
egy nagyszerű, beképzelt, cezaromániás,
mégis ártatlanul gúny céltáblájává lett
precíz alkalmazottat kell megformálnia. S
milyen remekül teszi! Lassan, kimérten
lépeget, berozsdásodott nevetőizmai alig-
alig engedelmeskednek. Boldogan viseli
lilacsokros sárga harisnyáját, mert azt
hiszi, Olívia így kedveli: ez valóban
egyszerre komikus is, tragikus is, kine-
vetjük, de szánjuk. A kettős szereposz-
tásban Kaló Flórián váltja őt. Kaló eleve
mulat Malvolión. Alakításába előre be-
kalkulált-t a kiváltott hatást is. Nem neki,
hanem nekünk kéne Malvolión gúnyo-
lódni, „vagy amit akarunk". Szinte kika-
csint: „Iám, milyen beképzelt hólyag va-
gyok!" Ezt a figurát csak halálosan ko-
molyan lehet felfogni, úgy, ahogy Horváth
Sándor. Egyébként oda a nagy meg-
rendülés, ami a valóság s az illúziók közti
áthidalhatatlan feszültség, a becsapottság
felismerése okoz.

Márton András már kissé belefásulha-
tott a hasonló szerepekbe. Kedvetlennek,
lankadtnak tűnik, s ennek érezhetően nem
a bohóc-rezonőrre háruló gondolati súly
cipelése az oka. De azért most is kitesz
magáért, fáradhatatlanul pörög a nyelve,
gitározik, énekel. A börtönjelenet
megoldása kiváltképp briliáns, két faláb
mozgatásával nemcsak hangban, hanem
báb-alakban is megjeleníti a papot,
Malvolio utolsó reménységét. Szegény,
szegény Malvolio: súgólyuk-tömlöcéből
csak a csíkos zoknis karókhoz esdekel,
melyeket fentről az agyafúrt bohóc irányít.
Egyébként is legalább öt olyan jelenet van
a műben (Viola Orsinónak, Olívia
Cesariónak vallja be szerelmét, Malvoliót
hamisított levéllel léprecsalják, Keszeg
András a holtrarémült Violával
párbajozna), mely a színészmesterség
magasiskolájában lehetne tan-anyag. Dégi
István is, Szabó Éva is - aki nagyon sokat
fejlődött, emellett orgánuma is a teltebb alt
felé tendál - remekül megfelel az obligát
epizód-karvezetői poszton. Ügyesen, már-
már akrobatikusan mozognak, csakúgy a
többiek is. Maros Gábor, Kránitz Lajos és
Láng József különösebb jellemalkotó,
egyénítő eszközök nélkül játsszák a kisebb
szerepeket A sok dicsérendő elem azonban
nem feledteti az eredeti panaszt: ha a já-
tékban is csak egymás mellett heverő
kockák a különböző szintek, a kötőanyaa-
got kihagyták közülük, s a színészek is
egyre távolítják őket: még inkább félre fog
siklani a produkció. Ennek a veszélye már
ott kísértett az első előadásokon is. Félő,
mi lesz később. Hiszen különö-

sebb jóstehetség sem kell, hogy megjö-
vendöljük: nagy szériára számíthatnak a
József Attilában. S míg egyfelől, vissza-
kanyarodva a közművelő elgondoláshoz,
örülünk ennek, aggódunk is: bírják-e majd
türelemmel, fegyelemmel? Súlyos nevelői
vétség kényelemből a legcsintalanabb
gyereket hibáztatni örökké. De Bodrogi,
ez a csodálatos komédiás olykor-
olykor lazít, túljátszik. Böffen Tóbiás
Falstaffot idézi: alkatában, társadalmi stá-
tusában egyaránt. Szilágyi Tibornak tavaly
szemére hányhattuk, miért nem hozta a
figurát, hiszen benne megvolt. De Bod-
rogitól ugyanezt nem lehet számon kérni:
benne ez nem hiányosság - egyszerűen al-
kati különbség az oka, hogy nem az, ami-
nek lennie kellene. Ugyanakkor Bodrogi
nagyszerű művész, rendelkezik azzal a bő
színészi eszköz- és gesztustárral, amelyből
merítve -- s mélyebbre nyúlva, mint álta-
lában - egy másfajta figurát is el tudott
volna teljes értékűként fogadtatni. Böffen
Tóbiás ugyanis jobb napokat látott ne-
mesúr (szakadozott műveltségén még át-
üt az egykori gyerekszoba), mostanra már
csak a cselédség cimborája, véreres szemű
borissza. De méltósága foszlányait még
őrizgeti. Ez Bodroginál nincs így: ő
vásott, örökös tréfacsináló, kapatos
vagány. Az Olívia uralta ház, tágabb
értelemben a reneszánszba forduló udvar
veszti el ezzel karakterisztikumát. Nem
segíthet ezen a legjobb kabarétréfa sem:
különösen az olyan nem, melyen csak
egymás közt mulatnak a színészek. Esett
már szó erről, éppen ennek a lapnak a
hasábjain is: lenézése ez a közönségnek.
Csak a felfordulást s nem a játszók jobb
közérzetét szolgálja az efféle egymás közti
hancúrozás.

Vigyázni kell, s ezért is ismételgetem
ilyen gyakran a sorozat jelentőségét: ide
sorolódik-e be végül is a darab, vagy le-
fokozódik a még árnyalakokkal kísértő
Sardou-khoz, ízetlen kis limlomokhoz!

Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok
(József Attila Színház)

Fordította: Radnóti Miklós és Rónay
György. Rendezte: Berényi Gábor. Díszlet:
Vayer Tamás. Jelmez: Kemenes Fanny. Ze-
néjét szerezte: Sáry László. Játékmester:
Bodrogi Gyula.

Szereplők.: Emőd György f. h., Szerencsi
Éva, Maros Gábor, Horváth Sándor, Kállay
Ilona, Voith Ági, Kovács Nóra f. h., Újréti
László, Fülöp Zsigmond, Szilágyi Tibor,
Márton András, Margittay Ági, Turgonyi
Pál, Tóth Judit, Láng József, Kránitz Lajos,
Dávid Ági, Köves Ernő, Telessy Györgyi,
Tahi József f. h.

TÖLGYESY ZOLTÁN

A Buborékok a József
Attila Színházban

Csaknem száz éve, 1884-ben mutatták
be először Csiky Gergely Buborékok című
drámáját a Nemzeti Színházban, s az
azóta eltelt bosszú idő ellenére sok te-
kintetben ma is időszerű.

Bár napjainkban nincsenek esztelen
költekezésük miatt a tönk szélére jutott
dzsentricsaládok, sem kizárólag a jó
partira, a nagy vagyonra váró dologtalan
fiatalok, kisgazdából lett nagytőkések, nem
divatosak az estélyek és az élőképek sem,
a drámát mégis mindvégig a magunkénak
érezzük. Elsősorban azért, mert Csiky
Gergely a Solmay család gazdasági-
társadalmi szempontból és erkölcsileg
egyaránt szükségszerű elbukásának pon-
tos megjelenítése kapcsán olyan kérdé-
sekkel és emberi magatartásformákkal
foglalkozik, amelyek korunkban is ak-
tuálisak : a kivagyisággal, a „bár úgy él-
hetnénk, ahogy élünk" filozófiája szerint
élők és ítélők, a státusszimbólumokat
gyűjtők táborával, a korrupcióval, a
rosszul értelmezett szülői szeretettel, a
kényeztetéssel.

Ezért aztán az iskolában már megtanult
történelmi leckén túl, és az erkölcsi
tanulságok itt-ott kissé túlzottan szájba-
rágó megfogalmazása ellenére is érdekel,
sőt magával ragad a dráma. Ebben ter-
mészetesen döntő szerepe van Csiky
nagyszerű színpadi érzékének, a francia
vígjátéki technikát követő, remekül bo-
nyolító, fordulatos cselekményszövésé-
nek is.

Mindez akkor is igaz, ha meg kellett
állapítanunk, hogy a dráma kisebb át-
dolgozása - amely élőbbé tette volna a
mai fül számára már idegenül csengő
nyelvezetét, húzott volna valamelyest a
melodramatikus és direkten erkölcs-
nemesítő részletekből - még sokat len-
díthetett volna az előadáson.

A darabválasztás ennek ellenére teli-
találat. Van oka és célja a Buborékok újabb
színpadra állításának, s ez már magában
véve legalábbis félsiker. A siker másik
felét azonban az előadásnak kell (kellett
volna) szolgáltatnia!

A Buborékok 1954-es, nemzeti szín-házi
felújítása kapcsán a nagy sikerű előadást
Gellért Endre rendezte, Sol-



mayt Gózon Gyula, Solmaynét Lado-
merszky Margit és Somogyi Erzsi játszotta
felváltva - Demeter Imre ezt írta: „Milyen
stílusban kell és lehet e kacagtató
vígjátékot előadni? Mennyiben engedhet a
rendező a karikírozás, a torzítás, a
felnagyítás csábításának? Ez esetben is
csak annyiban, amennyiben a karikírozás
nem csökkenti, hanem fokozza a játék
komolyságát. S éppen a Buborékoknál
történhetik meg, hogy a túlzó
bohózatstílust fokozó játékban elveszne
Csiky társadalomkritikája, éles realizmusa,
vagy fordított esetben: a karikatúra hiánya
egy család tragédiájává fokozná le az
eszmei mondanivalót."

Benedek Árpád rendező nem találta meg
ezt a helyes arányt, komolyság és nevetés,
realitás és karikatúra között. Sőt, mintha
azt sem döntötte volna el világosan, hogy
miért rendezte meg ezt, éppen ezt a drámát.
Aktuális részeit elfedte a pontos
korhűséggel, de az eredeti cselekményt,
mondanivalót sem akarta kritikai realista
eszközökkel, „egy az egyben" előadni,
hanem valamiféle „rálátást", „hol vagyunk
mi már ettől" szemléletet kívánt belevinni
az előadásba, amitől viszont az
érdektelenné vált. Rossz ízű bohózat
sikeredik egy jó vígjátékhól. S úgy vész el
minden lehetséges kapaszkodó, hogy a
néző nem kap helyette semmit.

Ezek miatt az alapvető tisztázatlanságok
miatta színpadon ágáló figurákhoz és
problémáikhoz semmi közünk nincs, és
nem is lehet. Sokat, sok helyütt beszéltünk
már erőszakolt vagy helyes aktuali-

Csiky Gergely: Buborékok (József Attila Színház). Horváth Gyula (Solmay), Szilágyi Tibor
(Morosán Demeter) és Voith Ági (Szerafin) (Iklády László felv.)

Nagy tükröket rak minden falra, ám ezek a
tükrök - színházi szempontból érthetően -
ezüstpapírból készültek, és vakok. Ezzel
azonban nem képes egy tükrös, gazdag
fogadóterem benyomását kelteni a
nézőben, csupán kiábrándítóan
„színházivá", hamissá válik. S noha
Kemenes Fanny jelmezei között sok
nagyon szép és ízléses található, egészé-
ben véve ő sem képes egyöntetű, egységes
elképzelést sugárzó, kort vagy jellemet
festő kollekciót összeállítani.

Az alakok, figurák megformálása kor-
talan. Tetszés szerint változtatható a kor,
amelyben élnek. A színészek nem érzik és
nem is érezhetik - de tegyük hozzá, ez nem
is feltétlenül szükséges, sőt talán éppen
elkerülendő lenne - azt a kort, amelyet a
rendező feltétlenül rájuk kényszerít.

A dráma nyelvezetével sem igen tud-nak
mit kezdeni, nem képesek eljátszani vele,
ízessé, érdekessé tenni. A „félre"
instrukciókat sem oldják meg.

Hiányoznak a színpadról az igazi ér-
zelmek, őszinte gondolatok. Ezért válik ez
az igazán színpadra termett mű néhol
papirosízűvé, kongóan üressé. Ezért nem
nevethetünk igazán jóízűen, mert a
szereplők bohózati eszközökkel, idéző-
jelek százával dolgoznak egy „komoly"

vígjátékban.
Poénvadászat indul meg. Minden alka-

lom és eszköz megfelelő e célra, függet-
lenül attól, hogy a darab, a figura, a helyzet
esetleg mást kíván.

Ebben meghatározó szerep jut a két
főszereplőnek: Kállay Ilonának és Horváth
Gyulának, a Solmay házaspár meg-
formálóinak. Kállay Ilona régóta vár egy
neki való, igazán nagy szerep megformá-
lásának lehetőségére, s most, hogy itt van
rá az alkalom, mégsem tud élni vele. Noha
az eljátszandó figura tökéletesen alkatára
szabott, minden mozdulata, megszólalása
megkonstruált, művi, hamisan csengő.
Múlt századi bohózatot játszik, s meg sem
kísérli a szerep és a darab mélyén
szunnyadó valóságtartalom felszínre
hozását. Kizökkent, elidegenít, anélkül,
hogy ezzel bármilyen többlettel
ajándékozna meg. Nem vehetjük komolyan
egy pillanatra sem, sem örömét, sem
fájdalmát. Játéka előre jelzi, sematizálja a
darab fordulatait.

Sajnos Horváth Gyula sem ellenfél a férj
szerepében. Nem hihetjük eddigi teljes
megaláztatását és kiszolgáltatottságát, s
ezért fellázadása is súlytalan. Nem
érzékelteti azt az érzelmi-akarati változást,
amelynek szükségképpen le

zálásról, divatos szóval portalanításról -
hogy ez ebben az esetben is elkelt volna,
az most más kérdés -, ezzel szemben ez
az előadás kifejezetten porosított, egy
alapjában véve érdekes és izgalmas
lehetőségekkel teli drámát az unalom és
érdektelenség finom porával takart be. A
kellő távolságtartás helyett teljesen
eltávolított.

Az este folyamán sokszor már-már
úgy érezhettük magunkat, mintha egy
színházi archívumban ülnénk, ahol azt
mutatják be, hogyan játszották ezt a
darabot az ősbemutatón. Hogyan lehet
jól bevált szerep- és alakítási
sablonokból, egy jó színházi díszlet- és
jelmeztárból előadást összehozni.

Benedek Árpád Csiky érdekes, archa-
ikus stílusát, szófordulatait nem változ-
tatta meg, nem igazította át. Mereven,
már-már görcsösen ragaszkodott a korhű
jelmezekhez és díszletekhez, a
naturalista színjátszás összes
sablonjához. A fő baj az, hogy ezek az
eszközök nem erősítik a drámát, de
újszerű élményt sem adnak. Korhűek,
pontosak, anélkül, hogy az előadás
hangulata korhű lenne. Ez egy-részről
annak tulajdonítható, hogy a díszletek -
Csinády István munkái - bár
naturalistaindíttatásúak, mégsem
atmoszférateremtőek. A részletek nem
állanak össze egésszé, hanem szétesve,
önálló életet élnek. Ez figyelhető meg
például az I. és III. felvonásban használt
szoba-belsőnél, ahol Solmayék
ízléstelenségét úgy kívánja mindenáron
érzékeltetni, rikító színek egymásra
halmozásával, hogy az már színpadilag
is ízléstelen.



fórum
kell játszódnia Solmay lelkében. Ereje
nagy részét a komikumra, a poénok kiváló
kidolgozására és sikeres elsütésére
fordítja, e téren azonban, a többi szerep-
lőtől eltérő kabaréelemekre támaszkodik.

Az előadás szebb pillanatait azoknak
köszönhetjük, akik az őszinteség, az átélt
alaki ás irányában keresték a meg-oldást.
Élükön Voith Ágival, aki Szerafin, a
legidősebb Solmay lány szerepében
képessége legjavát vonultatja fel. Bájosan
szeleburdi, könnyed, hogy elbukása-kor
aztán szépen, mély átéléssel előadott
jeleneteinek tapsolhassunk. Vigyáznia kell
azonban arra, nehogy a IlI. felvonás
melodrámai tirádái magukkal ragadják.

Felfigyelhettünk Morosán Tamás ala-
kítójára - Emőd György f. h. aki egyet-len
hosszabb lélegzetű szövegét olyan
jólesően igazul, magas fokú átéléssel
mondta el, hogy önkéntelenül arra kel-lett
gondolnunk: ilyen előadásokon meddig
őrizheti meg ezt az őszinteségét?

Szép, ízes alakítás Szilágyi Tiboré Mo-
rosán Demeter szerepében. Esetlensége,
városi, úri dolgokban való járatlansága,
egyoldalú szeretete az őt lenéző rokonság
iránt plasztikusan tárul elénk.
Őszintén, bár túl visszafogottan és

egyhangúan játssza Fülöp Zsigmond
Rábay Miklós, a felesége könnyelműsége
miatt elbukó, majd mégis talpra álló
miniszteri osztálytanácsos szerepét.

Remek kabinetalakítást nyújt Márton
András mint Chupor Aladár, a szoknya-
vadász, gyáva ficsúr. Talán legjobban ő
találta el Csiky és a darab stílusát. Úgy
nevetséges, leleplezően ironikus, hogy
szinte sajnálatra méltó is.

Újréti László, a nagyobbik Solmay fiú
alakítója igen jó karakterfigurát teremt, de
inkább az angol vígjátékokból jól ismert
„előkelő ütődöttet" játssza a stilizálás, a
kívülről szemlélés eszközeivel.

Maros Gábor a kisebbik 8ú elnagyolt
szerepében mintha egy operettből lépett
volna elő stílusos „entrée"-val, semmi
köze nincsen sem a darabhoz, sem a
családjához.

Csiky Gergely: Buborékok (József Attila

Színház)
Rendezte: Benedek Árpád. Díszlet: Csinády

István. Jelmez: Kemenes Fanny.
Szereplők: Horváth Gyula, Kállay Ilona,

Szerencsi Éva, Kovács Nóra f. h., Újréti
László, Maros Gábor, Fülöp Zsigmond,
Szilágyi Tibor, Emőd György f, h., Márton
András, Margittay Ági, Turgonyi Pál,
Tóth Judit, Láng József, Kránitz Lajos,
Dávid Ági, Köves Ernő, Telessy Györgyi,
Faragó József f. h.

NÁNAY ISTVÁN

A színház: nagyítóüveg

A Madách Színház Holt lelkek-előadásá-
nak kritikai visszhangja finoman fogal-
mazva tartózkodó volt. Legtöbb méltató
hiányérzetének adott hangot, számon
kérve az adaptációtól a gogoli epika to-
talitását, más sikeres vagy csupán a le-
gendák homályába vesző feldolgozásokat,
illetve a már-már dogmává merevülő
követelményként élő stílusegységet.

A kritikai megközelítések közös vonása:
nem a megvalósult műből, hanem bi-
zonyos várakozásokból indultak ki. Egye-
dül Földes Anna teszi fel a SZÍNHÁZ
előző számában megjelent méltatásában a
kérdést: mi késztette az alkotókat az újra
dramatizálásra, mi volt az alkotói szán-
déka Szakonyi Károlynak, a színpadra
írónak és Lengyel Györgynek, a rendező-
nek? Földes Anna gondolatmenetével és
következtetéseivel lényegében egyet-értve
ezúttal a játékstílus, a szerepalkotás rövid
elemzésével szeretném a fenti kérdésre
adható választ kibővíteni.

Mejerhold szerint a színház nem tükör,
hanem nagyítóüveg. Ezt az elvet teszi
magáévá a rendező a Holt lelkek színre
vitelekor. Ám mit nagyítson fel az a
színházi nagyítóüveg? A múlt századi
feudális Oroszország siralmas képét? Az
orosz földbirtokos osztály parazita ter-
mészetét? A tipikus orosz kisváros ti-
pikusan kisszerű életét? Nyilvánvalóan ezt
is, de ha csak ezt, akkor érdektelen lenne
a vállalkozás. Szakonyi és Lengyel éppen
azokra a regényből is kihámozható, de a
regény korán túlmutató epizódokra,
konfliktusokra figyelt föl, amelyek
tágították a gogoli mű érvényét. E
tekintetben a regény önmagában is si-
került dramatizálását két irányba fejlesz-
tették, mélyítették tovább: megerősítették
a városi vezetők szerepét, ezzel együtt
főszereplővé tették az ügyészt, valamint
jelezték Csicsikov változását, „fejlődését".
Ezáltal természetesen módosultak az
eredeti súlypontok, erővonalak, de
anélkül, hogy Gogol művén és mondan-
dóján a legkisebb csorba is esett volna.

Miről van tehát szó? Árról, hogy az N.
kormányzósági városkában élők között
csak egyetlen olyan vezető ember van,
akinek legalább a lelkiismerete meg-

szólal néha. Ez az ügyész. Nem véletlen,
hogy ő az, aki az új főkormányzó érkezé-
sének hírére, illetve Csicsikov holt lelkek
vásárlása körül kerekedett felforduláskor
gyanús hirtelenséggel meghal. Ez az
ügyész kérdések nélkül is, csupán jelen-
létével kérdez, elkülönül a többiektől,
magányos, egyszóval igen furcsa, nem a
kisváros vezetői közé való ember. S mivel
ő is egyike azoknak, akik szentesítették
Csicsikov vállalkozását, természetes, hogy
halála után rá lehet kenni a felelősséget,
viselje ő haló poraiban az eset városra
háruló következményeit.

Az az arcképcsarnok, amelyet ez az
előadás nagyítóüvegen keresztül bemutat,
groteszkre torzított kép. Ebbe az
arcképcsarnokba a cselekmény előrehalad-
tával egyre inkább beleillik Csicsikov
arcmása is. A földbirtokosok és Csicsikov
között jól felismerhető jellembeli, maga-
tartásbeli kontraszt van, de a városi ha-
talmasságok fokozatosan magukhoz ha-
sonítják Csicsikovot. (Ez a hasonulási fo-
lyamat részben magyarázatot ad az előző
számunkban megjelent Telitalálat, kérdő-
jel/el című Haumann-portréban Róna
Katalin által feltett kérdésekre is!)

Hogyan valósítja meg ezt az előadás?
Legszembetűnőbben a maszkokkal és a
mozgással. Ismét Mejerholdot idézem: „A
maszk bűvös hatalma lehetővé teszi a
néző számára, hogy ne csak egy ilyen vagy
amolyan Harlekint lásson, hanem az
emlékezetében megőrzött összes Harlekin
jelenjék meg előtte. Ugyanehhez a
hatáshoz járulnak hozzá a gesztusok is ..."

E gondolatok értelmében a leglényegesebb
szereplők négy csoportja különíthető cl :
földbirtokosok, városi urak, valamint
Csicsikov és az ügyész. Már életükben
holtak a földbirtokosok, fél-holtak a
városiak, Csicsikovot a bolttá válás
közben látjuk, míg az ügyész tetszhalott.
Ennek megfelelően a földbirtokosok
erősen elrajzoltak, maszkosak, a városi
emberek maszkja-mozgása lényegé-ben a
szereplők egyéni vonásainak fel-
nagyításából adódik, Csicsikov belső
maszkot visel, míg az ügyész az egyetlen,
aki a maga hétköznapi természetességé-
ben jelenik meg.

A maszk és a mozgás mellett aprólé-
kosan kidolgozott a szereplők jó részénél
a ruhaviselettől kezdve a hanghordozásig,
a mimikáig minden jellemző részlet.

Lássunk minderre néhány példát. Min-
denekelőtt Márkus László Szobakevicsét.
Gogol középnagyságú medvének írja le ezt
az alakot. Márkus valami meghatá-
rozhatatlan, tompaságában, merev lom-


