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vagy kacér, minden jelenet egy-egy etűd a szá-
mukra.

A társulat igyekszik önironikus lenni, hiszen a
színház furcsa világáról is szól a darab. Magukra
aktualizálták a szöveget, és olyannak láttatják a
színházi üzem működését, ahogy azt Móricka
elképzeli. Önszerettető magagúnyolás ez: ugye
milyen aranyos hóhányók vagyunk mi, csepűrá-
gók? De nagyon kilóg a lóláb. Sokkal jobban
sikerül ez az előadás két olyan pontján, ahol nem
is akarják. Az eredeti darabban egymás után
ajánlják fel pártfogásukat Colombe-nak a szín-
ház senior Don Juanjai, az előadásban egyszerre
dongják körül, egymásra rábeszélve adják elő
nőfőző egyenszövegüket. A jelenet kaotikussá
stilizálódik, eddig rendben is volna, de mindez
még nem elég: a Carmina Burana bordalára a
három veterán kakas násztáncba kezd, amely
veszett kánkánozásba torkollik. Rajhona Ádám,
Lukács Sándor, Tahi Tóth László: három jobb
sorsra érdemes, rossz karban lévő, megpocako-
sodott színész versenyt emelgeti a lábát. Most
tényleg szeretni valóan esendőek, ahogy itt ug-
rabugrálnak egy habókos ötlet nyomán, ahelyett
hogy azt csinálnák, amit tudnak, színészkedné-
nek. Az előadás végi tapsból is jelenet lesz, annak
köszönhetően, hogy ugyanezzel a függönnyel
eljátszottak már egy tapsrendet a Carmen-jelenet
végén. Bemutatták, hogyan kelleti magát a szí-
nész a közönségnek, hogyan nyájaskodik a má-
sikkal, miközben igyekszik minél több tapsot ra-
bolni magának. Azt gondolná az ember, hogy
ehhez a jelenethez nem lehet majd nem kapcso-
lódni az előadás végén. Vagy tudatosan vissza-
fogottnak lenni, vagy direkt rájátszani valahogy.
Mégis elfeledkeznek róla, jön az igazi tapsrend:
puszi, ölelkezés, bájolgás, mint a paródia. Ezzel
többet mond el magáról a társulat, mint az egész
színházban játszódó darab során, ahol pedig
szándéka volt.

Fanyaloghat bármennyit a kritikus, a közön-
ség feltehetően szeretni fogja a darabot. A bérle-
tes nagymamák némileg megbotránkoznak majd
a trágárságon, de végül titkon büszkék lesznek
arra, hogy milyen jól végigbírtak egy ilyen mo-
dernet. Az iskolai osztályok sokáig emlegetik
még az előadást, mert lehetett benne női mellet
látni, és végigröhögték, nem unatkoztak. Rend-
jén is van ez így. Csak hát minden vitorlás hajónak
van egy alkatrésze, ami nem látszik, de a hiánya
azonnal észrevehető. A tőkesúlyra gondolok.

Jean Anouilh: Colombe (Pesti Színház)
Fordította: Bajomi Lázár Endre. Díszlet: Kentaur. Jel-
mez: Bartha Andrea. Bábok: Indali Mihály. Rendezte:
Alföldi Róbert.
Szereplők: Szegedi Erika, Oberfrank Pál, Selmeczi Ro-
land, Murányi Tünde, Harkányi Endre, Lukács Sándor,
Rajhona Ádám, Tahi Tóth László, Tanai Bella, Csöre
Gábor f. h., Török Ágnes, Szívós Károly.

Drámaírók számára legalábbis ígéretes
alaphelyzet az, amelyik két házaspárt
hosszabb időre egy szobába szituál. Telje-
sen indokolt, hogy történjék velük valami;
esetleg kiderül, hogy nem félnek a farkas-
tól, de az is előfordulhat, hogy megoldják a kör
négyszögesítésének paradoxonát. Épp ezt a két

lehetőséget egymás mellett emlegetni azért sze-
rencsés, mert pompásan rávilágít az orosz „vál-
tozat" természetére is: Katajev vígjátékának kö-

Bíró Kriszta (Ludmilla) és Sághy Tamás (Va-
szilij)
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Kerekes Viktória (Tanya) és Szokolai Péter
(Abram) (Györffy Anna felvételei)

rülbelül annyi köze van a mélylélektanhoz, mint
Albee-énak a népmeséhez. A kör négyszögesíté-
se olyan fiatal emberekről szól, akik házasságuk
első hetében rájönnek, hogy elhamarkodottan
választottak (feleséget/férjet, lakást). Ez pedig
attól tud örömteli lenni, hogy a kettős tévesztés
-véletlenül - nagyon is egyszerűen korrigálható.

A darabhoz általában sikerült előadások tar-
toznak: fiatalok játsszák, vígjátéki félreértések
sora halmozódik benne, a tragikumot épp csak
meglegyinti, majd baravúrosan kikerüli, jólelkű
iróniával mutogat a fiatal, naiv lelkek elköte-
leződésére és lobogására, szerelemmel, házas-
sággal, hűséggel, morállal, szegénységgel, ide-
ákkal és ideológiákkal megesett kalandjaira. Vala-
hol Moszkvában a húszas évek derekán Vaszilij és
Abram közös padlásszobában tengeti agglegény-
életét, mígnem egy fényes téli napon, előzetes
bejelentés és egymás tudta nélkül, mindketten
megházasodnak. A két kis családnak persze to-
vábbra is ugyanaz az apró padlásszoba jut, ezt
azonban akkor még senki sem sejti, azt pedig
végképp nem, hogy egy idő után már ez lesz a
kisebb baj. A darab dramaturgiailag kifejezetten
tragédia-mentesre van ácsolva: minimális
fáziskéséssel, valószerűtlen szimmetriával jutnak
válságba a friss házasságok, és ébredeznek a
régit helyettesítő új vonzalmak a szomszéd
feleség/férj iránt. A három-szögben mindig van
vesztes, a négyben viszont a kettő
köztudomásúlag kétszer van meg, és ez a
konfiguráció itt szerencsésen érvényesül. Nem
omolhatnak össze világok, hiszen: 1. még fel sem
épültek igazán; 2. rögtön behelyettesítődnek egy
másikkal. Hátulsó pár előre fuss, csak közben
egy icike partnercsere.

A problémát azért nem lehet komolyan venni,
mert ahogy testesedik, úgy körvonalazódik a

megoldás is. A helyzet soha nem jut el addig a
pontig, hogy (legalábbis a nézői számára) tragi-
kumot hordozzon. Katajev gondoskodik róla,
hogy ha valamelyik szereplő komolyan gondol is
valamit, arra a néző már a kontextuson belül
lásson rá; így az vagy gúnyosan, vagy ironikusan
komikus lesz. Amúgy pedig minden figurát
ártatlanul naiv hamvasság jellemez, amely
egyúttal meg is védi őket minden nagyobb
megrázkódtatástól.

A kecskeméti színház szobányi kamrájában
(kamrányi szobájában) jó hangulatú, megvesz-
tegetően kedves előadás készült ebből az anyag-
ból, olyan komédia, mely talán ama elképzelhető
legegészségesebb módon támasztja föl a ka-
tajevi mértant. A rendezőnek, Simon Balázsnak
esze ágában sincs posztkommunista keserűség-
gel nyúlni a témához, nem visszhangosítja ki a
nagyon is sok jelentés hordozására képes termi-
nusokat vagy viselkedésmintákat, hanem valami
esszenciálisan oroszosnak tűnő bájra „hajt rá"
(Tonyecska, Ludmillácska, Vászka, Abramcsik,
teázgassunk, kiscicám, adj egy puszikát az or-
romra), ügyesen bújtatott iróniával. Abody Béla
fordításának leporolása és aktualizálása (Faragó
Zsuzsa és Simon Balázs munkája) a korhoz
kötődő ereklyésedés ellen dolgozik: „Idd meg
szépen a tejci-bejcit..." - búgja Ludmilla. „Kinek
a nagyapja ez a zsigerileg ellenszenves alak?" „Ki
nyálazza össze folyton a hajam?" „Cuki
függönykék, édes terítőcskék?..." - méltatlanko-
dik Vászka. Persze továbbra is nyomasztó kérdé-
seknek számítanak az olyanok, mint hogy „Hon-
nan szerzek én Moszkvában késő este egy
Plotnyikovot?", illetve „Vajon etikus-e kezet csó-
kolni egy párton kívüli bolseviknek, ha nincs
otthon a férje?".

Az a bizonyos szoba itt egy kóceráj, lomhal-
maz; ládák, fácán, lavór, zsákok, edények, bicik-
likerék, bronzangyalka, pad a parkból, üveg-
gyöngy csillár (díszlet: Galambos Péter). Nem

egy szegényes, sivár manzárd, hanem képtelen,
érdekes lomokkal teli padlásszoba, melynek lakói
mindent felhurcoltak, ami érdeklődésre tarthat
számot, ha nem is egyértelműen praktikus. Az
általunk általában szekrénynek nevezett bútorda-
rab itt újabb oldalairól mutatkozik be, aktivista-
konstruktivista fekete-fehér-piros festmények
borítják, többfunkciós tároló, spájz, hálószoba és
franciaágy egyszerre, de a titokzatos, szűkszavú
Rabinovics (Egyed Attila) például egy ilyesmiben
lakik, vagy legalábbis egy ilyenbe jár haza
időnként.

Talán véletlen, de első pillantásra szembetűnő
Vászka (Sághy Tamás) és Tanya (Kerekes Viktó-
ria) nyurgasága, Ludmilla (Bíró Kriszta) és Abram
(Szokolai Péter) „alacsonyabbsága" - de hát a
darab szerint Tonya egyelőre még Abram
felesége, Ludmilla meg Vaszilijé. Tonya és
Vászka között, talán a korábbi ismeretség miatt
is, már első pillanattól valami végzetes vonzalom
feszül, míg Ludmilla és Abram csak időközben
lesznek rokonszenvesek egymásnak, miután
annyira elárvulnak a saját szobasarkukban. Az
éhenkórász Abram (a gyomrán keresztül) azt
szereti meg Ludmillában, ami Vászkának a
nőcskében az agyára ment, Ludmilla pedig an-
nak örül, hogy végre van valaki, aki értékeli ba-
busgató gondoskodását. Abramnak túl magas,
anyagtalan az állandóan Plotnyikovot bújó Tonya,
aki viszont már kezdetben megbabonázza Vaszilijt
- valahogy így ér össze ez a kör.

A játszó személyek, ha fegyelmezetten is, de
lubickolnak ebben a vígjátéki procedúrában. Ke-
rekes Viktória okos öniróniával kombinálja bele
Tonyába a saját komolyságát, Bíró Kriszta kicsi,
de erős Ludmilláját annak nagyon-nagyon őszinte
rendmániáján és hovatovább fojtogatóvá váló
anyáskodásán keresztül is bájossá varázsol-ja. A
fiúszerepek eleve rokonszenvesre vannak írva,
ha tehát a színészekben (Szokolai Péter, Sághy
Tamás, valamint Fandl Ferenc a költő
Jemeljannak, az egyetlen józan alaknak a szere-
pében) van valami „sárm" (márpedig van), akkor
ezeket a figurákat nem lehet elrontani.

A játékban kitüntetett szerepet kapnak a kü-
lönben hétköznapinak számító szertartások. Ezek
egyik spontán változata a „falhúzási" rítus, amely
egyúttal a megvalósuló szocializmus maga: ho-
gyan születik ripsz-ropsz mesés kétszobás lakás.
Kréta nincs, helyette rovarirtó por lesz a válaszfal
alapozása: Ludmilla dirigál, Vászka szórja, Tonya
egyengeti, Abram trombitál hozzá. A terítés a
közös vacsorához már ennek stilizált változata:
félhomály, a fűtőtestek csövein cikáznak a fé-
nyek, minta varietében, keringőtaktusok, a moz-
dulatok balettszerűek, tányérkák, csészécskék
járnak kézről kézre, és megvalósul a terített asz-
tal. Aztán megint természetes lesz a fény, és
mintha mi sem történt volna, kezdődik a vacsora.
Ilyen ideiglenes kilépések, kiszólások többször is
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gondoskodnak arról, hogy a komédiázás komi-
kumán nevetni lehessen. A fikció megjelenítésé-
re elsötétül a szoba: a költő olvassa az eltűnt
Tonya levelét, mire Kuznyecova megjelenik ref-
lektorfényben, a szekrény tetején angyalszár-
nyakkal, s annyira valószínű, hogy talán meg-
öngyilkolta magát, hogy Jemeljan a levelet is
félreolvassa („megyek, amerre a párt küld..."
Hülye, a párt küldi vidékre...). A párbajjelenet is
ironizált: a fiúk hirtelen fehér ingben bukkannak
fel, selyemsállal, cilinderrel, csattogva kardoz-
nak, felhangosított zene, villognak a fűtőtestek.
Az utolsó jelenet minden bolondozásra és az
egész kifordított élethelyzetre felteszi a koronát: a
hálóinges lányok és párbajhős lovagjaik az
alkalmilag összetákolt asztalka fölött összebúj-

A magyar közönség a Lumpáciusz
Vagabundusz Nestroy-Heltai-féle változatát
pontosan ötven évvel ezelőtt láthatta a
Nemzeti Színházban Nádasdy Kálmán
rendezésében. Most az egykori tanítvány, Iglódi
István élesztette fel a zenés játékot. ,Johann
Nepomuk Nestroynak, a bécsi Volksstück mes-
terének 1833-ban írt darabját száztíz évvel
később, 1943-ban fordította le Heltai Jenő, bár
ez esetben helyesebb átiratról vagy magyar vál-
tozatról beszélni, hiszen Heltai meglehetősen
nagy szabadsággal élt a magyar színpad számára
készülő fordításban.

A legszembetűnőbb, hogy verses formába ül-
tette át Nestroy szövegét. Ezzel nemcsak a „köl-
tészet lelkét", hanem saját egyéni báját is kölcsö-
nözte a darabnak, s neve a cím fölött így foglalhat
helyet társszerzőként a Nestroyé mellett. Heltai a
maga egyszerű, jól követhető verselésében a bo-
hózati hatás érdekében szándékosan nem riadt
vissza az olcsó rímektől sem; így adhatott vissza
valamit Nestroy nyelvi szinten is ható humorából,
amely a mai felfogás szerint a közhelyek XX.
századot előlegező nyelvkritikáján alapul.

Lumpáciusz Vagabundusz minden korhely,
kártyás és tékozló földöntúli fejedelme, amolyan
tündérvilági kislucifer, akinek léte veszélyezteti a
megállapodottságon alapuló rendet, a tisztes
polgári élet ideáját.

Vajon a szerelemnek (Amoróza) avagy a sze-
rencsének (Fortuna), azaz a pénznek van-e na-

nak, valahonnan előkerül egy igazi (I) banán,
patetikusan meghámozzák, hátradobják a gyü-
mölcsöt, és átszellemülten majszolni kezdik a
héját.

Úgy tűnik tehát, hogy vannak helyek, ahol
dúdolva és csuklóból megoldhatók az efféle, bo-
nyolultnak látszó érzelmi-mértani műveletek.

Katajev: A kör négyszögesítése (kecskeméti Katona
József Színház)
Abody Béla fordítását átdolgozta: Faragó Zsuzsa és
Simon Balázs. Díszlet: Galambos Péter. Dramaturg:
Faragó Zsuzsa. Jelmez: Kárpáti Enikő. Zene: Szeredás
Lőrinc. Rendező: Simon Balázs.
Szereplők: Kerekes Viktória, Bíró Kriszta, Szokolai Pé-
ter, Sághy Tamás, Fandl Ferenc, Egyed Attila.

gyobb hatalma az emberen? Netán az örök tékoz-
lásnak, a „carpe diem" adta könnyű szabadság-
nak? A darabban Fortuna akarja megmutatni ha-
talmát: kiállja-e a próbát a három földi kísérleti
alany, a szabó, a varga és az ács, és a lutrin nyert
pénz segítségével szakítanak-e addigi korhely
életükkel (azaz Lumpáciusz Vagabundusz hatal-
mával)? A tündérek küzdelmében Amoróza
győzedelmeskedik, igaz, egy kis tündérkirályi
deus ex machina segítségével, és a darab a bol-
dog családi megállapodottság ünneplésével ér
véget.

Ez a „jó vég" az adott korban divatos Besse-
rungsstück („jó útra térítő darab") kötelező formai
eleme; Nestroy érdeme azonban, hogy nála e
kötelező dramaturgia megtartása sem nélkülözi
az ironikus felhangokat. Mintha egyszerre csúfol-
ná ki és szeretné arany középszerhez megtérő
plebejus figuráit, és nevetne a jó útra térés egész
hamis komédiáján. Heltai változatának játékossá-
ga még jobban kiemeli ezt; ő az egész bonyodal-
mat a tündérek parodisztikus vetélkedésének
hangsúlyozásával magyarázza. Ez az isteneket,
tündéreket is parodizáló szemlélet a Nestroy ko-
rában divatos tündérbohózat (Zauberposse) jel-
legzetessége.

A komédia örök alapvonása az állandó, ezen
belül a jelenre is vonatkoztatható kritikai hangvé-

Kocsis György (Csiriz), Széles Tamás (Cérna)
és Bede Fazekas Szabolcs (Gyalu)

tel, akár a mindenkor létező tipikus emberi hibák
felmutatására, akár a konkrét korra vonatkozó
utalásokra; Heltai is a maga jelenéhez közelítette
a játékot, amikor annak helyszíneit Óbudára,
Pestre helyezte át.

Nehéz meghatározni, hogy a Nemzeti Színház
előadása milyen eszközökkel akarta áthidalni a
Heltai által 1943-ban átírt bohózat világa és a
mai világ közötti különbséget, és hogyan akarta a
komédiát az élőbb említett módon a jelenre
vonatkoztatni. Sajnos nem élt a legegyszerűbb
eszközzel, a néző képzeletének (és intelligenciá-
jának) a mozgósításával, és nem bízta rá, hogy
egy esetleges hagyományhű előadást maga kö-
zelítsen a saját világához. Ehelyett a rendezés a
legzavarosabb módon, ott, ahol csak alkalom
nyílik rá, puszta színpadi gegek kedvéért haj-
meresztő időeltolódásokat iktat a játékba. Ezek
az időeltolódások a jelmezek és díszletek egy
színen belüli teljes összevisszaságában, tehát
elsősorban a látvány szintjén nyilvánulnak meg.
Gyalu, az ács gazdagsága bizonyítására nem
pénzesládáját hozatja be, hanem felmutatja
bankkártyáját; az óbudai kocsmában század eleji
és ezred végi díszletek, cigányzenészek, neon-
zöld lakkbőr szoknyás cselédlányok és fényrek-
lámok között egy asztalnál üldögél az Elvis-fri-
zurás betyár és a suhogó melegítős maffiózó
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