
- az álomjelenetben -, akkor Lukács
Sándor játéka már sokkal szürkébb,
egysíkúbb, s mindinkább előkerül a
„jólsvejfolt" szépfiú általános, semmit-
mondó figurája. A harmadik felvonásban
pedig Lukács egyszerűen ellene ját-szik a
konkrét szövegnek; s ki se derül, hogy
nem tudja vagy csak nem hajlandó
eljátszani az „untauglich", lúdtalpas
ügyvédbojtárt. Erőtlen közeledési
kísérletére pedig még egy kevésbé hűséges
feleség sem inogna meg.

Lukács Sándor elmúlt szezonjain végig-
tekintve, úgy látszik, akkor sikerült ér-
dekesnek és tartalmasnak lennie, amikor
alkata ellen játszatta őt a rendező, és
koherens, érvényes koncepciót kellett
megvalósítania. Most - egyikről sem volt
szó.

A többiek jobbára felskiccelt alakokat,
patentfigurákat játszanak - ki-ki tudása és
önállósága szerint. Mind közül talán még
Rudolf Péter titkára van leginkább
„kitalálva".

Szlávik István szellősre tervezett szín-
pada sokszor inkább üres, semmint tágas;
bár aligha írható egyedül a díszlet
rovására, hogy a játék elvész a Víg-
színház óriási színpadán. Talán az elő-adás
egészén segíthetett volna, ha „szo-
rosabban" s talán némi atmoszferikus
légkörben játszhattak volna a színészek. Itt
a hatalmas térben rengeteg az üres
mozgás, bonyolult és hosszadalmas az
átdíszletezés.

Jánoskúti Márta jelmezeiben most talán
kevesebb a rá jellemző ötlet, mint máskor;
fáradtan korrektek a ruhák. És Bánsági
néha nagyon-nagyon zöld.

Jövője

A darabnak nemigen akad. Már meg-írása
óta. Az előadás nem győzött meg az
ellenkezőjéről - sőt.

Verebes István viszont tényleg igazi
színházi ember. A Vígszínháznak pedig
még mindig vannak nemes energiái, kiváló
színészei. Most azonban nem sikerült
találkozniuk. A kudarcon a szín-ház
vesztett többet - talán túl sokat is.

Molnár Ferenc: A farkas (Vígszínház) Rendező:
Verebes István. Díszlet: Szlávik István.
Jelmez: Jánoskúti Márta. Mozgástervező: Eck
Imre. A rendező munkatársa: Kovács
Erzsébet.

Szereplők: Tordy Géza, Bánsági Ildikó,
Lukács Sándor, Bánki Zsuzsa, Rudolf Pé-
ter, Gyimesi Pálma, Farkas Antal, Sörös
Sándor, Szabó Sipos Barnabás f. h., Szabó
Imre, Kuti László, Hullan Zsuzsa f. h.,
Jónás Judit f. h.

RÓNA KATALIN

A színpad tragédiája

A Hangok komédiája
a Thália Stúdióban

A közelmúltban történt, hogy egy jeles
európai drámaíró nem akart szerzői jogot
adni műve magyarországi előadására.
Egész pontosan két alkotása közül az
egyikre. Nem politikai oka volt, csupán
művészetelméleti. A monodráma te-
levízióra készült, és az író úgy vélte, nem
lehet, nem kell színpadon - lett légyen az
bármily kicsi - előadni. Bizonyára tudta,
miért.

Gyárfás Miklós azonban, aki pedig
igazán jól ismeri a színpad, a színpadi
szerkesztés szabályait, nem így vélekedett.
Áldását s főként művét adta Bozó László
ötletére, miszerint a színpadon kellene
megmutatni mindazt, amit a hallgató nem
lát, vagyis a rádiót, a rádiózást. Bozó
László rendezte ugyanis egy évtizede a

Hogyan hallgassunk rádiót? című, a
rádiózásról szóló Gyárfás-hang-játékot, és
most indíttatva érezte ma-gát, hogy a
rádiózás rejtelmeit s velük saját magát
bemutassa. Ehhez talált szín-házi fórumot
a Tháliában. Bár mindez csak feltételezés,
s lehet, hogy a szín-házé volt a hangjáték
előadásának ötlete. Az a Thália Színház,
amely immár több mint egy évtizede
makacsul és hit-tel ragaszkodik ahhoz az
eszményéhez, mely szerint a színháznak
igazán nincs vagy csak alig van szüksége
drámára. Ugyanis ott az egész
világirodalom, a számtalan epikus alkotás,
vannak dramaturgok, akik a leírt sorokat
legtöbbször nehézkes s színpadszerűtlen
dialógussá formázzák, és máris előáll a
szín-darab. Nem kell drámaírókkal
bíbelőd-ni, meg lehet mindent oldani
házilagos alakítgatásokkal.

Nos, ilyen körülmények között nem
csoda, hogy egymásra talált az igazi
színdarabtól ódzkodó színház és a hang-
effektusokat megmutatni kívánó rádiós
rendező. Hisz minden együtt lévőnek tűn-
hetett egy meglehetősen színpadszerűtlen
alkotáshoz. S hogy ebbe - balszerencséjére
- hogyan csöppent bele épp az az író,
akinek eleddig minden színpadi munkáját
még a gondolaton, a tartalmon túl, afölött
is elsődlegesen a szín-padszerűség, a
színpadi helyzetek nagyon pontos
kimunkáltsága, épp a „jól

megcsináltság" dramaturgiája jellemezte,
alig magyarázható.

Mindazonáltal az ötletből akárha dráma
is születhetett volna. De csak az ötletből,
és nem egy már megírt, hang-hatásokra
épülő rádiójátékból. Ugyanis a színpadnak
és a rádiónak is megvan a maga
dramaturgiája. A kettő - és ezt Gyárfás
Miklós mindenkinél jobban tud-ja - pedig
nem ugyanaz. Mi több, nem hozható
össze. Az elszálló szó és a körötte
kialakítható effektusok aligha mutathatók
meg. Egészen pontosan: ami belőlük
megmutatható, az nem tesz ki többet egy
jelenetnyi időnél, mondani-valónál.
Halmaza viszont először kényszeredett
mosolygást, feszengést vált ki a nézőből,
utóbb bosszankodást, mozgolódást, még
később fásult unalmat. Miként ennek tanúi
és természetesen szenvedő részesei
lehettünk a Thália 1. Stúdióban, ahogyan
rádióstúdiónak álcázva ezúttal a Thália
Színház Stúdiója nevezte magát.

Bozó László ugyanis - önmagát és
asszisztensét is a képbe komponálva -
valamiféle rádióstúdiószerűséget rendezett
be a színen. „Kellő öniróniával, a technika
kigúnyolásával megmutatva - ahogy az író
nyilatkozta a bemutató előtt -, hogyan
csapja be - jó ér-telemben - a rádió a
hallgatót, amikor előidézi a »látványt«,
hogy a fantáziája megteljen képekkel." És
lássuk, hogy néz ki mindez a valóságban,
a színpadi gyakorlatban. Megérkeznek a
színészek, csevegnek, egyikük kötöget. A
színésznő átöltözik. (Vajon miért van erre
szükség, ha úgyis rádióról szól a történet?)
Éva-kosztümben bemászik egy
függőágyba. Jő Ádám is mezben, majd
Lucifer el-csábítja Évát. Az értelem, a
rádióval való összefüggés nagyjából
hiányzik, ám semmivel sem kevésbé, mint
az ezt követően bemutatásra kerülő
jelenetek, jelenetsorok, szövegek esetében.
Van itt minden: reklám és vízállásjelentés,
Mussolini beszéde és Rákosié, Hitler sza-
vai és Hamlet sorai, gyermekműsor és
nyugdíjasok félórája, hírek, látszólagos
napi aktualitással, népi ellenőrzési bi-
zottsági vizsgálati jelentés és pesszimisták
klubja, a Testőr - nem Molnár Ferencé -
195 2-es hangfelvétele, a „kormányzó úr"

hangjai, fegyverropogás, sok-sok
tévesztés, nyilván a rádió
hangarchívumának bakitárából. Mindez
pedig összefüggéstelenül, logikátlanul,
belső vagy uram bocsá' külső törvény-
szerűségek nélkül. Összehordva, ahogy
esik . . . végestelen végig.



Még csak nem is kabarészinten. Mert az
legalább nem kíván tetszelegni az
egyféléről szólok látszatában. Csak egy-
szerűen sorjáznak a tréfák, de legalább
nevettetnek. Itt viszont az állítólagos
összetartó eszme, a rádió, arra készteti a
nézőt, hogy megfeszített erővel próbáljon
rendet teremteni abban, amit lát és hall. S
nem az ő hibája, hogy nem leli a
rendszert. Mindez pedig a groteszk
álcájában. Mert groteszk is lehetne, amit
látunk. Csakhogy nem az. Semmi köze a
groteszk logikájához, annak sokszor
elrajzolt absztrakciós láncához, amelyben
- ha elrajzolt s ezáltal nehezen érthető is,
de - „van benne rendszer". A
semmitmondást, a közhelyeket a groteszk
álarcába bújtatni.

A nehezen mozgó kavalkádot a második
részben a Detektívjátszma követi, amely
nyilván önálló rádiójátékként is megállta
már a helyét. A hajón a stewardess
mereng az életről. (Ki tudja, miért van
szükség e keretre? Hacsak nem azért,
hogy az est színésznője a második
részben is színpadra léphessen.)
Bekonferál két mesterdetektívet, akik
unalmukban játékba kezdenek. Mi történt
a matematikatanárral erről szól a
detektívparódia. Egy vélt gyilkosságról,
balesetről, természetes halálról kell föl-
deríteni az okot. Ki vagy kik voltak a
tettesek, az akaratlagos, a közvetlen vagy
közvetett okozók? Hogyan kezd sürgős
nyomozásba az egyik, hogyan játssza el a
környezet valamennyi szereplőjét más-
más hangon, külső eszközzel, a tárgyak
hangját utánzó csikorgásokkal, nyikor

gásokkal, dohogásokkal, csapódásokkal,
koppanásokkal a másik? Ez utóbbiak, a
hangutánzások végre valóban meg-
mutatnak valamit a rádiójáték meg-
születésének technikájából.

A Thália Stúdió produkciójáról szólva
méltánytalan lenne a színészi játékra
hárítani a felelősséget. Zsurzs Katalin,
Mécs Károly és Kautzky József mindent
elkövet, hogy leplezze a színpadi mű
hiányát, hogy a színjátszás ügyes-
kedéseivel és ügyetlenségeivel elhomályo-
sítsa a nem létező rendezést. A színé-
szeknek ugyanis dráma és helyzetek híján
nem marad más feladatuk, mint hogy
fölmondják az esetleges egymásra
sorakozó szövegrészeket. S hol odaadó
leckefelmondással, hol méltatlan humo-
roskodással, hol nem kevés alpáriságot
sejtető harsány igyekezettel próbálják
elfödni a hevenyészett alapanyagot és a
magamutogató ötlettelen rendezést.

De legalább mi ne leplezzük: csúfos
fiaskó született a Thália Stúdióban. A
színházi átdolgozások korának újabb
kudarca, amely ismét - mint már annyi-
szor - figyelmeztet: a színház formai
szabadságának jegyében sem lehet bármit
színpadra vinni.

Gyárfás Miklós: Hangok komédiája (Thália
Stúdió)

Tervező: Székely Piroska. Zene: Horkai
Rózsa m. v. Technikai munkatárs: Gajdos
Ferenc m. v. Művészeti vezető: Kazimir
Károly.

Szereplők: Mécs Károly, Zsurzs Katalin,
Kautzky József, Bozó László m. v.

BÉCSY TAMÁS

Az önmanipuláció
és a látszat

Dürrenmatt:
Az öreg hölgy látogatása Győrött

Az elején egy nyomorúságos kis vasút-
állomás a színtér, ahol a toprongyos
polgárok elmondják, valaha virágzó kis
városuk - Güllen - teljesen elszegényedett.
Ezt az is szimbolizálja, hogy egykoron
megálltak itt a nemzetközi
expresszvonatok, s most keserűen nézik,
hogy csak átrobognak. Mintha várnák,
hogy az egyik újból megálljon. Mert
várják megmentőjüket a nyomortól, Claire
Zachanassiant.

A hölgyet egykoron Kläri Näschernek
hívták, nagyon szegény volt és fölöttébb
csinos; és a jelenlegi szatócs, Alfred 111
volt a szerelme. Mára azonban
multimilliomos lett. Mindenki Illtől várja
hát, hogy a régi emlékek felidézésével
hassa meg: adjon jelentős összeget a
városkának. Tervezik, hogy fel-irattal,
énekkarral, tornamutatványokkal és
szónoklatokkal üdvözlik. Még semmi
nincs készen, amikor váratlanul valóban
megáll az egyik expressz, s az öreg hölgy
megérkezik. És ettől kezdve semmi nem
úgy történik, ahogyan el-tervezték, de
mégis minden úgy végződik, ahogyan
remélték. A szegény, top-rongyos gülleni
polgárok a végén frakkban pompáznak, új
autójuk van, s mindenkin látszik a jólét.

Csak éppen meg kellett ölniök vala-kit
ennek fejében.

A vörös hajú egykori tündérboszorka
annak idején apasági keresetet nyújtott be
Ill ellen, aki viszont két tanúval bizo-
nyította a bíróságon, hogy nemcsak ő
lehet a gyermek apja. Kläri Näscher az
igazságtalan ítélet következtében el-
hagyta a várost, s most mint Claire
Zachanassian tér vissza igazságot szol-
gáltatni. Egy teljes milliárdot ajánl a
városnak, egy teljes milliárdot pedig a
polgárok közti szétosztásra, ha megölik
Alfred Illt. Az ajánlatot a polgármester az
európai tradíciókra, az emberiességre, a
humanizmusra hivatkozva visszautasítja.
S az első felvonás végén elhangzik az
öreg hölgy szájából a mű témáját el-
indító mondat: „Én várok."

Természetesen arra vár, hogy elindul-
jon és céljához érkezzen az a pszichikai
folyamat, amelyben az anyagi érdekelt-

A színész: Mécs Károly (Hangok komédiája, Thália Stúdió) (MTI Fotó)


