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gy mondják, háború idején hallgatnak a
múzsák. Arról azonban nem szól a
fáma,
hogy a műélvezők mit csinálnak. Nem
véletlenül. Az emberi logika azt

iktálná,
ogy háború idején elnéptelenedjenek a mozik,
zínházak s egyéb szórakozóhelyek. A
alóságban azonban ennek épp az ellenkezője
örténik.

huszadik századi háborúk idején dugig teltek a
zínházi és vetítőtermek. Csak egy nap a világ...,

az emberek élvezni akarják annak az egy
ap-
ak minden óráját, percét, másodpercét. Most,
ogy a harmadik világháború nagyjából
lkezdődött a Perzsa-öböl mentén, Amerikától
agyarországig nagy a keletje a

zórakoztatásnak. Valamennyi nézettségi
tatisztika azt mutatja: általában zsúfolt
ázakban ülnek a szórakozni vágyók - ha
eférnek. Ezt igazolják saját tapasztalataim is,

pesti színházakban és mozikban.
anuár havában arra tettem kísérletet, hogy
ölmérjem a pesti színházak szórakoztató
ínálatát. E ponton azonban mindjárt meg kell
orpannom, mert a szórakozás a kelleténél
ágabb fo-

aszásAttilaésEszenyiEnikőaHajnalban, délben
stecíműelőadásban(SárköziMariannafelvétele)

galom. A Magyar Értelmező Szótár készítői
számára nem, nekik megvan a véleményük:
„kellemes (vidám) időtöltés" a szórakozás. A
szórakoztató pedig: „elmélyedést nem kívánó,
csak szórakoztatni akaró". Ez van.

Az én elképzeléseim a szórakozásról ennél
sokrétűbbek. Fogalmam sincs, kívánnak-e tő-
lem elmélyülést Csehov vígjátékai, Joseph Hel-
ler regényei, Örkény István novellái, Jiři Menzel
filmjei, de szórakoztatásomról hathatósan gon-
doskodnak. Akad viszont sok afféle film, színda-
rab, műsor s a többi, mely a közfelfogás szerint
„kellemes (vidám) időtöltésnek" számít, szá-
momra azonban csupán kellemetlen (unalmas)
időpocsékolás.

Mi szórakoztat és kicsodát? A kérdésre adan-
dó válasz személyes természetű. Lehet persze
átlagszámítással élni, s megfigyelni, mi szóra-
koztatja az emberek többségét. Ilyesfajta ta-
pasztalattal bármelyik színházi jegypénztár ren-
delkezik. Egy nyájas pénztárosnő szíves tájé-
koztatása szerint a nála megforduló nézők szinte
soha nem használják a „szórakoztató" kifeje-
zést, amikor a játszott darabok felől
érdeklődnek. „Valami jó kis marhaság van-e,
hogy guruljunk a röhögéstől!" - kérdezték tőle a
minap..

Ez világos beszéd. Tömören összegzi, hogy
mit óhajt a néző, amikor úgynevezett szórakoz-
tató darabhoz vált jegyet. Röhögni vagy legalább
nevetni akarunk, ha már kiadtuk a száz (százöt-
ven, kétszáz) magyar forintokat. Minimum so-
molyogni. Kérdés azonban, hogy a saját életün-
kön - gondjainkon, dilemmáinkon - akarunk-e
mulatni vagy inkább olyas dolgokon, melyeknek a
mi világunkhoz semmi közük. E bökkenő kap-
csán válik ketté a közönség, s két ellenvélemé-
nyű csoportja nehezen ért szót.

Van, aki mindent elfeledni vágyik, s szeretné,
ha olyan történet részese lehetne - amelynek
éppenséggel soha, semmilyen körülmények kö-
zött nem lehet a szereplője. Imádja, ha királyok
hálószobájába kukkanthat be, vagy a meseautó
utasait figyelheti, netán két emelet lakóinak bol-
dogságát. Az ilyen néző számára a pesti színpa-
dok kínálata egyre dúsabb, ámbár még elmarad a
világpiaci átlagtól.

De akadnak olyan nézők is - igaz, kevesebben
-, akiket nem érdekel az, amihez nincs semmi
közük. Számukra csupán az olyasféle kellemes
időtöltés vonzó, amelynek reflektorfénye az ő
hálószobájukba, autójukba, ebédlőjük-be világít.
Közibük tartozom, s ez meghatározza a
véleményem, amikor a pesti színpadok szóra-
koztató kínálatát mustrázom.

Adják például Woody Allen Lebegő fénybubo-

rék című korai munkáját a Játékszínben. Mikor
ott jártam, nemcsak a pótszékeken ültek, hanem
a szőnyegen is, sőt néhányan állva nézték végig
az előadást. Woody Allenről - filmjeiből - már
majdnem mindenki tudja, hogy csupán egy baja
van az élettel: azt szeretné, ha valaki más lehet-
ne. E darabjának hőseit, a Pollack családot s
kapcsolt részeit ugyanez a vágy hajtja.

Az elvirágzott szépasszony (Hernádi Judit) új-
ra csábító nő - sőt művésznő - szeretne lenni, a
sikertelen kis pincér és szerencsejátékos (Tordy
Géza) pedig hősszerelmes és gazdag. E
méltányolható álmok bűvkörében él az összes
többi szereplő is - megvalósításuk Brooklynban
éppolyan nehéz, mint a Wesselényi utcában,
amelynek tájékára Valló Péter rendező áthelyez-
te a színművet.

Érdekesen üzemel a forgószínpad (a díszlet is
Valló munkája) a csöppnyi játéktéren; jól model-
lezi az amerikai blokklakást, s léptékét a magyar
méretekhez igazítja. A darabból csupán egy - a
mi életünkből logikusan adódó - végfordulat hi-
ányzik ahhoz, hogy szórakozásom felhőtlen le-
gyen. De Woody Allen korai munkái éppen ilye-
nek; fél szemét a színházi jegypénztárra füg-
gesztve írta ezeket, s mint föntebb jeleztem, a
nézők zömének nem hiányoznak ami életünkből
adódó fordulatok.

A Pesti Színház többször bevált olasz komédiát
tart műsorán. Dario Niccodemi Hajnalban, dél-

ben, este című darabja azt a kaptafát használja,
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Teaház az Augusztusi Holdhoz (MTI-fotó -
Ilovszky Béla felvétele)

amelyre Molnár Ferenctől Neil Simonig míves
szórakoztatók varrtak cipőt; az alapötlet egy má-
sik hasonló darab címével sommázható: Jövőre
veled ugyanitt. Niccodemi ennél is rövidebb idő-
távban gondolkodik; a cím míndent elárul.

Nem tudom, Balázs Péter miért éppen e szá-
momra kevéssé szórakoztató darabbal debütált
rendezőként. Azt sem tudom, maga választotta-
e, vagy színháza ajánlta föl neki. Annyi bizonyos,
hogy a kétszereplős darab látszólag egyszerű
rendezői feladat - hiszen csak két színészt kell
irányítani -, így megfelelőnek tűnhet egy közép-
korú színész első rendezői próbálkozásául. Ám
nem az. Tapasztalt színész számára más színé-
szek irányítása lehet a legkisebb probléma a
rendezésben. Valójában egy kétszereplős
színmű megrendezése éppen azért nehéz, mert
minden részletnek óriási a jelentősége. A
Csongor és Tünde és a Sirály világát ötvöző
díszlet például eléggé idétlenül fest - a fentről
lógó méregzöld vásznakról alig tudtam levenni a
szemem.

A kitűnő Eszenyi Enikő mindent megtesz,
amire e negédes duettben módja nyílik. Szá-
momra a legmulatságosabb pillanat az, amikor a
legeslegvégén a partnere (Kaszás Attila) fülébe
kell súgnia a csattanót - egyetlen szót -, még-
hozzá úgy, hogy azért az egész nézőtér értse.
Ama csattanó így hangzik: szeretlek! Némelyek a
zsebkendőjükért nyúlnak, én meg csodálkozom,
miért kell két marokkal szórni a porcukrot a
mézbe.

A Madách Színház úttörőként merészkedett a
szórakoztatás ingoványos lankáira, több évvel
ezelőtt. A Macskák volt az első hamisítatlan Bro-
adway-musical, amelyet Pesten viszonylag ide-
jében, s az eredetit idéző színvonalon mutattak
be. Olykor még ma is játsszák. Andrew Lloyd
Webber, a műfaj legsikeresebb zeneszerzője,
szeret tiszta forrásból meríteni. T. S. Eliot cicák-
ról szóló verseihez egyszer, a Bibliához kétszer
fordult, librettót keresve. A Jézus Krisztus Szu-
persztár valószínűleg a műfaj klasszikusa, több
hazai tárgyú próbálkozás ihletője.

A Madách most mégis Webber egy korábbi
darabját - József és a színes, szélesvásznú

álomkabát- tűzte színre. A választásnak lehet-
tek anyagi okai (talán a frissebb s többet játszott
Webber-művek játszási joga többe kerül), de ez
a színház magánügye. A József s a többi
meglehetős szabadossággal kezeli a bibliai
József „sztoriját', s alakítja zenés-táncos
betétek sorozatává. Az egyes számok Las Vegas
legkitűnőbb lokáljában is megállnák a helyüket
- megjegyzem, éppen ottani tapasztalatokra épít
legtöbbet a Broadway. Az éjszakai
mulatóhelyeken persze az úri közönség már
kapatos, és a műsor kevésbé fontos, mint férfiak
gerjedelme nők után (és fordítva, és egyéb
felállásokban is).

No de eszemben sincs, hogy a József és test-
véreihez hasonlítsam vagy mérjem a történet
musicalváltozatát. Az énekesek és táncosok
„számainak" ritmusát a közönség várható nyílt-
színi tapsaihoz igazította a rendező, Szirtes Ta-
más és számításai pontosnak bizonyultak. A Jó-
zsef és a színes, szélesvásznú álomkabát Pes-
ten forró sikert arat, s így igazolni látszik a Ma-
dách Színház darabválasztását.

A zajos tetszést csak részben magyarázhatja,
hogy a Broadway-musical hiánycikk a magyar
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Tordy Géza a Lebegő fénybuborékban (Sárközi
Marianna felvétele)

színpadokon. Valójában inkább azért tombol a
közönség, mert a Madách Színház színtársulata
csakugyan mindent tud, amit e műfajban tudni
lehet. Kimagaslik a csapatból Hűvösvölgyi Ildikó
és Szerednyey Béla, profizmusukkal csupán a
díszlettervezőé vetekszik. (A díszlet - csakúgy,
mint a világítás - Götz Béla munkáját dicséri.)

Minden hibátlanul működik tehát, mégis keve-
set kaptam. Immár nem kápráztat el, hogy nem
hamis az ének, hogy egyszerre emeli lábát a
tánckar, s a mikrofonok is csak egyszer-egyszer
gerjednek be. Nagy teljesítmény ez egy magyar
társulattól, mégis, a Macskák után már
adottság-nak veszem.

Az Aranytó, Ernest Thompson színműve, is-
merős lehet a magyar közönség számára; híres
film készült belőle, Katherine Hepburn és Henry
Fonda játszotta a két főszerepet. Több szerep
nincs is a darabban, ámbár még négyen tűnnek
föl a Madách Kamara színpadán. Nálunk Tolnay
Klári és Mensáros László tölti a nyarat az omla-
tag tóparti házikóban, valahol Maine államban.

Jelzem, Bush elnök hétvégi otthona is arrafelé
van. Ám a mi öreg házaspárunkat nem érdekli a
politika, őket csak egy öreg házaspár érdekli.
Pontosabban az asszonyt a nyolcvanéves férfi;
míg viszont a férfit is a nyolcvanéves férfi. Vagyis
hát... a végére kiderül, hogy azért az asszonyt is
szereti egy kicsit... irinyó-pirinyót.

Megint kísért a jövőre velünk ugyancsak-

szindróma, de a klisét átfűti Tolnay és Mensáros
ihletett játéka. Ők ketten már sokszor voltak
együtt ugyanígy, s mint tudjuk, nyerő csapaton
ritkán változtat az edző.

A Madách Kamara mutatta be a Teaház az
Augusztusi Holdhoz című komédiáit is, méghoz-
zá december harmincegyedikén, Huszti Péter
rendezésében. A premier napja szilveszteri
mulatságot sejtet, pedig ügyesen megírt
színdarab ez. John Patrick egy közepes
regényt adaptált színpadra. Az időközben kitört
perzsa-öbölbéli háború különös gellert ad e
történetnek, mely egy japán szigeten
játszódik, ahol a megszálló amerikai
parancsnokság szeretné jóra tanítani a
bennszülötteket - ám a dolog fordítva sül el.

Huszti már megrendezte ezt a darabot, fő-

iskolai növendékeinek vizsgaelőadásául, abban
tűnt föl annak idején Mácsai Pál és Hirtling István.
A mostani előadásban is ők viszik a prímet,
oldalukon Székhelyi Józseffel. Mácsai japán
nyelvtudása és magyar nyelvtörése rengeteget
fejlődött az évek során.

Az előadás kitűnő, de természetesen - né-
hány célzást leszámítva - ez sem rólunk szól.
Persze, az ilyesfajta szórakoztaténusz nem az-
zal a szándékkal íródik, rendeződik, játszódik,
hogy föltárjon bármit is a való világból, számon
kérni sem érdemes rajta.

Ám én azért ragaszkodom korszerűtlen esz-
ményeimhez. Nem hiszem, hogy a színpad mű-
vészei ilyesféle föladatokról álmodoztak, amikor
e pályára léptek, s én sem ezért lettem néző. Ha
nem rólunk szól a mese, a végkifejletkor sem mi
leszünk a boldogok. S ha jól mulattunk s tapsol-
tunk sokat, annyi marad csak az egészből, mint
amennyire egy pohár ásványvízből emlékszünk,
melyet a vacsorához ittunk.

Persze most, amikor a világot nemcsak egy
súlyos háború, hanem rettenetes olajfoltok és
vegyi bombák is fenyegetik, kell, hogy legyen
elég kellemes (vidám) időtöltést kínáló darab a
színházak műsorán. Most van a szezonja. Rá-
adásul lehet, hogy maholnap ásványvízre sem
futja.

Felbontotta 1993-ig szóló szerződését Michael
Bogdanov, a hamburgi Deutsches Schauspiel-
haus angol rendező-igazgatója, e minőségben
Peter Zadek utóda. Az ok: kétmillió márkás defi-
cit. Egy évvel korábban megvált tisztétől Frank
Dunlop rendező is, az edinburgh-i fesztivál
igazgatója. Az ok: nézeteltérés a városi hatósá-
gokkal.

Franz Vranitzky kancellár hosszasan tárgyalt
Peter Steinnel, akire a salzburgi fesztivált sze-
retné bízni. A jelölt feltételei: több pénz és több
tér a prózai színháznak.

A bécsi Akademietheaterben volt az ősbemuta-
tója Rolf Hochhuth új drámájának. Címe: '14
nyara. Haláltánc. Az első világháború előzmé-
nyeit tizenhárom jelenetben felvillantó mű fő-
szereplői: Ferenc József és Vilmos császár.

Észak-Rajna-Vesztfália német tartomány 1992
márciusában Népek Fesztiválja címen monst-
rerendezvényt tervez. Mind a tizenöt szovjet
köztársaságból meghívtak együtteseket, ám
ezek egy része most lemondta a vendégjátékot:
nem kívánnak közös szovjet program keretén
belül fellépni. Így a nagy szovjet színházi sereg-
szemle mindenestől elmarad.


