
fogadott be, s akiket viszont épp ezért
ismerünk mi is; élő alakok, mindenféle
hitnek híjával, s akikkel szemben nekünk
sem lehetnek illúzióink. Diadalszkij,
Mezallianszova, Ivan Ivanovics,
Momentálnyikov s Optimisztyenko,
Ermitázsov s Pont Geatch maradtak itt. Ok
azok, akiket Majakovszkij ítélete a jövőből
ki-rekeszthetett, ám a jelenből nem. S így
aztán Diadalszkij utolsó, darabzáró mon-
data sem annyira kérdés inkább, mint-sem
fenyegetés: „Csak nem azt akarják
mondani, hogy nekem nincs helyem a
kommunizmusban?!"

Igen nagy kihívás lehetett a kaposvári
társulat számára szembenézni a mejerholdi
szellemmel, megidézni azt, s eközben
eleget tenni a saját korunk által követelt
játékmódnak. Bezerédy Zoltán
Diadalszkijáról már volt szó, csak hang-
súlyoznunk lehet, hogy milyen figyelem-re
méltó is a fegyelmezettség és energikusság
e kettőse. Kari Györgyi Poljája sajnos
kudarc. Az elhanyagolt, hisztérikusan élni
vágyó feleség inkább csak a felszínen
létezett, s különös módon a jel-meze
pontosabb maradt, mint alakítása.
Hanghordozás, gesztus és beszédmód
érthetetlenül és indokolatlanul enervált és
modoros maradt. Kari Györgyinek nincsen
oka arra, hogy szert tegyen egy modorra,
főként akkor, ha ővele szemben nem
alkalmazzák a skatulyába zárás egysíkúvá
tételének színészt tönkretevő módszerét.
Alakítása görcsös volt, a játékhoz
szükséges felszabadultság hiányzott
belőle. Helyey László Optimisztyenkóként
ismét megmutatja, hogy érdemes volt
visszatérnie Kaposvárra, hiszen úgy tűnik,
végképp megszabadult a hórihorgas figura
már-már sztereotip sémájától.
Optimisztyenko nem csupán egy a
karakterek közül, hanem pontos fegye-
lemmel kimunkált, saját stílussal bíró
alakítás, mely kellően rímel Diadalszkij
alakjára. Igy válaszol egymásnak a két
káder szemüvegjátéka, hiszen mindketten
unos-untalan visszamenekülnek ko-
molyság és hatalom emez apró szimbó-
lumához. Ha Bezerédy totyog, akkor
Helyey már-már tornatermi óriásléptek-kel
szeli át újra és újra a színpadot, árad belőle
a teljesítmény- és tettvágy s a higgadt
személytelenség, neki mind-egy, hogy ki
az, csak főnöke, csak állama legyen.

Az emberi dráma villan fel Ermitá-
zsovban, a csata- és tájképfestőben, s
Dánffy Sándor örömmel röhögi ki
Diadalszkijt, amint a háta mögé kerül,
világossá téve, hogy szemben a hivatal

nokokkal, e világban még érző emberek
élnek. Serf Egyed Momentálnyikovja
párban jár Ivan Ivanovics elvtárssal, akit
Cserna Csaba alakít. Egyikük a rettegve
szolgáló, törleszkedő álértelmiségi, mási-
kuk pedig az elcsuklóan ostoba, sem-
miből semmit nem értő középkáder. Serf
és Cserna bohóctréfaszerű összeszo-
kottsággal dolgozták ki figurájukat, te-
remtették meg a stílusparódiákat. Serf a
cinizmuson túlmenő igyekezetet, Cser-na
pedig a mindig rettegő kádert állította
elénk. Gőz István Pont Geatchként és
„Tőke"-ként egyaránt kiváló volt. Jól élt
fizikai adottságaival, mintha gólyalábakon
mászkált volna a színpadon. ijedten
igazgatta szemüvegét, világosan
sejthettük, soha nem biztos abban, hogy
érti-e valaki is, amit mond.

Jordán Tamás számomra hitelesebb volt
Rendezőként, mint Feltalálóként. Ha
Csudakov megvalósítása szakmailag
korrekt és pontos volt, akkor Jordán
Rendezőként szenvedélyes és személyes
vallomást tehetett a színházi ember keserű
felismeréséről, a képességek auto-
nómiájának és kiszolgáltatottságának ket-
tősségéről. Nehéz helyzetbe került Kuna
Károly Biciklisztovként, hiszen a lelkes,
naiv fiatalember szerepe nem tette lehe-
tővé, hogy leküzdje saját túlzásait,
felesleges gesztusait. Nem pont ez a sze-
rep volt az, amellyel túlléphetett volna
önmagán. Csákányi Eszter Mezallianszo-
váját ugyancsak a pontos kidolgozottság
jellemzi, humor és irónia nagyszerű
erénye. Sikeres ötlet volt Dvojkin, Trojkin
és Foszkin hármasa, hiszen Kisvárday
Gyula és Hunyadkürti György rutinja,
gyakorlottsága átsegítette a lámpa-lázon
Gáyer Róbertet is. Kisvárday egyébként
remekül alakította a biomechanikus
gyakorlatot, Hunyadkürti pedig ismét csak
kíméletlenül naturalista, ugyanakkor
emberi tudott lenni. Sajnos, a Gothárt e
tekintetben jellemző bizonytalanság
uralkodott Lázár Kati Foszforeszkáló nő-
alakításán is, hiszen munkájából szinte
minden, e színésznőt egyébként valóban
jellemző erény hiányzott. Téveteg volt,
érthetetlenül riadt, de hát ő sem kerülhetett
kívül az egész előadás és rendezés
legnagyobb dilemmáján. Végül meg kell
még emlékeznünk Gyuricza István kíváló
Nocskinjáról, a sikkasztó kedves,
humoros, emberi figurájáról, s
Remingtonováról, a szerencsétlen, ajakát
festő gépírónőről, akit Tóth Eleonóra
játszik. Az előadás zenéjét Fuchs László
készítette, s a darabot Lányi Sarolta
fordításában adják.

SZÁNTÓ JUDIT

Két krimi -
kétfajta színházfelfogás

. . . a József Attila Színházban
és Szolnokon

Színházbajáró évtizedeim kezdetén még
divatoztak a merev s kötelezően betar-
tandó műsorkategóriák: egy új magyar,
egy régi magyar, egy szovjet, egy népi
demokratikus, egy haladó nyugati - sze-
zononként mind abszolválandó volt, nem
lehetett, mondjuk, két effélét egy affélére
beváltani. Újabb időkben - e ka tegóriák
örvendetes lazulásával - egy új
műsortervi fejléc került előtérbe: a szó-
rakoztató darabé, amely, mint olyan,
komoly karriert csinált: a „tűrtből" át-
került a „támogatott" kategóriába. A
megélhetési gondoktól törődött, az
(emelkedő) színházjegyárakon is egyre in-
kább takarékoskodó közönséget be kell
csalogatni a színházba, s ott úgy jól
tartani, hogy máskor is visszajöjjön - íme
e műsorréteg kétségkívül megfon-tolásra
érdemes hivatkozási alapja.

Magam azonban változatlanul egyet-len
műsorkategóriában hiszek: abban az
előadásban, amelynek, az adott szöveg
specifikumain túl, alapvetően s z ín h á z i

funkciója van, amellyel a bemutató
színház saját mondanivalót képvisel, s
valamilyen irányban túl kíván lépni teg-
napi önmagán. Legyen a darab „szó-
rakoztató" - tehát operett, bohózat vagy
vígjáték, musical már nem feltétlenül,
szatíra még sokkal kevésbé - vagy klasz-
szikus tragédia - sajnos, bele kell nyu-
godnunk, hogy ez utóbbi csak egy kisebb-
séget szórakoztat -, előadásának létjo-
gosultságát az én számomra az adja meg,
hogy az adott színház valamit ki akar
próbálni általa: szerzőt, stílust, drámai
vagy színházi irányzatot, játékmódot, új
színeket és hangsúlyokat az együttes já-
tékban stb. - netán még a nemzeti
színkultúrát is gazdagítani kívánja.

A József Attila Színház legújabb be-
mutatójával igazából ez a bajom: ma-
napság sajnos egyre tipikusabb módon
úgy döntöttek, hogy itt most „szórakoz-
tatva lesz", hogy mivel és hogyan, az
szinte másodlagos szempont, illetve még-
sem egészen: mindenképpen úgy, hogy a
szokványra, a bevált reflexekre, a leg-
kényelmesebb, legkonzervatívabb nézői
beidegzésekre alapozzanak. Már a
darabválasztás sem volt túl igényes, bár



ide egy kitérő kívánkozik. Furcsa módon
az olyannyira populáris krimi nagyon
nehezen gyökerezik meg színpadon, igazi
közege a próza és a film marad. A drámai
cselekmény és a drámai jellem-ábrázolás
legtágabban értelmezett követelményei is
ellentmondásban vannak a bűnügyi
történet rideg célszerűségével, s az
„elkövetők" a maguk szükségszerű
végletességében nagyon nehezen tipizál-
hatók. Ezért aztán igazán jó bűnügyi
dráma kevés van, a műfajnak olyan klasz-
szikusa, mint akár a bulvárdrámának vagy
a bohózatnak is, egyáltalán nem termett.
Igaz, a kevés sikerült alkotás egyikét épp a
választott szerző, Robert Thomas írta, a
nálunk színházban is, kép-ernyőn is látott
Szegény D á n i e l t , amely bár felszínes, de
elfogadható lélektani hitellel tudta
felruházni az - eredeti cím szerint
„csapdába eső magányos férfi"-t. Thomas
is egyműves szerző maradt azonban, és a
csökkenő hozadék törvénye szerint írja-
írja egyre sótlanabb és laposabb darabjait,
mígnem a szóban forgó A hölgy fecseg és

nyomozban immár a műfaj legszentebb
szabályait is lomposan áthágja; a kétszeres
gyilkos indítékai egyszerűen
elfogadhatatlanok, sérelmei - minthogy
pszichopatának nem mutatkozik - még
egy pofont se hitelesítenének, nemhogy
két halálos késelést, és hasonlóképp
dilettáns az a helyzetfel-mérő képessége
is, amelyből aztán az egész bonyodalom,
mintegy véletlenszerűen, fakad: a
kellemetlen Rocher köz-jegyző
pánikreakcióját semmiféle komputer meg
nem álmodhatta volna. Érdekes lenne
utánajárni, nem egyénibb, markánsabb-e a
mindenesetre sokkal jobb drámaírói
iskolát járt Jack Popplewell alapműve,
mint ez a lankatag francia felöntés, amely
csak lazán fércelt ürügyet szolgáltat a
főszereplő, a fecsegő aggszűz
telefonoskisasszony lanszírozásához.

A már három vidéki színházunk desz-
káiról visszhangtalanságba süppedt da-
rabnak ezt az alapvető gyengeségét a
József Attila Színház aztán nyíltan fel-
vállalja és felfokozza. Ennek megfelelő-en
változott a cím, az egyéb szereplőket is
toleráló Az áldozat visszatér, A szegény hekus
esete a papagájjal (zalagerszegi), a
(szabadkai) Papagáj és a kiskakas, vagy a
diszkrétebb A hallgatag papagáj helyett a
magamutogatóan egyértelmű A högy fecseg
és nyomozra. A vendég Meller András
szokványos és ötlettelen díszlete is
minden figyelmet Alice Postic-ra kon-
centrál : telefonasztala a színpad közepén,

Popplewel l -Thomas: A hölgy fecseg és nyomoz (József Atti la Színház).
Tordai Teri (Al ice Postic) és Fehér Anna (Clara Rocher) (MTI Fotó - Földi Imre felv.)

megemelt szinten helyezkedik el, a néző,
akár akarja, akár nem, csak őt figyelheti
(ami a társulat többi tagját szemmel
láthatóan lehangolja).

Az elöljáróban reklamált újítás bizo-
nyos értelemben tehát jelen van: az elő-
adás Tordai Terit kívánja segíteni abban,
hogy a drámai hősnő szerepköréből
átálljon a karakterkarikáéra, ami,
vendégművészről lévén szó, valóban elő-
zékeny gesztus, bár nem mentes attól az
önmagában nagyon ésszerű számírástól,
hogy a szép és népszerű színésznő új,
szokatlan szerepkörben való bemutat-
kozása elsőrendű közönségvonzó erő le-
het. Tordai Teri nagy igyekezettel, teljes
erőbedobással, pontosan ezt is játssza el:
Alice Postic helyett a szép és éretten is
vonzó színésznőt, aki szerep-kört vált, s
ennek érdekében csúnya és komikus is
mer lenni. Ennek értelmében tart
bemutatót a szerepkörváltáshoz már
összegyűjtött eszközökből: esetlen, szag-
gatott mozgás, komikusan oldalazó,
elbillent felsőtestű járás hirtelen
sarkonpördüléssel, merev elzuhanás,
derékszög-ben kidobott fél láb, a
szituációhoz képest túlméretezett
bakugrások, fintorok és spétek, valamint a
szereleméhes vén-lány epekedése -
minden együtt van, a művésznő mintegy
pálcával mutogatja végig a leltárt, s
közben meg sem kísérli, hogy e
kellékekből valamelyest elhihető emberi
alakot teremtsen, negyedennyi eszközzel,
de valamelyes bensőséggel és
egyszerűséggel, a verejtékes gyűjtögető
munkát leplező eleganciával. Most véltem
megérteni, miért nevezi a francia színházi
nyelv a karakterszerepet „róle de
composition"-nak : az összerakást látjuk,
de az elemek nem állnak össze színpadi
létezéssé.

A vendégrendező Maár Gyula munkája,
úgy tetszik, kimerült abban, hogy minden
hatást a címszereplőre koncent-

ráljon, s őt ennek megfelelően instruál-ja.
A cselekményt egyszerűen félrele-
gyintette, holott bármily mondvacsinált
az, ha már egyszer színpadra tétetik, a
rendező annyival mégiscsak tartoznék a
műfaj becsületének, hogy a szereplők
egymáshoz való kapcsolatát kimunkálva
elhintse azokat a bizonyos, visszame-
nőleg igazolódó nyomokat, és más hang-
súlyokat is teremtsen, mint amik a fő-
szereplő privát bogaraival kapcsolatosak;
csak mellesleg jegyzem meg például, hogy
még nem láttam színpadon két olyan
dilettáns hullát, mint az itt elhanyatlók.
(Még akkor is, ha az első csak mű-
kedvelő holttest; előadni akkor is művé-
szien illenék.) Az előadás, mely legalább
egy franciásan könnyed és racionális
játékmódra tehetett volna kísérletet,
rendezői és színészi közhelyek gyűjte-
ménye.

A színészi munka kapcsán el lehetne
gondolkodni egyről-másról, például
azokról a tehetséges színészekről, akik
művészi szempontból nem egész végig-
gondoltan iparkodnak fel a fővárosba.
Tolnai Miklós, Martin Márta, Fehér Anna
mind sokkal ígéretesebb formát mutattak
korábbi állomáshelyeiken, mint amit
újabban, pesti telephelyükön produkál-
nak, ahol színészi típusuk legnagyobb kö-
zös nevezője szerint használják őket, s
ezzel sajnálatosan beszűkítik skálájukat,
eltömik tehetségük szerves fejlődésének
útját. Az izmos és ugyanakkor érzékeny
tehetségű Tolnai Miklós szerepről
szerepre láthatóan feszeng, s mint aki
maga is röstelli az ügyeletes dúvad
skatulyáját) inkább csak alibiszínjátszást
produkál. Fehér Anna, mint közismert,
nemcsak kivételesen szép és rendkívül
intelligens, de hideg színésznőként de-
bütált, ám egyszer, a szolnoki Liliomban,
Babarczy Lászlónak sikerült épp ezt a
hidegséget „megőrizve megszüntetni",



s Julika sugárzóan tiszta és kemény emberi
méltóságává felfokozni. Budapesten
azonban a színésznő „hidegségére" tesz-
nek, ami aztán hovatovább fagyos me-
revséggé görcsösödik. Martin Mártának
valóban volt komikai vénája (bár ko-
rántsem csak az), de méltatlan, fizikai
adottságokat túlhangsúlyozó, már-már
ripacskodó duennaklisékbe szorítva ez a
véna is elapadni látszik. A többiek közül a
fiatal Rátóti Zoltán a Régi nyárban
Törőcsik Marinak tudott jelentős partnere
lenni, karakteresen friss sihederbájával; itt
most megvalósítja azt a nem csekély
fegyvertényt, hogy egy gyilkos iránt se tud
érdeklődést ébreszteni. Egy hálás
szerepben - debreceni alakítóját az előadás
legjobbjaként méltatták - Nagy Miklós
rendőrje egy sablonötletet kap (harsányan
jelent be érdektelen fejleményeket), és
játéka ennek ismételgetésében merül ki.
Kaló Flóriántól már láttuk ezt az alakítást,
elsősorban a Gázlángban; kár, hogy nem is
próbálja ilyen típusú portréit differen-
ciálni. Mindezzel nem azt kívánom mon-
dani, hogy bármely figura is csábító,
izgalmas színészi feladatot nyújtana, csak
azt, hogy a legüresebb teret is
többféleképpen lehet kitölteni, és a le-
hetőségek közül a közhelyre semmilyen
írói fogyatékosság nem mentség.

A szórakoztatás becsülendő színházi
célkitűzés, mégis, úgy kellene hozzálát-ni,
hogy nemcsak a szórakozáshoz, de a
színházhoz is kedvet csináljunk. Az ilyen
előadások csak a széria idejére fizetődnek
ki; önmagukban bármily ártalmatlanok,
végső soron a bemutató szín-háznak
ártanak, mert az ily módon ön-magának
támaszt rendkívül falánk és erő-szakos
konkurrenciát. Az a néző, aki itt van
elemében, legföljebb a következő, hasonló
típusú produkcióra ül be, a be-mutató
színház pedig elveszti azt a jogát, hogy
panaszkodjék, ha igényes, netán új-szerű
vállalkozásai foghíjas és részvétlen
nézőterek előtt múlnak ki.

Krimit játszanak Szolnokon is, pon-
tosabban horror-melodrámát, nyilván-
valóan számítva a közönség érdeklődésére,
a műfaj iránti vonzódására. Am az
előadásnak semmiképpen sem a szó-
rakoztatási szándék a legfőbb meghatáro-
zója.

Impozáns az a következetesség, amely-
lyel Szolnokon végigzongorázzák a szín-
házkultúránkból kimaradt stílusokat. A

wedekindi expresszionizmus, a schnitzleri
impresszionizmus, a Botho Strauss-féle -
mondjuk - intellektuális szín-házi
relativizmus után most egy vulgárisabb
műfaj következett, melynek popularitása
azonban csak a legfelsőbb, legkönnyebben
hozzáférhető réteget jelenti, és az
előzőekhez hasonlóan alkalmas egy ismét
csak újat hozó stíljátékra. Mert persze
nem a megszokott, nyájas, mondhatni,
életigenlően optimista klasszikus krimiről
van szó, amely-nek végén megnyugtatóan
helyreáll az erkölcsi világrend, s amelyet a
legtöményebben Dame Agatha Christie
képvisel, jóval szerényebb tehetséggel
pedig Robert Thomas is művel. A
plakáton álló nevet, azt a Robert David
Mac-Donaldot, aki a nemrég elhunyt
James Hadley Chase ismert regényéből
(egyéb-ként - furcsa párhuzam - ez is első
mű volt, melynek színvonalát a termékeny
szerző soha nem érte utol) az adaptációt
készítette, nálunk kevesen ismerik. Ahogy
a Magyarországra látogató külföldi
színházbarátok is többnyire megrekednek
a fővárosnál, úgy kezdődik és végződik a
mi horizontunk is London-nál, holott épp
MacDonald színháza, a glasgow-i
Citizens' Theatre sokak szerint ma Anglia
legizgalmasabb műhelye. MacDonald a
vezető triumvirátus tagja, Giles Havergal
és Philip Prowse mellett; drámaíró,
adaptáló-fordító, dramaturg és rendező
egy személyben. A színháznak sajátos
stílusa van, talán leginkább Brechtből és
Genet-ből össze-párolva (a „Citz"-ről hol
dicsérőn, hol elmarasztalón, azt szokták
mondani, hogy inkább kontinentális, mint
brit jelenség): egyfajta hűvös, végsőkig
finomult, artisztikus-dekoratív stílus,
amely egyszerre elbűvöl és elidegenít, s
amelyből fagyos, hófehér fénnyel sugárzik
a mindent megvallató kegyetlenség mél-
tósága - Európa-szerte híres színpadké-
peinek, többnyire a zseniális Philip Prow-
se alkotásainak nem véletlenül alapszíne a
fehér (amely a szolnoki színpadképben is
meghatározó szerepet kap).

A legújabban Racine-t és Schillert,
előttük Karl Kraust és Proustot adaptáló
MacDonald színháza stílusához szabta a
klasszikus horrorkrimit is. Érintetlenül
hagyja a borzongató cselekményt az
elrabolt milliomoslányról, akit az egymást
követő gengszterek, bandában és
egyénileg, kábítószerrel, ütlegeléssel és
nemi erőszakkal kiforgatnak magából,
identitását vesztett ronccsá változtatnak, s
a végső tömegmészárlásról,

amelyet csak az esetet „sikeresen"

megoldó detektív úszik meg ép bőrrel.
Am ugyanakkor ehhez a storyhoz az
adaptáció valami merőben új dimenziót
ad hozzá, mégpedig anélkül, hogy bármi
köze lenne a hagyományos értelemben
vett stílusparódiához. A saját konven-
cióinak végletekig felfokozott műfaj
önmagát idegeníti el, s immár nem a
szegény áldozat szomorú sorsa vagy a
detektívnek mint a megsértett erkölcsi
világrend helyreállítójának keresztes
hadjárata vált ki együttérzést; Miss
Blandish bús története egy pokoli világ
metaforájaként jelenik meg előttünk, mint
látomás egy dehumanizált emberi
tenyészetről. A darabban s a mellérendelt
megvalósításban implikált megállapítás
oly lezárt és magától értetődő, hogy már
nincs mozgósító ereje, s bár a hasonlat
kissé léhának látszik, itt a néző
(ellentétben Miss Blandish-sel) valóban
orchideát kap. E színpadi virágnak illata
nincs, a szobát sem díszíti hagyományos
módon vázába rendezve: mint
környezetéből kiemelt, önmagában való
műtárgy, a maga hideg tökélyé-ben,
celofán dobozban csodálható. Vagyis
prózaibban: bár a cselekmény természe-
tesen kelt, ha áttételesen is, bizonyos
krimis feszültséget, és a maga módján
világképet is közvetít, ez elsősorban még-
is esztétikai termék, stílusgyakorlat.

A stílusgyakorlatok nyelvét pedig
Csizmadia Tibor, a rendező máris mesteri
biztonsággal beszéli, sőt, úgy tűnik,
pályája jelen szakaszában ez foglalkoz-
tatja elsősorban. Talán még sosem látott
glasgow-i előadást, a magyar szín-házi
glóbuszon alighanem mégis ő áll
legközelebb MacDonaldék színházfelfo-
gásához (bár Ruszt József heterogénebb
munkásságának szerintem „legrusztibb"

vonulata is rokonítható velük). Pontosan
tudta, milyen díszletet kérjen Antal
Csabától: dermesztően hideget, az is-
merős helyszínek ellenére is holdbélien
idegenszerűt, esztétikusan dehumanizáltat
(fehérség!), s hasonló kivételes
stílusbiztonságról tanúskodnak El Ka-
zovszkij jelmezei is, melyek a korhűség-
ből kanyarodnak az absztrakció felé, s
egyszerre képesek jellemezni és elszemély-
teleníteni. A játékban magában - leg-
alábbis a tetten érhető szándék szerint -
semmi pszichológiai pepecselés: a ren-
dező kész, eleve elrendelt, tömör, mond-
hatni mitikus típusokban gondolkodik,
amelyekről lepereg a konkrét azonosulás
vágya. A rendezés legfőbb eszköze a
koreográfia: lassú, elnyújtott, fenyegető,



vagy épp ellenkezőleg, villámgyors, ki-
számíthatatlan, életveszélyes mozgások,
mindig meglepőek, egyszerű vagy épp
sablonos relációkról is újat, újszerűen
megfogalmazók. Az előadásban sok. az
úgynevezett merész motívum: homo-
szexuális közeledések, brutalitás, erőszak, s
ezekből is kiválik. az a magyar színpadon
előzmény nélküli jelenet, amikor az
Ödipusz-komplexummal sújtott, torz testű
és torz lelkű gengszter anya.=. segédlettel
erőszakolja meg a magatehetetlen
milliomoslányt. Mindez naturalista
tálalásban természetesen elviselhetetlen
lenne, de Csizmadiánál mindvégig a
koreografált művi artisztikum dominál: egy
elkárhozott világ rítusai celebrálódnak,
amelyek eleve elriasztják a nézőt attól, hogy
köznapi élményeire rímeltesse őket -
legföljebb általánosabb, névtelen
szorongások és rémképek erősöd-nek fel
nyomukban az erre fogékonyakban. Ami
pedig a cselekmény fő-vonalát: Miss
Blandish önmagából való kifordulását illeti,
ez sem méla románc, hanem idézőjelbe tett
melodráma, melyben a kiélezett teatralitás
önmagát elidegenítve válik brechti jellegű
demonstrációvá egy emberi lény „átfunk-
cionálásáról", és így nálunk is megszületik,
méghozzá erőszakoltság nélkül, úgy-
szólván természetesen, Brecht és Genet
egysége.

Az előadás törekvéseit persze
elsősorban a rendezés és a tervezés
hordozzák. Vidéki színházaink közül csak a
kaposvárinak sikerült (egy erőteljesen
különböző ars poetica alapján), sokéves,
egy irányba tartó, aszkétikus munkával s
nem utolsósorban a lelkes és folyamatos
fő-városi figyelemtől támogatva elérni
színházvezetési-rendezési koncepciók. és
szín-padi megvalósulás összhangját. Másutt
a fel-fellobbanó új törekvések el-elhal-nak
a mostoha feltételeken, helyi nézet-
eltéréseken, a rövid próbaidőn, a közönség
részvétlenségén, a társulat egyenetlenségén
és egészségtelenül sűrűn változó
összetételén. Ahol, Kaposvár mellett, a
rendezői újat akarás szándéka a leginkább
nyilvánvaló: Szolnokon mindezek a
tényezők éreztették hatásukat, bárha
változó töménységben és változó sor-
rendben. Ezért ez az előadás sem érheti el
azt a speciális tökélyt, amelynek lehetősége
pedig benne rejlik. Külön balszerencse,
hogy bár Leviczky Klara személyében a
színház birtokolta Magyarország
potenciálisan legjobb Miss Blandish-ét, a
szerepet végül mégsem játszotta el. A
vendégként meghívott Nyertes

Zsuzsa szerencsés pótválasztás volt: fizi-
kailag tökéletesen hozzálényegült a
koncepcióhoz verődései, lassú összecsuklá-
sai, hiszteroid vagy kataton pózai és
sikolyai kitűnőek, de a figura belső
kisugárzása még halovány; mindenesetre az
is jelentős teljesítmény, hogy sehol nem
fog disszonáns hangot, és sen a naiva, sem
a romantikus hősnő sémái meg nem
kísértik. A társulatnak épp legjelesebb erői
azonban némiképp saját stílusuk felé
húzzák az értelmezést; a sztriptíztáncosnőt
játszó Bajcsay Mária, a démoni
gengsztermama amúgy is kevéssé rászabott
szerepével birkózó Koós Olga vagy a
másik meghívott, a Dokit alakító Kátay
Endre a kelleténél több bensőséggel,
realizmussal játszanak, s minden ábrázolási
a megszokásukkal, rangos kvalitásaikkal
arra hajlanak, hogy archetipusok helyett
„figurát" teremtse-nek. Vallai Péter viszont
eddigi ismereteim alapján nagyon is képes
lett volna rá, hogy Humphrey Bogart
amugy is archetipikus detektívalakjának
adott változatát kiteljesítse; itt talán. a
rendező nem volt eléggé erőskezű, mert
Vallai Fennerje a kelleténél sokkal
kedélyesebb, s hálás, már-már olcsó
megoldásokkal a nézőben meghitt, ismert
színi világok. kellemes ízeit ébresztgeti,
holott ez az előadás minden lehet, csak
kellemes nem. Mint ilyen_ esetekben oly
gyakran, a rendezőt leginkább egyes fiatal,
jóformán pályakezdő színészek értik meg.
Tóth Tamás, Mucsi Zoltán hibátlanul
hozzák a koncepciót, és közülük ugrik ki
az előadás legjobbja, a ritka tehetségű Tóth
József, aki eleve elfogadja, hogy
szörnyeteget játszik, s esze ágában sincs a
deformált gengsztert a
kriminálpszichologia szubtikus
mentségeivel ellátni. Félelmetes, mégis
távol marad tőlünk, kígyó az üvegházban,
veszélyes, mérgezett, ellenőrizhetetlen - és
mindez mégis elsősorban gyönyörködtet.

Tényeken búsongani ká r : a közönség
túlnyomó többsége minden bizonnyal az
elvan típusú előadásokat részesíti előny-
ben, amilyen a József Attila Színház

Thomas-bemutatója, a MacDonald-
Csizmadia-féle koprodukciókkal szemben.
Igaz, ez itt most krimi, csakhogy a kon-
zervatív ízlés roppant éber és jó szimattal
gyanakvó:. többnyire megérzi, ha a
meghittnek látszó asszociációs kör csak
alkalom, netán ürügy egyéb célkitűzések
elfogadtatásához, és tüstént ellenáll.

Új színházi (törekvéseink egyre kedve-
zőtlenebb légkörien, nehezülő
kürülmények között folynak, mégis öröm
lenne, ha a színházak legalább a saját
maguknak támasztott konkurrenciát a
nélkülözhetetlen(?) minimumra
csökkentenék. Maga a M is Blandish -

orchidea csupán, és orchidea nélkül elvileg
még virulhat a színház kertje, az egzotikus
növény távol-léte nem kelt hiányérzetet.
De minden ilyen kísérlet fogékonyságot és
nyitottságot növel, ha csak kevesekben is.
Menthetetlenül középfajúnak látszó színi
világunkban valamikor urat tört a musical, a
groteszk, az abszurd, a parabola, a
gondolati, filozófiai dráma, felütötte fejét a
stilizált, áttételes, elvont fogalmazás,
megnyíltak az újszerűen reteatralizálódó
színhát perspektívái, és a kezdetben szűk,
néhány h ár lábra méretezett csapások, ha
lassabban is, mint sokan kívánnám.
mégiscsak ösvényekké szék-sodrok, ha
utakká még nem is. Nem szavad
abbahagyni.
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