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zegben nyilvánvalóan arra van ítél-
ve, hogy hosszú szenvedés után
meghaljon az unalomtól. (Gyön -
géden tapintatos eljárása a pécsi-
eknek, hogy nem zavarják össze a
nézôket a Lebegyev lány különbö-
zô megnevezéseivel. Nem szólít-
ják sem Surocskának, sem Alek -
szandra Pavlovnának, hanem egy-
szer s mindenkorra Szása.) Az
egyetlen kicsattanóan életteli figu-
ra a színen Köles Ferenc vadászó-
gazdálkodó-szélhámozó Borkinja.
Gyôztes típus. Nem kárhoztathat-
juk ezért Borkint. Köles meg di-
rekt üdvözlendô.

A produkció legszuggesztívebb
eleme egyébként Iványi Árpád
szín padképe, amely egyszerre
konk rét és elvont. (Jók a hanghatá-
sok is. Leszáll az éj, mint egy re-
pülôgép.) A rivaldánál egy széles
sávban akárha háború sújtotta, le-
bombázott vidéket látnánk, hátul
viszont jelszerû díszletelemek
épülnek fel. Az elsô felvonásban
egy furcsa fatákolmány, amelyen
Borkin állatprémei lógnak szárad-
ni. A másodikban, Lebegyevék
szalonjában tüntetô ócskaság: ki-
tört ablakok, leszakadt redônyök.
(A negyedik felvonásra, az esküvô-
re kipofozzák a házat.) A harma-

dik felvonásban Ivanov kuckóját hatalmas, sötét, boltív mintázatú tégla-
fal elôtt rendezték be. Meredek lépcsô visz le ide, a mélybe: dolgozószo-
bába/borospincébe, ahol a vodkázó-heringezô-uborkázó férfiak intelli-
gensebbje, Pilinczes József Lebegyevje szalvéta híján az asztalon heverô
könyvbôl tép ki lapokat a szájtörléshez. Zayzon Zsolt egyébként ebben a
felvonásban kerül legközelebb Ivanovhoz. Amikor áramkimaradáskor,
mécsfény mellett elmondja a „Hogy utálom a hangomat!” kezdetû mo-
nológját, azon itt-ott már átüt a hitelesség ereje, majd egészen kinyílik a
színész a Szásával zajló kettôsben. (Ivanov sem Hamletnek, sem
Manfrédnak nem szívesen érezné magát. Nyilván avval sem értene
egyet, hogy Lvov Tartuffe-nek minôsíti ôt. De Zayzon Zsolt azért majd
megpróbálkozhatna ezekkel a szerepekkel…) 

Az írásunk élére állt „a veríték sós” minden bizonnyal a pécsi alkotók
betoldása az Ivanov szövegébe. (Legalábbis sem az eredetiben, sem a for-
dításokban nem találtuk.) Pilinczes József Lebegyevje mondja a negye-
dik felvonásban, amikor már semmit nem ért az Ivanov körüli katyvasz-
ból. Megpróbálja barátját nyílt, egyértelmû állásfoglalásra bírni: „Vedd a
dolgokat egyszerûen, mint mindenki más. A plafon fehér, a csizma fe-
kete, a cukor édes, a veríték sós.” Az elôadás nem jó. De ez a bôvített
mondat, ez kitûnô. 
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Tarján Tamás 

Nincsen benne semmi, ámde
N A G Y  I G N Á C – P A R T I  N A G Y  L A J O S :  T I S Z T Ú J Í T Á S

ok üres elôadás fut a buda-
pesti és vidéki színházak re-

pertoárján. Ámde mindenestül
üres, eltervezetten üres, színültig
üres talán csak ez az egy akad köz-
tük (bár az ilyesmiben sohasem le-
hetünk biztosak). A teljes tartal-
matlanság jelentése és esztétiku-
ma eleinte még érdekes is, hiszen
az ember nem akar hinni a sze-
mének: a jellemzésbeli sivárság –

és helyette a pojácáskodás erôltetése – fejezné ki, hogy (úgymond) „a
rendezô és csapata nem foglal állást” az alighanem legismertebb magyar
választási komédia (1843) modernizált változatának mai áthallásait illetô-
en, csupán „a kacagtató és elkeserítô modellrôl” rántja le a leplet? Par ti
Nagy Lajos „Nagy Ig nác szín mû ve mentén” írt, szerkezetében megbízha-
tó, stílusában üdén huncut, összességében inspirálóan abszurdoid szö -
vegét menten meg kellett-e tömködnie Szi  netár Miklósnak (és a zenei ve-
zetô Ros sa Lászlónak) a magyar nó ta és környéke örök zöldjeivel, hogy eb-
bôl zagyva népszínmû-ját szási fertôzöttség maradjon vissza, to váb bá
Szinetár fél évszázadot átfogó operettrendezéseinek kétségbevonhatat-
lan érdemei is kereket oldjanak? A Tisztújítás „zenés-táncos cselvígjá-
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tékká” keresztelése és segédcím-angolosítása (A Local Election) ugyan
mit fejez ki ott, ahol átlátszónál is átlátszóbb jelenetek halmozására tö-
rekedtek, a legtöbb eszközzel, kellékkel (kolbász, bicska egyfelôl, rugós
bokszbaba másfelôl, kokárdázatok harmadfelôl) konvencionálisan, értel-
metlenül vagy rosszul bánnak, európai uniós szín házi konvertálhatósá-
ga pedig egyáltalán nincs a (választási) paródia paródiájának? Kong az
egész, ámde legalább nem egy dilettáns, hanem egy mûvész keze nyomán. 

Balla Ildikó dülöngélôsre, másnaposra-délibábosra-giccsesre elrajzolt,
egybemosott falu-város díszletei (térbeli és formálásbeli gikszereik elle-
nére) elfogadható keretet képeznének egy szarkasztikus, groteszk társa-
dalmi-politikai látlelethez, mely csupa „az én legnagyobb pártom” ne-
vében fellépô, sajátpecsenye-sütögetô jelölt szellemi és erkölcsi elégte-
lenségét diagnosztizálná (tisztelet a kivételnek, mert egy, csak egy
legény azért morális talpán van a vidéken, hogy amúgy Parti Nagy-osan
szólandjuk becsületszavilag). Ámde az alig megcsillanó lehetôségbôl
önismétlés, bugyutáskodás, hamis hang, szétzúzott jelentés porlik
mindössze. 

Vegyünk például két állatot, ha már az emberi tényezô szisztematice
kikapcsoltatott. Csoportos (kétdimenziós) mûtehénzet vonszolódik át a
színen jelképileg (bár lenne a Zsótér-Bánk-bán díszletül szobrintott ma-
gyar marháinak karikatúrája – egy történelmi metszet, egy darabfelfo-
gás, egy színházi trend karikatúrája: kisded tréfánál mindenesetre
több!), billenô mûfarka alól pottyant is egy lepényt. Kinn a nagy magyar
korteskedô puszta valóságban ez rendjén. Ámde miként-miért vonul be
majd ômarhasága a (szükségképp teljesen pávátlan) vármegyeházára, a
kapuba terebélyesedve? Ilyen (kedélyes, léha, tét nélküli, a nóták pótsze-
reivel hivalkodó) elôadás-komponálásból nem következik a kulissza- és

jelentés-összecsúsztatás (a lelóga-
tott fokhagyma- és pirospaprika-
füzérek sem vesznek fel semmi-
lyen csípôs tartalmat). Rámo so -
lyinthatunk egy kölyök bernát hegyi
méretû csigára is. A maradi, toho-
nya magyar tempó felnövesztett
címerállata? Esetleg. Ámde e csiga
nagyobb sebességgel bír említett
marháinknál, és szituációtól füg-
getlenül húzza a csíkot.

A szerepnévsorban az alsó hét
(epizód)szerep (részint már sokkal
formátumosabbnak is látott) gaz-
dáiról kíméletbôl ne essék szó.
Elég, amit a felsô nyolc ránk mér.
Ámde ezeknek az alakításoknak

legalább van közös igyekezetük,
más szerepekbôl idekérgesedett –
ha nem is termékeny – magjuk, il-
letve pattogzó mázuk. Hirtling
István (Dr. Langyos, fôorvos) az est

Almási Sándor (Dr. Heves), 
Eperjes Károly (Farkasfalvy), 
Széll Attila (Darabos) és 
Huszár Zsolt (Tornyai) 
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végére ébred rá, mibe keveredett,
Eperjes Károly (Farkasfalvy, alis-
pán) a kölcsönzött Harpagon-esz-
közkészletbe is belebrummog, be-
lehunyorint, Huszár Zsolt (Tor -
nyai, szolgabíró) a Balla Ildikótól
kapott gyászmagyar öltözékben
markolja botjába szerelmi bánatát,
melyet majd a választás eredmé-
nye orvosol. Huszár dísztelen, lo-
hadt színészi semmitmondása
könnyeden iramlik el a figurát
szétcsippentgetô cizellálás letom-
puló produktumai mellett: Almási
Sándor (Dr. Heves, ügyvéd) kígyóz-
va-szónokolva, Vass György (Hajló -
si, aljegyzô) alázatig mézesmázo-
san sem mond annyit egy-egy dísz-
pintyrôl, mint a nevük.

Ámde a színésznôk! Ôk is ros z -
szak, viszont újsze rûb ben. Györgyi
Anna (Kinga, született Dr. Lan -
gyos né) a kielégületlen, nadrágos
kékharisnyák politikai kuktásko-
dásával ministrál a két összecsuk-
ható bottal síelôként közlekedô
Pokorny Lia (Aranka, sógornô,
dús  gazdag özvegy) férjszerzô és
választást befolyásoló praktikái-
hoz. Pokornyban annyi a maga-
biztosság, a mindentudás, hogy
kész csoda, miért nem ô nyeri el
az összes, épp kockán forgó tiszt-
séget. Miért? Mert nem indul a
stallumokért: elég lesz neki a férje
háta mögül kormányozni. S mert
nô: Nagy Ignác még nem számolt
a nemek politikai szerepvállalásá-
nak kívánatos arányaival, gender
studies-zal stb. Ámde Szinetár nem

lenne Szinetár, ha – miután a tapsrendben „meghajoltatta” a mûtehén-
zetet és a csigát is (kár, hogy nem ezzel a könnyed leleményességgel vit-
te végig az elôadást) – a végére nem a két asszonyt hozná tapsköszönni,
s köztük a harmadikat, aki kúp alakúra hajtogatott papír tízesek gyógy-
szereiért cserébe nyelvecskéjével vesz részt a közcsatározás háttérküzdel-
meiben. Lát szat ra így a Botos Éva által szociális öntudattal kacérkodni
igyekezett szobalány (mondhatni: az egyedüli, aki a körülhatárolatlan
nép gyer meke), Nelly a fôszereplô.

Legjobb esetben vegyes felvágott paródiaszerûség a produkció. Rá -
húzható tehát az Így írtok ti lapjairól Karinthy Frigyes Szabolcska Mihály
költônek szánt vizes lepedôje: „Nincsen benne semmi, ámde / Az leg-
alább érthetô.” A közönség boldogan érti is, hogy jó színház ez, hiszen
nincs mit érteni, nem kell fáradozni, a semmi önként adja magát. S a –
különben mozgékony, sôt túlmozgékony – színházi semmit még ken-
terben is veri a mûdali semmi. A „Száz forintnak ötven a fele…” meg a
többi (akár a színészi ténykedéstôl függetlenül) addig is elviheti a siker-
szériát, amíg száz forintnak jó esetben egy (euró)cent lesz a fele.

A sûrûn vendégrendezô-hívogató Új Színház meginvitálta az egyik
legnagyobb nevet, Szinetár Miklóst. Szinetár Miklós alkotóereje teljé-
ben, hetvenöt évesen ezt a darabot választotta, és ekként: a maga készí-
tette szöveggel, kiszínezettséggel.

Ámde mindketten – velünk, közönséggel együtt: mindhárman –: így
jártak, jártunk a legjobban…? 

TISZTÚJÍTÁS
(Új Színház)

Nagy Ignác színmûve nyomán írta: Parti Nagy Lajos. Az elôadás szö -
vegét készítette: Szinetár Miklós.
Díszlet, jelmez: Balla Ildikó. Dramaturg: Lôkös Ildikó. Koreográfus:
Király Attila. Zenei vezetô: Rossa László. A rendezô munkatársa:
Hajdinák Judit. Rendezô: Szinetár Miklós.
Szereplôk: Hirtling István, Györgyi Anna, Pokorny Lia, Botos Éva,
Eperjes Károly, Huszár Zsolt, Vass György, Almási Sándor, Széll Attila,
Nagy Zoltán, Kovács Krisztián, Keresztes Sándor, Galkó Balázs,
Gosztonyi János, Tóth Simon Ferenc m. v.       

Pokorny Lia 
(Aranka) és 

Györgyi Anna 
(Kinga) 

S
c

h
il

le
r 

K
a

ta
 f

e
lv

é
te

le
i


