
g a t e l e f o n a színpadon karikírozott, konkrét
ellentmondásokat? Megvallom, nem
nagyon. hiszem. Ehhez ugyanis tovább
kellett volna lépnie a szerzőnek a
komikustól a groteszk felé vezető úton, és
meg kellett volna tennie azt az ugrást, a m i

kortársi drámairodalmunkban szinte csak
Örkénynek sikerült, amikor a konkrétan
hiteles hazai problémáktól eljutott az
egyetemesen érvényes kor-kérdések
felmutatásához. Mélyebbre kel-lett volna
ásnia a jellemekben ahhoz, hogy hősei a
konkrét ügytől és az éppen adott
társadalmi felállástól függetlenül olyan,
más közegben is érvényes emberi bűnöket-
és erényeket mutassanak fel, amelyek
azután a megírás idejének körülményeitől
eltérő valóságban, önmagukon túlmutatva,
új tartalommal is gazdagodhatnak.

És akik sikerre vi t ték. . .

Berényi Gábor rendezői világához Vészi
komédiájának realizmusa áll igazán közel.
A Játékszínben megrendezett előadásban
azonban nemcsak alkalmazkodott a darab
végletesebb ábrázolásmódjához, de teljes
mértékben felvállal-ta azt. Került minden
mesterkélt, magamegmutató rendezői
fogást. Bízott a szövegben és a
színészekben, akik meg is feleltel. ennek a
bizalomnak.

Ha bármelyik színházunk társulata
mutatja be A sárga telefont, a tagnévsor
alapján szinte behunyt szemmel is
kioszthatók a szerepek. Az egyes művek
előadására szövetkezett alkalmi együt-
tesek előnye, hogy a rendező - legalábbis
elvben - minden szerepre meg-keresheti,
megtalálhatja a legalkalmasabb színészt,
és a válogatott csapatot nem fenyegeti a
beskatulyázott színészek megkövesedett
kapcsolatrendszere, a megszokott figurák
és eszközök rutinrandevúja.

A Berényi rendezte előadás fénypont-ja
Kézdy György hitelességében, pitiségében
is démoni November kartársa.
Alakításában a manipulátor ördögi go-
noszsága és cinizmusa annak kiszol-
gáltatottságával együtt jelenik meg. A
három igazgató közül az író a
középsőnek, Kelemen K. Kelemennek
kínálta a legszélsőségesebb és
leghatásosabb komédiázási lehetőségeket,
amelyeket Miklósy György a maga
szánalmas bohócfigurájának
megformálásakor maximálisan kihasznál.
Kránitz Lajos alkatát teleintve nemigen
felel meg dr. Török Loránd szerepére:
megjelenéséből

zavaróan hiányzik a figura intellektuali-
tása, s ezért a színész önmagát minden
gesztusában meghazudtolva igyekszik
velünk elhitetni azt a vezetőtípust, akit
Vészi Endre megírt. Így is egy szinttel
lejjebb szállítja a figurát, ámde ez nem
feltétlenül válik a komédia kárára. Küllei
vázlatos menedzserfigurájához Kovács
István vajmi keveset tett hozzá. Mádi
Szabó Gábor gátlásosan gátlástalan, merev
Stock elvtársa megmarad a köznapok
realizmusának keretei között, de ezen be-
lül hiteles és mértéktartó.

Márton András teljes mértékben azono-
sul a mellőzött lánglelkű kutatómérnökkel.
A fogyasztói társadalom kínálta új
lehetőségeket felfedező nyúltenyésztő
lélekrajzában azonban már szerencsésen
keveredik az azonosulás és az irónia.

A inga telefon hölgykoszorújában
Kelemen K. Keletisen felesége és a
könnyűvérű F. Csik Ilona egyaránt
„ziccer-szerep": Schubert Éva és
Csongrádi Kata annak is játsszák. I la
Schubert Éva
szemérmesebben ostoba, Csongrádi Kata
pedig kevésbé klisészerűen frivol,
elképzelhető, hogy a visszafogottabb játék
enyhítette volna a rájuk osztott
kabaréfigurák harsányságát. Igaz, akkor
alakításukkal kevesebb tapsot arathattak
volna.

A díszlettervező Fehér Miklós meg-
valósította a megvalósíthatatlant: úgy
tágította ki a Játékszín szűkös színpadát,
hogy szinte észre sem vettük az ehhez
szükséges erőfeszítést. Elhitette velünk,
hogy a tér a dráma követelményei és a
rendező akarata szerint bővíthető.

A Játékszínből kiszivárgó hírek szerint
A sárga telefon az évad egyik nagy sikere.
Jó lenne, ha olyan gazdagok lennénk új
magvar drámákban, és olyan rangos
színházi élettel dicsekedhetnénk, hogy A
sárga telefont jó átlagos teljesítménynek
minősíthetnénk. Egyelőre tudomásul kell
vennünk, hogy Vészi komédiája -
tartalomban is, szellemben is

kiemelkedett az idei repertoárból.

Vészi Endre: A sárga telefon (Játékszín)
Dramaturg: Bárdos Pál. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Kemenes Fanny. Rendező:

Berényi Gábor.

Szereplők: Mádi Szabó Gábor, Kézdy
György, Márton András, Borbás Gabi,
Láng Balázs, Fonyó István, Miklósy György,
Schubert Éva, ( s i r e Gábor, Kovács lstván,
Csongrádi Kata, Gyurkovics Zsuzsa, Krá-
nitz Lajos,

CSÁKI JUDIT

A fele - Defic i t

Ki lesz a bálanya?

a Pesti Színházban

Tizenöt évvel az ősbemutató után - amely
egyébként majdnem egy évtizeddel
követte a dráma megírását -- eb-ben az
évadban kér színházis műsorára tűzte
Csurka István Ki les a bálanya? című
legelső drámáját. A zalaegerszegi előadás
ürügyén lapunk januári számában
elsősorban abból a szempontból ele-
meztem a drámát: vajon egy mai elő-
adásban hogyan módosul az eredeti mű
gondolatisága, illetve hogyan változik a
figurák társadalmi helyzetéhez kötődő
értékítélet, asszociációs kör. Most, az
újabb, vígszínházi bemutatóról szólva a
drámára csak annyira térek ki, amennyire
ezt az előadás megkívánja.

Csurka István drámaírói pályáján fontos
szerepet játszik a művek színre kerülése
ebben pedig alapvető szerepet kapott
(szerzett magának) Horvai István rendező,
aki az író legtöbb darabját vitte színpadra.
1976-ban az Eredeti helyszínt, 1977-ben a
Versenynapot, 1979-ben a Házmestersiratót,

szintén 79-ben a Deficitet az első
szereposztásban a Vígszínházban ;
ugyanebben az évben az Eredeti helyszínt a

moszkvai Művész Színházban, 1980-ban a
Vígszínházban a Deficitet egy újabb
szereposztásban és a Majálist

Veszprémben, 1981-ben a Reciprok komédiát

szintén a Vígben, és ugyanitt most a Ki lesz

a bálanya? című drámát. Csurka - és
műveinek színpadra kerülése
szempontjából érdemes megjegyezni azt
is, hogy I lorvai István előtt Both Béla
megrendezte a Vígszínházban a Szájhőst, és
Várkanyi Zoltán pedig
- ugyancsak a Vígben - Az idő vasfogát.

\ Csurka és I lorvai közt lévő alkotó
kapcsolat rendre megjelenik az előadá-
sokban; Csurka saját rendezőjét, Harvai
saját írtíját találta meg a másikban. Csurka
változatos játékszimbolikája s a benne
rejlő szélesebb érvényű társadalmi
megfelelhetőség visszatérő alkotóeleme a
művek drámaiságának - és szerencsésen
találkozik Horvai egyértelműségre, tiszta
meghatározottságokra törekvő, kibontó-
fölfejtő rendezői alkatával.



Csurka István: Ki lesz a bálanya? (Pesti Színház). Csüllögh: Hegedüs D. GézaCzifra: Tordy Géza

Csurka érdeklődésére, érzékenységére,
látásmódjára fogékony Horvai, akit ins-
pirál az író ironikus-szatirikus stílus-
világába öltöztetett éles, sokszor fájdalmas
társadalomkritika. Köztudott, hogy amikor
együtt dolgoznak, a rendezés az írói
munkának is újabb fázisa: Csurka szívesen
változtat, újraír Horvai javas-latára s a
próbák láttán.

Olykor kudarcok is jelzik közös szín-
házi útjukat - mint a Reciprok komédia
esetében is. De Horvai szenvedélyes, jó
értelemben elfogult művész: vállalja az
írót, hisz benne. Közös munkáik - két
életmű összefonódó része - az optimumát
példázzák író és rendező lehetséges
együttműködésének. Igaz, erről kevés
vitacikkben, sajtóhozzászólásban szá-
moltak be. Sőt: nemigen írnak cikkecs-
kéket a mai magyar dráma és a mai ma-
gyar színház „döglődő" kapcsolatáról,
válságairól sem.

Paradox jelenség, hogy Horvai István-nak
csak most adatott meg, hogy kedvenc írója
legelső művét színpadra állítsa. A Deficitre
is egy évtizedet várt annak idején - s végül
úgy rendezte meg a da-rabot (az első
szereposztásban), mintha közvetlenül a
megírás után tette volna. Bízott abban,
hogy a mű immanens értékei rendezői
áthangszerelés nélkül is állják az időt,
közvetítik az eredeti mondandót, és
érzékeltetik a változásokat is. Ragyogóan
osztott szerepet (ezt nem lehet eléggé
hangsúlyozni!), alaposan kibontotta és
színészeivel kibontatta a játék minden
rétegét - és emlékezetes

előadás született. Formállogikailag
ugyanez érvényes lehetne a Bálanyára is.

Hiszen a mostani bemutató is olyan,
mintha egy régi Horvai-rendezés felújí-
tását látnánk. Most sincs áthangszerelés,
modernizálás, újraértelmezés (át-írás
ugyan valamennyire van, de azt ter-
mészetesen Csurka maga végezte el).

Elkerülhetetlen az ismétlődő összevetés
a Deficittel. Elkerülhetetlen azért, mert ez
a két dráma együtt áll a Csurka-művek
élvonalában; elkerülhetetlen azért is, mert
ugyanannak a generáció-nak a különböző
vetületű életérzéséről tudósít mindkettő; s
ugyancsak mindkét mű drámai magva a
nemzedék és az ország együttes traumája,
1956 köré épül. Ugyanabból az
értelmiségi rétegből származnak a figurák
- a Ki lesz a bá/anya? Czifrája a Deficit X-
ének, Abonyija pedig Z-nek felelhet meg.
Még a különbség is összefűzi őket: a

Bálanya a közéleti-társadalmi
ellehetetlenülés következtében a
kártyaasztalnál, a Deficit ugyanilyen
okokból az ágyban jelent csődöt.

A Bá/anya azonban korábban játszódik
egy évtizeddel - és majdnem ugyan-
annyival korábban is írta Csurka. Bizo-
nyos konkrét információknak az azóta
eltelt idő ártott - a dráma ettől még ér-
vényes maradhat. A tény például, hogy
Czifra irodalmi négerkedéssel keresi a
megélhetést, akkoriban bizonyára egy-
értelműen azt jelentette: kényszerből teszi,
mert másképp nem teheti. Mára az ilyen
természetű munkák motivációja alaposan
megváltozott: tehetné önérzete
védelmében, önbecsülése érdekében, vagy
azért, mert rájött, hogy megkoptak

hajdani képességei, ambíciói, ereje, mo
rális tartása. Hasonló a helyzet Abonyi
alakjával is. Az ötvenes évek végén, hat-
vanas évek elején ennek az egykor több-re
képes, züllőfélben lévő tanárember-nek a
„játékai", mindent sajátosan el-könnyítő
teátrális „handabandázásai" valószínűleg
határozottan mutatták egy-részt a
fajsúlyvesztés tragikus voltát, más-részt
annak evidens okát. Ma ugyanő szinte
társadalmi alaptípus; s annyira ott lehet
bármely tantestületben, hogy - az egyént
tekintve - a legkevésbé sem tragikus.
(Természetesen színházi értelem-ben nem
az - társadalmi szempontból annál inkább
- épp gyakorisága miatt.)

Ugyancsak a konkrét információk,
konkrét helyzetek átértékelődéséhez tar-
tozik Csüllögh szerepe, jelenléte. Ami
valamikor kérdés volt - mi lesz ebből a
viszonylag egészségesnek, erőteljesnek
látszó emberből, mit „gyárt" belőle a
pókerparti, s hogyan viseli el barátai tár-
sadalmi leépülését, netán halálát -, mára
már köztudott. Csüllögh ezen a bemutatón
a Pesti Színház nézőterén ült, majd az
előadás végén fölment a színpadra és
meghajolt.

A dráma eddig említett változásai nem
alapvetőek, és tulajdonképpen törvény-
szerűek - ennyit változott a megírás óta
társadalmunk és mi magunk. A pesti
színházi előadás azonban más változá-
sokról is tanúskodik - amelyek már nem
szükségszerűek. Még csak nem is arról
van szó, mint Zalaegerszegen, ahol Czifra
középponti helyét nemcsak a szí-



Fény: Tahi Tóth László Abonyi: Szilágyi Tibor (lklády László felvételei)

nészi játékban, hanem koncepcionálisan is
átvette Abonyi, s ettől sajátos de az eredeti
atmoszférában tartott - előadás született;
itt ugyanis Czifra helyébe nem lép senki.

A Ki lesz a bálanya? színészi megvaló-
sítása, színpadi újraszületése olyan, mintha
a Deficit két szereposztását vonta volna
össze Horvai István. Azokban ott volt a
kiemelkedő férfi színész, mindkét
változatban - ők most is itt vannak. (A
pontosítás kedvéért: míg a Deficit első
előadása Szilágyi Tibor ördögi-hatalmas
játéka miatt X-ről szólt, s az ő szemével
láttuk a történetet, a második Tahi Tóth
László szintén ragyogó alakítása
következtében a fonákját, Z látószögét
kölcsönözte nekünk.)

Szilágyi Tibor immár harmadszor -
Abonyit játssza a Bálanyában. Tahi Tóth
László Fényt, a matematikust.

Hanem a dráma mégiscsak Czifráról
szólna, mégiscsak ő a vezéralakja ennek
az önveszejtő pókerpartinak, ő éli meg
abszolút nyerő lappal, royal flössel a ke-
zében élete utolsó éjszakáját.

Az előadásban Czifra nem kel életre - s
nincs tragikus halála sem. Tordy Géza
minden, szemmel jól látható erőfeszítése
kevés ahhoz, hogy a fontos helyzetekben
középpontivá emelje Czifra alakját. Nem
hihetjük azt sem, hogy Horvai szándé-
kosan könnyíti cl Tordy szerepeltetésével
Czifra tragédiáját, hiszen akkor

miként Zalaegerszegen -- másfelé kel-
lett volna terelnie az egész előadást. In-
kább úgy látszik, hogy szereposztási té-
vedés történt. Tordy Géza ugyanis - ez
kiderült egyébként a Deficitben is - nem

irányító típusú színész; s ha ilyen szerep
nehezedik rá, rendre feszültté, görcsössé,
színészi jelenlétében agresszívvá válik.
Viszont ragyogó karakterszínész, és
ugyancsak kiváló filmszínész - olyan-kor
jó a játéka, ha közreműködni, részt venni s
nem irányítani kell.

Tordy nemcsak Czifra ambivalens irá-
nyító szerepével, hanem a figura végleges,
súlyos lezártságával sem tudott
megbirkózni. Czifrához aligha illenek
azok a felületesen produkált szélsőséges
hangulatváltások, amiket Tordy mutatott.
Czifra már az este elején, a többiek
megérkezése előtt túl van élete minden
fontos döntésén, s a finom játékok,
látszatingadozások ellenére szilár-dan
eltökélt. Számára nem döntést, legfeljebb
megerősítést hozhat ez az éjszaka, a másik
három ember vagy a betoppanó unokaöcs.
Tordy előadásában sem a csöndek, sem a
rövidebb-hosszabb szövegek nem válnak
jelentőssé. - csak a veszteség nő azzá,
amely jelen esetben nem egy figurára,
hanem egy egész elő-adásra vonatkozik.
Minden olyan ponton, ahol Czifrától
megy tovább a szöveg, a cselekmény, a
játék, az este - az előadás „leül".

Ezzel az alapvető hiányossággal szinte
lehetetlen jó előadást produkálni. Mérhető
és méltatható a másik három szereplő
teljesítménye, de az előadás alap-
hangulatát a főhős hiánya határozza meg.

„A lehetőségetek, velem együtt, vala-
mikor megvolt, hogy másként éljetek.

Ti ezt választottátok. Ez, barátaim, a nihil.
Es most nem tetszik ? Tanuljatok tőlem:
én tudniillik már vállalom ezt a nihilt, és
büszke vagyok rá." Ez a szöveg-rész, és a
magatartás, amelyből fakad, a darabban
Czifráé, de Tordy adós marad
hitelesítésével. Megteszi ezt Fény, a ma-
tematikus Tahi Tóth László. Igaz ugyan,
hogy neki e témakörből szöveg szerint ez
jut: „De maga az a tény, hogy családapa
vagyok, kizárja, hogy ugyan-akkor
nihilista is legyek. Viszont az mégis igaz,
hogy itt vagyok, és unom a játékot, unlak
benneteket, és unom ön-magam. De ha
belegondolok, hogy mi minden történt
velem, amíg ide jutottam, hogy hányszor
bementem a csőbe, hogy hányszor
átvertem önmagam, és hogy hányszor
átvert engem a világ, akkor azt mondom,
nincs min csodálkozni. De ez még mindig
nem a vége! Mert nincs min csodálkozni,
de nincs is minek örülni. Mert itt vagyok,
és az egy szegénységi bizonyítvány. Végül
is, csak a tények döntenek. A
körülmények magyarázhatják, menthetik,
de nem igazolhatják a dolgot. A tény az,
hogy én egy rohadt alak vagyok." Tahi
Tóth László meg-győzően játssza el, hogy
Fényben mind-két álláspont megfér.
Igazság szerint az írott műben ő a
leghomályosabb alak, látszólag neki van a
legkevésbé oka arra, hogy másutt
föloldhatatlan problémáit és komplexusait
a kártyaasztalnál kompenzálja. Mégis ezt
teszi, s ami a kompenzálást illeti, igen
eredményesen. Fény nyerő a kártyában - s
a többiekhez képest az életben is. Ez a -
mai szemmel nézve - sikerember, akinek
megfelelő



állása, rendezett családi élete s még fe-
gyelmezetten behatárolt szenvedélye is
van, a hajdan kitűzött célokhoz, felada-
tokhoz s az egykor reálisnak látszó ér-
telmes élethez képest a „padlón van". Mert
csupa kis nyereség, szinte vegetáció, ami
osztályrészéül jut. Royal flöss soha, sehol.
De ő a legokosabb, mert rá-jön, s a
legbátrabb, mert ki is mondja: „lehetne
azért normálisan is csinálni. Itt állandóan
harc folyik."

Tahi Tóth visszafogott mozdulatokkal,
vontatott, olykor szavakat keresgélő
beszéddel, ritka és csak hozzá mérten
szenvedélyes kitörésekkel egyensúlyoz
társai közt. Mélységet, rezignált keserűsé-
get, változtathatatlan kiégettséget visz
Fény alakjába, s miként a Házmester-
siratóban Herczeg Pistát, a végleg önnön
lehetőségei alá csúszott értelmiségit, most
ezt a matematikust teszi elegánsan az
előadás szenzációjává. Tahi Tóth László
méltán és már-már természetesen dicsért
szerepjátszások szinte észrevétlen
sorozatán át nagy színésszé érett.

Lehet annak sok előnye is, hogy Szilágyi
Tibor harmadszor játssza el a Bálanyában
Abonyit, a tanárt. Huszonhét éves volt,
amikor - az ősbemutatón - először
játszotta; kicsit fiatalabb, mint amennyi-
nek Csurka álmodta hősét. Most jó tíz
évvel idősebb nála. (A kettő közt - 198o-
ban - a tévében is övé volt ez a szerep.)

Szilágyi játékán ez - a kor - látszik is.
Rutinján, a figura ritmusos és árnyalt
felépítésén az, hogy harmadszor játssza,
Abonyi teátrális kiborulásainak némileg
önironikus színezetén pedig a tíz év. Igaz,
ha Abonyi fiatalabb - azaz éppen csak túl
van a pályakezdésen -, akkor
kiborulásainak, nagyban játszó és nagyo-
kat vesztő hangoskodásának részben ko-
morabb színezete, részben némi ifjonti
hevülete van. Így egyik sincs - s ez az
Abonyi mégsem kevesebb a megírt figu-
ránál, csak más. Szilágyi színészi alkatá-
hoz igazítva kissé nehézkesebb, majd-
hogynem joviális; szellemileg pedig ke-
vésbé tragikus, inkább önironikusan
csipkelődő, semmint vitriolos.

Így az egykor súlyos szöveg nyomban
más akusztikát kap. Szilágyi Abonyiban a
társaság bohócát formálja meg, eredendő
gyengeségéből vigaszt és könnyednek
ható gúnyolódást fakaszt a többiek
számára. „Nem vagyok köteles állandóan
férfiasan viselni a csapásokat. Bálintot
érdemes kifosztani, mert tűr, mint a birka.
Hát nem tűrök" - mondja,

de közben túr, könnyedén, csak egy kis
melodramatikus jelenetet csempész két
játék közé. Már-már rituálisak állandó
fellépései, a zuhanyozás, a szappanevés, a
bőgés-hadonászás, a siránkozás. Szilágyi
pontosan érzi azokat a pontokat, ahol
szövege éppen komolyra, társadalmi
értelemben kritikusra váltana - ilyen-kor
szinte a karikírozásig viszi ön- és „köz"-
sajnálatát. Éppen úgy, mint a Deficitben,
ahol X vagy énekelni kezd, vagy a
többiekkel együtt egy begyakorolt - s
éppen ezért játéknak ható -
dialógussorozatra zendít rá, ha a helyzet
vagy saját eszmefuttatása nagyon közel
került a valósághoz, nagy élet-
igazságokhoz. Szilágyitól jóformán min-
den klasszikus színpadi játékstílus idegen
- Abonyiban viszont szerepkörére talált.
Alig valamivel több dekadenciával vagy
romantikus hevülettel tragikusan
hangozna a szöveg: „Azt úgysem tudom
megakadályozni, hogy kifossza-tok, de
legalább megkeserítem a pénze-men
szerzett gyönyör perceit. Rikácsolok,
zokogok, sírok ... Itt vérzem el a szemetek
láttára. Lássátok agóniámat ..." Ahogy
Szilágyi mondja, nevetnünk kell rajta,
pedig - a szöveg alatt - félreérthetetlenül
eljátssza a mondatok szoros és komor
jelentését is. Abonyi agóniáját, egy
pályája derekán véglege-sen félresiklott,
igazából kifosztott értelmiségi totális
ellehetetlenülését sokkal erősebben érezni
ebben az előadásban, mint Czifra
öngyilkosságának hitelét.

Csüllögh odavághatná a többieknek:
„Kimerült és megöregedett ez a parti,
gyerekek! Szeretném, ha egy pillanatra
felébrednétek. Villámgyorsan át kell tér-
nünk valami más játékra. Például, hogy ki
tud hegyesebbet köpni. Valami borzasztó
nagy baj van itt, gyerekek!"

Hegedüs D. Géza el is mondja a fenti
mondatokat, mégsem áll meg a levegő, a
játék is alig. Hiába a színész egy-egy jó
felvillanása - például amikor Fényt
rábeszéli a játék folytatására -, csak
szemlélője marad a kártya- s egyéb csa-
táknak. Igaz, hogy Csüllögh-Böhönye
szerepe, kora, élethelyzete alapján első-
sorban szemlélődik barátai között; ő az,
akinek elsősorban jövője van; a többiek
életének szomorú teljességét látva ta-
pasztalatokkal, komplexusokkal „gazda-
godik". Csakhogy míg a darabban Csül-
lögh szemlélődése a játék része - a töb-
biek építenek erre a pozícióra, reagálnak
rá, játszanak vele -, az előadásban a szí-

nész passzív, s önmagán, az általa terem-
tett figurán is szemlélődik. Hegedüs D.
Géza nem tehetsége hiánya, hanem tehet-
ségének típusa miatt nem játssza igazán
jól Böhönyét. Szilágyinak és Tahi Tóth-
nak például sajátja ez a világ, ez a szín-
padi fogalmazásmód - mint Hegedüsnek is
az a Kőműves Kelemen. Az az „őstulok",
„etelközi maradvány", akit ő el tudna
játszani, még hittel és illúziókkal telve az
első sorban harcolna a többiek gúnyos
pillantásaitól kísérve. Nem ülne le velük a
kártyaasztalhoz, s ha látná, sem hinné el
idősebb barátai totális csődjét. Csüllögh- ő
igen, ő író, ő a majdani "nyers-anyagot"
látja bennük, meg saját magában is, ezért
figyel olyan borzasztó feszülten.

Nemigen tehet róla, mégis része támad
Hegedüs D. Gézának abban, hogy ez az
előadás féloldalas lett.

Csurka István az újabb bemutatóra né-
mileg átírta a darab végét. Most sem
sikerült olyan befejezést találnia, amely a
történeten belül maradna; most is be-jön a
két fiatal, csak azért, hogy szimbolikusan
elfoglalják a lakást, és erőszakosan a
halálba zavarják Czifrát. Igaz, az
eredetihez képest visszafogottabb lett a fiú
alakja, benne fölmerül a lelkiismeret-
furdalás, és töpreng egy ideig, mi-előtt
ugyanazt teszi, mint az első változatban.
Most a lány lett agresszív, ő inti le a fiú
morfondírozását. A változtatással még
távolabb került a két szereplő attól, hogy
hitelesen jelképezze a következő
nemzedék „egészséges" élniakarását; s
mert lehullt róluk ez az erőszakolt
színpadi tehertétel - ennyiben jobbak is.
De Kaszás Attila és Eszenyi Enikő szere-
pének változatlanul nincsen arca, dolga,
helyzete - csak egyetlen pillanata. Ez pe-
dig még mindig kevés bármiféle színpadi
hatáshoz.

Ami a korhűséget illeti, Fehér Mik-lós
díszletei és Kemenes Fanny jelmezei
maximálisan - és harsogó nosztalgiakel-
lékek nélkül - segítették a rendezőt. Rajtuk
nem múlott, hogy mégse kellett-lehetett
elhinnünk: komoly tragédiát, véres játékot
látunk közelmúltunkból. Éppen félig
sikerült a Ki lesz a bálanya? című előadás.
Igaz: félig nagyon. A másik fele - nagyon
nem.

Csurka István: Ki lesz a bá/anya? (Pesti Szín-
ház)

Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Kemenes
Fanny. Rendező: Horvai István.

Szereplők: Tordy Géza, Hegedüs D. Géza,
Szilágyi Tibor, Tahi Tóth László, Kaszás
Attila, Eszenyi Enikő.


