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D O B O Z I - H O R V A I : A T I Z E D E S M E G A T Ö B B I E K
M O L N Á R - T Ö R Ö K : A P Á L U T C A I F I Ú K

PLUSZ EGY
Két előadással vendégszerepelt május
közepén a Tháliában a Pécsi Nemzeti
Színház. Bár az esti produkció (A tizedes
meg a többiek) és a másnap délutáni (A Pál
utcai fiúk) egyként számot tarthatott volna
mind a felnőtt-, mind a diákkorú nézők
érdeklődésére, az előbbin legalább egy
század honvéd hiányzott a publikum sorai-
ból, az utóbbira pedig befért volna még egy-
két felső tagozat.

A Dobozy Imre író és Horvai István
adaptáló nevével fémjelzett A tizedes meg a
többiek okozta a csekélyebb veszteséget a
távolmaradóknak. A színpadi változat sze-
rencsére eleve nem óhajtott versenyre kelni
a magyar filmtermés mindenkori legjobb
vígjátékainak egyikével, sőt egy többlet-
ötletet is kijátszik (a sebesült orosz katona
nem férfi, hanem igen vonzó küllemű
leányka), de ez a mechanikus
cselekménymenet, kopárabb kivitel nem
mindig tartja ébren az érdeklődést. A
dramaturgként is funkcionáló rendező,
Korognai Károly a jeleneteket és a
játékmódot tekintve is tovább csupaszította
az alapanyagot, amelynek textuális
viselkedése bizonyos pontokon már nem
olyan, mint volt harminc vagy tizenöt évvel
ezelőtt. A Molnár Ferencnek elkeresztelt
vagány tizedes ugyan jószerivel a magyar
irodalom amolyan „kis halhatatlanjai" közé
számítható, az általa képviselt mentalitás
(sütögessük a saját pecsenyénket - s ha
nagyon muszáj, vagy éppen érzelmes per-
cünk van, adjunk belőle a másiknak is; a
receptjeink pedig mindig legyenek a józan
paraszti, illetve ferencvárosi ész szerint
fifikásak), a „tizedesmorál" még sokáig is-
merős lesz - ám az például már hidegen
hagyta a mai közönséget, hogy az oroszok
még jó sokáig maradnak (nem csupán a
kamrában).

Korognai mintha félt volna az esetleges
harsányságtól, poénhajkurászástól, s ezért
még a kívánatos elevenségből is lecsípett, a
színesebb játékmódot folyamatosan tompí-
totta (vagy hagyta megfakulni. Inkább a
tudatosságra enged következtetni, hogy a
sort épp önmagával kezdte: az előkelősködő
Gálfy Eduárd, a szellemi piperkőc az ő
alakításában a legkevésbé sem csudabogár.
Ha alkatilag talán nem is, potenciálisan
inkább a tizedes figurája illett volna
Korognaihoz). Még a legtüzesebb, legizgal-
masabb epizódok is tessék-lássék bonyolód-
nak. Vayer Tamás tőle soha nem látott ihlet-

telen díszletet nyitott meg az előadás teréül.
Egy impulzívabb szeglet, egy hívogató járás
nem sok, annyi sincs a kastélyszoba nagy,
lomha félkaréjában. Nem sebtében történt,
mégis körültekintő menekülésre utalnak a
nyomok; inkább egy rossz ízlésű és szűk-
markú bárói gazdára, aki elhanyagolt
tákolmányok és bóvlik közt élt. Az oly fon-
tos forgó rejtekajtó szinte nem is „szerepel",
s kérdéses, mi lehet a túloldalán. A díszlet
„kint"-jével mit sem törődtek, a „bent"-jét a
Feszty-paródiaként kifestett kupola és a
rézcsillár menti meg úgy-ahogy. „Mundé-
ros" darabról lévén szó, a jelmeztervező
Rippl Renáta kevéssé tarkíthatta az össz-
képet, noha a nyílt színi gyorsöltözések és -
vetkőzések, valamint a komédia röpke kar-
neváli és diaporámaszerű betétei több in-
venciót csiholhattak volna.

A vígjátéki gépezet a „plusz egy" elve
alapján működik. Maga Molnár Ferenc, az
egységétől „rugalmasan elszakadt" - és te-
kintélyes summa síbolt zsolddal rendelkező -
tizedes is létszámfelettiként kezdi meg
dekkolását a kastélyban, ahol „mínusz egy
fő", a hátrahagyott Albert komornyik tartja a
frontot. A „többiek" többsége átmenetileg
vagy egyértelműen zavaró elemként nyit
(esik stb.) rá a gyarapodó kompániára. Ez az
írói technika valamennyi figurának biztosít
egy-egy nagyjelenetet (mely szóállomá-
nyában lehet kicsit is). A csak pillanatokra
felbukkanó (a tapsrendkor már nyilván
árkon-bokron túl járó) Suhajda honvéd
szerepében Fekete András a semminél is
kevesebből hozza ki a nyomatékos jelen-
létet. Krum Ádám csekélyebb hitellel szó-
laltatja meg az Erdész giccsközeli tirádáit.
Úrbán Tibor mívesen dolgozza ki a mitug-
rász nyilas, Dunyhás testvér fekete rém-
alakját, csak vissza-visszarohangászásának
„spétjei" kiszámíthatóak. Amikor később a
nyilas nagykutya, Krasznavölgyi a „plusz
egy" a darabban - Stenczer Béla ügyesen a
rátarti intellektualitás felől közelíti a vad-
barmot -, Úrbán Dunyhása visszahúzódik
tanulékony szárnysegéddé.

A mű címe kivetül a műre: az éppen
aktuális plusz egy főhöz, a centrális alakhoz
rendelődnek ketten-hárman-sokan az egyes
szituációkban (azaz Molnár tizedes is lehet
olykor a többiek egyike). Többieknek lenni
általában nem hálás feladat, ám a pécsi pro-
dukciókban az az egy sincs meg mindig. N.
Szabó Sándor (SS hadnagy) elfelejtett

valamely fő vonást adni az alaknak. Fillár
István (Albert) nem éli, inkább fölveszi a
komornyikságot. Fiatalsága folytán sem
keltheti azt az illúziót, hogy ő egy ezekkel a
falakkal, hogy ő őrzi és adja az itteni miliőt,
aurát (mely amúgy sem nagyon hajtja át
Korognai rendezését). Az inas hanghor-
dozása, mozgássorai azonban megfelelnek a
figurakonvencióknak, a rajzolat néha sorssá
fényesedik.

A meglepően jó húsban levő, illetve
csontsovány, különféle uniformisú katonák -
a „többiek" - között Balikó Tamás a tizedes
(mivel ő a pécsi színház igazgatója, egy
bújtatott, önironikus réteg is kerülhetett
volna a játékba, de nem került). Gonddal
építi, mikrorealista módon élteti a figurát.
Ahogy fogja, szívja a cigarettát, ahogy
szétveti a lábát, ahogy bajonettjével a kon-
zervdobozba döf, azon ott a megfigyelés
melege, az elterveltség tudatossága. Ez a
dicséretes pontosság, aprólékosság, sajnos,
nem engedi, hogy a tizedest elemi ember-
nek, a lét, az élni és boldogulni akarás
televényéből kinőtt archetípusnak azonosít-
suk. Korognai, a rendező jobbára a pőre
szöveg humorában, valamint a dialógusok
dísztelen pergetésében bízott, így a tize-
desnek is kevés a vérbeli megmutatkozása.
A sebesült orosz, Szása megoperálása
például a jelzésesség határán megy végbe
(tulajdonképp egy vastag nadrágot műtenek
titokban, s nem a lány combjából távolítják
el a golyót), az orvossá avanzsáló tizedes
nem fertőtleníti öngyújtó lángjával a nagy-
kést stb. - vagyis a rendezés kiradírozta e
színmű és a rokon vígjátékok tradícióit,
viszont helyette kevéssel szolgál. Balikó
tizedese így nem is lehet „mitologikus
csirkefogó", s a kelleténél kevésbé válik el a
többiektől. (Szása szerepe is tisztázatlan.
Bacskó Tünde orosz beszéde, kiejtése taní-
tani való, ám az alakot elejti. Mennyire
fogadja el Molnár udvarolgatását - s men-
nyire udvarolgat Molnár -, milyen lépések,
fokozatok által lesz egészen különleges
plusz egyből a többiek egyike: nem derül ki.)

A tizedes meg a többiek címszereplője
inkább Molnár Ferenc, mintsem a tizedes
egy reinkarnációja. Molnár Ferenc viszont
csak „plusz egy" A Pál utcai fiúk írói
sorában. Úgy Molnár, hogy részben Török,
Török pedig Németh és Soós. Török Sándor
szürke iparosmunkáját Németh Ákos drama-
turg és Soós Péter rendező vette kezelésbe.
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Hirtelenjében a hajdani Pál utcai fiúk
húszéves érettségi találkozójába csöppe-
nünk, amikor - már kissé spiccesen - a tor-
natermet veszik birtokba, hogy focival
koronázzák meg az ünneplést. Egykori
iskolájukban most a vörösingesek volt
vezére, a második válását nyögő, eléggé
lepusztult Áts Feri a gondnok... A rendező
eredeti és indokolt módosításait néhány, a
műsorfüzetből kiragadott mondata körvo-
nalazhatja: „A Pál utcai fiúk izgalmas és
gyönyörű történet a gyerekkorról, a gye-
rekkor eszményeiről, amelyekért éltek és
adott estben meg is tudtak halni, egyszóval
mindent iszonyatosan komolyan vettek.
Felnőttkori alakjuk pedig azért fontos, mert
úgy érzem, hogy ilyen módon megmu-
tatható, mi lett eszményeikből, mi lett
belőlük, akik ilyen nagyszerűen élték a
gyerekkorukat. Jelen állapotukban már
semmi nem életbe vágóan fontos nekik, már

nem kell beledögleni semmibe, egyedüli cél:
megúszni a dolgokat... Nem mernek húsz
évvel ezelőtti önmagukkal szembesülni.
Nem mernek a múltjukról beszélni... Most
találkoznak negyedszer, és negyedszer nem
beszélnek Nemecsekről... A regény befe-
jezése az, hogy jönnek a földmérők,
kezdődik az építkezés, és elvesztik a grun-
dot. Ebbe a tiszta, nemes, egyszerű
történetbe a végén disszonáns elem kerül,
feltételezem, nem véletlenül. Úgy gondol-
tuk Németh Ákossal, ebből a disszonáns
elemből kell kiindulnunk."

A végiggondolás vitatható. Nem számol
azzal, hogy nem csupán a Pál utcaiak
veszítik el az éppen megvédett grundot,
hanem (korábban) az ellenfél vörösingesek
is a maguk füvészkerti szigetét. A locus

elvesztése mint a gyermekkor elvesztése
(vagy mint eszményvesztés) egyetemesebb
aspektusból - a veszteség létfilozófiai
értelmezésével kerülhetett volna az átstruk-
turált műbe, mivel a Bokáékat érő csapás (a
jövő héten induló építkezés) az új
kontextusban nem bír a régi jelentőséggel.
Nem bizonyos, hogy szinte az összes Pál
utcai középkorút orvossá, menedzserré,
bank-fiúvá. kellett faragni. Nem bizonyos,
hogy - az új szerkezet diktátumán kívül - más
is idehozhatja gondnoknak a harmincnyolc
éves, volt trefortista (vagyis diákként jobb
családból valónak számító) Áts Ferit. Nem
biztos, hogy a vörösingeseket - közvetlen
ráutalás nélkül ugyan - valamely mai
ifjúsági erőszakszervezettel kellett
azonosítani. S persze most éppenséggel
beszélnek a férfiakká lett fiúk a meghalt,
talán megölt Nemecsekről az
osztálytalálkozón A Pál utcai fiúkat
Nemecsek pusztulástörténe-

tének lélektani drámájaként, sorsdrámá-
jaként élik újra, idézik föl. Ebben a kettős
játékban az áruló Geréb mai énjének (dr.) és
elfogadható mentségének nagyon nehéz
helyet lelni.

A vitathatatlanul ötletes és tartalmas új
adaptáció ingatagabb részeit az idősíkokat
ügyesen, tempósan váltogató, rendezőileg
jól kézben tartott előadás feledtetni képes. A
focidressz: rövidnadrág, s elég hozzá egy

sapka, kalpag, hogy visszautazzunk a (nyil-
ván nem századfordulós) múltba. Az Ágh
Márton tervezte, élethű, előnyös látványú
tornaterem logikusan megfeleltethető a
Molnár-regény legfontosabb, egyben szim-
bolikus helyszínével, a grunddal. Ezenbelül a
zuhanyozó átlényegülhet a Nemecsek
tüdőgyulladását okozó tóvá, a kisebb-na-

gyobb medicinlabdák a grundháború ter-
mészetes kellékei, és így tovább. Mivel a
múlt - a „Nemecsek-ügy" - csak félálom-
szerűen és vitathatóan rekonstruálható, a
régi gyűlések, gittrágások, csatározások
színterei lehetnek jelzettek, elmosódottak,
még illogikusak is. Szűcs Edit jelmezeit ele-
gendő azzal dicsérni, hogy minden Pál
utcait más módon jellemez a tökfedője, s
hogy vörös ingben is van variáció. A vízió-
szerűség (amely főleg az időutazás mélyéről
támadt eseményekhez szükséges) és a
stilizáció (amely még a mai kiskapuzáshoz
is elenged hetetlen) Ladányi Andrea moz-
gáskombinációinak és a nyers vagy kattanó
fényváltásoknak is köszönhető. Látszik,
hogy az előadást filmrendező rendezte, a
„montírozás" gyakran filmszerű (egy
vészterhes és azonosíthatatlan hangeffektus
viszont fölöslegesen csattan bele vissza-
térően a színváltozásokba).
Akármilyen leleményesen rímelteti Soós

az egykorit a maival, a
grundot és egyéb helyeket
a tornateremmel, a
gyerekvilágot a felnőtt-
világgal, az eszközök-
kel, kellékekkel - sőt: a
figurákkal - történő,
szórakoztató és lélek-
gyönyörködtető játék
ellenére a Pál utcai kis-
legények koravének, az
érettségi találkozó részt-
vevői az arctalanságig
csoportakolba tolulók
(holott Soós lehetőleg
nagyon is szétszórja,

hangsúlyozottan
individuumként

pozícionálja őket). Egyén
és csapat, egyvalaki meg a
többiek: alapkérdése ez
A Pál utcai fiúknak.
Molnár Ferencnél
Nemecsek, Boka, Áts,
Geréb is rendre olyan
státust foglal el, amelyhez
- valamely morális
tartás, döntés jegyében -
a többieknek
viszonyulniuk kell. A
színpadi tér

felosztásával, különféle
csoportképzésekkel, egyes alakok
nyomatékos helyre, fénykörbe állításával
Soós meg is teremti e viszonylatok nagy
részét. A térkezelés csúcsa Rácz tanár úr
számon kérő jelenete a csoportalakítási
tilalom ellenére titkos társaságba tömörült
gittegyletistákkal (Rácz dörgedelmei olyan
félmúltbeli szövegemlékeket, „törvényeket"

és íratlan szabályokat, kódolt üzeneteket
tartalmaznak, mint A tizedes meg a
többieknek a szabadsághiányra utaló
kedélyes célzásai. Kár, hogy tanárként
Bánky Gábor mindössze a karót nyelt,
szigorú és tehetségtelen pedagógust játssza
el. Akármily boldogtalan és mosolytalan
lehet Rácz tanár úr, a szituatív és verbális
roteszkum iránti teljes érzéketlenség
lassacskán kizárja őt a saját jelenetéből. Ha
ez rendezői cél volt,

Ujláb Tamás (Szíjártó), Fillár István (Albert), Bacskó Tünde (Szása) és Balikó Tamás (Tizedes)
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semmiképp nem illik bele az előadásba.
Czár Gergő Nemecsekje az egyetlen, aki a

tradicionális ifjúsági színház szívdobogtató
szabályai szerint járja be útját, akinek
orcáján rózsapír ül, s a szemében angyalkák
táncolnak (de korántsem oly kicsi se ő, se a
lábnyoma, mint mondogatják. Termetre az
egyik legderekabb Pál utcai). Kell is ennyi
stigma a Molnár Ferenc-i érzelmességből,
érzelgősségből. S e fiúból, ha megéri, tán
nem válna kiégett javakorabeli.

Mint a többes számú címekből kitűnik, A

tizedes meg a többiek, illetve A Pál utcai
fiúk is - a „plusz egy" helyzetbe kerülő figu-
rákon kívül - általában „kart" foglalkoztat
(mindkét darabnak egyetlen női szereplője
akad a másfél-két tucatnyi férfi mellett.
Füsti Molnár Évának - Nemecsek anyja -
egy rebbenés jut). A Pécsi Nemzeti Színház
férfi színészeinek fiatal középnemzedékére
ráférne az önképzés, az intenzív stúdiómun-
ka. Többségüket stagnáló pályapillanatban
látjuk. Igaz, a három nyilas egyikének lenni, a
statiszta Gáspárt vagy Feketét játszani a
„többiek" között nem nagy áldás, és (a Pál
utcaiakhoz képest eleve létszámhiányos)
vörösingesek közt sem jó árválkodni, ha nem
Átsnak vagy Pásztornak hívják az embert.
Molnár hősei közül Fillár István tűnt ki:
egyszerűen rábízta Bokát a komolyságra és
az érettségre, valamit jelezve abból is, hogy
ez a fiú is: srác, s nem száz éve emlegetett
mintagyerek. Úrbán Tibor olyan izzással
formálta az egyik Pásztort, hogy abban már
készülődött egy mai

Dunyhás testvér. Újláb Tamás megfelelő a
kommunista Szíjártónak is, a Pál utcai
Weisznek is, noha elég szűk regiszteren
mozog, s nem egykönnyen kelt érdeklődést
alakjai iránt. Rázga Miklós a problematikus
Áts Feri-szerepből - az érezhető „Hogy
kerülök én ide?"-állapot ellenére - markán-
san kihozta a kihozhatót (rendező és színész
még jobban törekedhetett volna arra, hogy a
két vezér, Boka és Áts jellemkülönbségei és
jellemhasonlóságai beszédesebbek le-
gyenek).

Pilinczes József alakítás helyett mosta-
nában mackóskodik - A tizedesben Gáspárt,
emitt a dialektusától mint egyetlen karika-
turisztikus adottságától megfosztott Janót
mackóskodja el. A színtelenségért nem
egyértelműen az aktor kárhoztatható. A pé-
csi A Pál utcai fiúkban Soós és Németh kon-
cepciója - és ennek gördülékeny színi meg-
valósítása - fontosabb lett a fiúknál. Innen
fakad a produkció idődilemmája is. Két
meghatározó idő ugyan reflektál egymásra - a
gyermekkor „eszményi" ideje, eszmé-
nyeinek ideje és az emberélet útjának
negyven táján közelítő fele ideje -, de a
történeti időben nemigen lehet megkötni az
adaptációt és az előadást. Ezek a fiúk sem
hatvannyolcas, sem nyolcvankilences tudat-
tal nem rendelkeznek; gyerekként a szá-
zadelő nyelvét (a Molnár kémikumában
párolt nyelvet) beszélik, felnőttként a telje-
sen eláltalánosított ezredvégi értelmiségi
nyelvet. Igazából nem a huszadik, hanem
úgy a kilencvenedik érettségi évfordu-

lójukra sereglenek össze.
1900 környékéről jönnek
1999-be. Az átdolgozás e
probléma meg- vagy fel-
oldására nem terjeszkedett
ki (nyilván tudatosan,
hiszen a Molnár Ferenc
tollából való re-
gényszövetet is meg
akarták tartani), s ez a
(gyermekközönség számára
mellékes, a felnőtt nézőnek
zavaró) történeti,
szociológiai és stiláris
kevertség alaposan
megnehezítette a
„fregolizálásban" becsü-
lettel helytálló és el is
fáradó (önmagukból ön-
magukba ki-be közlekedő)
színészek dolgát. Lipics
Zsolt (Kolnay) bátran túlzó
megoldásai, Széll Horváth
Lajos (Csele) egy-egy
szünete, Kovács Dénes még
csak nem is érzéketlen
Csetneky urának egy-
lendülete: kis fénypontok.

A nagy alakítás pluszát
mindkét pécsi előadáson
hiába vártuk.

TARJÁN TAMÁS

Dobozy Imre Horvai István:
A tizedes meg a többiek
(Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza)
Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Rippl
Renáta. Dramaturg, rendező: Korognai
Károly.
Szereplők: Balikó Tamás, Fillár István,
Korognai Károly, Ujláb Tamás, Bacskó
Tünde, Pilinczes József, Bajomi Nagy
György, Fekete András, Krum Ádám, Urbán
Tibor, N. Szabó Sándor, Stenczer Béla,
Dobos Sándor, Major Péter, Nagy Csaba,
Durovics Géza, Löki Péter.

Molnár Ferenc-Török Sándor:
A Pál utcai fiúk
(Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza)
Díszlet: Ágh Márton. Jelmez: Szűcs Edit.
Zenei szerkesztés: Stenczer Béla. Drama-
turg: Németh Ákos. Mozgás: Ladányi
Andrea. Rendező: Soós Péter. Szereplők:
Fillár István, Czár Gergő/Steiner Zsolt,
Bajomi Nagy György, Tóth András Érnő,
Ujláb Tamás, Széll Horváth Lajos, Köles
Ferenc, Lipics Zsolt, Sramó Gábor, Szabó
Attila, Háber László, Pilinczes József,
Rázga Miklós, Bóta István, Urbán Tibor,
Domonyai András, Ács Norbert, Bánky
Gábor, N. Szabó Sándor, Krum Ádám, Füsti
Molnár Éva, Kovács Dénes, Kéri Nagy
Béla.

A Pál utcaiak a tornateremben (Simarafotók)


