hernádi Judit, Kern András és Venczel Vera az
Ugyanaz hátulról vígszínházi előadásában (Iklády László felv.)



jú színésznőt? Mert nagyon valószínű-nek
látszik. Hernádi Judit sem igen feszegeti
viszonylag tágas skatulyájának falait,
ámde olyan többletet ad, hogy egy emlé-
kezetes figurát tud elénk állítani. Brooke-
Hernádi ugyanis lakli, bárgyú, eset-len,
figyelmetlen, rendetlen - mégis vonzóan
szexis, kedvesen naiv és védelemre
szoruló. Hisztizik, de szereti a rendezőt,
folyton baj van a kontaktlencséjével, de a
szerepében szépen helytáll. Hernádi szinte
saját maga karikatúráját meri ad-ni,
mégsem öncélú és magamutogató. Bárdy
György hasonlóan jeleskedik a kivénhedt
lump, pontatlan színész szerepében,
bemutatva ugyanakkor mind-azon kliséket,
melyek a francia bulvár-komédiákban a
zavarosban halászó öreg betörőnek jutnak.
Nyilvánvalóan ez valamennyi szerep
tehertétele is: úgy eljátszani a sztereotip
figurákat, hogy az azokhoz tapadó
valamennyi elő-ítéletet is beépítsék. Ehhez
viszont saját manírjaik túl könnyen jönnek
elő.

Kapás Dezső sem csinált eltérőt utóbbi
munkáihoz képest. A nagy gondosságot
igénylő mozgásokat ötletesen elirá-
nyítgatta, megtervezte a bonyolult járá-
sokat: semmi extrát nem próbált kicsikarni
a gaghalmazból. A darab forgató-könyve
pontos és határozott, csak közvetíteni
kellett utasításait. Bátki Mihály for-
dításának erénye, hogy jól mondható,
pestiességre törekszik, de az angolszász
zamatot nem mindig tudta magyar hu-
morral helyettesíteni.

„Cifrázzák a semmit" - ennyi a víg este
summája. Összehangoltan, egymást is
szórakoztatva (bár, hogy a magántréfákban
meddig lehet majd elmenni, a darab
nagyon feszesre húzott zűrzavarában
meddig lapulhatnak meg észrevétlenül a
saját stiklik: nem tudni). A beinvesztált
munka mindenesetre nem térül meg a kellő
mértékben: olyan jelentős erők vannak a
színpadon, kiknek nemcsak fizikai
teherbírását, hanem színészi képességeit is
ideje lenne méltóbb feladatokban
kamatoztatni.

Michael Frayn: Ugyanaz hátulról (Vígszínház)

Fordította: Bátki Mihály. Munkatársak:
Csikós Attila, Kemenes Fanny, Verebes
István. Hangtechnika: Reither Tibor. Ren-
dező: Kapás Dezső.

Szereplők: Tábori Nóra, Balázs Péter,
Hernádi Judit, Tahi Tóth László, Halász
Judit, Bárdy György, Kern András, Szom-
bathy Gyula, Venczel Vera.

CSÁKI JUDIT

Trükksorozat -
a főiskoláról

Trükköt jó néhányat láthat a közönség
ezen az előadáson. Az első mindjárt az,
amiről Ann Jellicoe műve szól, a csábítás
trükkje - ahogyan azt egy jó adag ön-
bizalommal rendelkező ifjú elővezeti ta-
nulni vágyó, de kevéssé tehetséges társá-
nak. A többször ismétlődő akcióra pompás
szó a trükk, hiszen nincs itt szó sem-mi
többről, mint egy aprócska fogásról,
melynek segítségével a semmi úgy adja el
magát, mintha valami lenne. Ez pedig egy
viszonylag rövid színházi estére elegendő
könnyű mulatság.

A másik trükk már valami: a Pesti
Színházban játszó fiatal színészek vala-
mennyien frissen végzett főiskolások, akik
vizsgaelőadásukat importálták jelenlegi
anyaszínházukba. Á trükknek része-se -
netán atyja - Kapás Dezső, aki a
színészeket tanítványkorukban osztályfő-
nökként, az előadást rendezőként jegyzi.
Jól sikerült trükk, ahogyan a tudatos
társulatépítés soron következő lépéseként
ezúttal a Vígszínház egyszerre egy kész
előadásra is szert tett.

A harmadik trükk - voltaképpen a má-
sodikból következik. A fővárosi színház-
hoz szerződött fiatal színészeknek sokszor
évekig húzódó gyötrődés, amíg feladatot
jelentő igazi szerepet kapnak. Négynek
közülük most egyszerre sikerült
tulajdonképpen egy egész előadást adni:
mind a négyen főszereplők. S a nem túl
súlyos és ekként vehető előadásban minden
figura hálás szerep, lehetőség a színészi
felkészültség megmutatására, „entrée" a
pályán.

A figurák alig fiatalabbak a színészek-
nél - éppen csak túl a kamaszkoron, fel-
nőttes allűrökkel, gyermeteg megvalósí-
tásban. Ez a kettősség kétségtelenül jó
játéklehetőség - ellene dolgozik az egyéb-
ként jelenlévő (és érthető), kissé görcsös
akarásnak, amennyiben hol beépíti, hol
meg jótékonyan fedi a játék apróbb döc-
cenőit.

A három fiúszerep kellően polarizált; a
már említett dandyszerű szívtiprón s a
gátlásos kezdőn kívül a harmadik amolyan
kívülálló, hol erre, hol arra húz, de
leginkább szemlélődik, hogy aztán a döntő
helyzetben az ő csöndes szava érvé

nyesüljön. Az egyetlen lány sokféle alakot
ölthet. A fővárosba tévedt vidéki naiva
eleinte valamely keresztény leány-egylet
után érdeklődik, majd feltör belőle a --
nyilván őstermészetesnek tartott -
játékösztön: csatlakozik a három fiú
bohókás rítusaihoz. Majd egy váratlan - s
bizonyára elementárisan nőiesnek tartott -
fordulattal a kezébe veszi az események
irányítását, egy aprócska trükkel felfedi
uralkodói mivoltát a fiúk felett, végül
pedig kedves és ismét gyerekes bájjal
hódol meg a feltámadni látszó őszinte
érzelem előtt. Játszik. Az írott mű erénye,
hogy a három fiú szerepe szépen igazodik
a nő (Nő) számos, sokszor egymáshoz
nem is hasonlító arcához.

Az előadásban a személyeken kívül
fontos szerepet játszik még egy vaságy,
amely a kellő pillanatokban szétesik, il-
letve - némi segédlettel - összeáll; egy
létra, úgy is, mint a szemlélődés helyszíne;
néhány kiló festék, részben vödrök-ben,
részben a falakon. Mindezek a kellékek a
fiatalos atmoszférát vannak hivatva
hangsúlyozni - fölöslegesen egyéb-ként,
hiszen ha valamit, hát ezt maradéktalanul
elhitetik a fiatal színészek is. Ön-feledt
játékukkal - kívánkozna az előző mondat
végére; de nem így van, ez a játék nem
önfeledt. (Egy-egy pillanatra persze mégis
az: amikor egyikük-másikuk rájön,
megérzi, hogy egy-egy gesztus, mozdulat,
arcjáték: poén - nem mulaszt-ja el
túljátszani.) Egyébként nagyon is tudatos
összerendezése a képességeknek és a
tanultaknak; nagyon is kidolgozottan
lezser.

És viharos tempójú, üde. Hisz komédia,
sokkal inkább, mint bármi más. S bár végül
is az összhatás a fontos - aligha kerülhető
ki, hogy egyenként is mér-legelje az ember
a színészeket. Pedig ez a bemutatkozó
játék különleges körülménynek számít, s
ha lehet is következtetni belőle az egyéni
tehetség létére - típusára, mértékére már
kevésbé.

Méhes László játszotta Colint, a fél-szeg,
lányokkal ügyetlen s emiatt bánatos fiút.
Méhes alkatában, külső megjelenésében,
mozgásában és gesztusaiban annyi a
komikusi erő, hogy szinte meg se kell
szólalnia, már nevet a közönség. Bizonyára
ezt tudja is magáról: meglepően érett
módon takarékos ezekkel a poénokkal, és
érezhetően sok energiát fordít az árnyalt
játékra. Főként olyan-kor, amikor a jelenet
nem „róla szól", amikor neki kell
,,kitalálnia" önmagát. Amikor ő áll a
középpontban, sokszor


