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 KRITIKAI TÜKÖR 

ernyák Zoltán (Sanyi pilóta) és Pető Fanni
Stewardess) (Koncz Zsuzsa felvétele)

a rendezni magában az elszórt képeket. A tör-
énet három síkon zajlik, a bibliai időkben, a fél-

últban és a jelenben. Továbbá van egy (an-
i)utópisztikus rétege is, amely a jelenbe mo-
ódvajeleníti meg az agyontechnicizált emberi-
ég taszító jövőjét. A „bibliai" szín képei még vi-
zonylag érthetőek: Hárun ben Zikri Perez
egnősül, vászonnal, fűszerrel kereskedik,
ajd három kerengő dervisnek álcázott ügynök
uzdítására merényletet követ el, menekülnie
ell, harminc évi bolyongás után hazatér. Pe-
eczy Sándor élete tipikus XX. századi magán-
assió: elveszik a gyárát, a nyilasok elől kiszö-
ik New Yorkba, visszatoloncolják, jön a front, a
adifogság, a háború végeztével a kommunis-

ák meghurcolják, végül kitelepítés helyett be-
éptetik a Partizán Szövetségbe. Sanyi pilótá-
ak nincs története. Csak üldögél a hatalmas
agylófotelben, figyeli a monitorokat, motyog
agában, és néha szerelmi vallomást tesz a
tewardessnek.
Halász a feszültségkeltés mindenfajta eszkö-

éről lemond. Az előadás alapvetően narratív,
özéppontjában az irodalmi előképekre folya-
atosan utaló, fanyarul intellektualizáló szöveg-

el. Hiába van a színpadon tíz-tizenöt színész,
ialógusaik mintha egy belső monológ szaka-
zolásai lennének. A játék tempója végig azo-
os: egyenletesen lassú, mint annak a repülő-
épnek az árnyéka, amely néha átszeli a vetítő-
ásznat. Halász a hagyományos történetmon-
ás előnyeit intenzív teátralitással igyekszik pó-

tolni: az előadásban különböző műfajú és
különböző stílusban eljátszott jelenetek
váltogatják egymást. Van bohóctréfa, élőkép,
szertartásjáték, árnyjáték; archaikus a
modernnel, szürreális a valószerűvel, egzotikus
a hétköznapival keveredik itt. A színészeknek is
sokféle játékstílust kell produkálniuk. Kari
Györgyi ikonografikus pózokba merevedve
jeleníti meg Perez feleségét, Breznyik Péter
(Perez) sok mozgással és gesz-tussal él, míg
Ternyák Zoltán (Sanyi pilóta) szinte végig egy
fotelben ül, s mivel a támlától gyakran nem is
látszik, csakis a hangjával tudja felhívni magára
a figyelmet. Jordán Tamás (Pereczy Sándor) a
stilizálás legenyhébb árnyalata nélkül játszik,
Pető Fanni (Stewardess) viszont néha stílust
vált: a hagyományosan realisztikus játék-mód
helyett szimbolikus gesztusjelekkel él.

A mű történetesen 1914. július 26-án játszódik,
a balatonfüredi Horváth-házban, Lendvay-
Horváth báróéknál. Az erre vonatkozó
információt már a szöveg legelején megkapjuk,
így Turczi István Anna-bál

Semmiféle megkomponáltságot nem lehet
felfedezni a technikák keverésében. Ami egy bi-
zonyos jeleneten belül az alkalmazandó stílust
meghatározza, az minden bizonnyal a teljes al-
kotói szabadságot magának vindikáló rendezői
önkény. Halász az atmoszferikus beállítású ké-
pekkel, a változatos szabású jelmezekkel (Földi
Andrea munkái), a szokatlan fény- és térkeze-
léssel, a Korai Öröm szinte folyamatos élőzené-
jével sajátos szuggesztív légkört teremt, de mivel
az előadás szerkezete kizár mindenfajta foko-
zást és fejlődést, a háromórás produkció erősen
túlírtnak tűnik. Az általam látott előadáson sokan
már az első felvonás után úgy érezték, hogy
eleget láttak, új dolog nem történhet, csak ez a
vízió burjánozhat tovább. És igazuk is lett, bár az
első rész alapján még sejteni sem lehet a végül
mégiscsak összeálló családtörténetet.

Ez az előadás olyan, mintha egy fotóalbumot
lapozgatnánk, amelyből kipotyogtak a képek, és
kapkodva visszapakolta őket valaki. Ha végigla-
pozzuk, nem derül ki belőle semmi, nincsenek
összefüggések, nincs tanulság, csak arcok van-
nak és az elmosódó háttér. Ha egyik-másik kép,

jobban megragadja a figyelmünket, azt
hosszabb ideig nézegetjük. Sanyi pilóta története
az emberiség csonka története - részben ami
családtörténetünk is. Az albumnézegetés
melankóliáját itt az is adja, hogy erősen
kétséges, készül-e még bele új kép. Sanyi pilóta
repülőgépe egyszer csak megáll a levegőben.
Nem zuhan le, csak áll. És nincs hova
katapultálni.

Sanyi pilóta (Merlin Színház)
Írta és rendezte: Halász Péter. Zene: Korai Öröm. Ze-
nei szerkesztő: Vajdai Vilmos. Jelmez: Földi Andrea.
Dramaturg: Káldor Edit. Rendezőasszisztens: Sza-

kács Ági. Rajzoló: Till Attila. Fotó: Garas Dániel.
Szereplők: Lukáts Andor, Pető Fanni, Jordán Tamás,
Breznyik Péter, Kari Györgyi, Gyalog Eszter, Horváth
Ákos, Horváth Bora, Kalmár Tamás, Koleszár Bazil
Péter, Kupcsok Zoltán, Orosz Róbert, Pásztor Tibor,
Szikszai Kinga, Szűcs Lajos.

című új színpadi művének olvasásakor a fenye-
getettség érzése már jó előre eluralkodik rajtunk.
E vészterhes érzést a mű címe, a szereplők be-
szédes neve - a színésznő Babér Arankáé, a
politikus Rimabalpartyé, a filozófus Kronowette-
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ré, a posztógyáros Fuchsé stb. - látszik ellen-
pontozni, valamint az a kedélyeskedő hangnem,
amely egy - prózai - operett láthatatlan
kulisszáival veszi körül a történetet.

Alapjában ez a nem éppen előzmények nél-
kül való ötlet működteti Turczi István darabját.
(A „fordítottját" Kaposváron láthattuk: a Mohácsi
János-féle Csárdáskirálynő az operettet magát
emelte ki önnön negédes kulisszái közül, s
helyezte át épp ezen korszak történelmi való-
ságába - a mű ugyanis ekkor íródott -, még-
pedig úgy, hogy ebben a vadonatúj „operettstí-
lusban", mely a legendássá vált kaposvári ope-
rettől is merőben különbözik, a koreográfiából
groteszkum lett, a klisékből - többé-kevésbé -
jellemek, a happy end pedig szorongásos
rémképeket szült.) A Turczi-féle „truváj" lénye-
ge, hogy történetéről szép lassan lekopik az
operettmáz, s ott marad a csupasz tragédia, a
gyönyörű kis zsidólány, Fuchs Lily halála, amely
tragédia a maga végtelen fájdalmával abban a
pillanatban univerzálissá tágul (más szempont-
ból, persze, némileg eljelentéktelenedik), ami-
kor az események végkifejletébe toppanó
Lendvay-Horváth báró a háború kitörésének hí-
rével megérkezik.

Az Anna-bál lágy dallamaival induló történet
tehát a szerző szándéka szerint vonagló halál-
táncba fúl. Az események kivetkőznek önma-
gukból, az ártatlan operettintrikákból életveszé-
lyes besúgósdi alakul, a szépséges zsidólány és
a két Lendvay-Horváth baronesz Anna-báli ve-
télkedése halálosan komolyra fordul, s végül...
belép a legnagyobb intrikus, maga a történelem,
és egy cinikus fintor kíséretében megsejteti ve-
lünk, hogy nem csak a Fuchs Lilyk sorsán fog rö-
videsen átgyalogolni. Hangsúlyozom: mindez a
szerző szándéka szerint történik így. A valóság-
ban Turczi még sok mindent beleírta darabba, a
szép lassan összeomló operettkulisszákat, a
csillogó Anna-bál hervadt lelkeit, az álnok Rosty
grófnőt és szánalmas praktikáit, a romlottságot
mint életstílust és az ártatlanságot mint „halálos
bűnt". Csak a tragédiát nem tudta igazán megír-
ni.

Ezt a bizonytalanságot érezhette meg Merő
Béla, a darab nagyváradi ősbemutatójának ven-
dégrendezője, és merészen megváltoztatott bi-
zonyos nyilvánvaló tendenciákat. Vagyis: elope-
rettesítette az egész művet. Az operettkulisszák
közé túlfestett operettfigurákat állított, akik egy-
fajta operettstílusban rekonstruálnak operettvi-
szonyokat. Ez is egyike a lehetséges megoldá-
soknak. Annál nagyobb ugyanis a meglepetés,
amikor ebben a maga módján működő operettvi-
lágban elkezd nem szabvány szerint szövődni a
történet, de anélkül, hogy átlépné önnön határait.
Tulajdonképpen ennyi. A rendező a legegysze-
rűbb áttételt választotta, de az mint áttétel műkö-
dik. Az már más kérdés, hogy mint operett is mű-

Fábián Enikő (Babér Aranka), Molnár Júlia
(Rosty grófnő) és Csiky Ibolya (Horváth báróné)

ködik-e. A valóság az, hogy a kényszerű sze-
gényszínházi körülményekből nem igazán sike-
rült erényt faragnia. Ez a magát csillogónak mu-
tató színpadi világ ócska, elhasznált és közhe-
lyes, s hiába hiszi magáról, valójában aligha tud
elkápráztatni. Azaz a történet az elejétől a végéig
a legkonvencionálisabb elemekből létrehozott
operettvilágba helyeződik.

Ami mégis izgalmassá teszi: ebben a jól-
rosszul működő, ismerős színpadi
mechanizmusban nem várt események
kezdenek történni. Ahogy Rosty grófnőn
hirtelen vérfagyasztó migrén tör ki, ahogy a nem
éppen bakfis szobalány meglepetésszerűen
anyaszült meztelenre vet-kőzik, ahogy a
társasági hölgyek egyre durvábban alázzák meg
a zsidó Lilyt, hogy a végén, az áhított
szerelmétől és áhított bálkirálynői rangjától
megfosztott idősebb Horváth baronesz válo-
gatott sértegetései kergessék halálba a „kis Ju-
dét". A szerzőhöz hasonlóan a rendező is tud va-
lamit. Például azt, hogy ezzel a prózai operettel a
zenés múltú nagyváradi színház miként képes
folytatni, ugyanakkor meg is törni saját tradícióit.
Egyet azonban a rendező sem tud: a végső tra-
gédiát létrehozni.

A Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társu-
latának művészei jól ismerik a konvencionális
operettstílust, s beletanultak - ha előbb nem,
ebben a produkcióban - a legifjabbak is. Ami

nem konvencionális: hogy a zsidó Fuchs szere-
pében Péterfy Lajos snájdig magyar urat játszik,
és hogy a tragédiáért erősen felelős élvhajhász
Bolzanóból - aki nem véletlenül olasz(!) nemes-
úr - Kovács Levente megformálásában vonzó
és rokonszenves figura lesz. A hölgyek, Csiky
Ibolya (Horváth báróné), Gál Ágnes (Zsófi),
Szőcs Erika (Amál), Molnár Júlia (Rosty grófnő),
Fábián Enikő (Babér Aranka) a kis Lily megalá-
zásában jeleskednek a leginkább. Ezek a
jelenetek példázzák a legjobban, hogy miként
lehet ágáló operettfigurákkal a tragédia árnyékát
előrevetíteni. A történet tragédiáját Ráduly
Katalin mint Fuchs Lily tudja a
legközvetlenebbül meg-mutatni. Ártatlansága
elszánt, fájdalma a végsőkig reményteli.

Akárhogy is ez a prózai operett operettben
gondolkodik. Ahogy a dráma drámában, a szín-
ház színházban manapság. Azaz: a valóságot
óvatos távolságból szemléli. De talán addig jó
nekünk, amíg a valódi tragédia - deus ex
machina - elő nem ugrik a színház kulisszái
mögül.

Turczi István: Anna-bál (Nagyváradi Állami Színház

Szigligeti Társulata)
Díszlet és jelmez: Maria Hateganu. Koreográfia:
Mangra Valeria m. v. Zene: Horváth Károly m. v. Ren-
dező: Merő Béla m. v.
Szereplők: Csiky Ibolya, Meleg Vilmos, Gál Ágnes,
Szőcs Erika, Hajdu Géza, Ács Tibor, Dobos Imre, Pé-
terfy Lajos, Ráduly Katalin, Harsányi Zsolt, Molnár Jú-
lia, Fábián Enikő, Kovács Levente, Medgyesfalvy Sán-
dor, Rácz Mari, Borsos Barna, Daróczi István, Gróf
Zoltán.


