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Az átgondolatlanság
kaotikus hatása

A Cyrano a Madách Színházban

Színikultúránknak egy meglehetősen
egyértelmű szerep kínáltatott fel 1948 után.
A felkínált szereppel ellenkező
produkciókat - ellenkezésük mértéké-ben -
dühödt lelkesedés fogadta. A szorítás
múltával az az elvárásrendszer szűnt meg
funkcionálni, amelyikkel szemben némi -
noha korántsem lebecsülhető -
civilkurázsira alapozva, élet-képes színházi
produkciók születhettek meg. Hogy a direkt
politikai elvárások enyhültével - Esterházy
Péter kifejezését használva: - „a szabadság
édes mámorában" milyen társadalmi
funkciók betöltésére vállalkozik napjaink
magyar színművészete, az korántsem elmé-
leti kérdés. Konkrét és gyakorlati. (Lát-
hattuk, hogy olykor az „elmélet" ellenére és
ellenében születhetnek életképes
produkciók.) A kérdés megválaszolását
elsősorban konkrét előadások - így
esetünkben a Madách Színház Cyranójának
- az elemzésétől remélhetjük.

A „nyersanyag", Edmond Rostand
színműve ebből a szempontból is „ha
akarom hó, ha akarom sár". Ha akarom,
olyan késő romantikus alkotás, amilyen
talán joggal valamivel idősb Alexander
Dumas színvonala fölé helyezhető, de
mélyen a kortárs Flaubert vagy Maupassant
nívója alatt olvad szét az esztétikai
ítélkezés tüzétől. A romantika nagy
korszaka ugyanis ekkorra már a múlté: csak
egy rövid ide-ig, a német romantika nyitó
tűzijátékának pillanataiban látszottak
elhárít-hatóknak a racionalizálódó polgári
társadalom korántsem csak pozitív, ha-nem
az éppen hogy megszületett individualitást
is pusztító következményei. A
romantikának tehát a megszokott, a már-
már szentté merevült - de funkció-
vesztésük okán felfüggesztődő értékeket
konzerváló szerepe eltűnt. Olykor még a
Salambót író Flaubert tolla is csak
kiüresedett díszletek konstruálására és
megörökítésére képes. Gyöngébb
szerzőknél pedig a díszletek csábító vi-
lágába elébb opera-, majd operettfigurák
tolakszanak. A Cyrano híres monológjai is
legalább annyira bravúráriák, mint
amennyire a színpadi események

ből következő és azokat folytató tör-
ténések. Oly habkönnyűek, amilyen ol-
vadékony az egész mű, de éppen ezért jól
pergő, könnyzacskókra és rekeszizmokra
egyaránt ható produkció szület- hetik
belőle. Olyan, amelyben a néző
viszontláthatja mindazokat az illúziókat,
melyektől még ük-ős-öregapái vettek talán
örökre búcsút.

Igen ám, de az „esztétikai ítélkezés tüze"
a legjobb esetben is csak az aka-
démizmussá züllött filozófiák pora alatt ha
parázslik! S az igazságra törekvő
gondolkodás legföljebb paradoxonok
csillogtatásával szoríthat magának helyet
az eloperettesedő, a felelőtlen háborúkkal
szórakozó bulvárvilágban. Lássuk hát az
érem (csak látszólag az elsőnek
ellentmondó) másik oldalát is! Ha akarom,
akkor észrevehetem, azaz nem hallgatom
el, hogy a késő romantikus szerzők jobbik
fele a saját igaz. tapasztalatából gyúrt
figurákkal népe-sítette be ezt, az eredetit
egyre ellen-állhatatlanabb erővel vonzó
díszletvilágot. Richelieu, a bürokrácia
frankhoni megalapítója, még A három
testőrben is az ősgonosz megtestesítője.
Rostand darabjában pedig már oly pusztító
erejű hatalmasság, hogy mutatkoznia sem
lehet: elég, ha a darab szereplői beszél-nek
róla. (Immáron nemcsak az első két
felvonásból, hanem a még ember léptékű
darab egészéból is kiszoruló gigantikus
Tartuffe ő.) Ha akarom tehát, akkor a késő
romantikus szerzők művei-ben mintegy a
keletkezése pillanatában látható az újkori
(a személy- és így embertelenedő) hatalom.
Akkor, amikor látszólag kétesélyes
küzdelemre kény-
szeríti a születő individualitást - hogy
végül majd még az illúzióját is Estragon,
illetve Vladimir lehetőségévé marja szét.
Természetesen Rostand és Beckett között
csillagászati a távolság. De ez a távolság
aligha kisebb annál, mint ami a közönség
nagyobbik része és Beckett meggyötört
realizmusa között feszül. Adott tehát a
kézönség is, és adottak azok a gondolati
lehetőségek is, amelyek közül csak íz

egyiket jeleztem vázlatosan.
A Madách Színház színpadán egy se-hol

és sohasem volt középkornak a mesevilága
tárul a néző szeme elé. Fehér Miklós nem
bántón, de fantázia-szegény díszletei az
előadás stílusváltásainak szolgálatában
állnak. S ő az át-vezetésről is gondoskodik:
színpadkép-ről színpadképre lettek egyre
stilizáltabbak tervei. A nyitó jelenet - szín-

házi nézőteret ábrázoló - építményei még
aprólékosan kidolgozottak: csak a hátsó fal
jelzett, de ez nem bontja meg a látvány
egységét. Ezen a színpadi nézőtéren a
„közönség" lassacskán gyülekezik, s végül
„színes középkori forgatag" kavarog, de
még csak nem is hollywoodi, hanem
„MTV" kiadásban. Ilyenkor szokás
emlegetni a profizmus hiányát. Miért
hatástalan az, amit Lengyel György a nyitó
jelenetben színészeivel csináltat? Azért,
mert a színpadon csak az történik, amit a
néző lát. A darab elején két humoros-nak,
sőt feltehetően kacagtatónak szánt
eseménynek kellene megtörténnie. Egyik
sem történik, csak a szereplők reakciójából
vesszűk észre, az események titán, hogy
mindkettő megesett: az „emeletre" felsiető
apródok zsineg és horog segítségével
lerántották egy kopasz úr parókáját, s a
szép Roxane szemeibe feledkező Christian
(Vass Gábor) zsebébe pedig egy tolvaj
keze mélyedt. A színpadi események tehát
rendezet-lenek: nem vezetik tekintetünket
azok-ra a pontokra, ahol mindezek történ-
nek. Ennek következtében néhány perces
színes unalommal indul az előadás. Ebbe, a
színészek játékából következtethetőn,
realistának szánt világba a szín-falak
mögül -- nincs jobb szó: - bődül be egy
erősítőn keresztül a főszereplő Huszti
Péter. Ezt követőn a színpad kép fölé
tornyosodik alakja, majd a (jelzett) falon át
meglehetős kínosan lekecmereg a
színpadra. Kínlódása, úgy tűnik, nem a
koncepciónak, hanem erőn-léti
problémáknak a következménye.
Meglehetősen kár volt őt már az előadás
első perceiben ilyen helyzetbe hozni.

Ám lássuk, Lengyel György miért is
állította színre Rostand Cyranóját? Mit ad
a darabhoz az előadás? Megbolydult, majd
némiképp meg is bolygatott színházi
világunkban még a Cyranót sem járja „csak
úgy", hatásvadász módon színre vinni. Ha a
rendezőnek nin-csen különösebb
közölnivalója a művel - jönnek az
„ötletek". Lengyel Györgynél összesen egy.
Egy szerepértelmezés, ami önmagában, az
átértelmezett főhős és a többi szereplő
viszonyának átgondolása és tisztázása
nélkűl kevés. Ha az egészen a jelenetek
gyakorlatáig folytatódó és instrukciók for-
máját öltő átgondolás hiányzik, akkor az
történik, ami a Madách színpadán. A főhős
a többi szereplő ellenében kénytelen
játszani, és viszont, A szereplők



világa kettészakad, és kölcsönösen szét-
rombolják azt, amit a másik fölépít; egyűttes
erővel: az előadást. Lengyel György Huszti
Péterre bízza egyetlen ötletének
megvalósítását, a Cyranónak lélektani
drámává változtatását. Maga az ötlet nem túl
eredeti. Ha valami történik, akkor mindig a
lélekkel is történik valami. Ha viszont
túlnyomórészt csak ez a. belső történés válik
láthatóvá, ha éppen ez emelkedik ki, akkor
gyanít-ható, hogy az alkotónak a többi síkról
egyszerűen nincs mit mondania.

Esetünkben kétségtelenül adva van egy
férfiú, aki ugyan minden szempontból
kiváló, de oly fertelmes nagy orral verte meg
őt a teremtője, hogy ez lehetetlenné teszi az
ő normális - nevezzűk így: - szocializációját.
Végül azonban kényszerű kitaszítottságából
felülemelkedést fabrikál. Ez eddig rendben is
volna, jó esetben ez szokott történni. Ebből
az ál-mélylélektani „analitikus" értelmezésből
azonban legalább két dramaturgiai probléma
adódik:

Az első: a hős drámája helyett a
címszereplő motivációja kerül színpad-ra.
Ha e kettő gyakorlatilag azonos, ha az utóbbi
maga is tett, miként az Oidipusz királyban,
úgy szinte ez az egyetlen járható út. Ez a
szemlélet azonban azt is eredményezheti,
hogy az önpusztításig részegítő hatalom
mámora Macbeth és ladyje
szexuálpatológiájának az illusztrációjává
silányul. A Cyrunónál pedig? Egy orron már
még sincs mit nyo-
mozni! Lengyel azt viszi színpadra, aminek a
nyitó jelenetet megelőző idők-ben kellett
„megtörténnie". Kellett, mert az
értelmezésnek is vannak határai : az értelem
maga. A darab szövegét mondó Cyranónak
már túl kell lennie a kényszerű kizáratást
fölülemelkedéssé
változtató transzformáción. Ugyanis
nem kívül áll, hanem fölülemelkedett
individuum. Így viselkedik. Cyrano egyedül
a darab szereplői közül, kezdettől képes
sajátjaként elfogadni azt, ami vele történik.
Védekezése annyira vehemens, hogy a
többiek, a tudatlanok, az emberi méltóságról
mit sem tudók, támadásnak vélik. Holott ez
csak következmény. Annak következménye,
hogy tudja, valamit vagy elhárít, vagy
sajátjává lesz levethetetlenül. Ennek t

reakcióival csak létrejöttének útvonalát
eláruló, de meg nem változó, mert mindig
önmagával azonos realitásnak, a léleknek,
akit Cyranónak nevezünk, jelen-léte egy
igazi átváltozásnak, egy valódi csodának
lehet a forrásává. Annak, hogy

mindaz, ami más szerzők tollából csak
dagály, üres klapancia, itt, Rostand vi-
lágában, valódi költészetként szólalhat
meg. A Madách színpadán a költészet egy
sosem volt (és itt sem létező) realitásba
gyömöszöltetik. Még Cyrano híres, párbaj
közben írott balladáján sem halljuk, hogy
vers. Ami végeredmény-ben a rendező
ügye, az azonban már nem, hogy Ábrányi
Emil fordítását itt--ott a kisrealista
„stilushoz" igazítván vagy igazíttatván
olykor nem csak a rímet, de a ritmust is el-
elrontja vagy rontatja. Több mint illő,
kötelező lenne feltűntetni, hogy kinek a
lelkén szárad ez a poétikai dilettantizmus.
Pusztán azért, hogy ne Ábrányiénak
gondoltathassék! A Madách színpadán
tehát egy-re csak készülődik megszületni
az a személyiség, amelyiknek a darab
kezdetére már rég készen kellene lennie:
Husi-ti e rendezői koncepció
következtében és annak megfelelően a
nagyon gátlásos emberek módjára motyog,
hebeg, mutáltatja a hangját. Gyakorlatilag
végig sikerült kitartania egy minden
pillanatában mesterkélt hanghordozást. Ez
a modor ráadásul híven követi a szerep
értelmezéséből következő pszichológiai
változásokat is, ami dicséretes. (Egyedül a
Roxane-szerelmet végleg reménytelenné
változtató kettős pillanatában nem
sikerül[het!] Husztinak az össze- törtnél is
összetörtebbé változnia.)
ehhez még azt is hozzászámítjuk, hogy
végig érthetően artikulál, úgy alakításának
hiányosságai egyértelműen a rendezőn
kérhetők számon. Ebből a sze-
repértelmezésből adódik ugyanis a másik,
talán még az elsőnél is súlyosabb
dramaturgiai probléma.

Problematikussá válik az egész ötödik
felvonás, mely tudvalevően a hős

szomorú haláláról szól. Ebben az értel-
mezésben ugyanis körülbelül az a tanulság
adódik, hogy az ember azért győz le
mindent, még önmagát is, hogy végűl e
cseléd agyonüsse egy tuskóval. Az a
kisebbik, nem valóságos baj, hogy, ehhez a
véghez képest Beckett Godot-ja is az
optimizmus valóságos diadala!

Az igazi, Lengyel György által fel-
oldatlan konfliktus abból származik, hogy a

pszichologizálás végső soron épp
pszichológiailag teszi kérdésessé az egész
előadást! Épp Cyrano marad motívum
nélkül, éppen őróla derül ki,
hogy pszichológiailag végig abszurd
módon viselkedett! Hiteltelen és épp ezért
hihetetlen is! Lengyel Cyranója ugyanis
végig szenved, kínlódik felvett. szerepében,
halála előtt pedig bebizonyítja, hogy
Roxane-tól és mástól sem akart semmit!
Akkor meg miért is kezdte és folytatta ezt
az öngyötrő és céltalan „szublimálást"?!

Ezt a két alapbajt tetézi, hogy a töb-
bieknek is meg kell szólalniok! A Cy- rano
mégsem pszichológiai monodráma! Azokat
a figurákat pedig egyszerűen lehetetlen
megjeleníteni, akik között egy ilyen alak
krakéler lehet. A. Husztira erőltetett
szerepértelmezés ki-zárja, hogy
emberfeletti, párbajokban gyilkoló
szörnyeteget lássunk. A szereplők
nagyobbik része meg ráadásul
szövegszerűen is szereti őt, no de egy
neurotikus nyomorultat legföljebb szán-ni
és kihasználni lehetne, ha Lengyel György
törődne a többi szereplővel is. igy azután a
színészek - egy kivétellel - azt teszik, amit
ilyen rendezetlen helyzetben intelligens
színészek tehetnek: a kézenfekvőbb
Cyrano-előadás sémáit játsszák - a lehető
legvisszafogottabban. Mielőtt egyenként is
szót ejtenék ró-

Rostand: Cyrano (Madách Színház). Huszti Péter a címszerepben



luk, szembe kell nézni ennek az összjá-
téknak egy kézenfekvő, és létre is jövő,
következményével. Próbáljuk csak el-
képzelni azt az előadást, amelyikben a
színészeknek abban kell fölülmúlniok
egymást, hogy mentül észrevehetetleneb-
bek, súlytalanabbak legyenek! Végül egész
egyszerűen eltűnik maga az elő-adás is!
Először az első rész közepén, és itt
mintha Huszti Péter nem bírná tovább.
Kilép a ráerőltetett szerepből, és úgy
játszik, ahogyan őt a Madách
törzsközönsége szereti látni. Viszonylag
természetes hangon elmondja Cyrano
első felvonás végi áriájának néhány sorát:
„Előttünk Paris! ... Félig fátyol takarja
már. / A kéklő háztetőkön tündöklő
holdsugár!" Negyed perc igazi színház.
Többekben földereng egy párizsi IBUSZ-
út emléke, és mindenki meg-hatottan
várja a folytatást, de csak a már egyszer
elunt kínlódás kezdődik újra, hogy még
háromszor az imént

idézett pillanathoz hasonlókba torkolljék.
Ott és azokon a pontokon, ahol a
„kisrealista" modor már végképp nem tud
mit kezdeni Rostand emelkedett

szövegével, mely nem modor! A poéták
lacikonyhájában Lengyel György né-hány
pillanatig egy ízléstelen revüt rendez. (A
testőrök némi dobogás után a Grachusok
összeesküvésének pózába vágják
magukat.) Ilyen a csatajelenet is, ami már-
már zokogtató. Mindazoknak, akik,
mondjuk, az E. T.-t megkönnyezték.
Ugyanakkor ez a jelenet bizonyítja azt is,
hogy Huszti milyen jó Cyrano lehetett
volna, ha a rendező hagyja a szövegtől
vezettetni színészét. (így viszont
agóniájának deklamálásba fordulta a
legjobb esetben is nevetséges.)

Huszti Péter, ebből az alakításából is
látható módon, túljutott a hős-szerelmes,
hódító-férfi szerepkörön. Testalkatával is.
A szerepkörváltás láthatóan semmiféle
színésztechnikai nehézséget

sem okoz számára. Éppen ezért volt
különösen kár elvenni tőle ennek a ju-
talomjátéknak a lehetőségét. Végre
játszhatta volna azt, ami eleddig a lka tánál
fogva magátólértetődőn volt az övé.

Instrukciók hiányában - lássunk csodát!
-- Horesnyi László, Ragueneau
szerepében, egy valóságos mini-Leart
varázsol a színpadra! Ebből egyedül
receptáriája lóg ki, de erről sem ő tehet,
Lengyel Györgynek akkor épp revüt volt
kedve rendezni ...

Guiche grófként Gáti Oszkárnak csak a
játék második részében sikerült meg-lelnie
a helyét. Addig fegyelmezetten vergődik.
A harmadik részben már nagyon jó,
visszafogottsága még erővel is felruházza
alig-alig létező szerepét. Egyetlenegy
megjegyzés, melyre ismét a rendezői
instrukció látható hiánya kényszerít: egy
francia gróf, aki ráadásul Richelieu
unokaöccse, bármennyire feldúlt is,
sohasem trappol be sehová. Még egy
kocsmába sem! Mindez test-tartásra
lefordítva körülbelül annyit tesz, hogy
nem görnyed előre: tartása van. Nemes,
hiszen ő is az.

Juhász Jácint Cyrano bizalmasát játssza,
most is elsősorban a többiekre veszélyes
eszközeivel. Annyira leegyszerűsítette a
szörnyű világtól minden pillanatban
szörnyülködő ártatlanság amúgy sem túl
bonyolult karakterét, hogy puszta
jelenlétéből is süt az együtt-érző feltétlen
megértésé. Színész legyen a talpán, aki a
színpadon, vele szem-ben állva,
„helyzetben" tud maradni! Mivel az első
szavak után már láthatóan mindent ért,
olyankor is alig-alig maradhat mondandó,
amikor a szöveg még folytatódik. Talán
segítene, ha egy kicsit figyelmetlenebbre,
például ábrándosabbra venné a figurát.
(Máskor is.)

Christiannal, akit rendkívül színtelenül
Vass Gábor képvisel a színpadon, Cyrano
már-már ördögi alkut köt, s eb-ben csak
ő, Cyrano húzhatja a rövidebbet
Mindketten szerelmesek Roxane-ba, így, a
címszereplő ötletére, össze-adják mindazt,
amijük van: „Segítek néked és viszont te
nékem! / Én szellemed és te az én
szépségem!" Mindezt csak annak
illusztrálására emelem ki a darabból, hogy
az mennyire gazdag. Mennyire kínálja
azokat a gondolatokat, amelyekre az
előadás egésze fölfűzhető, ha a rendező
figyelmesebben olvassa el a drámát. Mivel
a test diadala Roxane-ban a lélekének adja
át helyét, erre az átfordulásra is poentí-

Moór Marianna (Roxane) és Gáti Oszkár (Guiche gróf) a Cyranóban



rozható lett volna az az előadás, mely-nek
létrejöttéhez egy kivétellel minden adva
volt. Annak a személye hiányzott, aki
megrendezze az egyik lehetőséget.

S egy megjegyzés Vass Gábor szín-padi
jelenlétének apropóján: Vass nem
tejfelesszájú kamasz, amiként Huszti
Péternek sem azt kell játszania. Ennyi-ben
még logikus (?) is volt Roxane szerepét
nem egy fiatal naivára osztani, hanem Moór
Mariannával eljátszatni, hiszen, mint
tudjuk, az idősödő urak általában
középkorú hölgyekért szokták elhagyni ifjú
hitvesüket, de mindegy! Ha időnként három
felnőtt szerelmi hevülete imitáltatik a
színpadon, s mindezt ráadásul lépten-
nyomon ifjonti hevület és önfeláldozások
sorozata színezi, nos, mindez még mindig
lehet groteszk komédiába hajló fanyar
tragédia, vagy épp fordítva. Ezt a
rendezőnek kell eldönteni, de el kell
döntenie, és meg kell rendeznie valamelyik
lehetőséget. Lengyel György egyszerűen
nem vett tudomást szereposztása színpadi
következményeiről.

Tímár Béla, miként Csűrős Karola is, az
előbbi Ligniére, az utóbbi Duenna
szerepében, rég volt annyira könnyen
feledhető, mint ezen az estén. Tették a
dolgukat, és nem pazaroltak egyéni öt-
leteket arra, amiből így láthatón ki-
maradtak. Nem sokat vesztettek.

Papp Jánoson viszont kifogott a sors a
jelmeztervező Mialkovszky Erzsébet
személyében. Túlstilizált kosztümjét rá-
adásul el is szabták. Ahányszor csak az
általa alakított Jaloux kapitány megjelent a
színen, azon kellett törnöm a fejem, hogy
mit is idéz jobban a jelmeze: egy

ponyvaregény kalózkapitányát,
vagy inkább egy Solohov-paródia duhaj
kozákját. Fegyelmét dicséri, hogy a
kosztümjéből következő kabaré színeivel
nem gazdagítja az előadást, hol-ott az attól
sem lett volna rosszabb. Esetleg
szórakoztatóbb.

Molnár Gál Péter írt ha jól emlék-szem,
az Élet és Irodalom hasábjain -a
Telepódium műsarain (sic!) át a tele-vízióba
is be-betörő hakni színészpusztító
hatásairól. Az előadás Roxane-ja, Moór
Marianna igazának valószínűsítője. Moór
gyakorlott színésznő, aki elfogadható
színészvezetés mellett, jó elő-adásokon is
képes ki-kitűnni. Ráadásul az utóbbi.
időkben talán senki nála pontosabban meg
nem jelenítette azt a típust, amelyiket
(„hivatalosan") utoljára Paral Vihar a
lombikbanjában alakított. A születésnapra-
névnapra-karácsonyra

kapott Givenchytól illatozó okos asszonyt.
A panelok között landolt hús-vér angyalt,
aki még ellenfelül is okosabb férjet
érdemelne, mint amilyen az övé, de ahhoz
is elég okos, hogy tudja, sem okosabb,
sem jobb nincs. „A férfi ilyen." Igy
önmagán is, a világon is csak mosolyog,
kacag; összenevet mindenkivel, akivel
csak lehet. Legtöbbször a közönséggel. És
ez bármennyire is vonzó, Körmendi jános
ripacskodásait idéző módszer, még
igényesebb kabarékban is tilos. A
Telepódiumban vagy az ahhoz méltó
Családi körben olykor talán el-megy, de
itt? A Madách színpadán?! Holott
korántsem véletlen, hogy éppen ezen a
színpadon helyettesíti egy-egy pillanatra -
a színészi figyelem lanyhultakor - az
instrukciót a rutin, a megszokott
felidézése.

Hosszú évek színészi fegyelmezetlen-
ségei (hogy a jó néhány előadást megha-
tározó s a közérthetőség ürügyén el-adott
céltalan szórakoztatásról most ne is essék
szó) meghozták gyümölcsüket: a
törzsközönséget, aki annyira „imád-ja"

kedvenceit, hogy már puszta színre-
léptüket is nyíltszíni tapssal honorálja. Ha
mondanak is valamit, pláne hosszabbat,
azt is. S mi minden más „jópofát" tud még
ezen felül is egy színész! Egyre döndül és
döng a taps, melyben sok mindent lehet.
Egyet nehezen: előadást tartani. Ha valaki
mégis szeretne, akkor talán azzal lehetne
kezdeni, hogy a szövegével nem kellene
kivárnia az utolsó tenyér összecsattanását
is ...

Ezzel együtt mind a most a repertoárba
felvett darab, mind pedig villanásaikkal a
színészek, messzemenően alkalmasnak
látszottak mindazoknak a lehetőségeknek
a megvalósítására, amelyek 1986-ban
Pesten és kőszínházban egyáltalán
elképzelhetők. Egyetlen dolog hiányzott
igazán. A rendezői értelem, mely
kiválasztotta volna a fel-fel-csillanó
lehetőSégek közül azt, amelyik így és ezen
az úton valósulhatott volna meg. Ennek
hiányában zűrzavar és rendetlenség
uralkodott a színpadon. A káoszból
mindenki tetszése szerint választhatta ki
azt, ami épp neki tetszett

Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac (Madách
Színház)

Fordította: Ábrányi Emil. Zeneszerző: No-
vák János. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez:
Mialkovszky Erzsébet. Rendező: Lengyel
György.

Szereplők: Huszti Péter, Moór Marianna,
Vass Gábor, Gáti Oszkár, Horesnyi László,
Juhász Jácint, Papp János, Tímár Béla,
Csűrös Karola.

BUDAI KATALIN

Tegnapi újságok

Három vígjáték
a Józsefvárosi Színházban

A Józsefvárosi Színház a 85 86-os évadban
- ebben a formációban immár a
harmadikban - hű maradt egykori
létrejöttének alapelvéhez, azaz a széles
spektrumú, nívós szórakoztatáshoz. És
ahhoz is, hogy ezt csak váltakozó kitar-
tással és sikerrel művelte az első félév-
ben. (Csáki Judit már foglalkozott ezzel a
jelenséggel, a SZÍNHÁZ 19859-es
számában.)

Az igen korrekt és szép A kertész ku-
tyája-előadás és Kolozsvári Papp László
Hazánk fiai című ősbemutatója után,
melyeknek mind szakmai, mind közön-
ségvisszhangja pozitív volt, a józsefvárosi
játszóhely felnőttrepertoárja - szokás
szerint - kibővült, olyan művekkel, me-
lyekkel az utazó társulat indult tájolni. Van
tehát mód lemérni, nagyobb városok és
községek számára mi jelenti majd egy
ideig a színházi élményt. Pirosbetűssé
teszi-e a kultúrházban látott elő-adás a
napot, vagy pedig keserű legyintéssel kell
lezárni: „ide csak ilyet hoz-nak"?

Semmi kétség nem maradhat afelől, hogy
a színház tisztában van óriási fe-
lelősségével, ezért is próbálgatja műsor-
politikáját meg-megújítani. Az is érthető,
hogy a könnyebb ellenállás irányába
mozog: az a néző, akit megnevettetnek
első néhány színházlátogatásán, talán
elfogadja, ha olykor-olykor mással is
megkínálják.

Mindezeket, a szereposztási nehézsé-
geket s a munkakörülmények mostohaságát
tudva is értetlenül állok azonban a Pesten
és vidéken egyaránt játszott három
produkció közül kettő előtt: Gyárfás
Miklós Egérút és Szakonyi Károly
Hongkongi paróka című vígjátékai ezek.
Teljes diadal viszont s értő felfedezés a
Róza néni, Lengyel Menyhért darabja a
tízes évekből.

Az 1965-ben bemutatott Gyárfás- s az
1973-ban színre került Szakonyi-vígjáték
szomorúan igazolja, amit Somerset
Maugham, a kiváló darabgyáros mondott:
az aktualizáló komédia frissesége olyan,
mint a tegnapi újságé. Igaz, néha nagyon
tanulságos a régebbi újságok forgatása, sőt
olykor kifejezetten veszé-


