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zacsvay Lászó (Hamuhó Ödön), Bodnár Erika
indauer Maris) és Szirtes Ági (Koncz Zsuzsa
lvételei)

amuszokban, kinyúlt kardigánokban és kitér-

esedett nadrágokban (de nem kevésbé figye-

mreméltó szerelés a bájgúnár trapéz trevira-

adrágja vagy a villanyórás kemény, fekete mű-

őr kabátja és kalapja sem); a bulira azután elő-

erül pár jobb napokra félretett cucc: a felemás

zemű Szevics Aranka (Szirtes Ági) kissé ron-

yos lurexminit és neccharisnyát húz (afakó póló

s a strandpapucs marad), mások megszaba-

ulnak néhány fölösleges rétegtől.

A színpadról sugárzik a játéköröm, a színé-

zeknek sejthetően nem könnyű nevetés nél-kül

asználatba venniük a lepusztult, eldurvult

öznyelv Parti Nagy fölpolírozta sziporkázó

áltozatát. Mindenki kitűnő, és - ahogy azt Máté

ábor rendezéseiben megszoktuk - nagyon

ntos és intenzív a csapatjáték is; a köz-

zürkeség és köznyomottság rengeteg egyéni

zínből, apró, mulatságos ötletből keveredik ki.

gaz, a legtöbb színésznek már régebbi isme-

se a most is betöltött szerepkör.) Az alakítá-

okat ugyanaz a fajta (tragi)groteszk árnyalat

zínezi, ami átszövi az előadás többi rétegét is. A

gkarakteresebb figura talán Szacsvay László

lamuszi, támadó-visszavonuló, tompa és

erezelt villanyóra-leolvasója, Tóth Jó-

zsef üveges tekintetű, rakás szerencsétlenség

családapája és Ujlaki Dénes aranyláncos-

műprémes, nagypofájú, lehengerlően maga-

biztos „korunk hőse"-figurája, aki - egyelőre -

mindenki közül a legkevésbé érzi át, amit va-

laki részegen eldadogott: „Mész, jössz, az itt

már ugyanaz. Innét már nem megy senki seho-

va".

Parti Nagy Lajos: Mauzóleum (Katona József Színház,
Kamra)
Díszlet: Horgas Péter. Fény: Pető József. Hang: Hor-
váth József. JelmezBerzsenyi Krisztina. Asszisztens:

Tóth Judit. Rendező: Máté Gábor.

Szereplők: Ujlaki Dénes, Lengyel Ferenc, Szacsvay
László, Takátsy Péter, Tóth József, Kiss Eszter, Hor-
váth József, Végvári Tamás, Benedek Miklós, Bodnár
Erika, Szirtes Ági, Máthé Erzsi.

Sárbogárdi Jolán íróilag kivívott karrierjét

rádiójáték, plusz színdarabok és

yomtatásban is) midőn valaki utánacsinálná a

ai magyar fiatal tehetséges dráma-, továbbá

zínműírók közül, megnyalná mind a tíz ujjat.

zzel szemben elöntené a féltékenység zöld

zörnye, mert hogy is tudhatna hozzá hasonló,

imondottan kulturáltan alkotni, mely még

zórakoztatónak is kiváló, valamint nem fe-

edkezhetünk meg a mélyen erkölcsileg morális

ondanivalóról?
Jolán lelke azonban oly tiszta és ábrándos,
int a Patyolat. Akit, ha megfeszülünk, sem tu-

unk szándékosan stílus szempontjából meg-
dézni, csak kizárólag a feltűnően kisportolt el-

éjű Reményi József-Tarján Tamás jóképű, sőt

sikeres irodalmár lenne képes megfelelően utá-
nozni, valamint számtalan pályatársunk, ők
azonban nem parodisztikus szándékkal.

Ó, azok a képzavarok! A pikánsan össze nem
egyeztetett mondatrészek! Ilyen töménységben
legfeljebb egy irodalmi lap szerkesztője találkoz-
hat effélékkel. Parti Nagy Lajos, Sárbogárdi Jo-
lán szülőatyja ebben a sanyarú munkakörben is
megőrizte humorérzékét és szívét. Bravúros
stílusparódiájában ugyanis csupán a dilettáns
író-nő - nyelvi és tartalmi szempontból
egyaránt - zsengécske művét teszi
nevetségessé, s nem magát a szerzőt.

Hőse iránt érzett részvéte nem pusztán a
Kosztolányi-féle ,,egy rossz költő míly megindí-
tó"- érzetéből ered; a grafomán Jolán idillikusan
romantikus regénye mögött sivár, magányos
sors dereng fel. A test angyala idealizált szerep-
lőinek kiglancolt élete és hamar megoldódó,
gyermeteg konfliktusai elárulják szerzőjük be
nem teljesülő vágyait. Az Odry Színpadon és
Debrecenben is játszott Ibusárban pedig kimon-
dottan az isten háta mögött élő vasúti jegykiadó-
nő ábrándvilága és a szürke valóság kontrasztja
állt a tragikomédia központjában.

A testangyala (amely az Ibusárnál korábban író-
dott) eredetileg nem színműnek készült, de a Je-
lenkorban 1990-ben megjelent regényparódiá-
ból csakhamar a rontott nyelvben tobzódó, élve-
zetes rádiójátékot rendezett. Valószínűleg e fel-
dolgozás s az lbusár sikerén felbuzdulva állította
színpadra a művet Tasnádi Márton rendező és
Czető Bernát László dramaturg, jó játéklehető-
séget teremtve ezzel Csákányi Eszternek és a
Merlin „fiókáinak" is.

Jópofa ötlet, hogy Tasnádi az elmesélt-felol-
vasott történet verbális poénjait filmbetétekkel

MAGYAR JUDIT KATALIN

ANGYALI SZÍNJÁTÉK
SÁRBOGÁRDI JOLÁN : A TEST ANGYALA
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egészíti ki, s ezáltal kitágítja a Merlin Klubszínház

picinyke játékterét is. Az étteremben elhelyezett

monitorok segítségével nemcsak a filmbejátszá-

sok, hanem a csöppnyi pódiumon ülő vagy a

bár-pultnál álló színészek is jól láthatók

valamennyi asztal mellől. A love story

csacskaságát jól ki-emelik a mese által

megelevenedő hősök jelmezei, az elképzelt

felhőtlen gazdagság szánalmasan mucsai

jelképei: az ordenáré műanyag szan-

dálos, klipszes, testhez álló miniruhába bújtatott

barátnők (Pető Fanni és Bozó Andrea) egymást

színben is kiegészítő egyformasága s a hőssze-

relmest alakító Horváth Ákos hófehér öltönye.

Sárbogárdi Jolánnak nagy szerencséje, hogy

egy olyan nagy színésznő jeleníti meg, mint Csá-

kányi Eszter, aki még a legmulatságosabb mon-

datszörnyeteget is rezzenéstelen arccal képes

kimondani; ugyanakkora tomboló viháncolás kő-

Csákányi Eszter (Sárbogárdi Jolán)

és Pető Fanni (Margittay Edina)

(Koncz Zsuzsa felvétele)

zepette fizikai, fiziológiai valóságával is megmu-

tatja az elbeszélő esendőségét. A regény felolva-

sása közben, a történet menetébe való folytonos

beavatkozás izgalma által, kezdetben keményre

lakkozott frizurája hamarosan csatakosra izzad, s

a pedáns külső szemünk előtt formátlanodik el. A

zilált kinézetű narrátor egyre nagyobb kont-

rasztot alkot hőseivel, a csábos fiatal lányokkal és

az elérhetetlenül bonviván külsejű férfiúval szem-

ben, akinek figyelmét reménytelenül tragikomi-

kus küzdelemben igyekszik felhívni önmagára.

Margittay Edina, aki „még soha nem volt egy-

máséi", és Balajthy Dénes fiatal, tehetséges tele-

víziós rendező szerelme végül minden akadályt

legyőz, s frigyük elkerülhetetlenül bekövetkezik,

ha mikrofonok potyognak is az égből. De a boldo-

gító igent a menyasszony helyett Jolán suttogja-

zokogja el vágyakozón a hüppögő happy endben.

Sárbogárdi Jolán: A testangyala (Merlin Klubszínház)
Írta: Parti Nagy Lajos. Látvány: Rajk László. Zene:
Demjén Erzsébet. Technikai munkatársak: Gyalog
Eszter, Hajdó Sándor. Dramaturg: Czető Bernát Lász-
ló. A rendező munkatársa: Szakács Ági. Rendező:
Tasnádi Márton. Az előadás videobejátszásai a Ba-
lázs Béla Stúdió segítségével készültek.
Szereplők: Csákányi Eszter, Pető Fanni, Horváth
Ákos, Koleszár Bazil Péter, Lázár Kati, Bozó Andrea,
Jordán Tamás, Kis-Várday Gyula, Kalmár Tamás,
Orosz Róbert.

A Lengyel Menyhértről szóló gyér szakiro-
dalom szinte egészében véve irodalmi
apológia. Ezek külön-külön bármilyen
meggyőzőek, a sok mentegetődzés még-
is azt sugallja, hogy az író valóban nem a
legkifogástalanabb művészi pedigrével került be
nemzeti panteonunkba. Lengyelnek ugyanaz a
„bűne", mint Molnár Ferencnek: nemzetközi kar-
riert csinált. Ehhez persze az is kellett, hogy so-
hase merészkedjen túl mélyre vagy ismeretlen
vizekre, ehelyett inkább virtuóz dramaturgiai és
pszichológiai mutatványokat végezzen a felszí-

nen. Mestere volta szakmájának, technikai zse-

ni. Mikor 1915-ben barátja, Hatvany Lajos elem-

ző írást közölt színműveiről a Nyugat hasábjain,

az a mesterember védelme volt egy

váteszkultúrában. Azóta sok minden

megváltozott; ma már a nyomorgó költő

romantikus figurája helyett a tehetségét

ügyesen kiaknázó, inkasszáló művész az igazi

ideál. Ma már büszkék vagyunk rá, hogy volt egy

magyar író, aki sikeres szerepeket írt a

legnagyobb hollywoodi sztároknak (például Gre-

ta Garbónak), akinek írásait, többek között, Ernst

Lubitsch, Paul Czinner, George Czukor és Korda

Sándor filmesítette meg, akinek egyik forgató-

könyvét 1949-ben Oscar-díjra jelölték. A félre-

értést annak idején az okozhatta, hogy A cso-

dálatos mandarin szövegkönyvének írója A nagy

fejedelem című kíméletlen politikai szatírájával

nem bulvárszerzőnek indult. De aztán az lett -

egyike a legjobbaknak.

A Lenni vagy nem lenni filmforgatókönyvnek

készült. Először, még a második világháború

alatt, Ernst Lubitsch forgatott belőle filmet, majd,

mintegy negyven évvel később, Alan Johnson

készítette el az új filmváltozatot a nagyszerű Mel

Brooksszal és Anne Bancrofttal a főszerepben

(ezt az utóbbit nemrég vetítette nálunk a televí-

zió). Időközben a forgatókönyvből Jürgen Hoff-

mann színpadi változatot írt Nem veszett el Len-

gyelország címmel. Ezt fordította le, és egészí-

tette ki néhány dalbetéttel az előadás rendezője,

Bodolay Géza. Mivel a szövegkönyv megőrizte

snittszerű töredezettségét, az átdíszítések alatt

használandó átkötőzenéket ésszerű volt daljáté-

kos formává dúsítani. Ezeknek a zenés életké-

peknek nincs sok közük a történethez, inkább a

T A S N Á D I I S T V Á N

A POZNAŃI POÉNGYILKOS
LENGYEL MENYHÉRT: LENNI VAGY NEM LENNI


