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mi kalandba, de később riadtan tiltakozik az el-
len, hogy beismerje: nem érti, mit is akar vele
Ruth. Fráter Kata Ruthjának legvonzóbb tulaj-
donsága a kiismerhetetlensége. Ártatlan játék-
kedv és visszafogott romlottság keveredik ab-
ban, ahogy meghódítja a férfiakat. A Jantyik
Csaba megformálta Teddy nyugalma nem más,
mint tehetetlenség, fölénye valójában megalá-
zottság. Németh László István Samje buta kis-
ember, aki a kétségbeesés pillanataiban nem lé-
tező morális fölényével hivalkodik.

A komikum forrásai a hatvanas éveket idéző
jelmezek is (tervező Király Anna). Ruth egykoron
elegánsnak számító ruhája és pongyolája ma in-
kább alpárinak tetszik; még korhű frizurája is ko-
mikusnak hat. Max az időn kívül rekedt kóborló-
nak tűnik elnyűtt szvetterében. Sam egész sze-
mélyiségét jellemzi a merev sofőregyenruha.
amelyet mindvégig visel. Lenny otthoni öltözeté-
ben is selyemfiúnak látszik. Teddy úgy hordja
elegáns öltönyéhez a fémkeretes szemüveget,
mint a tudálékosság folyton félrebillenő maszk-
ját.

Bizarr színmű

A születésnap soproni bemutatója leginkább egy
középfajú színmű előadásához hasonlít. Néhol
mosolyt fakaszt a játék, máskor komorabb han-
gulatok születnek - időnként a bohózatszerű-
ség, később a fenyegetettség árnyalata erősödik
fel, de határozottan egyik irányba sem mozdul el
a produkció. Valló Péter rendezése kerül minden
olyan hatáselemet, amellyel a darab bármely vo-
nulatát is felerősíthetné. A realista színjátékfor-
mát némi stilizációval, néhány groteszk megol-
dással egészíti ki az előadás, mindez azonban a
naturalista közelítésmódnak nem életszerűsé-
gét, inkább csak színházszerűségét erősíti meg.
A rendező tartózkodik attól, hogy készséges ma-
gyarázattal szolgáljon a történet középpontjá-
ban álló rejtélyre, de nem kívánja különösebb
kétségek közt sem hagyni (kétségbeejteni) né-
zőit. (Az előadást figyelve az volt az érzésünk,
hogy Stanley valamiféle kiugrott titkosúgynök le-
hetett, akin most elnapolt bosszút áll a szerve-
zet.) A fenyegetettség érzése jelen van az elő-
adásban, de talán kissé meghatározatlan, és túl-
ságosan is általános az a társadalmi
mondanivaló, amelyet - nem különösebb
személyességgel és szenvedéllyel - közvetít.
Mindennek összhatásaként tisztes
átlagszínvonalú, de kissé jellegtelen előadás
született Sopronban, amely inkább csak vonzó
kuriózumként tálalja a színházzal most
ismerkedő polgári közönségnek a darab
alapélményét: a polgári illúziók széthullásának
katasztrófaérzetét.

Valló előadásában átadja a főszerepet színé-
szeinek, lemond arról, hogy közös koordináták

közé szorítsa játékukat. A színészi játékstílus
ebből következő sokfélesége hiányérzetet kelt:
számos karakteres részlete van a produkciónak,
melyek azonban csak töredékes darabértelme-
zést közvetítenek. A (kissé talán egyoldalúan jel-
lemzett) figurák nem tűnnek egy koherensen fel-
épített színpadi világ szereplőinek.

A Dobák Lajos megformálta Petey magába
forduló, fáradt öregember. Nem bosszantják már
különösebben a megszokás otthoni szertartásai,
nem zavarják össze a váratlan látogatók. Rég
begubózódott csendes esti sakkpartikkal és haj-
nali sétákkal színesített magányos életébe. Ha-
cser Józsa Megje Gelsomina megöregedett, el-
fásult rokona. Az ostoba játszmákba belebutult
háziasszony esetlen, szeretetre éhes bohóccá
vedlik, amikor a születésnapi partira készülve
belebújik divatjamúlt estélyi ruhájába. Gyermeki
lelkületével képtelen bármit is felfogni abból, ami
körülötte történik. Gáti Oszkár Stanleyje a deka-
denciájába beletunyult, frusztráltsága elől a kö-
zömbösségbe menekült átlagpolgár. Nem okoz
neki különösebb örömet az a kíméletlenség,
ahogy Meget leckézteti, nem hozza igazán izga-
lomba az sem, amellyel Luluval flörtöl. Mintha
Stanley épp a teljes konformizmusban keresné a
szabadságát: a tömeglétben, ahol bármit tehet,
senki nem veszi már észre, az átlagéletben,
amely láthatatlanná teszi. A szabadság ezen
végső illúziójától fosztja meg őt két titokzatos férfi
érkezése. Életkedve, élni akarása utolsó megfe-
szítésével igyekszik megfelelni a váratlan ven-
dégek keltette kihívásnak. Ösztöne azt súgja:
meneküljön; önérzete harcra buzdítja. Meg is kí-
sérli az ellenállást, de ahol már csak rombolni le-
het, ott maga veszíti a legtöbbet. Székhelyi Jó-
zsef Goldbergje elegáns, kimért, kissé titokzatos
úriember, aki tisztában van vele, hogy mindenki-
ben képes jó benyomást kelteni. Szerep ez,
melyből büszkeségét meríti: előre gyártott bó-

A választások évében természetesen két v -
déki színházunkban is előkerült Nagy Ignác
másfél évszázados darabja, a Tiszt-újítás. A
téma időszerű, lehet tehát számítani a
közönség érdeklődésére. Kérdés csak az,
vajon időszerű-e a reformkor, rá tud-e
hangolódni arra színház és néző egyaránt. Felis

kokkal kedveskedik Megnek, célratörőbben ud-
varol Lulunak. Öntetszelgő pózai mögül csak né-
ha villan elő kegyetlensége és erőtlensége. Tá-
vozásuk előtt előszedi a bőröndből az expandert,
de csak akkor képes kihúzni, amikor csupán
egyetlen rugó maradt rajta. Rendíthetetlen mo-
solya mintha azt sugallná: nem az a fontos, amit
tudok magamról, hanem az, amit mondok. Sza-
kács Tibor McCannje bőrdzsekibe bújt
bárdolatlan, darabos figura. Tele van
szorongással, ami-kor a házba érkezik
(engedelmesen vonul gargalizálni a konyhába),
távozásukkor azonban csupa hivalkodó gesztus:
az asztalra rakja a lábát, amikor a bakancsát
tisztítja. magabiztos durvasággal kergeti ki a
szobából Lulut. lvancsics Ilona Luluja keveset
képes felfogni a körülötte történtekből, épp ezért
alig rendíti meg az, ami megesik vele.

A mostani szobaszínházi bemutatók a Pinter-
játszás lehetséges alternatíváját jelezték; az ab-
szurdba hajló komédiát és a bizarr társadalmi
drámát. Az előbbi megközelítést képviselő deb-
receni előadás váratlanul erőteljesnek, átgon-
doltnak hatott, az utóbbi lehetőséget megvalósí-
tó soproni bemutató kissé színtelennek, némileg
következetlennek tetszett.

Harold Pinter: Hazatérés (debreceni Csokonai Szin-
ház Stúdiószínháza)

Forditotta: Kéry László. Diszlet-jelmez: Király Anna f.
h. Zenei szerkesztő: Árkosi Árpád. Világítás: Domb-
rády Csaba. A rendező munkatársai: Rácz Mária, Se-

res József, Töreki Attila. Rendező: Árkosi Árpád.
Szereplők: Kóti Árpád, Tóth Tamás, Németh László
István, Tóth Zoltán, Jantyik Csaba, Fráter Kata.

Harold Pinter: A születésnap (soproni Petőfi Színház)

Fordította: Bányai Geyza. Jelmez: Dőry Virág.
Játék-tér: Valló Péter. Zene: Melis László. A rendező

munka-társa: Juhász Sándor. Rendezte: Valló
Péter.
Szereplők: Gáti Oszkár, Hacser Józsa, Dobák Lajos,
Székhelyi József, Szakács Tibor, lvancsics Ilona.

merhetők-e az akkori nyelv, az akkori szokások,
az akkori színházi klisék alatta mi mai választási
és főképp életkérdéseink? Ebben a kellemes
szerelmi és közéleti vetélkedésben találunk-e
valamit, ami komor kampányidőszaki hangula-
tunkkal találkozik, netán azt felderíti? Igénye-
sebb színrevitel azt a kérdést sem kerülheti meg,
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hogy milyen a kapcsolatunk múltunkkal? Tu-
dunk-e egyáltalán kapcsolatot teremteni vele?
Eleven-e számunkra, bennünk ez a múlt, s ha
igen, az jó-e vagy sem, ha pedig nem, akkor
nyertünk-e vagy veszítettünk e veszteséggel?
Több törésvonal mentén szétdarabolódott társa-
dalmunkban az is felmerülhet, hogy az érintetle-
nebb vidék ugyan még őriz valamit abból, amiből
a múlt század negyvenes éveiben ez a darab
táplálkozott, de a modernizálódott főváros már
végképp elszakadt attól a világtól. Erre utalhat az

is, hogy Pesten senkinek sem jutott eszébe a
Tisztújítással fogadni az országos tisztújítást.

Kaposváron a modernizációval küszködő
örök magyar vidék kerül a színpadra. Miközben
az urak, az értelmiségiek szerelmi és politikai
csatáikat vívják, intrikáikat folytatják, a cselédek
technikai csodabogarakkal bíbelődnek. A levele-
ket pedál nélküli kétkerekű faszerkentyűn gör-
dülve hurcolják, a kertben felállítanak egy vil-
lanyhajtású tusolót, amelyhez viszont az áramot
pedálozással lehet előállítani. A Pestről jött
szo-

Némedi Árpád (Darabos), Znamenák István
(Heves) és Spindler Béla (Tornyai) a kaposvári
előadásban (Simara-fotó)

balány ki is próbálja. Khell Csörsz fűcsomós,
nagyjából rendben tartott, realisztikus falusi tájat
állított a színpadra. A játékteret haránt ösvény
szeli át, itt játszódnak le az utcai jelenetek, s csak
könnyen átléphető, alacsony korlát keríti a főor-
vos portáját, ahol a legfontosabb események tör-
ténnek. Az alispán ügyeit hasonlóan elrendezett
teremben intézi, mintha éppen tatarozás alatt áll-
na a megyeháza, oldalt szék- vagy padsor leta-
karva, átlósan pedig nagyjából a falusi utca
nyomvonalát követő palló kígyózik. Cselényi Nó-
ra ruhái vagy ötven esztendővel későbbre helye-
zik a reformkori történetet, nagyjából a század-
forduló tájára.

Az előadás fő erénye azonban a színészek já-
téka. Bezerédi Zoltán rendezésében sikerül ele-
ven emberi figurákat, jellemeket formálniuk a
vígjátéki klisékből és politikai szócsövekből. S
egyúttal sikerül eltakargatni a történet apró döc-
cenőit, dramaturgiai nehézségeit. A karikírozás
és a helyzetkomikum maximális kihasználása
többnyire egyensúlyban marad a jellemábrázo-
lással. A főbb szereplők politikai elvei és szerelmi
vérmérséklete köré teljes személyiség formáló-
dik. Hunyadkürti György pipogya, apolitikus főor-
vosa jámbor, szinte derűselkeseredettséggel vi-
seli az egész előadás alatt annak következmé-
nyeit, hogy egyszer merészelt megkörnyékezni
egy kacér szobalányt. A fontolva haladó szolga-
bíró tisztességét Spindler Béla kicsinyt nehézkes
elmével is megtoldja. A rohanvást haladni kívánó
pesti ügyvéd Znamenák István alakításában gát-
lástalan, hebehurgya törtetőnek is mutatkozik.
Börcsök Enikő a szép özvegyet, akinek kezéért
és vagyonáért nem utolsósorban folyik a politikai
csata, okos, sőt rafinált, megfontolt, emancipált
asszonynak mutatja, a politikával divatszerűen
foglalkozó orvosnét Pogány Judit kedves, gyer-
meteg vonásokkal árnyalja. Pontos karaktereket
formái Lipics Zsolt, Némedi Árpád, Szula László,
Kelemen József, Törköly Levente, kiváló epizód-
alakítás Tóth Béla öreg zsidó fogadósa, Csapó
Virág pedig a szobalány szerepében az egész
előadás alaphangját adja meg a házból kihallat-
szó hamis dalolásával: a minőségigény nagyvo-
nalú mellőzéséről szól ez a kántálás.

Csekély erőlködéssel a darabból kiolvashatók
lennének akár mai pártálláspontok is. Konzerva-
tivizmus és gyökeres felforgatás között Nagy Ig-
nác a fontolva haladásra szavazott. A kaposvári
előadás nem annyira a politikai álláspontok ütkö-
zésére, mint inkább a választásokat övező kor-

Czibulás Péter (Langyos) és Kéner Gabriella
(Aranka) a szolnoki előadásban (Szűcs Zoltán
felvétele)
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rupcióra, manipulációra, az emberi minőség ha-
nyatlására, a végeredmény véletlenszerűségére
irányítja a figyelmet.

Szolnokon viszont zenés vígjátékká alakult a
Tisztújítás. Várady Szabolcs verseire Másik János
gusztusos múlt századi románcokkal toldotta
meg az előadást. Szőke István pedig harsány
népszínművet rendezett. Szegő György csinos,
tiszta kisvárosi utcát, udvart, szobabelsőket va-
rázsolt a zsinórpadlásról leereszkedő festett
vásznakra, Fekete Mária elegáns reformkori ru-
hákba öltöztette a szereplőket. A rendező pedig
szokásához híven folytonos hangoskodásra bír-
ta őket. Kiváltképp Dobos Ildikó altja érvényesül,
úgy szól, mintha süket lenne a főorvas felesége. A
szereposztás egyébként nagyrészt véletlen-
szerűnek tetszik, három-négy férfiszerepet nyu-
godtan fel lehetne cserélni. Alkatilag jellegtelen,
színészileg jelentéktelen figurák szakszerűen
ágálnak a színpadon. Kivétel Czibulás Péter, aki-
nek a főorvos szerepében akadnak emberi pilla-
natai, és Kaszás Mihály, aki viszont mintha A re-
vizorból lopta volna át Hajlósi aljegyző erősen el-
rajzolt alakját.

A népszínműves, vígjátéki szándékot mutatja
az is, hogy a házasság és a politikai karrier kettős
boldogsága felé tartó szerelmes még bonviván-
nak is túl fiatal, Várnai Szilárd mintha egyenesen
az iskolapadból csöppent volna a szolgabíró-
ságba. Igaz, nagyon rokonszenves, és szépen
énekel, de a kiérlelt politikai nézetek éppoly távol
állnak tőle, minta szép özvegy iránti hosszan tit-
kolt, tartózkodó szenvedély. Ez utóbbi vonatko-
zásban azonban legalább némi kamaszos gátlá-
sossággal kölcsönöz realitást a figurának, ami
azonban nemigen illik a jövendő alispáni hivatal-
hoz. Kéner Gabriella víg özvegye szép és fiatal,
de alapvetően hamis. Bátorsága meggondolat-
lanság, életkedve hisztéria, cselszövénye pusz-
tán könnyelmű kockázatvállalás.

Az előadás különben szórakoztató. Kellemes
tavaszi mulatság, alkalmas évad végi jutalom a
hűséges bérlőknek. De a bemutató idején
valószínűleg senkinek sem juttatta eszébe a
közelgő választásokat. Akárcsak a kaposvári
előadás. Az többről szólt a napi aktualitásnál, a
szolnoki kevesebbről. A maga módján mindkét
produkció igazolta, hogy mit ér színházban a
ternatikus időszerűség.

Mindkét előadás rendezőjét dicséri egyéb-
ként, hogy egyikük sem próbálta meg közvetlenül
aktualizálni a reformkori darabot. Mindketten
kerülőutat válsztottak. A kaposvári produkció a
modernizáció görcseivel szembesíti Nagy Ignác
vígjátékát, a szolnoki egy felpörgetett, kihango-
sított népszínművé alakítva szeretné hozzánk
közelíteni. Az előbbi szellemi, mentalitásbeli kö-
zösséget talál jelen és múlt között, az utóbbi a
színpadi forma külsőségeinek hiszterizálásával

próbál közelebb kerülni izgágább korunkhoz. Az
előbbi az emberi lényegben, jellemben, viselke-
désben talál hasonlóságokat, a másik csak a
kocsmajelenetek komikumával tud hatásos len-
ni. Az előbbi úton messzebb jutni. Az utóbbi is
járható. De csak helyben.

Nagy Ignác: Tisztújítás (kaposvári Csiky Gergely Szin-
ház)
Dramaturg: Eörsi István. Zene: Hevesi András.
Díszlet: Khell Csörsz m. v. Jelmez: Cselényi Nóra.
Segéd-rendező: Hock László és Hornung Gábor.
Világítástervező: Bányai Tamás. Rendező:
Bezerédi Zoltán.
Szereplők: Hunyadkürti György, Pogány Judit, Bör-
csök Enikő, Csapó György, Spindler Béla, Lipics Zsolt,

Anita szereti Csíkot, de Csík már nem szereti
Anitát. Anita gyereket vár tőle, de a fiúnál
már más van soron, most éppen (Kitty,
aki Fruzsina utóda. Kitty természetesen
féltékeny Anitára, mert tudja, hogy Anita emléke
nem múlt el nyomtalanul, és bármikorfiel-
lobbanhat a fiúban a szenvedély. Anita kiábrán-
dult, magányos, önmagát keresi, csapong, sze-
szélyeskedik, toporzékol, magába zuhan, haza-
költözik, ócska kalandokba keveredik; di Rosa
nője lesz, „Olaszba" menne pénzt keresni, de
magára csodálkozik, „jé, konzumálok".

A rámenős Kitty megszerzi Csíkot, de érzi,
napjai meg vannak számlálva, színész
barátjának időről időre új hús kell. A poszterekkel
kistapétázott legénylakásban megjelenik
Fruzsina, a szintén átejtett exbarátnő, hisztizik
egy sort, picinykét beletörli a fiúba topánkáit,
majd visszakullog Lovasshoz, egy nála korosabb
férfihoz. Lovassról tudni kell, hogy Anita apja, s
közepesen blazírt, közepesen cinikus, ám hamleti
(s peclagógiai) szenvedélyekkel megvert
kórboncnok; szívek, tüdők, zsigerek tudora.
Lovass atyához illőn szereti Anitát, s mint már
jeleztük, momentán együtt él lánya barátnőjével,
Fruzsinával.

Minderre csak fokozatosan derül fény, Anita
mintegy véletlenül találkozik össze az apja ágyá-
ból tápászkodó lánnyal, merthogy fájdalmasan
becsődölt viszonya után épp haza készül
költözni apjához.

Négy nő, négy férfi szövögeti s bontogatja a
szerelmi történet hálóit, a három vetélytársnő-
modell szenvedélyét a „beérkezett" énektanár-
nő, Kati női pályája ellenpontozza: egy szétesett,

Znamenák István, Némedi Árpád, Tóth Béla, Szula
László, Kelemen József, Törköly Levente, Csapó
Virág.

(Szolnoki Szigligeti Színház)
Zene: Másik Jár os. Versek: Várady Szabolcs. Díszlet:
Szegő György. Jelmez: Fekete Mária m. v. Zenei
vezető: Verebély József. Rendezőasszisztens:
Czeizel Gábor. Rendező: Szőke István m. v.

Szereplők: Czibulás Péter, Dobos Ildikó, Kéner
Gabriella, Magyar Tivadar, Várnai Szilárd, Kaszás
Mihály, Vasvári Csaba, Kákonyi Tibor, ifj. Ujlaky
László, Horváth Gábor, László Sándor, Gombos
Judit, Szabó Csaba, Árva László, Czakó Jenő,
Czákler Kálmán, Fazekas Attila, Szöllősi Zoltán.

de pragmatikus erőszakkal egybetartott kapcso-
lat csömörével„ a háttérben egy ajándékul hátra-
hagyott gyermekkel. A középkorú Lovass Itáliá-
ba szakadt, kétes egzisztenciájú barátja, di Ro-
sa, valamint annak háziszolgája teszi teljessé a
férfiak galériáját. Di Rosa idegenbe szakadt ha-
zánkfiá, aki önmagát keresni tér meg az immár
szabad hazába; Saturnio, di Rosa mindenese
afféle slapaj, aki rendre elvégzi a piszkos munkát
gazdája helyett. Saturnio együtt él Katival, akit
szívből utál, és aki foggal-körömmel ragaszkodik
hozzá, holott jól tudja, a fiú ugyancsak Anita után
ácsingózik.

Gyanúsan közhelyes, banálisan hétköznapi ez
a szerteindázó s önmagába visszakapcsoló-dó
szerelvi körtánc. A dráma dialógusai, figurái és
szituációi i:3 ilyenek: hétköznapiak, laposak. (A
szereplők nevei - két kivétellel - ugyanezt a
közhelyéletérzést tudatosítják: divatos tucatne-
vek. S aligha véletlen, hogy a dráma címe az
egyik ilyen név lesz.)

Németh Ákos új darabja, úgy vélem, mind-
ezek ellenére duplafenekű és csavaros logikájú
színpadi játék. Zavarba ejt sablonos dialógusai-
val, banális szerelmi epizódjaival, kiszámítható
fordulataival. fekélyesnek és banálisnak tűnnek
figurái, földhözragadtnak mutatkoznak darabjának
szituációi. Közhelydramaturgiája mégis rafi-
náltan kidolgozott és drámai erővel teli. A szerző
olyannyira levegősen és látszólag lazán fölskic-
celve alkotta meg figuráit és szituációit, hogy egy
rendező és egy színház úgyszólván bármit „ki-
hozhat" belőlük. A rendezőnek és a játékosok-
nak legelőbb is ki kell tölteniük az epizódok s a
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