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Első strófa:
A közvélemény hangja

Tisztességben megőszült közeli hozzátartozóim
mostanában nem értik a kritikusokat. Vélemé-
nyük szerint sokszor nem az előadás minősége
határozza meg a bírálók hangnemét és vélemé-
nyét, hanem az, hogy a bemutatót melyik szín-
házban tartották, s hogy a hivatásos színházjáró
éppenséggel kedveli-e azt a helyet vagy sem.

Szerintük az sem igazságos, hogy a Madách
Színházat fanyalgás veszi körül, függetlenül at-
tól, hogy a produkció megérdemli-e. Mert az igaz
- folytatják meggyőzésem -, hogy Szirtes
Tamás Stendhal-rendezése nem sikerült, de
azt miért nem méltányolja senki, hogy két fiatal
színész mégiscsak megpróbálta megmenteni a
lagymatag előadást, s ugyancsak ők ellensú-
lyozták néhányad magukkal valamelyest A vörös
malom pöffeszkedő látványvilágú semmitmon-
dását. Hallgassam csak meg az előadás zenei
anyagából készült CD-t, mindjárt megváltozik a
véleményem! És miért kap nagyobb sajtóvissz-
hangot a méltán megbukott Nehéz Barbara, mint
a tisztességes szakmai színvonalon színpadra
állított Becsületbeli ügy?

E szívemhez közel álló „civil" nézők úgy kísér-
tették meg a lelkiismeretem, akárcsak Dickens
Karácsonyi énekének főhősét a múlt, a jelen és a
jövendő karácsonyainak szellemei. Az új bemu-
tató kapcsán el kell tűnődnöm a nekem szege-
zett kérdéseken.

Második strófa:
A Madách Színház fantomja

„Színházunk sok műfajú intézmény, rendkívül
sikeres, nagy szériákat játszó, mindig telt
házakat vonzó színház, nagyszerű társulata van.
Repertoárján megtalálhatók a nagy
klasszikusok: Shakespeare, Schiller, Büchner,
Ibsen, Moliére, Victor Hugo, Rostand, Gogol,
Csehov, aztán a XX. század nagy drámaírói:
Shaw, Gorkij, Brecht, Arthur Miller, Tennessee
Williams, Edward Albee, Jean Anouilh. Évente
műsorra tűzünk zenés darabokat (... ). Mindkét
színházunkban játszunk klasszikusokat, kortárs
drámákat, és az igényes szórakoztatás jegyében
sok szel-

lemes modern vígjáték van műsorunkon" - így
vall színházáról az Isten pénze magyar és angol
nyelvű műsorfüzetének belső borítóján Kerényi
Imre igazgató, főrendező.

A beköszöntő szöveg nem csupán azért lepett
meg, mert idejét sem tudom, mikor jelent meg
utoljára műsorfüzet a Madách Színház valame-
lyik produkciójához. Meghökkenésem igazi oka

az, hogy a felsorolt szerzők közül csupán egyet-
lenegy (Anouilh Becketje) szerepel jelenleg a re-
pertoáron. A megnevezett drámaírók műveit
csak játszotta a színház. A jelent sokkal inkább a
nagy szériát megért „szellemes modern vígjáté-
kok" szerzőinek neve (Ray Cooney, Neil Simon,
Andrew Bergman, Bernard Slade, Graham
Greene, Giulio Scarnacci és Renzo Tarabusi),
valamint a zenés játékok: a Macskák, a József,
az Apácák, a Kapj el!, A vörös malom, a Doctor
Herz, a Mária evangéliuma és legújabban az Is-
ten pénze fémjelzik.

Az ellentmondás zavarba ejtő. Hiszen nyil-
vánvaló, hogy Kerényi Imre valójában zenés bul-

Koncz Gábor (Nathan Jessep) a Becsületbeli
ügyben
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Huszti Péter (Scrooge) és Szerednyey Béla (Ja-
cob Marley) az Isten pénzében (Németh Juli
felvételei)

várszínházat igazgat. S ebben nincs semmi szé-
gyellni- vagy titkolnivaló. Nincs az a morc eszté-
ta, aki ne tudná, hogy a nézők nem csupán a Lear
királyra és a Három nővérre vágynak; ezért valós
közönségigényt elégít ki az a teátrum, amelyik
nívós kommerszdarabokra specializálódik,
hiszen - hála az égnek! - egyelőre még akad jó
né-hány művészszínház is a másfajta
érdeklődésű nézők kedvéért. A hangsúly tehát
nem a kínálaton, inkább a nívónvan: ez a
Madách neuralgikus pontja.

Szirtes Tamás futószalagon rendezi a reperto-
árra jellemző darabokat, a Madách színészei
pedig álmukból felkeltve is blattolni tudják ezeket.
A séma viszont egyaránt elkényelmesít
színészt, rendezőt. A szakmai elpocakosodás
olyankor válik látványossá, amikor a társulat a
megszokottól valamiképpen eltérő művel
találkozik. Ilyen a Vörös és fekete, valamint A
Nehéz Barbara esete. Pozsgai Zsolt
gyengécskén romantikus adaptációja és Szirtes
tétovasága nem teremtett kellő inspirációt
ahhoz, hogy az illúziótlanul realista mű
megszólalhasson. A vendég Bezerédi Zoltán már
láthatólag aktív ellenállásba ütközött a cseh kaba-
ré klassszikusának rendezése közben: a bukás
akkora volt, hogy mire a róla szóló beszámoló
megjelent lapunkban, az előadást már le is vették
a műsorról. (Itt is csupán a fiatalok és a két „kültag"
- Mácsai Pál és Hirtling István - próbáltak életet
lehelni szerepükbe.)

Kerényi Imre a nagyszabású, látványos elő-
adásokban keresi a kiutat. 1994 szilveszterére
malacsorsolásos, lézerfényes procc bemutatót
szervezett a Molnár Ferenc színművéből készült

musicalből. (Terve szerint az ördög tragédiáját
az emberé követte volna egy év múlva, ám a Ma-
dách-musical nem készült el időre.) A vörös ma-
lom helyes mesejáték lenne (bizonyíték erre a
Berényi Gábor által rendezett rádiójáték is), de a
vurstliba illő díszlettel felcifrázott, monumentali-
tásra törekvő előadás szándékával ellentétben
nem az emberi jóság elpusztíthatatlanságáról,
hanem az ízlés hiányáról szól.

Ám egyszer csak a beskatulyázódott színé-
szeken innen, a rendezői kudarcokon túl - tör-
tént valami. A Barbara után két héttel mutatták
be Aaron Sorkin filmként is ismerős színművét, a
Becsületbeli ügyet, amely érezhetően lelkesítő-
leg hatotta társulatra. Kerényi bevallottan lemá-
solta Verebes István kassai rendezését és puri-
tán, jól funkcionáló díszletét, a színészek pedig
nagy ügyhöz méltó buzgalommal próbálták és
játsszák az ügyesen megírt amerikai
iparosmunkát. Az előadás nem szolgál valami
soha nem látott csodával, de példa a becsületes
kommersz színjátszásra.

Harmadik strófa:
Isten pénze

A stílszerűen december 23-án bemutatott új ma-
gyar musicallel megérkezett a jelen karácsony
szelleme. A Dickens-kisregény alapján készült
zenés játék Müller Péter és Tolcsvay László
harmadik közös munkája. Az első kettőt, a
nyolcadik éve játszott Doctor Herzet és az
1991-ben be-mutatott Mária evangéliumát
bírálói általában érzelgősnek (utóbbit
egyenesen giccsnek) titulálták, de elismerően
szóltak Nagy Viktor látványos rendezéseiről. Az
előzmények nyomán félő volt, hogy a
Karácsonyi ének ürügyén tocsogni fogunk a
szívjóságban. Nos, ezek után az előadás

kellemes csalódást okozott: a gondosan adagolt
érzelmek nem lépik túl szignifikánsan a szüksé-
ges mértéket.

Müller Péter szövegkönyve meglehetős hű-
séggel követi az eredeti cselekményt. Az uzso-
rás Scrooge előtt itt is megjelenik egykori üzlet-
társának szelleme, hogy jó útra térítse, ám a
múlt, a jelen és a jövendő karácsonyainak
szellemei helyett szintén Jacob Marley lelke
kalauzolja az időutazás során.

A szegény könyvelő itt apjától örökölt egyetlen
kincsét, a zsebóráját adja a karácsonyi pulykáért
cserébe: ezt a hirtelen találékonysággal szerzett
összeget nevezi úgy, ahogy később az éteri uta-
zásból megtért bankár az embereknek szétszórt
millióit: ez az Isten pénze. (Scrooge neve angol
nyelvterületen köznevesült, fogalommá vált -
mint a kontinensen a fukar Harpagoné. Az Ebe-
nezer „keresztnév" jelentése viszont éppen az
ellenkezője: az isteni segítség emlékezetére állí-
tott emlékkövet nevezték így az Ószövetségben.
Müller szövegkönyvében - Dickensszel ellen-
tétben - szóba kerül e furcsa név, de csak annyit
mondanak róla, hogy úgy hangzik, mint Nabuko-
donozoré.)

Müller kibontja a fiatal Scrooge nagyravágyása
miatt fájdalmasan elveszített szerelem történetét
(Varga Klári és Weil Róbert üdén személyesíti
meg a fiatal párt), és Békés Itala kedvéért beiktat
a szereplők közé egy öregecske, kéjsó-vár
házvezetőnőt. A zenés dramaturgia szabályai
szerint mindenkinek dukál legalább egy dal, a
kissé elnyújtott második részre azonban ráfér-ne
némi húzás: Huszti Péter Scrooge-ja már puhára
főtt, ezen a ponton túl lelki vívódása nem
igényelne újabb áriákat. Tolcsvay László rutino-
san ötvözi a himnikus és profán popzenei-rock-
operai kliséket az angol, s némiképp meglepő
módon, a spanyol és jiddis népzenei motívumok-
kal, no meg némi divatos rap muzsikával. Müller
Péter Sziámi dalszövegeiből nem sokat érteni,
de a „se áfonya, se béfonya, nekünk pulyka kell"
résznél azért felszisszentem.

Nagy Viktor nem kelt csalódást, látványosan
profi rendezésében semmi nem csillog-villog,
pöfög öncélúan; az egyetlen színpadtechnikai
hatáselem Scrooge ravatalozóhoz hasonlatosan
komor ágya, amely felemelkedik az időutazás
idején. Fodor Antal mozgalmas, színes for-
gatagot varázsol elénk piactéren és házibálban
egyránt. Hatásos, olykor karikaturisztikus kore-
ográfiája miatt nem kell megerőszakolni a törté-
netet, talán csak a léhának titulált unokaöcs
(Cseke Péter) „ünőkéi", aranyszarvacskákkal
feldíszített kalapú, mutatós kísérőnői csöppentek
bele kizárólag azért a karácsonyi köszöntő-be,
hogy táncukkal feldobják a jelenetet.

A tisztességes szándékú és minőségű elő-
adásban nincsenek „nagy alakítások", mégis
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mindenki a helyén van. Frenetikus sikerű Békés
Itala magánszáma, jó Szűcs Gábor uzsorás rapje
és Dunai Tamás családjáért élő, kedvesen jó
könyvelője, Vikidál Gyula mackós toporgása egy
hatásos báljelenetben, ismerős Huszti Péter
morcosan dörmögő bankárjának rezgőn bárso-
nyos hangja és jellegzetesen megnyomott hang-
súlyai, Szerednyey Béla szellemének már több
előadásban felbukkanó, metsző sikolya, Juhász
Róza szelídsége, Varga Klári tisztasága - a
végeredmény pedig egy jó csapat s egy kellemes
este.

A néző azzal a tudattal távozik a színházból,
hogy mindenki megváltozhat: Scrooge kiegyen-
lítette becsületbeli tartozásait kizsigerelt ember-
társaival szemben, a nyomorék Kis Tim meggyó-
gyul Amerikában, a bank pedig bőkezűen szpon-
zorálja a jóságossá váló bankárról szóló mesét.
Igaz: az emberek egymást tiporják az égből hulló
pénzeső miatt Nagy Viktor fanyar iróniájú befeje-

Ha én lennek a szazéves Vígszínház, a
születésnapomra én is bemutatnám a
Hermelint, hiszen egykor nekem íródott, és
helyenként rólam is szól: a tomboló
sikeremről, a művészeimről, a friss
premieremről. (1916. március 4-én Jób Dániel
rendezésében ez volta Víg négyszáztizedik
produkciója,

zésében, de a tapsrend vidámságában a nézők
közé is zúdul a színházi valutából.

Én pedig kíváncsian várom a jövő karácsony
szellemét.

Müller Péter-Tolcsvay László-Müller Péter Sziámi:
Isten pénze. Musical Charles Dickens Karácsonyi
ének című műve nyomán (Madách Színház) Díszlet:
Götz Béla. Jelmez: Vágó Nelly. Koreográfia:
Fodor Antal. A rendező munkatársa: Cs. Nagy
Endre. Asszisztens: Kutschera Éva. Rendező:
Nagy Viktor.
Szereplők: Huszti Péter, Szerednyey Béla, Dunai
Tamás, Vikidál Gyula, Cseke Péter, Varga Klári, Weil
Róbert, Békés Itala, Juhász Róza, Bajza Viktória,
Kuthy Patrícia, Szűcs Gábor, Csutka István,
Kökényessy Ági/Varga Zsuzsa f. h., Kéry Gyula, Kis
Endre, Bodor Tibor, Juhász Jácint, Barát Attila f. h.,
Barabás Kiss Zoltán, Ladinek Judit f. h./Venekei
Mariann, Szabó Helga, Czeglédi Attila, Nagy Kati,
Szöllősi Györgyi, Héjja Róbert, Röthler Balázs,
Pádua Ildikó, Siklósi András, Szegő András/Ámosi
Gábor, Sas Kriszta.Zenél a Nocomment együttes.

tehát a darab is ünnepel: éppen nyolcvanéves.)
Persze a Szomory-színmű mai színpadra állítói
nálam sokkal jobban tudják, hogy a mindössze
„Péterkének, a galambnak, május havának és B.
G. kisasszonynak" ajánlott alkotás első felvoná-
sa remek, a második már kis jelenetekre és jel-
lemképekre oszlik, a harmadik pedig gyönge

melodráma (május hava bizonyára atavaszt és a
B. G. kisasszony - az ősbemutató egyik szerep-
lője - iránti szerelmet jelképezi, de a Víg, Szomory
egy másik szerelme is májusban nyílt meg, 1896-
ban. Évad végén. A darabban az évadvég a
happy end záloga).

Máté Gábor vendégrendező a kiállítás ele-
ganciájával, színpompájával, valamint az előnyös
színészválasztással és -vezetéssel igyekezett
elfedni a mű gyöngéit. Ez csak részben sikerült - s
ha e s ínház hajdani drámaíró-fejedelmét, Molnár
Ferencet is a díszpáholyba varázsolhatnánk, a
Szomorynál is nagyobb mester az egyre
unalmasabb, terjengősebb szöveg hallatán
igazolva látná tételét: első felvonást még csak-
csak tudnak írnia kollégák, ám utolsót szinte
senki. Máté nem vádolható azzal, hogy a Gothár
Péter dirigálta, 1982-es kaposvári előadást,
annak érdesen ironikus, kissé pontatlan elemzé-
sű fölfogását vette volna mintául. Rendezőként
más Pálfi Tibort képzelt el főszereplőnek, mint
amilyen ő maga volt. A nyelvi bűbájjal fűszerezett,
szecessziós esztétamodernség világát
meghagyta a századelőn - úgy, hogy a sorsokba
a századvég is belefájjon. Ne nagyon.

Törekvéseit néhány kulcsjelenetben és a han-
gulatteremtésben siker koronázta, viszont ha egy
kicsit megbökdössük a játék burkát, szakadozik,
lyukad az egész. Khell Zsolt díszlete, a máig
nevezetes, dúsgazdag és extravagáns Szomory-
lakás megidézése eleinte elkápráztat. Csak
később tűnik ki, hogy a bútorzat horizontális
szétteregetése folytán a térnek sem hangsúlyos
helyei, sem valóságos centruma nincs, ezért sok
az eltévedt, fölösleges téblábolás. A szép
kellékek csúfakkal váltakoznak, koncepciótlanul,
funkciótlanul. Az égre nyíló különleges padlás
ablaktáblái mocskosak, a mennyezet (a dísz-
leteknek mindig kényes része) megoldatlan, a

Gálffi László (Pálfi Tibor) és Hernádi Judit (Lukács Antónia)
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Eszenyi Enikő (Tóth Hermin) és Gálffi László


