
cselekvésük indokaival. Egyetlen síkban mutat-
koznak, hogy a mulattatás és a szókimondás fé-
nyei minél élesebbé tehessék körvonalaikat. Aki
kedves, megszépül, aki ellenszenves, hosszú
árnyékot ereszt. Érvényesül a mese igazsága és
túlzása, a bábjáték fölénye és kérlelhetetlensége.
Mindez nagyon ősi, és nagyon modern. Érdemes
ráhangolódnunk, törvényei - vagy inkább játék-
szabályai - szerint látni-hallani tanulunk. Ha
belekóstolunk, megszeretjük és érteni kezdjük
üde naivitását, vásári harsányságát, a mulatta-
tásnak piaci eseményszámba menő apparátusát,
amely évezredes tündöklés után a cirkuszba
menekült. Onnan hozta vissza Tersánszky a
színpadra, miután megtisztította és hozzáigazí-
totta szándékaihoz, gyermekmosolyú költészeté-
hez. Haragvásait is beléoltotta, amit mi ma alig
értünk és érzünk. Hiszen negyven év múltán
csipkedésnek hat, ami a húszas évek Budapest-
jén eperohamokat indíthatott volna. Játsszunk
képzeletünkkel, próbáljuk meg ott és akkor hall-
hatóvá fantáziálni A kegyelmes asszony portréja
párbeszédeit. Nyomban elháríthatjuk a játék teljes
ártatlanságának látszatát. A művészi beolvasás
súlya igazodott a műfaj teherbírásához, nem volt
mély és nem is volt indulatos. Mégis, így is,
soknak találtatott. Ezért nem kapott szín-padot,
ezért kellett várakoznia színre bukkanásával
csaknem egy félévszázadot.

AZ ALDWYCH THEATRE-BEN

a Világszínház Fesztiválon fellépő Görög
Művész Színház elsőnek Arisztophanész
Lüszisztratéját mutatta be. A mai előadások
általában a mű szexuális realizmusát és ero-
tikus erejét hangsúlyozzák; Karolosz Koun
rendező azonban a jelen görög helyzetből
kiindulva a mű politikai-agitatív erejét emeli
ki. A címszereplő Nelly Angelidou sokkal
inkább politikai aktivistát alakít, semmint
turbékoló csábítónőt, és a nézőnek önkéntele-
nül is eszébe jut: lehetséges, hogy Lüszisztra-
tét valójában soha nem is fűtötte erotika? A
befejezés is az előadás aktuális élét hang-
súlyozza: a mulatság végén a színpad hirtelen
elsötétül és légvédelmi szirénák sivítása tölti
be a házat.
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Ki győzött
a waterlooi csatában ?

A kritika olykor feltalálja a közönség nélküli
színházat. Az igényesség jegyében süket a ne-
vetés hallatán, s vak az összeverődő tenyerek
láttán. Mintha a darab, az előadás és a publikum
szentháromságából valamelyik is nélkülözhető
lenne, ez utóbbit ízlésben elmaradottnak tartja, a
sikert gyanúsnak, s gyakran az igénytelenség
bizonyítékának.

Képzeljük el, ha Lengyel Menyhért csaknem
két tucat darabját soha nem mutatták volna be se
Budapesten, se Bécsben, Berlinben, Rómában,
New Yorkban, Párizsban, ha valamennyi
kéziratban maradt volna csupán, mígnem egy
élelmes színházi dramaturg előássa A nagy
fejedelmet, a Tájfunt, esetleg A hálás utókort! A
kritika ma talán színházi szenzációról cikkez-ne.
Ám - mint Kosztolányi szellemesen meg-jegyezte
- a „kritika természetes gyarlóságában tehertételül
számítja fel az író diadalmas sikereit".



Az utókor „feledékenysége" oly tökéletes volt,
hogy az 1960-ban megjelent magyar Szín-házi
kalauz a XX. század színháztörténetéről szólva
egyetlen sort sem juttatott Lengyel Menyhértnek,
sőt még a névmutató sem tudott létezéséről. A
század „exportképes" magyar színműíróiról a
könyv megállapítja: „Többnyire igen szellemes,
szórakoztató írók, akik megmaradnak a felszín
tükrözésénél." Közéjük mind-össze Molnár
Ferencet, Bíró Lajost és Herczeg Ferencet
sorolja, és Bús Fekete Lászlóval együtt
kitessékeli közülük Lengyel Menyhértet is.

Mintha Kosztolányi szavai igazolódnának: az el
nem ismerés éveinek erkölcsi tőkéje alapján
Lengyel Menyhért újra színpadot kapott Buda-
pesten. A Madách Színház műsorára tűzte a
negyvenöt évvel ezelőtt bemutatott A waterlooi
csatát. És győzött - legalábbis a közönségnél.

A siker nem kevésbé meglepő, mint a darab-
beli Brown-Napóleon győzelme az angolok el-
len. A waterlooi csata az elmúlt s kirobbanó si-
kerekben és jó darabokban nem bővelkedő évad
egyik őszinte tetszéssel fogadott előadása lett,
amolyan közönségcsalogató csemege. (Merész-
ség nélkül megjósolható, hogy újabb Lengyel
Menyhért bemutatók fogják követni.)

Közel sem volt ilyen egyértelmű a darab kri-
tikai fogadtatása; némi arisztokratizmus is ve-
gyült a fanyalgásba vagy elutasításba, amely A
waterlooi csatát kizárólag Romberger Géza -
Lengyel Menyhért luft-üzletének, gründolásának
tekintette. Több-kevesebb leleménnyel megírt
rutinműnek.

Már az ősbemutatók idején gyakran szemére
vetették Molnár Ferencnek is és Lengyel Meny-
hértnek is, hogy túlságosan ismerik a színpad
hatásmechanizmusát, s a kelleténél jobban fel-
használják az azt kiváltó mesterségbeli fogásokat.
Nem bölcsebb dolog ezt felhánytorgatni, mint a
költőnél a jó rímeket vagy a tökéletes jambusokat
kifogásolni. Nem kevésbé abszurd, mint fel-
tételezni, hogy egy vers remekmű voltát a zö-
työgő ritmus, az ügyetlen rím, a drámáét pedig az
elmondhatatlan dialógus, a dramaturgiai fo-
gaskerekek csikorgása igazolhatja.

Gyanítom, hogy ez a szemrehányás Lengyel
Menyhért esetében jogosulatlan is. Nem az a
nagytudású mesterember ő, akinek mondják, s aki
kifogástalanul ismeri a színpadtechnika minden
csínját-bínját. Hacsak nem számít bravúr-nak,
hogy alakjai természetesen tudnak járni-kelni a
színpadon, kimenni, bejönni. Ha egy új figura
színpadra hozatala vagy eltávolítása ördöngős
ügyességet kíván, akkor Lengyel Meny-

hért valóban virtuóz. Egyébként azonban nem
leleményesebb egy operettlibrettistánál, s az úgy-
nevezett vígjátéki csavarások, fejtetőre állítások
sem egyebek, mint egy kirakósjáték előregyártott
darabjainak nem sok fantáziát kívánó egy-más
mellé állítása. Csakhogy az ilyen fajta daraboknál
éppen a színpadtechnikai elem az, amelyik a
leggyorsabban elavul. Nem kivétel ebben a
tekintetben Lengyel Menyhért darabja sem. A
waterlooi csatának is szakálla nőtt az elmúlt
negyvenöt év alatt. Igaz, nem hosszabb és nem
bozontosabb, mint egynéhány közelmúltban
született csecsemőnek.

Operett, zene nélkül - talán ez lehetne a leg-
pontosabb meghatározás Lengyel Menyhért
vígjátékaira. A waterlooi csata ötlete mintha
Romberger Gézának, a Világfilm igazgatójának
kiszikkadt agyából származna. Braun Vilmost,
alias Mr. Willy Brownt, a hazalátogató detroiti
szűcsmestert, azaz ötezer dollárját a pesti szál-
loda halljában tizedrangú színésznők, mindenre



kapható fezőrök, kávéházi linkek döngicsélik
körül. Mr. Brown betársul a csődbe jutott Világ-
filmbe, s megtakarított pénzecskéjén eljátssza az
amerikai filmcézárt, elhiszi a beígért óriási pro-
fitot, amit egy koprodukció jelenthet. S némi
kitérő után jelent is.

Tabi László gyengéden leporolta A waterlooi

csatát, bár az, úgy vélem, enélkül is sikert ara-

tott volna. Molnár Ferenc és Lengyel Menyhért
vígjátékainak van ugyanis egy közös titka, ami-ért
a színészek mindig szívesen játszották, s a
jövőben is szívesen játsszák majd ezeket a cukros,
szirupos darabokat, s a közönség - nem ízlésének
fogyatékossága következtében - mindig szívesen
nézi majd meg. Ez a titok azonban nem abban a
kétségtelen rezonanciában keresendő, amit a
vígjáték a mai nézőben kelteni tud. Valamiféle
rímelés persze van. Szerencsére sem Tabi, sem a
rendező vagy a színészek nem próbáltak
rájátszani, a darabból kikacsintani. Hiszen a
párhuzam nem több, mint némi hasonlóság a
húszas évek pesti szállodáinak halljában
ténfergők s a mondjuk a Royal előtti kocsikat
bámulók között. S ha a legújabb koprodukcióink

körül csapott lárma, reklám olykor valóban nem
nélkülözheti a humort - ez legfeljebb némi pi-
kantériát kölcsönöz a darabnak, de semmi esetre
sem változtatja szatírává. Nincs többről szó, mint
véletlen és szerencsés rímelésről. A waterlooi csata
nyilvánvaló és minduntalan kiütköző
fogyatékosságait ez az alig érezhető rezonancia
képtelen lett volna feledtetni, legfeljebb moti-
válhatja, hogy Lengyel Menyhértnek miért éppen
ezt a darabját ásták ki elsőnek.

A siker magyarázata másutt keresendő. Bár
Lengyel is, Molnár is nagyon kevés maradandó
vonással formálta meg színpadi figuráit, egyé-
niségben, eredetiségben sem nagyon ment túl a
színésznőre, pénzemberre vagy a társasági élet
többi tagjára mindig és mindenkor jellemző,
klisé-általánosságok variálásán, az általa alkotott
szerepek mégis mindig lehetőséget adtak a
színház dívájának vagy férfisztárjának egy-egy
jutalomjáték-számba menő alakításra.

A díszlet- és jelmeztervező, a rendező munkája
nem több s nem is kevesebb, mint a játék keretét
biztosítani, a húszas évek Pestjének hangulatát
megadni, és szabad folyást engedni a
komédiázásnak. Köpeczi Bócz István, Mial-
kovszky Erzsébet és Lengyel György kiválóan
megoldják ezt a feladatot. Egy-egy telibetalált
kosztümmel, díszlettel, figurával valóságos ta-
nulmányt képesek helyettesíteni a század eleji
Pest mindenestől eltűnt világáról. Talán a rendező
Lengyel György, aki remekelt a szereplők
kiválasztásában, már-már filmszerű vágásokkal a
darab végéig fokozni tudta a ritmust, egy kicsit
több egyéni ötletre, gátlástalanabb komédiázásra
biztathatta volna azokat is, akik megírt szerepük
korrekt eljátszására törekedtek, s nem használták
ki a figurák rugalmasságát, formál-hatóságának
lehetőségeit.

Ennek ellenére az előadásnak szinte
valamennyi szereplőjét dicsérni lehet, kezdve a
kurta, színpadi vattának szánt, de Andresz Vilmos
és Kéry Gyula jóvoltából „főszereplővé" váló ho-
telportáson és német úron, folytatva a remekül
karikírozó Zenthe Ferencen és Körmendi Jánoson,
Csűrös Karolán, egészen Militta Marko
alakítójáig, Psota Irénig, aki ebben az évadban,
úgy tűnik, nem fogy ki a rámenős, mégis szen-
timentális, butácska vígjátékbeli szeretők szere-
péből, anélkül, hogy önmagát ismételné, csatta-
nósan bizonyítva, mennyire kiapadhatatlan a
komédiázó kedve. A felsoroltak helyett Lázár
Tihamér, Bányai János vagy Kelemen Éva,
esetleg Lőte Attila nevét is írhattuk volna. (Lő-



tének a kritikusok szemére vetették, hogy egy
pályatársa modorosságait parodizálja. Igaz, jobb
lett volna, ha helyette a tehetségtelen, divatos
színész karikatúráját építi fel Boleszlavszky Bo-
leszlav szerepében: semmiképpen sem jó azon-
ban, hogy a bírálatok kedvét szegték, s a későbbi
előadásokon az előbbiről részben lemondott, s az
utóbbit meg sem próbálta.)

Bizonyára harmadik névsor is felállítható. Ám a
siker fő részesei a Világfilm R. T. főrészvényeseit
alakító Márkus László és Feleki Kamill.

Márkus elragadó biztonsággal töltötte meg
szerepét élettel. Romberger Géza nevetségesen
együgyű szélhámos. Óvatosan, lábujjhegyen lo-
pakodik be az előkelő szálloda halljába, készen,
hogy elsomfordáljon, mint a kivert kutya, amelyik
már megtanulta, hogy az oldalbarúgás mindig a
legváratlanabb helyről és időben érkezik.
Lompos, az egyik válla kicsit csapott, mintha a fal
mellett osonna, jobb kezében kihűlt szipkája, a
potyacigarettások örök figyelmeztetője. Egy
lecsúszott konjunktúralovag -akit a tőzsdei hossz
és bessz egyformán készületlenül talált, félúton a
zugüzlet és az adósok börtöne között, s egy rá-
menős kávéházi grafológus, pengeárus keveréke.
Kis zsarnokoskodásai, alamuszisága, kétbalkezes
ügyeskedései, átlátszó csalásai ellenállhatatlanul
humorosak. Reménytelen igyekezete, hogy élete
nagy üzletét megcsinálja, kisszerűsége, amikor az
üzlet váratlanul beüt, majd kisemmiztetése: valódi
komédia, sőt tragikomédia.

Feleki, amikor színpadra lép, nem több, mint
felesége rövid pórázára fogott s az életbe legfel-
jebb kis aljasságok árán kirándult kereskedőse-
géd, aki évekkel ezelőtt Mr. Reddel, azaz Róth
Maxival kihajózott Amerikába, ahol - úgy érez-te
- a tisztességes haszonnal dolgozó szőrme-
üzletével vitte valamire. Csak itt, a pesti szálloda
halljában, a műelőkelőség taszító-vonzó közegé-
ben kénytelen felismerni, hogy nem több, mint
egy dicsekvő kis szűcs, akit semmibe vennének,
ha megtudnák, hogy tisztességes foglalkozása
van, s mindössze ötezer dollár a megtakarított
pénze. Pedig mennyire jó érzés előkelően han-
dabandázni egy klubfotelben, művészismerő-
sökkel hencegni. És Braun Vilmos megszédül a
hozzádörgölődő kisszerű művészvilág alázatától,
a gyors meggazdagodás lehetőségétől. Ám Feleki
játékában végig marad annyi a figura alapvető
infantilizmusából, hogy nemcsak szélhámosko-
dásának ellenszenves voltát látjuk, hanem a
gyermekded detroiti szűcsmester álmainak, valódi
feltörésének lehetetlenségét is. Ezért tudunk
osztozni őszinte szomorúságában, amikor kiderül,
hogy palira vették, s ezért lesz megmoso-

lyogtató, de nem válik ellenszenvessé, amikor
Mr. Redre tisztességtelen haszonnal rásózza por-
tékáját, a waterlooi csatáról készített filmet.

Lám, a színház olykor látványos bosszút áll
azokon, akik kizárólag az irodalom egyik válfajá-
nak tekintik - egy jól megírt darab invenciózus
előadásának -, s kifelejtik belőle a csak az elő-
adás után megfejthető ismeretlent, a színészek
váratlan ráhangoltságát egy-egy félig megírt sze-
repben való féktelen, ellenállhatatlan komédiá-
zásra, s a közönség kiszámíthatatlan reagálását.
Együtt nyerték meg ezt az ütközetet.

Lengyel Menyhért: A waterlooi csata. Madách
Színház, 1969. április. Mai színpadra átdolgozta:
Tabi László, rendezte: Lengyel György, díszlet-
tervező: Köpeczi Bócz István, jelmeztervező:
Mialkovszky Erzsébet. Szereplők: Feleki Kamill,
Kelemen Éva, Psota Irén, Márkus László, Gre-
guss Zoltán, Lőte Attila, Cs. Németh Lajos,
Zenthe Ferenc, Körmendi János, Csűrös Karola,
Bányai János, Kéry Gyula, Deák B. Ferenc,
Lázár Tihamér, Bakay Lajos, Andresz Vilmos, Lóth
Ila.
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