
mit sem változtat, hiszen a szereplők kő-
zött nincs pontos megfelelés; egyszerűen
fölösleges. Hiszen mindez mint az alkotó
ember szellemi kiszolgáltatottságának
vagy a cél szentesíti-e az eszközt örök
kérdése - benne van magában az
„eljátszott" drámában, De visszatérve
ehhez a „tényleges" drámához, az ebben
megfogalmazódó kétfrontos drámaírtai
polémia kulcsfontosságú szereplője Ar-
khiász, az Olümpiász egykori szeretőjéből
lett athéni lázadó, a „véres szájú uszító„„

majd a szelek fordultával ismét
macedónpártivá vedlett megtorló, aki
jelenlétével maga a figyelmeztető kérdő-
jel, amely bármely mozgalom szándékai-
nak és megvalósulásuk ellentmondásos-
ságának, torzulásának veszélyére figyel-
meztet. Az ő jelenléte akit szemlátomást
Démosztenész is megvet minősíti a
felkelést, s az ő jelenléte - akit
szemlátomást Olümpiász is megvet -
minősíti a macedónok megtorló akcióit a
lázadás leverése után, Ugyanakkor maga
Arkhiász is áldozat, saját kétszínűségének
áldozata. Akkor kell korábbi aljasságaiért
bűnhődnie, amikor feltehetően -
Arisztotelész és szeretője, Tündarisz
öngyilkosságában - éppen ártatlan. Meg-
jelenése ekkor már függetlenedik szavai
jelentésétől, egy mechanizmus működé-
sének megtestesítője.

A Szegvári Menyhért rendezte pécsí
előadás leggyengébb pontja Németh
János Arkhiász-alakításának színtelensége,
súlytalansága, ily unódon ugyanis nem
töltheti be drámai funkcióját. Németh
János játéka egyértelműsít„ leegyszerűsít;
kétszínűsége olyan elegancia-, dörzsölt
ség-, veszélyességmentes, színeváltozásai
olyan nyilvánvalóak, mint átöltözései a
pártállásának megfelelően váltakozó fe-
bér, illetve fekete ruhába, ami viszont a
rendező s a jelmeztervező „leleményessé-
gét", „koncepciózusságát" dicséri, Né
meth János alakítása alapján aligha hihető
Tündarisz hitetlenkedése: „lehetetlen,
hogy ennyire hazudjon!" Ez az Arkhiász
fenyegetően lép fel, egy korbácsot(?)
imitáló kötéllel csapkodva; nem hagy két-
séget afelől, hogy ismét csak
kétszínűsködik, amikor látszólag
barátságosan, jó hírt hoz, De a darab
sokszólamúságának, összetettségének, az
azonos kvalitások polémiája
leegyszerűsítésének irányába mozdul el az
egész előadás azáltal, hogy Holl István
egyébként erőteljes, meggyőzi
alakításában a hangsúly a kívülállásra he-
lyeződik, ezt az álláspontot védelmezi fel
s alá járkálva a színpadon a háttérben álló
vagy ülő Győry Emillel, Démoszte-

nész alakítójával szemben, ami ha nem is
hathat a szöveg teljessége ellen, minden-
esetre gyengíti az abban sűrűsödő össze-
tettség kibontását. Kisebb hangerő, ke-
vesebb színpadi dinamizmus (kamarada-
rabról van szól) jobban segíthette volna a
darab gondolatiságának, összecsapó
igazságainak teljesebb érvényre jutását. A
rendező azonban, úgy tűnik, szívesebben
bíbelődött egy igazi, vízzel telt medence
színreállításával a színpadainkon
egyébként immár megszokott vastra-
verzekből összetákolt, megmagyarázha-
tatlan funkciójú, de mindenképpen csak
jelzésszerű díszlet közepette -, amelybe a
Tündaríszt alakító Maronka Csilla bele-
toccsanhat:, mint a szöveg pontos értel-
mezésével. Ezért a sorozatos ügyetlen-
ségek. Ezért, hogy a darabot előre el nem
olvasó néző számára érthetetlen okból
vágódik egyszer csak hasra az őt ünneplő,
a nagy filozófus elődöket eljátszó
tanítványok előtt (a széles nagyközönség
ugyan feltehetően nem olvassa e lapot, de
itt mondom el: az elődök nagysága előtt
borul le Arisztotelész); ezért, hogy
Olümpiász kérdésére: „Hol van Arisz-
totelész ?", maga mellé mutatva válaszol
Tündarisz: „Itt jön", holott a mögüle
érkező Arisztotelészt nem láthatta; ezért,
hogy az Arkhiász megtámadta Tündarisz
feltűnően szorongatja maga előtt meg-
bomlott ruháját, holott a szöveg szerint
már el kellett volna tüntetnie az árulkodó
nyomokat, különben Olümpiász aligha
vállalkozhatna arra, hogy a belépő Arisz-
totelész előtt eltitkolja a történteket - és
így tovább. Mindez pedig azért sajnálatos,
mert a dráma erejének s néhány színészi
alakításnak, elsősorban Holl Istvánénak,
Győry Emilének s Olümpiász szerepében
a kitűnő Petényi Ilonának köszönhetően
az előadás így sem hatástalan. Mílyen
lehetett volna még pontosabb, finomabb
rendezői értelmezéssel?!
Hernádi Gyula: Hagyaték (pécsi Nemzeti Színház
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Közhelytörténelem

Görgey Gábor színműve a
Vidám Színpadon

A Vidám Színpadon mai magyar dráma-
író művét láthatjuk, amely azonban nem-
igen lenne önálló drámaként elbírálható
(bár eredetileg az 1985-ös drámapályázat-
ra készült). Görgey Gábor „forgató-
könyvét„' a színpad teszi életképessé, mi-
vel kabarétréfák mozaikjából áll össze
szerkezete - közel fél évszázados . törté-
nelmünk vicclapszerű illusztrációjává.

A Huzatos ház műfaja kabarébohózat,
ami természetesen már megszabja az el-
várások irányát is. Nevetést, könnyed-
séget, a színlap ígéretéből komikai re-
mekléseket várunk, amit nagyrészt meg is
kapunk. Csakhogy ez még nem (mindig)
elég talán nem vagyunk túl igényesek, ha
azt mondjuk, hogy a színpadi hitelesség
(legalábbis a meggyőzőerő) a bohózattól
is számon kérhető. Főleg, ha a színlap
„történelmi háttérrel" dúsított
kabarébohózatot ígér.

Az első jelenetek során úgy tűnik, nem is
csalódunk. A szándél. már a játék kez-
detekor - talán túl didaktikusan, szájba-
rágóan is - kiviláglik: „történelmi
tanulsággal" járó humoros önvizsgálat
következik, jelenünk viharos előzményei-
nek görbe tükrében.

Sajnos azonban már az első öt perc alatt
nyilvánvalóvá válik az. előadás két
(lényegében egyazon) alapproblémája: az
egyik az, hogy már ekkor tudjuk, mi
történik majd a kővetkező két órában; a
másik az, hogy nemcsak a történéseket és
víszonyváltozásokat, hanem a történelmi
tanulságot is előre tudjuk már a darab
kezdetekor. És bár a színészek dinamikus
komédiázása ezt sokszor feledteti, és
ébren tartja a közönséget, végül is egy
túlméretezett közhelysorozatot nézünk
végig.

A darab címe: Huzatos ház, Magyar-
ország sorsára, helyzetére utal a huszadik
századi történelem viharaiban. E
történelmi szerep jelképe az a konkrét
budai villa, melyben a cselekmény - vagyis
a magyarországi közelmúlt története
játszódik, s amelynek lakói történelmi-
társadalmi típusok. E karakterek
sorsváltozásait, viszonyaik változásait
kivethetjük nyomon a történelmi kor-
szakváltásokon keresztül. A darab öt ké-



Görgey Gábor: Huzatos ház (Vidám Színpad). Buss Gyula (Rábay Ödön), Horváth Gyula (Bellák István),
Kállai Ilona (Rábayné) és Schubert Éva (Bellákné)

vesek a mai fiatalok epizódszerepében. A
narrátor-rendező figurája dramaturgiailag
eléggé problematikus, és különösebb
színészi teljesítményt sem kíván.
Dobránszky Zoltán mondja el rendező-ként
a korszakok közötti ironikus-bölcselkedő
összekötő szövegeket. Ez a szereplő a
darab megírásának hiányosságaira utal: a
közérthetőség és könnyedség felületességet
is takar. A narrátornak a darabból kilógó
szerepe, az erőltetett összekötő szövegek
csak a magától értetődőt rágják szájba még
jobban, és - ahelyett, hogy hitelesítenék a
megjelenő világot - ezzel inkább eltávolí-
tanak, kizökkentenek az átélés folyama-
tából. Az egész darab szövegét érdemes
lett volna még tovább alakítani, mert a je-
lenlegi szöveg állapota azt érezteti, hogy
az író gyakran engedett a kidolgozottság
helyett a könnyed poénok csábításának.
Bár lehet, hogy ez annak a következménye,
hogy - Görgey Gábor vallomása szerint - a
darab a színházzal közös munkában
alakult-változott, s Bodrogi Gyula
rendezése a kabaréelemek ki-dolgozását, a
lendületes színészmozgatást, a bohózati
helyzetek kiélezését tartotta a
legfontosabbnak. Ezek az elemek
eredményezik, hogy kevés az üresjárat
(ilyen például a porcelánok felsorolása az
első képben, ami verbális miliőrajzul
szolgál); a félreértések, berúgások, el-
ejtések, leverések, elesések, összeütközé-
sek a komikum és a mozgalmasság for-
rásai, és e bohózati humor feszültsége
ébren tartja és továbbhullámoztatja a
figyelmet.

A bohózati kellékek mellett a kaba-
réelemek - bemondások, poénok, viccek
vagy tárgyak (például „a rádió" mint
korszakjelző „őselem") használata szinte
önálló betétek az előadásban.

A humor tehát három forrásból táplál-
kozik: a komikus figurákból; a verbális
humorból, melyet az adott korszak köz-
helyviccei - mint történelmi mellékter-
mékek - szolgáltatnak (a korabeli pesti
viccek teljes felvonultatását kiélvezhetjük).
A harmadik humorforrás a (törté

nelmi) helyzetkomikum, ami történelmünk
groteszk helyzeteinek a közhelyeire épül
(például a fent-lent hinta-játék stb.).

Bodrogi Gyula rendezését dicséri a
különböző elemek összhangja - a kor-
szakváltásokkor nem csak a figurák, típu-
sok helyzete és viszonyai szerveződnek át,
hanem stílusuk, az egész miliő is.
Beszédstílus, viselkedés, öltözködés, kör-
nyezet, zsargon egyaránt megjelenítik a
„korszellemet".

Fehér Miklós díszlete és Kemenes Fanny
jelmezei is miliőt érzékeltetők, kor-festők,
karikírozók és kiélezők. A jelmezek
komikumforrásul is szolgálnak - el-
lentéteket érzékeltetnek a különböző
korszakok között, illetve a ruhák és viselőik
között, ugyanakkor a karakterek történelmi
sablonjait is bemutatják. A környezeti
elemekkel való játék (például a zakó
„beszalonnázása", a porcelánok szerepe, a
nyilas újság mint ablaktoldozó stb.) a
humor lehetőségeit és a történelmi
vonatkozások, oda-vissza utalások
hálózatát bővítik.

A legjobban az első két korszak sikerült,
a legsutábban a mai jelenet - az ön-
magukat túlélt figurákkal már nem nagyon
tud az író és a rendező mit kezdeni, a mai
fiatalokat pedig nem tudják meg-győzően a
történelem folyamatába illeszteni. Nekik,
úgy tűnik, sem a múlthoz, sem a jövőhöz
nincs közük. Helyzetek visszatérésére is
történik némi halvány utalás, mivel a
művészettörténésznek készülő mai
fiatalember (az egykorinak az unokája)
szintén pályamódosításra kény-szerül. De
ez a szál is megmarad az untig ismert
sablonok szintjén.

A magyar történelemnek ezt a fél év-
százados korszakát sokan megírták, illetve
ábrázolták már (egyes részeket ki-emelve
vagy folyamatszerűségében), a felismerés,
szembenézés erejével is, filmen, regényben,
drámában egyaránt. Ez az újabb találkozás
nem adott újat, de ha gondolatilag nem is
kapunk többet köz-helyeknél, egy este
erejéig jól szórakozhatunk.

Görgey Gábor: Huzatos ház (Vidám Színpad)
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pe öt évszámhoz kapcsolódik: 1939-,
1945-, 1951-, 1956-hoz, az utolsó pedig a
jelenhez. A bohózati műfaj velejárója,
hogy történelmünk típusai nem jelle-
mekből bontakoznak ki, hanem sablonfi-
gurákból. De mivel maguk a szituációk is
sablonokra épülnek (ami már nem fel-
tétlenül bohózati követelmény), az 1939-
es képben már nyilvánvaló, hogy Rábay
államtitkárék néhány év múlva szerepet
cserélnek a házmesterrel, hogy a kenyerét
inasként kereső művészettörténész a
háború után miniszter lesz, később pedig
bukott miniszter, és így tovább.

A színészek karakterszerepeikben lát-
hatóan jól érzik magukat, és helyzetükhöz
képest a maximumot nyújtják. A legár-
nyaltabb játékot Kállai Ilonától láthatjuk a
természetes eleganciáját még felmosó-
ronggyal a kezében is megtartó Rábayné
szerepében, és Buss Gyulától rezignált,
önironikus Rábayként. Remek humorral, a
túljátszást elkerülve érzékelte-tik a
fensőséges mimózalelkek folyamatos
megedződését és az alkalmazkodó-
képesség kialakulását az egzisztenciális
hányattatások során. Horváth Gyula és
Schubert Éva mulatságos vehemenciával,
lendületesen formálják meg az újgazdag
vállalkozó-házaspárt, akik ugyanúgy
tipornak keresztül a történelmen, ahogy
letarolják az előkelő család porcelánjait.

A besúgó, köpönyegforgató házmester
figuráját mereven, papírízűen formálja
meg Katona János, Csala Zsuzsa viszont
annál több életteli virgoncságot, mulat-
ságos bájt kölcsönöz az örök cselédlány
típusának.

Zana József az inas-értelmiségiből lett
miniszter, majd exminiszter szerepét ala-
kítja némileg sótlanul. A többi színész-
nek nincs különösebb kibontakozási le-
hetősége. Ifj. Pathó Istvánnak Rábayék
fiaként, Mihály Mariannának Bellákék
lányaként legtöbbször a passzív jelenlét
háttérszerepe jut. Urbán Erika az alko-
holista bártáncosnő szerepében inkább
harsány, mint meggyőző. Epres Attila és
Détár Enikő kedvesek és rokonszen-


