
benne hagyták, talán a rendező gondos-
kodhatott volna a számára valami "elját-
szanivalóról". S mivel a Madách Szín-
házban sem az egyik, sem a másik nem
történt meg, Sunyovszky Szilvia kénytelen
egy kétségtelenül nagyon dekoratív
díszletelemként jelen lenni a színpadon. A
darab egy vacsorán játszódik, székek is
kellenek. Hogy legyen hova leülni. Két és
fél órán át (eddig tart az előadás) nem lehet
ácsorogni. A színészek időn-ként fel is
állnak a székekre, máskor meg leesnek
róluk, ugyanilyen játéklehetőséget ad az
asztal is, fokozandó a feszültséget vagy a
burleszkjelleget. A kerti jelenetek díszletei
sokkal izgalmasabbak. Talpig feketébe
öltözött színpadi munkások tartják fehér
kesztyűs kezükben a bokrokat jelképező
egy vagy két szál rózsát, néha Sunyovszky
Szilviát, olykor egy kerti padot.

A játékban az említetteken kívül Koltai
János, Lőte Attila és Ilosvay Katalin is
részt vesz. Időnként felveszik fehér
maszkjukat, és festői csoportozatokba
rendeződnek, máskor leveszik, és
felaggatják a bordó paplanok egyikére-
másikára. Mindez a hercehurca az elide-
genítés végett találtatik fel. S hogy az
előadás tempója ne csökkenjen, mintegy
tízpercenként ivási rituálé következik :
kortyolás, nyelés, vedelés. E műveletet
megafonban felerősített szürcsölés és
nyeldeklés hangjai kísérik. Aki még ettől
sem érzi, hogy fergeteges komédiát lát, az
magára vessen. De ne gondoljuk, hogy
Szirtes Tamás ilyen egysíkúra rendezte ezt
a mélyértelmű darabot. Nem. Helyenként
félelmetessé akarja tenni. Erre példa Lőte
Attila (Pilet, a hóhér) szerepének két
mondata közül az egyik. Vagy más
alkalommal: Pilet hatalmas, vörös,
krumpliorrú arca elkomolyodik, rettenetes
lesz, s fenyegetően meg-ragadja Traps úr
karját. A félelmetességet fokozandók még:
a villa celláiról szóló párbeszédek,
artikulálatlan üvöltések. A
legfélelmetesebb mégis a végső dördülés.
A társaság Traps úr kivételével
vaktölténnyel lövöldöz a csillagokra, az
istenekre, miközben elmondják, mit kell
tanulnunk a darabból. Elhangzik az utolsó
dördülés. Traps úr pisztolya „élesre" volt
töltve. Annyira élesre, hogy nemcsak hogy
megölte szegény gyilkos-áldozat urat, de
fellőtte a csillár tetejére. Felfoghatatlan,
milyen rendezői meggondolásból kellett a
boldogtalan és nyomorult kereskedelmi
utazónak a csilláron végeznie. Bár nem ez
az egyet-len felfoghatatlan ezen a színházi
estén.

Felfoghatatlan, hogy egy előadás, mint ez,
ne szóljon semmiről. Legvégül pedig
felfoghatatlan, hogy amennyiben Szirtes
Tamás nem tudott ezzel a minden kétséget
kizáróan rossz darabbal mit kezdeni, miért
mutatta be a Madách Színház?

Egyetlen gondolat a nem Dürrenmattra
és nem pusztán a rendezőre hárít-ható
felelősségről. A Madách Színház utóbbi
évadainak bemutatóit tek intve, vajon
milyen koncepciót, milyen művészeti
ízlést tükröz a darabválasztás? Központi
vezérlő elv csakis a biztonság lehet. Le-
gyünk jóindulatúak; kezdjük a művészeti
biztonsággal: klasszikusok egy-szerű - új
rendezői elgondolás nélküli --színpadra
állításából nagy baj nem lehet. Legfeljebb
néhány fanyalgó kritika. A törzsközönség
és a kötelező olvasmányként éppen ezeket
olvasó diákok egy része úgyis bejön. A
gazdaságilag esetleg jelentkező hiányt
könnyű pótolni a közönség érdeklődését
legprimérebben kielégítő darabok kiváló
színészekkel történő színpadra állításával.
Hosszú évekre szóló biztos közönség-
siker. Az abszolút sikerdarabok viszont
erősebb kritikai elmarasztalást vonnak
maguk után. A kritikai elmarasztalás
vitorlájából pedig olyan módon kell ki-
fogni a szelet, hogy neves író még be nem
mutatott, közepes vagy annál rosszabb
darabját mint „modernet", „szűkebb
közönségréteghez szólót", előadják. Vajon
nem jellemző-e, hogy ilyenkor mindig
biztos kézzel választják a rosszat?

Ebben a mechanizmusban sem művé-
szileg, sem gazdaságilag nem lehet
tönkremenni. Budapesten több színház
van, akinek ez nem tetszik, elmegy
máshová. A Madách Színháznak van
törzsközönsége, amelyre számíthat. Ren-
dezőnek is könnyebb színházat változtat-
nia. Aki biztosan tönkremegy, az a
színész. A dolog pikantériájához tartozik,
hogy kitűnő színészek játszanak eb-ben a
színházban. A halesetben: Traps -
Haumann Péter, a bíró - Márkus László, az
ügyész - Körmendi János, az ügyvéd -
Koltai János.

Friedriech Dürrenmatt: A baleset (a Madách
Színház vendégjátéka a budapesti
Gyermekszínházban)

Fordította: Ungvári Tamás. Rendező:
Szirtes Tamás. Díszlet: Vayer Tamás. Jel-
mez: Vágó Nelly.

.Szereplők: Haumann Péter, Márkus Lász-
ló, Körmendi János, Koltai János, Lőte
Attila, Sunyovszky Szilvia, Ilosvay Katalin,
Gombos Katalin, Újlaky László, Bay Gyula,
Lesznek Tibor f, h,

RÓNA KATALIN

Bolond vasárnap

Katajev a Józsefvárosi Színházban

Amikor egy színház úgy érzi, hogy a kö-
zönség érdeklődésére aligha számíthat, a
biztos sikerhez folyamodik, és elő-kerül a
zenés játék. Színház még soha-sem
fizetett rá a régi, kipróbált mód-szerre. A
közönség szeret szórakozni, szeret
önfeledten kacagni, szeret a zene ütemére
tapsolni. A közönség szava, a közönség
hangulata döntött a József-városi
Színházban is. S ez nem is haj. Csak az a
kérdés, miféle az a vígjáték, milyen
színvonalú az az előadás, amely a
színháznak segítségére sietett.

Bohózat vagy szatíra

A híres Napraforgó Szálloda vendégei
ismert, befolyásos személyiségek. Pi-
henni, kikapcsolódni járnak ide. Gyógy-
fürdő és terápia segíti a teljes felüdülést.
ltt mindenki nagy ember, s ennek meg-
felelő elbánásban részesül. Ám betoppan
a kis anyagbeszerző, Oszkár Zürecsev.
Nincs más kívánsága, mint egy aláírás a
hétvégét itt töltő egyik igazgatótól. Egy
aláírás, bármi áron is. S ettől a pillanattól
kezdve minden a feje tetejére áll, mígnem
a bohózat aranyszabályai szerint az
összebogozott szálak végül rendeződnek.

Ennyi a történet. Könnyed szórakozta-
tás, a bohózat klasszikus sémája, pontos
receptje szerint. A darab bohózati szer-
kesztése a helyzetkomikum, a naiv félre-
értések gyermekien egyszerű drama-
turgiájára épül. Sikamlós szerelmi motí-
vumokkal, bujkálásokkal, rejtegetések-
kel, véletlen találkozásokkal, mulatságos
félreértésekkel teli habkönnyű komédia.
Talán még kellemes szórakozás lehet-ne,
ha lemondana arról, hogy a szatíra felé
kacsingasson. A förgeteges komédia
ugyanis legföljebb csak tetszeleg a szatíra
látszatában. Talán csak egy-egy röpke
utalás képes a valóságos irónia, a metsző
gúny hangján megszólalni. A többi
szólam a komédiáé, a bohózaté.

Katajev játékához, amelyet Barta And-
rás fordításában játszanak, Aldobolyi
Nagy György komponált muzsikát,
Romhányi József verseire. Ezúttal a zené-
sítés nem vált a komédia előnyére. A ze-
nei jelenetek, amelyek vígoperai hatást



Katajev: Bolond vasárnap (Józsefvárosi Színház). Sára Bernadette (Sura), Hámori Ildikó (Heléna
Dundina) és Kézdy György (Zürcsev)

Székhelyi József (Bujkálov) és Hámori Ildikó (Heléna Dundina) (lklády László felvételei)

keresve végigvonulnak a játékon, le-
lassítják a történetet. A cselekmény leáll
csak azért, hogy a szereplők dalra fakad-
janak, táncra perdüljenek, de ezek a jele-
netek betétek maradnak, önálló életet
élnek. Inkább széthúzzák mintsem össze-
tartják a darabot.

Rendezői felfogás dolga, hogy mit hoz a
néző elé Katajev játékából. A förgeteges
bohózatot hangsúlyozza, vagy inkább
megpróbálja a szatirikus hangot
fölerősíteni. A történet paródiáját játszatja
el, vagy egészen egyszerűen hagyja, hogy
öntörvényű életüket élve kitombolják
magukat a mulatságosan el-rajzolt vonású
figurák. Bodrogi Gyula, aki ezúttal
vendégként a rendező szerepét vállalta,
nem tudta igazán eldönteni, mihez is
ragaszkodik igazán a Bolond vasárnap

játékából. Több irányba indult, több
lehetőséget is kitalált. Az ötletektől
sziporkázik az előadás, csak ezek egységét
nem tudta igazán létrehozni. Így aztán van
itt minden: bohóctréfa, felszabadult
mókázás, szatíra és groteszk. Csupán a
határozott stílus hiányzik.

Színészek - stílusok
A színészek komédiáznak, ki-ki a maga
módján. S a pergő ritmusú előadásban
tehetsége szerint mindenki elfoglal ma-
gának egy helyet. Es mert a rendező
semmiképpen sem akarta korlátozni
alkotótársai víg mókázó kedvét, az együttes
minden tagja kihasználja az alkalmat, hogy
megmutassa, a komédia is ad lehetőséget
az emberábrázolásra, a jellemrajzra.
Nemcsak a helyzetkomikummal, a
jellemkomikummal is élni lehet a
szórakoztatás kedvéért. Mindez valóban
így is van, csupán annyit kel-lett volna
elérnie a rendezőnek, annyit kellett volna
megérteniök a színészek-nek, hogy bármily
különbözőek is a jellemek magatartásban,
életszemléletben, egy előadásban mégsem
lehet egymástól ennyire független
stílusban, már-már magánszámként,
szerepet formálni. Bár-mily jók is az egyes
alakítások, ha egy-mástól függetlenül jók,
nem teremtenek igazi színpadi egységet.

Szakács Eszter Vera Sznobkó szerepét
kivételes komikai adottságokkal építi föl.
Eleven humor árad gesztusaiból, hang-
súlyaiból. Ő a szálloda igazgatónője, ő
vigyáz a jeles személyiségek nyugalmára.
Egyszerre céltudatos és bűbájos, kemény és
értetlen, fensőbbséges és leereszkedő.
Mindent eljátszik a rafinált szépelgéstől a
hideg kiszámítottságig.

Dr. Lina Sokkova, az orvosnő szere-



pében Marsek Gabi remekelne egy másik
előadásban. Ő a groteszk hangot vá-
lasztotta, és célját sokszínűen teljesíti.
Ezzel a stílussal azonban egyedül marad a
Bolond vasárnap színpadán.

Hámori Ildikó a csapodár, túlfinomult
nagyvilági dámát izgatott hisztériával
játssza. Alakításának lényege a karikíro-
zás, s mert maga sem tudja, hogy szerep-
felfogása mennyire illeszkedik az elő-
adásba, inkább a túlkarikírozás jellemzi
Heléna Dundina figuráját.

Sára Bernadette Olgát ravasz bájjal
igyekszik megformálni. Várady Vali Róza
Zürcsevája igazi komikai alak, a szónak a
leghagyományosabb értelmé-ben. Soproni
Ági és Kalocsay Miklós fiatalos
ártatlansággal, türelmetlen mohósággal
keresi a helyét az általa elképzelt és
megvalósult Napraforgó-világban.

Kézdy és Székhelyi

A Józsefvárosi Színház stíluskavalkádjá-
ból két színészi alakítás emelkedik ki.
Kézdy György Oszkár Zürcsevet, Szék-
helyi József Leo Bujkálovot játssza. Ok
ketten olyan groteszkbe hajló, mégis
ellenállhatatlanul komikus, kacagásra
csábító, másutt komolyságra késztető
alakot teremtenek, amely megmutatja,
milyen lehetne a Bolond vasárnap egységes
stílusa. Katajev bohózati szerkesztésében,
a bolondos jókedvvel szőtt bo-
nyodalmakat, még ha azok ki-kitekin-
getnek is a társadalmi szatíra felé, csak
mosolygó iróniával lehet tudomásul venni.
Kézdy és Székhelyi alakítása azért teljes,
mert miközben szerepfelfogásuk
végletesen komikus, a hitelesség válasz-
tóvonalát egy pillanatra sem lépik át.
Karikatúraalakok ugyan, de a groteszk
fintor magában hordja a valóságos embert
is.

Kézdy György, amint aktatáskával a
kezében, gondterhelt arccal szinte beper-
dül a forgóajtón a színre, az örök slemil
figurájaként áll előttünk. A színész már
megjelenésével jellemez. Az első köszönő
szóban benne van a tisztelet, a rácso-
dálkozás a számára ismeretlen, elérhetet-
len világra. Izgatottan keresi a nagy em-
bert, az igazgatót, akitől az aláírást sze-
retné megszerezni. Komikus és groteszk,
ahogy táskáját egyik kezéből a másikba
teszi, félszeg mosollyal, erősen geszti-
kulálva magyaráz. Aztán amikor újra
megjelenik a nagy ötlettől fűtve, és ki-
vágja, hogy ő a jeles sportolónő férje,
éreznünk kell, az ő életformájában, szürke

hétköznapjaiban ennek a lehetőségnek
már a gondolata is nagy dolog. De amint
már kénytelen-kelletlen belülről szemlél-
heti az egyszerű ember számára távoli,
irigyelt világot, egyre szívesebben for-
dulna vissza a csetlő-botló kisember nor-
mális életébe.

Kézdy György egy önmagába forduló
körrel teremti meg alakítása teljességét,
ahogy a játék végén, amikor kiderül az
igazság, boldog megkönnyebbüléssel vá-
lik újra kis, szürke anyagbeszerzővé.

Székhelyi József Leo Bujkálovja,
mintha csak Chaplin valamelyik filmjéből
érkezett volna a Józsefvárosi Színház
színpadára. Rövid, csíkos nadrágban,
pizsamakabátban, kis bajusszal jelenik
meg, önmaga nagyságának tudatával a
tekintetében, mozgásában. Friss és elé-
gedett. De amint megtudja, hogy veszély
fenyegeti, hogy óvakodnia kell a
felszarvazottnak vélt férjtől, máris oda a
diadalmámor, a férfiúi büszkeség. Oda-
lett a világfi. Székhelyi Bujkálovja ijedt
lesz, szinte magyarázkodó, már legszíve-
sebben összehúzná magát, hogy csak
akkora legyen, mint egy kisegér. Ellen-
állhatatlanul humoros, amint riadtan
szaladgál föl s alá, saját árnyékától is
megijed. Székhelyi pontosan egyen-
súlyoz a burleszk tréfái és a harsány túl-
játszás között. Egy pillanatra sem billen
meg, színpadi arányérzéke nem engedi
megbotlani. Egy villanással is új színt, új
hangulatot hoz, ezzel megteremtve egy
lehetséges előadás légkörét, stílusát.
Székhelyi Leo Bujkálov szerepében
megmutatja, hogy ez a komédiázás, amely
egyben bemutatkozása is ebben az
együttesben, nem lazítás számára. A
komoly szerepek sorában is egyenértékű
színpadi jelenlét.

Katajev: Bolond vasárnap (Népszínház-
józsefvárosi Színház)

Fordította: Barta András. Rendező: Bod-
rogi Gyula m. v. Dramaturg: Mláray Enikő.
Zene: Aldobolyi Nagy György. Dalszöveg:
Romhányi József. Koreográfia: Széky József
m. v. Asszisztens: Gyarmati István. Díszlet:
Langmár András m. v. Jelmez: Tóth Barna
m. v.

Szereplők: Kézdy György, Hámori Ildikó,
Székhelyi József, Soproni Ági, Kalocsay
Miklós, Szakács Eszter, Nlarsek Gabi,
Baranyi László, Sára Bernadette, Várady
Vali, Nemes Kálmán.

NÁNAY ISTVÁN

Komédiások
a Játékszínben

Igazi sikerdarab Trevor Griffiths Komé-
diásokja. Minden közönségréteg meg-
találhatja benne a maga szórakozását. Aki a
sikamlós vicceket, a direkt komikumot
kedveli, az is, aki az áttételesebb, intellek-
tuális humort, az is. Aki a művészet
világának atelier-történeteire kíváncsi,
éppúgy kedvét lelheti a darabban, mint aki
filozofikusabb gondolatokra áhítozik. A
darab azonban nem remekmű, így a
különböző rétegigények nek igen-csak
felszínesen tud eleget tenni. Legalábbis az
írói szöveg szintjén. Igazából azért válhat
sikerré a Komédiások, mert a szerző igen
sok lehetőséget ad a rendező és főleg a
színészek alkotó-teremtő munkájához, az
íróilag alig több mint kanavászt nekik kell
feldúsítaniuk, élővé tenniük.

A Nemzeti Színház darabválasztásában
ez a színészi iskolázás-jutalomjáték-esély
éppen úgy szerepet játszhatott, mint az,
hogy a foglalkoztatási gondokon némileg
enyhíthet ez a tizenegy férfi színész-nek
egyenrangúan jó szerepet kínáló darab.

A mű közege egyszerre lehet ismerős és
ismeretlen a magyar közönségnek. A mű-
vészet belvilága, a kabaré természetesen
ismerős, de a speciálisan angolszász varieté
alighanem távolinak, némileg idegen-nek
tűnik.

Griffiths darabja egy komikusokat
képező esti tanfolyamon játszódik. Egy
régi, híres komikus a különböző társa-
dalmi rétegekből kitörni vágyó, sikerre
szomjazó komikusjelölteket tanítja a
szakma fogásaira, a komikusi hivatás lé-
nyegére. S mindenekelőtt egy elvont hu-
manitás nevében emberséget igyekszik
beléjük plántálni. A darab konfliktusa
abból adódik, hogy a tanfolyam végén
sorra kerülő szakmai megméretés, amely
egyben a szerződtetésekről is dönt,
válaszút elé állítja a hallgatókat. Vagy
tartják magukat mesterük tanításaihoz, de
akkor a vizsgáztató - akinek ízlése,
világfelfogása, művészi etikája szöges
ellentéte a tanárénak - nem szerződteti
őket, vagy megtagadják mindazt, amit
tanultak, és az olcsó szórakoztatás útját
választják. Ki így, ki úgy dönt, van,


