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▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

Budapesti Kamaraszínház a
Józsefvárosban Csizmadia Tibor
rendezésében bemutatta Jókai Mór
A hulla férje című drámáját, azaz,
mint a műfaji megjelölés mondja,

elodrámáját.
A melodráma, a nagy Magyar Értelmező Szó-

ár szerint, „az a komoly tárgyú és hangú drámai
ű, amely a tragikai magasztosság helyett ér-

elgősségével v. rémületet keltő motívumaival
kar érzelmeinkre, ill. idegeinkre hatni".
egtud-ható továbbá a színháztörténet

lapvető kézi-könyveiből, hogy a melodrámát a
9. század elején Guilbert de Pixerécourt, a
boulevard-ok

Corneille-je" s az „írástudatlanok drámaírója" vi-
rágoztatta fel, vérgőzös című és igen egyszerű
alapelemekből építkező happy ending-drámái-
val. Az ártatlan nő, az üldöztetett, a gonosz, az
üldöző zsarnok, a megmentő hős és együgyű
segítőtársa, nőrablások, kergetőzések,
gyilkosságok, szellemjárások. Heinz
Kindermann nagy színháztörténete Charles
Kean kapcsán egyenesen melodramatikus
játékstílusról beszél.

Egri Kati (Dalmaure Olivia) és Derzsi János
(Malmont márki)
(llovszky Béla felvétele)

Szóval boulevard-mű és hatásvadászat, nem
éppen jól csengő jelzők, erre készíti fel a nézőt a
hetykén vállalt műfaji megjelölés. S mi tagadás, a
történet kellően hátborzongató: egy megkínzott
és tetszhalálba kergetett ifjú asszonyt (Varga
Klára) szerelme, foglalkozását tekintve hulla-
vizsgáló orvos (Rátóti Zoltán), megszöktet a hul-
laházból. A gonosz férj (Derzsi János) eközben
beleszeret saját, görbe utakon nemzett leszár-
mazottjába, de pórul jár vele, mert az imádott
nagyvilági nő (Egri Kati) életének értelmét a férfi-
nem meggyötrésében látja.

A melodrámai történet kong egy kicsit, logikája
nem éppen következetes. Jókai azonban a
maga regényes mesterségével megbolygatta a
műfaji alapszabályokat. A rémhistóriát hiányta-
lanul kibontja, csakhogy az „érzelmeinkkel és
idegeinkkel játszó" nagymonológokba iróniát
csempészett, így aztán a melodráma, összes
dramaturgiai effektjével együtt, végül is egy igen
mulatságos, a bulvár műfajban szokatlanul rafi-
nált komédia alapanyagává válik.

Csizmadia és a társulat tökéletesen kihasz-
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nálta ezt a lehetőséget, annak tudatában, hogy a
mennydörgéssel és kriptasötéttel alátámasztott
ijesztgetés aligha remegteti meg a mai néző
szívét, inkább csak a rekeszizmát. Nem
próbálnak nagy víziókat létrehozni, de minden
műfaji szabályt betartanak, arra számítva, hogy
éppen ez a kifogástalanság teszi önnön
paródiájává a melodrámát: hangulatfestő hát-
térzene (Fuchs László), szép cifra jelmezek
(Schäffer Judit), sima futásúvá csiszolt jelene-
tek. Talán csak Csanády Judit illuzionista, ha-
mis rövidülésekkel dolgozó, azaz a színházi
architektúra nagy hagyományára támaszkodó
díszletei sikerültek kissé túl intellektuálisra a
melodramatikus harsánysághoz képest.

Az előadás legkifinomultabb találmánya
persze a melodramatikus játékstílus: amikor
Egri Kati elmondta (egyik) nagymonológját, ki-
oktatva az érte férfigyűlölővé válni készülő
szobalányát (Létay Dóra) a férfigyűlölet helyes
motívumairól és ideológiájáról - kényes, de
hatásos t é m a - , lenyűgözve figyeltem, hogyan
egyensúlyoz a csiklandóan nevetséges és a
„komoly tárgyhoz" méltó drámaiság között. Egy
széles gesztus (ezt nevezik teátrális-nak), arcél
a fényben, megfontolt szenvedélyű
hanghordozás - az effekt külön jelzés nélkül,
pusztán annak révén, hogy Egri Kati engedi a
melodráma oly szörnyen anakronisztikus stili-
záltságát érvényesülni, ellenállhatatlanul mu-
latságosan hat.

Ha ilyen tökéletes pillanat nem adatott is
meg minden szereplőnek, a játszók mindegyi-
ke, különösen Derzsi János, Rátóti Zoltán és a
vámpírrá maszkírozott boncnokot játszó Köl-
gyesi György, olyan szeretetteljes komolyság-
gal játssza e túlzott pszichológiai realizmussal
nem vádolható figurákat, hogy a szórakoztatás
nemes feladatát teljesítve az előadás mintha
még tanulsággal is szolgálna. Eszem-be
jutottak ugyanis a szívemhez közel álló
westernparódiák, valamint David Lynch újabb
filmjei, amelyekben az amerikai sztárfilmek
együgyűsége a végsőkig fokozódik, s anélkül,
hogy bölcselkedne vagy moralizálna, iróniába
fordul. A tanulság persze nem az, hogy lám
csak, nevetni is lehet a rémületesen - hiszen
aligha volt itt bármi rémületes -, hanem az,
hogy elkoptatott klisék és kihalt műfajok is
megeleveníthetők a szeretetteljes játék és a
nevetés révén. Persze, hogy klisé, összelap-
padt és hatástalan, de attól még szerethetjük.

Jókai Mór: A hulla férje (Budapesti Kamaraszínház)
Díszlet: Csanády Judit. Jelmez: Schäffer Judit. Zene:
Fuchs László. Rendezte: Csizmadia Tibor. Szereplők:
Egri Kati, Derzsi János, Varga Klára f. h., Rátóti Zoltán,
Kránitz Lajos, Létay Dóra f. h., Kölgyesi György, Tyll
Attila, Szőke Pál.

Shakespeare, az örök mester továbbra is
rejtelmes mosollyal kínálja tükrét. Rajtunk áll,
mit látunk meg benne. Országosan szerteszét
szóródott darabjaiban (a szezon eleji
Shakespeare-bemutatókban) most ismerős
helyzetek, hangulatok villannak fel időnként, egy
tükörbe csak félve sandító korszak képei. De
visszatükröződik a darabokban a Shakespeare-t
játszó színház is a hagyományaival,
adottságaival küszködő, ambícióit kereső jelen-
kori magyar színjátszás is.

Hogy tetszik?

A Pesti Színházban, az Ahogy tetszik előadásán
színház az egész színpad. A világot jelentő desz-
kákra újabb színpadot emeltek, amelyet elöl
alacsony, oszlopos korlát határol el a
nézőtértől. Hátul függönyös színházi páholy
zárja a teret. A szereplők kilépnek a Pesti
Színház színpadára, s mielőtt fellépnének a
színpadi színpadra, néhány

Eszenyi Enikő (Rosalinda) és Pap Vera (Célia)

az Ahogy tetszikben

pillanatra megállnak, megmerevednek. Színhá-
zat játszó színházban vagyunk tehát, ahol látha-
tóan a színész a főszereplő, s ahol a játékban is
eljátszott játékosság mindent urai.

„Milyen csapdába kerültem én" - mondja az
epilógusban az álruháit odahagyó Rosalinda
vagy inkább a szerepéből (a szerepnek megfele-
lően) kilépő Eszenyi Enikő. Az őszinteséggel va-
ló játék ez. Mert valóban ezek a zárópillanatok az
előadás leghitelesebb, legmegejtőbb percei - a
legőszintébbek, mondhatnánk, ha az önvallo-
más gesztusa nem egy színházi előadás tapsra
felhívó záróakkordja volna. Így feledteti el végleg
a nézőkből előcsalt mosollyal Rosalinda az álru-
hás kóborlás kínjait, Eszenyi Enikő pedig egy szí-
nésznő kétségeit. Hisz valóban csapdahelyze-
tek sokaságát rejti szerep, jelmez, színjáték.
Erről is beszél a darab. Erről is szólhatna az
elő-adás, ha nem csak a színészek teremtette
atmoszférában létezne, ha a játékot a
konstrukció biztos pillérei tartanák
egyensúlyban.

Rosalinda sorsát ugyanis valóban szemlél-
hetjük úgy, mint kényszerek szülte színészi ala-
kítások sorozatát. Mit tehetne a hősnő egy ellen-

séges udvarban, barátnőjének is megfelelni
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