
hadvezérek karát Csernák Árpád, Serf
Egyed, Kuna Károly, Spindler Béla
alakította: s ez a csoport már bonyolultabb
belső arányokat mutat. Csernák és Serf
munkája pontos alakítás - igaz, ne-kik nem
is volt módjuk valódi többletre, szerepük
korlátozottságánál fogva -, viszont Kuna
Károly még nem leli a helyét. Gesztusai
idegenek, mozgása indokolatlan, túlzott,
aránytalan. Spindleré viszont a darab
zárómonológjának alakítójaként,
kulcsfontosságú szerep-formálás. Minden
gesztusa, mozdulata, rezdülése perdöntő.

A végén Badeni Lajos már agyalágyult
a vérbajtól, s ennek megfelelően is
viselkedik az utolsó jelenetben, a monológ
előtt. Makacs és megállíthatatlan dühvel
zabál, morog, böfög, turkál a szájában.
Viszont mikorra egyedül marad, s Evelin
kötőtűjével kezében elő-lép, elkezdődik az
átváltozás, a félkegyelművé váltról
kiderül, hogy őnála van az igazság, ő
mondja el a darab egészét átfogó tanítást,
következtetést.

A félkegyelműség, az „agylotyogás" is
szerep, a monológ során meghaladandó,
afféle eldobandó létra. Sok - majd-nem
minden - múlik azon, hogy ezt a
morálisnak tűnő, iszonyú szenvedélyivel
megírt monológot a színész az igaz
felismerés és rádöbbenés, majd a düh
méltóságának tudatában mondja, ordítsa,
sikítsa el. A „hős", az agyalágyult katona,
kötőtűvel sújt újra és újra le; ám
Kaposvárott aláereszkedik a varázs-gömb-
dinnye: ebbe voltak kénytelenek magjukat
spriccentení a katonák, ebből jósolt a kádi -
s ezt böködheti kétségbe-esve Badeni
Lajos. „ ... a háborgó történelmi korszakok
után immár a történelem utáni békés idő
nyíljék" - mond-ja sóvárogva és haragosan.
A színész fel-háborodott és szenvedélyes, s
úgy vélem, az átváltozást tökéletesen
valósítja meg. Megmarad a szerepnél, s
ugyan-akkor egyikévé lesz a tömegnek, a
nézők-nek. Nagy része van Spindlernek ab-
ban, hogy a végen felejthetjük az előadás
monotóniáját, s felvillan a weöresi igazság
teljes embersége.

Gyuricza István játssza Radonay apátot
•- s mint arról szó volt - hitelesen, teljes
energiabedobással. Helyey László
Windeckje is a kiérlelt színészi teljesít-
mények közé tartozik, rá is jellemző a
sugárzó színpadi jelenlét, az érzékelhető
intenzitás. Helyeyt nem lehet nem észre-
venni, és nem az alkatáról van szó.
Kisvárday Gyula tábornoka, Rózsa Tibor ez

redese, Dunai Károly szolgája, Mészáros
Károly Monti-Perger bankárja egyaránt
fegyelmezett és pontos epizódalakítás,
még ha e keretek között egyikük sem
villanthatta fel képességeit. Nem enged-
ték el magukat, nem lógtak ki soha a
képből, ami egy ilyen, apró jelenetekből
szőtt produkciónál kulcsfontosságú.

A magyar urak négyese, Radics Gyula,
Komlós István, Papp István, Tóth Béla
kiválóan egyensúlyozott a karakter és
komédia között. Nem váltak az utóbbi
híveivé, és ez kiemelendő. Krum Ádám
tapsrend alatt is ott áll a toronyban,
Hercsulája legalább annyi kétségbeesést
mutatott, mint humort, s ez megint fontos
lett az arányok egészének szem-
pontjából.

Szegő György tervezte a jelmezeket is,
amelyek jóval hitelesebbnek tűntek a
díszletnél. A zenét Hevesi András
állította össze: kellő humorral és itt nem
nélkülözhető iróniával.

A kaposváriak e megterhelő és bo-
nyolult előadása megmutatta, hogy most
milyen állapotban van a színház. Hiszen
sem a nagy sikerek, sem az e tájon ritka
és még ritkábban észrevett bukások nem
alkalmasak a felmérésre. E színház jó
úton van, s A kétfejű fenevad ennek csupán
egy állomása. A menetelés igen hosszú, s
nem is mindig kényelmesek a kö-
rülmények. De hát nagy hírű klubcsapat
ez, amely legyőzött már nehéz ellenfele-
ket is, s legnagyobb kihívásuk épp saját
tradíciójuk, amely legalább annyira kö-
telez, mint amennyi örömöt okozhat. A
jelen „mérkőzés" nem döntött el sem-mit,
de világosan igazolta, hogy a játé-kosok
kondícióban vannak, képességeik
birtokában, mindenre képesen.

Weöres Sándor: A kétfejű fenevad (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Díszlet, jelmez: Szegő György. Szcenika:

Hernesz János. Rendező: Babarczy László.

Szereplők: Jordán Tamás, Dánffy Sándor,
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Spindler Béla, Gőz István, Hunyadkürti
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Koltai Róbert, Igó Éva, Mészáros Károly,
Molnár Piroska, Gyuricza István, Máté Gá-
bor, Kisvárday Gyula, Rózsa Tibor, Helyey
László, Guttin András, Radics Gyula, Kom-
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KOVÁCS DEZSŐ

Nemzeti játékszín

Szakonyi Károly: Adáshiba -
Hubay Miklós: Tüzet viszek

Magyar bemutatóinak sorában két olyan
kortárs darabot újított fel nemrég a
Játékszín, mely éppen tizenöt éve látott
napvilágot. A két dráma: két külön világ.
Más-más írói alkat szülötte, s más-más
nézőpontú vetületét adják a hetvenes évek
eleje gondolkodásmódjának.

Mit olvashatunk-hallhatunk ki belőlük
másfél évtized múltán? Mi változott azóta
a világban, a színházban, a mi
érzékenységünkben, társadalmi helyze-
tünkben? Tartogatnak-e elegendő idő-álló
drámai „robbanóanyagot" e művek, azaz
ellenállnak-e a múló időnek ? E kér-
déseket a véletlen alkalom kínálta: idő-
ben nem sokkal egymás után láthattam
Szakonyi Károly Adáshibáját és Hubay
Miklós Tüzet viszek című drámájának
felújítását a játékszínben. Az alábbiakban
e két előadásról szóló beszámoló
következik, leegyszerűsítő összevonások
nélkül, de a közös sajátosságok figye-
lembevételével.

Szakonyi Károly abszurdoid darabja a
szemünk láttára vált-válik klasszikussá.
1970-eS pesti színházi ősbemutatója óta
diadalmas utat járt be idehaza és a nagy-
világ színpadain, Várkonyi Zoltán ren-
dezése pedig gazdag sikerszériát hozott az
írónak s a színháznak. A Játékszín pici
nézőterére beülve legelőbb az járt a fe-
jemben, egykori nézői emlékeim között is
kutatva, vajon a dráma galvanizáló
motorja, a televízió emberi viszonyokat
romboló hatása elegendő lesz-e egy mai
léptékű konfliktusszituáció kibontásához.
Szakonyi persze korántsem csak erről írt
az Adáshibában, sőt nem is első-sorban
ettől vált kritikusan életszerűvé, a
társadalmi viszonyok mélyszerkezetéig
hatolóvá darabja: a kispolgárivá züllött
mindennapi lét mikrorealista rajza, ko-
médiai alapállású abszurd víziója nagy
hatású figyelemfölhívás volt a hetvenes
évek legelején, az értékhiányos élet torzító
mechanizmusairól, az értékvesztés
életmódbeli következményeiről. Emlé-
kezzünk vissza Wanda monológjára:
„Látja, mi ez itt? Egy akvárium. Egy
istentelenül otromba akvárium, amiből ki
sem látni, mert a falát belepte az al-



ga ... Csak néhány buborék száll fel a
felszínre, ennyi jele van az életnek ..."

A Bódog család akváriumlakói ugyan
megeresztenek egy-egy hangosan elpuk-
kanó buborékot, de legtöbbször az is
belesimul a jól begyakorolt közhelyek
végtelen áramába. Ettől még kilátásta-
lanabbá, még reményvesztettebbé válik
az az iszapbirkózás-szerű küzdelem, amit
a család jobbra törekvő tagjai (Wanda,
Imrus s a maga módján a „fél családtag"
Krisztosz) folytatnak a ki-lábalásért, az
akváriumi létből való ki-emelkedésért.

Az író szociológiailag is pontos lát-
leletet rajzolt a hetvenes évek jellegzete-
sen kispolgári élet- és gondolkodásmód-
járól, viselkedéskultúrájáról, nyelvi, be-
szédbeli kliséiről, az elképesztő közhe-
lyekbe merevült mindennapi élet termé-
szetéről. Az azóta eltelt idő, az egykori re-
ményeket brutálisan szétfoszlató, s a min-
dennemű illúziókat szétfröccsentő másfél
évtized akár ki is moshatta volna a szilárd
talajt e drámai építmény alól. Hogy a
szociológiai háttér változása nyomán a
darab ma is megáll, sőt mit sem veszített
életszerű elevenségéből, az Szakonyi
drámaírói alaposságát dicséri. S hogy az
egykori nyelvi sztereotípiák ma is bom-
basztikusan hatnak, s hogy az ötletesen
megkomponált dramaturgiai szerkezet
kifogástalanul működik, az az író szín-
padi szerzői alaposságát is bizonyítja.
(Mindezek ellenére - sőt, éppen mind-
ezek ellenére - ma már szociológiai
érdekessége is van Szakonyi drámájának.
Némi blaszfémiával mondva: akár nosz-
talgiát is ébreszthet a ma nézőjében ama
kispolgári világ, amelyben Jézus Krisztus
hatszáz forintért talált albérletet
Budapesten.)

Hogy a dráma valójában működő-
képes, azt Berényi Gábor rendezése
mindenképpen bizonyítja. A rendező-nek
s a kitűnően összeválogatott szerep

lőgárdának legelőbb feltehetően azzal a
kihívással kellett szembenézniük, hogy
Szakonyi darabjában a drámai alaphely-
zet látványos elmozdulása nélkül, a szi-
tuációk szinkron metszetéből, az élet-
képszerű állóképekből kellett életre hív-
niuk a darab belső feszültségét, előre-
vivő belső történését. Ami egyben azt is
jelentette, hogy a játék tétje, értéke és
mértéke a jelenetek, a szituációk föl-
vezetésén, kidolgozásán múlik. A poénok
akkor ülnek Szakonyinál, ha a játszó
személyek megtalálják az optimális
arányt a komédiába való belefeledkezés
önfeledt lubickolása és a karcosabb, rea-
lisztikusabb, „feketébb" humor vissza-
fogottsága között. Berényi e jó tempójú
előadásban mindvégig a realitás szint-jén
tartja az abszurdot, pontosabban az
abszurd elemek kabarétréfa-jellegét emeli
ki -- a darab alapmetaforája is egy monu-
mentális aszfalt-slogan: „ezeken már az
isten sem segít" - hűen a dráma szel-
lemiségéhez. A szereposztással félig már
el is döntötte, miként kívánja fölrajzolni
a dráma ívét - az előadás vitathatatlan
erénye az erős és gazdag szereposztás.
Hogy a fölvonultatott jó erőkkel a pro-
dukció hogyan gazdálkodik, az már
részint a rendezés kérdése, részint azé,
hogy a jobbnál jobb színészek végül is
hogyan találják meg helyüket a
csapatmunkában.

Külső képében majdhogynem vissza-
fogott az előadás. Szolid, nem túlságosan
tolakodó díszlet, egyszerű ruhák,
egyszerű berendezés, a kispolgáriság di-
daktikus jelképei nélkül; a játékban
mindvégig részt vevő televízió még jel-
zésszerűen sincs jelen, csupán a szerep-
lők bámulnak folyamatosan egy pontra;
képernyővé tágult a nézőtér.

A játék dikciója már korántsem ilyen
visszafogott, sőt gyakran éppen a nyelvi
poénokat aknázza ki leghatásosabban. A
verbális humor Szakonyi darabjának

sajátja, ám úgy, hogy az elképesztő pa-
nelszövegek éppen hétköznapi haszná-
latuk közben válnak abszurdan komi-
kussá, groteszkké. Berényi a realitás
szintjén egyensúlyozva, s az abszurd
mozzanatokat kellően érzékeltetve a vér-
bő komédia felé kormányozza a játékot.
Ami persze nem baj, sőt megbecsülendő
képesség. Am akkor még hátravan a
„locsogó felszín" mögötti abszurd mély-
áram érzékeltetése . . . Erre a kérdésre
már csak a színészi jelenlét adhat választ.
És itt elsősorban Márkus László játékáról
kellene értekeznünk, hosszasan. Azt
hiszem, nem ez az az alkalom, amikor is
el kell mondani róla, hogy szinte mindent
meg tud csinálni a testével, a
mimikájával, a szenvedélyes gesz-
tusaival. Márkus, Bódog papa bőrébe
bújva szemmel láthatóan egyáltalán nem
boldogtalan. Sőt olyan színészi szaltó
mortálékat hajt végre előttünk, amitől
káprázni is kezdhetne a szemünk. Sze-
mélyiségének teljes súlyával feszül neki a
figurának, szinte érezni, hogy feszegeti a
szerep falait, amitől egy-egy pillanatra
nemcsak az ő figurájának váza kezd
recsegni-ropogni, de az egész drámai
építmény is. Márkus, az intellektuális
clown nemcsak a korlátolt és önelégült
kispolgárt kelti életre, de azt is eljátssza,
hogy hogyan formálja meg az intellek-
tuális clown a korlátolt kispolgárt. E
reflektált tükörképben, mi tagadás, néha
darabokra hullik az eredeti alak látványa.
Márkus Bódogjában a játékos odaadása
értelmiségi kritikává is nő: egyszerre
látjuk, milyen beszűkülten bornírt érték-
rend mozgatja ezt az embert, de azon-
mód sugárzik róla az elidegenítő distan-
cia: élhet így ember? Komlós Juci anyája
azért jó partnere, mert igazán csak azt
érzékelteti: ez a megtört, viharvert
asszony arra tette fel az életét, hogy
mindenben megalázkodva kiszolgálja fér-
jeurát, s ettől a szolgálattól legyen a maga
módján boldog. Kitűnően találja el a
jellemskála szélső pontját Pregitzer
Fruzsina Sacija: olyan brutálisan
üresfejű, csacsogóan számító, kicsinyesen
nagyravágyó, hogy kinyílik a bicska az
ember zsebében, ha megszólal. Nemcsak
a tévéadásokat szívta magába, de lelke
mélyén már ott ül valamelyik népszerű
vetélkedőműsor „ A " csapatában. Méltó
drámai ellenpólusa Csomós Mari fáj-
dalmasan, cinikusan rezignált Wandája:
lefojtott indulatai mögül elősugárzik az
elfojtott ösztönélet, s már nemcsak azt
tudja, hogy így élni, ahogy itt mindenki
él, nem volna szabad, de azzal is tisztá-

Szakonyi Károly: Adáshiba (Játékszín). Lippai László f. h. (Imrus), Maszlay István (Dönci),
Pregitzer Fruzsina (Saci) és Márkus László (Bódog)



Fan van, hogy kitörési kísérletei épp-
olyan kiúttalanul groteszkek, mint a
Bódog család „önfeledt" boldogsága.
Kevesebb szerencséje van Szakonyinak s
a színháznak a Megváltóval és
tanítványaival. Ha jól emlékszem, Imrus
a Pesti Színház előadásában sem volt va-
lami sikerült figura; most sem az, a fő-
iskolás Lippai László naivan elfogódott-
nak, sőt kisfiúsnak tűnt a játékban; ki-
vonulása pedig kissé didaktikusra sikerült
az általam látott előadáson. Funtek
Frigyes Emberfije inkább igazi albérlő,
mint igazi megváltó: nem hiszem, hogy
ennyi tévéőrült között el merné rontani a
készüléket. Csodatevéseiről ő maga tudja
leginkább, hogy milyen groteszkek;
szinte előre bocsánatot kér; úgy-sem fog
sikerülni. Szatmári István tisztesen derék
Szűcs szomszéd, Maszlay István Döncije
haloványabb, ifjú felesége már rég átvette
az irányító szerepet a Dönci-Saci
családban.

A játék összképe kiegyensúlyozottan
dinamikus, hatást keresően hatásos. A

rendező biztos kézzel vezényli végig
pergő poénok sorozatát, s futtatja fel

néha szinte a burleszkig a komédiát. Egy-
egy mellékfutam már-már önállósulni
látszik, önálló életet kezd élni, nem
kapcsolódik szervesen a csapatjáték egé-
szébe; egyes poénok kitartottak, olykor
túljátszottnak tűnnek fel. Az előadás ere-
jét így sem csökkentik túlságosan, viszont
bőséges nézői visszaigazolást kapnak.

Lehet, hogy nemcsak a véletlen műve:
az Adáshiba szereplőit most is, mint
tizenöt éve, Kemenes Fanny öltöztette a
hatvanas évek végének, a hetvenes évek
elejének korhű ruháiba. Ugyanazok az
emberek öltöztek másképpen, avagy
ugyanazokba a ruhákba bújtak más
emberek? Esetleg ma már máshogy látjuk
őket, és (bizonyosan) mások a kis-
polgáriság tünetei. Az alkalmi s nyilván
gyakorlati okozatú egybeesés - számomra
szimbolikusan túlmutat ön-magán:
legjobb pillanataiban a pesti színházi
ősbemutató kezét fogja ez az előadás, egy
kitűnő magyar dráma élet-képességét,
jelenlétének folyamatossá-gát bizonyítva,

Ha az eddig elmondottak után azon
kezdenék töprengeni, vajon mennyiben
rokonítható Hubay Miklós Tüzet viszek-
jének előadása az Adáshiba nézői élmé-
nyéhez, feltehetőleg zavarban lennék.
Annál is inkább, mert a külső forma
szintjén szinte semmi hasonlóság nincs

se a két darab, se az előadás fogalmazás-
módja között. (Ila csak annyi nem, hogy
a szereposztásban két-két név azonos,
Pregitzer Fruzsina és Funtek Frigyes
mindkét darabban színen van.) Am ha
arra a kérdésre keressük a választ, vajon
miért jött létre ez a két produkció, milyen
gondolati áramkör hívta életre éppen itt
és éppen most, akkor már messzebbre
juthatunk, A magyar drámai örökség,
mint az oly sok vitában elhangzott már,
roppantul szeszélyesen vagy esetlegesen,
máskor háttérbe szorulva vagy éppen
háttérbe szorítva volt vagy nem volt jelen
a magyar színházban. A vitázók egy része
mindig is a magyar drámától várta a
színházművészet felvirágzását, a velük
polemizálók viszont mindig

is úgy tartották, hogy a dráma önmagá-
ban nem fogja megváltani a korától sok
tekintetben (formálásmódban, vi-
lágszemléletben stb.) elmaradó magyar
színházat. A polémia, úgymond, idültté
vált az idők folyamán, s míg egy-egy új
darab életire segítése körül sokféle fe-
szültség sűrűsödött össze, s a kulturális
irányítástól a színházi dramaturgiákig
elemi igénnyé lett - szinte a Sollen szfé-
rájába emelten az új magyar drámák
ügye, addig a magyar drámai örökség sok
jeles darabja egyáltalán nem vagy csak
elvétve volt jelen a színházi palettán.

Most, hogy a Játékszín immár soro-
zatban mutatja be és viszi sikerre a közel-
múlt és a távolabbi múlt magyar drámáit,
úgy gondolom, e bemutatósorozat

Hubay Miklós: Tüzet viszek (Játékszín). Egri Kati (Éva) és Bubik István (Máté)



kiindulópontul szolgálhat a magyar drá-
mai örökség „karbantartásához". A be-
fogadó színházi forma pedig kifejezetten
alkalmasnak látszik erre, a túlbürok-
ratizált mammutszervezet nehézkessége
nélkül, valóban produkcióra (és nem
státusra) szerződve, jobbnál jobb színé-
szeknek játéklehetőséget adva valóban jó
szolgálatot tehet a „magyar dráma
ügyének". Mintha csak a szabad vállal-
kozás öröme vetítene fényt ezekre a pro-
dukciókra.

A Tüzet viszekről előzetesen csak
annyit, hogy az író egyik legfontosabb és
legsikerültebb drámájának gondolom.
Ősbemutatója 197o-ben volt Kaposvárott.
Két évvel később a Thália Stúdió mutatta
be nagy sikerrel, Kőváry Katalin
rendezésében. E mű nem mikrorealista
helyzetdráma, mint Szakonyi Adás-
hibája. Izzó szenvedélyességű, mondhat-
ni klasszikus tragédia. Hősei nem névte-
len kisemberek, de sokra hivatott, nagy
formátumú alkotó egyéniségek. A törté-
net közvetlen előzménye Soós Imre és
felesége tragikus halála. Mégsem kulcs-
dráma a Tüzet viszek, erre maga az író
figyelmeztet: „Nem azt a szomorú esetet
akartam megírni, s nem is jártam utána,
hogy valójában hogyan történt, mint
történt. A színpadon az én képzeletem
szülöttei mozognak, és nem másoltam
őket élő vagy holt alakokról."

A Tüzet viszek drámai erőterében olyan
figurák jelennek meg, akik körül hirtelen
sűrűsödött meg a levegő, s hirtelen
támadt vákuum. Máté sorsában az író a
népből jött tehetség felemelkedésének
erkölcsi kollízióit szembesíti a
felszabadulás utáni évek robajlásos társa-
dalmi átrendeződéseivel. Az életforma-
váltás lelki-pszichikai összetevőit, súlyait
méri meg ez a dráma, a társadalmi
mobilitás lehetséges útjaira és tévútjaira
kérdez rá a maga eszközeivel. Máté, a
népi származású színész-zseni nemcsak
hogy alacsony társadalmi sorból jut fel
magasra, de ráadásul művész is, ennek
megfelelően sokszorozottan éli át s érzi át
a hirtelen életformaváltás minden
gyötrelmét. Adni akar, azt a közösséget
akarja szolgálni, amelyből kinőtt, de igen
gyorsan falakba ütközik. A szuperérzé-
keny idegrendszerű ember szuperérzéke-
ilyen reagál környezete viselkedésére:
védtelenné, könnyen sebezhetővé válik,
amint hivatása terepéről a magánélet
szférájába téved. Nem véletlenül keres és
talál kapaszkodót a sok szenvedést át-élt,
szintén szuperérzékeny orvosnőben.
Kettejük kapcsolata: az iskolázatlan nyers
erő s a kifinomult urbánus kultúra érzéki
találkozása. Szerelmi történet és
társadalmi hitelesítésű emberi dráma.
Hubay hősének, Máténak a sorsában egy
egész elveszett nemzedék, a korán el-

égők, önpusztítók népes generációja kap
markáns képviselőt.

A dráma tétje legalább annyira élő, mint
volt a bemutató idején. Hubay hőseinek
kérdése - „hogyan kerültem én ide?" - ma
is ott visszhangzik egy egész
művészgeneráció (és nemcsak művész-
generáció) dilemmáiban. Az a kérdés
pedig, hogy a társadalmi mobilitás le-
lassulásával vagy lassú leállásával mi lesz
a népből jövő tehetségekkel, aktuálisabb,
mint valaha. Miként az is, hogy a mai,
pragmatista korban milyen konfliktusokkal
kell szükségképpen szembe-néznie az
alkotó embernek, a művész-nek. Ezek
persze természetesen csak írói lehetőségek,
művészetszociológiai vagy
művészpszichológiai problémák. A
műalkotás élő-eleven hatóelemévé akkor
válnak, ha erős drámaírói kézzel a művészi
formába öntve nyernek társa-dalmi
relevanciát.

Hubay Miklós az 970-es ősbemutató óta
- mint már annyiszor - átdolgozta drámáját.
Nyilvánvalóan az előadások során is
alakult-csiszolódott még a drámai
nyersanyag, s a dramaturgi közre-
működéssel nyerte el azt a formáját, ami a
Játékszínben látható. Ez egyáltalán nem
hiba, sőt a színházi műhelymunka
tiszteletére utal. Az átdolgozás kitűnően
sikerült: a dráma élően és feszesen hangzik
fel most, tizenöt év múltán.

A Játékszín bemutatóját Vámos László
rendezte. A Nemzeti Színház legifjabb
generációjának bevonásával, továbbá az
alkalomra meghívott vendégekkel régen
látott, erős sugárzású produkciót hozott
létre. Hasznos, letisztult színpadi
formákkal, a játék belső izzását
maximálisan kihasználva, mindent fiatal
színészeire bízott. A szereposztás ez-úttal
is találó, s igazolja a rendező elképzelését.
Az előadás játékmestere Bubik István
Mátéja. Nem először s feltehetően nem
utoljára hiteti el a nézővel, hogy máris
nagy formátumú színész, pedig még csak
egy részét hozta felszínre játékosi
eszköztárának. Bubik Mátéja robbanóan
szenvedélyes, szuggesztív figura. Igaz, a
szerep is: ziccerszerep. Egy színész
eljátszhat egy színészt, aki ráadásul
üstökösként tűnt föl, s szétrobbant, mint
egy izzó égitest. A művész tragédiája
persze csak literátori érdekességeket kínál.
Életszagúvá akkor válik, ha a mű-vész
figurája kitágul, s benne sokféle emberi
jellemvonás mintegy sűrítve jelenik meg.
Ez történik Bubik István esetében. Az ő
Mátéja megszenvedte a poklot, s
mennyországot követel magának.

Dégi István (Valér) és Bubik István (Máté) a Hubay-drámában (Iklády László felvételei)



Ez utóbbit nem adják olyan könnyen, hát
körömszakadtáig harcol érte. A harc
közben jön rá, hogy már nemcsak magáért,
de ha úgy tetszik, osztályáért is küzd. Így
válik e birkózás a társadalom erőivel
katartikussá, szimbolikussá. Bubik
bravúralakítással lepi meg a nézőt,
játékában minden együtt van: a színház
iránti feltétlen odaadás, a szakma tisz-
telete, némi fennköltség, romantikus
pátosz, de a visszavedleni tudó ember
egyszerűsége is.

Egri Kati Eva doktornője méltó partnere

e haláltánccá fokozódó játékban. Ő az a
nő, aki szerelméért, eszméiért mindent
feláldoz, előbb a karriert, aztán az életét
is, ha úgy szükséges. Egri Kati játéka
visszafogottságában is megsejteti a lélek
belső vívódásait, az alternatívák között
dönteni kényszerülő ember konfliktusainak
terhét. Pregitzer Fruzsinát az Adáshiba
csacsogó Sacija után komoly, megfontolt
nőnek látni nem mindennapi kontraszt.
Pregitzer kivételes átváltozáson esik át az
előadás folyamán, a megcsalt-elhagyott
szeretőből lassan mindent vállaló barát
lesz, aki a végsőkig kitart egykori
szerelme mellett. A bohém festő, Valér
figurájában Dégi Istvánt lát-hatjuk újra,
szuggesztíven, az eszme-emberek
megszállottságával és játékosságával.
Funtek Frigyes Máté öccseként kissé
súlytalanabb a kelleténél, úgyszólván
eltűnik Máté virtuóz jelenléte mellett.
Pápai Erzsi sokat tapasztalt Salgónéja
groteszk színeket is visz a játékba, miként
üde és dekoratív a néhány percnyi
szerepben Rák Kati modellje.

A játék összefogottságában, a drámai ív
felrajzolásában feltehetőleg komoly
szerepe volt Bárdos Pál dramaturgi
munkájának.

Egységes összjátékot látunk, virtuóz
szólóval. Olyan intenzív jelenléttel, mely
valamit megsejtet abból az iszonyúan
életveszélyes aszkézisből, mely a tűz-
vivők sajátja. Eszmehősök tüzei lobogtak
ezen a színházi estén.

Szakonyi Károly: Adáshiba (Játékszín) Díszlet:
Varga Mátyás. Ruhák: Kemenes Fanny.
Rendező: Berényi Gábor.

Szereplők: Márkus László, Komlós Juci,
Csomós Mari, Maszlay István, Pregitzer Fru-
zsina, Lukács József, Funtek Frigyes, Szat-
mári István, Komlós András.

Hubay Miklós: Tüzet viszek (játékszíni Díszlet:
Jánosa Lajos. Jelmez: Borsi Zsuzsa.
Rendező: Vámos László.

Szereplők: Bubik István, Pregitzer Fru-
zsina, Egri Kati, Maróti Gábor, Dégi Ist-
ván, Váradi Balogh László, Funtek Frigyes,
Pápai Erzsi, Rák Kati.

NÁN AY ISTVÁN

Tingli-Tangó

Mrozek-bemutató a Pesti Színházban

Éppen húsz esztendeje mutatta be a var-
sói Wspólczesny Színház Erwin Axer
rendezésében -- s Artur szerepében a
figura értelmezéséhez máig mintát adó
Wieslaw Michnikowskival - Slawomir
Mrozek ma már klasszikus értékű drámá-
ját, a Tangót. Egy éven belül csaknem
minden jelentős lengyel város színházában
műsorra tűzték a darabot, s három év alatt
két és fél millióan látták.

Mi magyarázza ezt a példátlanul gyors
és nagy sikert? Aligha a mű formai tö-
kéletessége, hisz a korabeli kritika a da-

rabot „megnyújtott egyfelvonásosnak"

ítélte, a dialógusokat publicisztikusak-
nak, a figurákat lélektanilag elnagyoltak-
nak találta. Az elragadtatás a dráma sa-
játos lengyel voltának szólt. A ,,lengyel-
séget" természetesen nem nacionalista
módon vagy ilyen felhangokkal kell ér-
telmezni, hanem a jelenség teljes komp-
lexitásában.

Mrozek egyrészt - mint minden jelen-tős
elődje és kortársa - folytatója, to-
vábbépítője a lengyel drámairodalmi ha-
gyománvoknak, másrészt hallatlanul ér-
zékenyen reagál a maga korának társa-
dalmi valóságára. A lengyel irodalom

s benne a drámairodalom - a történelem
nemzetpróbáló sorsfordulói ellenére
megszakítatlan folyamatosságot mutat; az
egymás után következő írói generációk
úgy vállalják és folytatják az elődök
munkásságát, hogy a meglévő értékeket
parafrazálva, persziflálva, vitatva hozzák
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