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Verejtékes szórakoztatás

A Madáchba oltott Thália vadhajtása
Szentendrén

Rosszul kezdődött az estém Szentendrén.
Tele voltam jóindulattal azon a fülledt,
nyári estén, amikor a városka játéktérré
alakított főtere felé közeledtünk egy
kocsikaraván közepén. Esni biztosan nem
fog, hideg üdítőitalok miért ne lennének
ott, ahol ennyi ember fordul meg, és ha
parkolni is sikerül, mit kívánhatnék még?
Sikerült parkolni, és nem kezdett
szemerkélni az eső. Viszont egy pohár
tiszta vizet sem lehetett kapni, nemhogy
üdítőt. Tikkadtan ültem be a nézőtérre,
azzal biztatva magam, hogy az előadást
figyelve elmúlik a szomjúságom. A
játéktéren habzó, hideg söröket láttam,
mintha csak bosszantani akarnának.
Kiskoromban egyszer az is előfordult,
hogy egy színházi estén a kínzó fogfájá-
somról is megfeledkeztem. Talán most is
így lesz valahogy.

Elkezdődött az előadás, és a habzó
sörök után csacsifogat, majd kisvasút
következett. Hogy a csacsi- (de lehet,
hogy póni-) fogat mitől járt, azt könnyen
felfogtam. Nem így volt ez a kisvonattal.
Begurult, nem húzta ló, de mintha motorja
se lett volna. Talán két ember van benne,
és egy titkos, általunk nem látható lyukon
néznek ki, úgy irányítják a játékvonatot.
Ehhez viszont túl nagy volt. Amíg ezen
töprengtem, kezdetét vette a játék.
Szomjúságom csak nem akart szűnni.
Talán ha majd belelendül-nek, nem érzem
ennyire, biztatgattam magam. Nagy
nehezen kezdett felvázolódni az előadás:
Csiky Gergelybe oltott Szakonyi Károly,
Madách Színházba oltott Thália, valamint
egyéb színházak. A legerősebbnek
kétségkívül a Thália Szín-ház vadhajtása
bizonyult.

Mukányi, a jóindulatú, műveletlen
vidéki birtokos címekre, kitüntetésekre
vadászik. Felesége, a bájos és butácska
vidéki szépasszony szintén vadszik:
tudniillik szerelemre. Két ártatlan nevelt
lánykája nemkülönben, csakhogy ők
férjre. Az összes többi szereplő is vadá-
szik; ki hozományra, ki pénzre. A Szent-
endrén egybegyűlt nagyérdeműt ez az
összevissza vadászgatás volna hivatott a
tikkadt nyári estéken elszórakoztatni.
Szünet - részben az átdolgozó Szakonyi,

részben a rendező Lengyel György jó-
voltából - nincs. Elmenni előadás köz-ben
nem lehet, a faalkotmányról rend-kívül
nehéz volna feltűnés nélkül lemászni, és
legyünk őszinték, nincs is nagyon hová.
(Hűsítőt inni úgysem lehet sehol.) A néző
tehát fenti okoknál fogva párnájához
szegezve várja, hogy végre
elszórakoztassák.

Sunyovszky Szilvia mint Mukányi ifjú s
az illendőség határáig kikapós felesége
palóc tájszólással próbálja helyén tartani a
közönséget. Mukányi Bódog szerepé-ben,
sőt főszerepében Szabó Gyula, gyanítom,
legfőképpen saját magát igyekszik
mulattatni a tőle - sajnos - immár gyakran
megszokott eszközökkel. A darab helyett
számtalan apró, az összefüggésektől és a
szituációtól független kabarétréfát játszik
el, cirkuszba illően harsány, rikító, még
ebből a szembeötlően heterogén stílusú
előadásból is ki-rívó eszközökkel.
Karikatúra jellegű mimikája,
gesztikulációja, a pillanatnyi sikert
mindenáron kicsiholni akaró ötletei
(például amikor az „Engem csak a majom
érdekel" című sláger dallamára énekli-
mondja a szövegét) magán-számszerű
bohóckodássá fajulnak, és ami a legfőbb
baj: inkább lehangol-nak, mint
felderítenek. Tőle jobb-ra" és balra fel-
feltűnik valami a Vár-színház, a József
Attila Színház, a Madách Színház
szórakoztatási stílusából.

Hogy mindez nem áll össze, kit érdekel?
Úgy tűnök, a rendezőt sem. Vala-hol az
elején elvesztette karmesteri pálcáját, és
az előadás végéig sem találta meg. A
komikum kedvéért például a tehetséges
Cseke Péter sörköpő kúttá változik.
Sunyovszky Szilvia és a lányok: Bajza
Viktória és Rátonyi Hajnalka bicikliznek,
vagy ahogy a darabban mondják a
kétértelműség kedvéért: „teker-nek".
Mindenesetre kikerekeznek a színről. „De
jó nekik" - gondoltam, mi-közben magam
elé engedtem egy apró termetű fiúcskát,
aki a harmadik sorból természetesen
rosszul látott, lévén Szentendrén a legjobb
hely a „kakas-ülő".
Csigalassúsággal telt az idő. A nappali
forróság alig akart szűnni. Az egyik
tömegjelenetben egy fölékesített táncos-
nő nyilván megbotlott a macskakőben, és
hatalmasat esett. Partnere ügyesen ki-
húzta a belátható terepről. Akcióba lépett
a darabbeli igazság bajnokának
szerepében Kalocsay Miklós, de szomjú-
ságomat ez sem enyhítette. Pedig ami
körülötte zajlott, kemény konfliktus volt.
Egy intrikus, gazdag, nagy hatalmú
szépasszony (Moór Marianna) hálójából
kellett kivágnia magát, hogy a sokkal
szegényebb, együgyűbb, ám ártatlan
leányzót vehesse feleségül. A hisztérikus
szépasszony férjét alakító Horesnyi Lász-
ló komolyan vette a darabot, sőt úgy tett,

Kisvonat a szentendrei Mukányi-előadásban (Iklády László felv.)



mintha szerepe is volna, amit eljátszhat.
Sajnos, ezzel egyedül maradt.

Szórakozás, valamint üdítő italok híján
a közönséget időnként a feje fölött
elhangzó kiáltások verték föl álmos ká-
bultságából. A Mukányi előadásain a kis tér
házainak lakóit megfosztották lakásuktól,
színészek telepedtek be, és amolyan
kisvárosi módra át-átkiabáltak egy-
másnak. Miről, miről? Hogy érkezik a
tudósdelegáció. (Ezt egyébként elolvas-
hattuk egy transzparensről is, amely dísz-
letként függött a színpadon.) Hogy utca-
bál lesz a városban. Ezt is láttuk a saját
szemünkkel, még mielőtt kikiáltozták.
Vajon hol lehetnek ilyenkor a lakók, ezen
töprengtem, hogy addig se kelljen vízre,
szódára, tonikra vagy hasonlókra
gondolnom. Eközben a nézőtérre vezető
utcácskába halkan, finoman, de szívósan
begördült egy fehér Lada. Nocsak, a fogat
és a kisvasút után ez is bejön a játéktérre?
Aztán rájöttünk: csak haza-érkezett valaki.
Egy lakó. Az előadásban ez idő alatt
„purgálni" kezdték Mukányit. Később -
igen ötletesen - berúgtak a tudós urak.
Csinálni kezdte a maga kis kabinet-
bohóckodásait (néha valóban
mulatságosan) Gyabronka József. Telt-
múlt az idő. A produkció sehogyan sem
akart véget érni, a néző szomjúsága sem
csillapult. Ilyen tehát, gondoltam, egy
könnyű nyári szórakozás. Olyan könnyű,
hogy szinte már nincs is.

A szórakozás alapjául szolgáló mű
Csiky Gergely és Szakonyi Károly közös
gyermeke. Az eredeti vígjáték pontosan
százegy éves. Darabnak ilyenformán még
nem lenne túlságosan öreg , ha... ha nem
számított volna már születése pillanatában
is irodalmi és dramaturgiai aggastyánnak.
Az a kép ugyanis, amit Csiky Gergely a
Mukányiban egy vígjáték keretei közt
felrajzolt (vélekedjék erről az
irodalomtörténet, ahogy akar), mé-
lyenszántó társadalomkritikának éppen
nem nevezhető. A legpontosabb ki-fejezés
az akkori Mukányira, főképp a boldog
vég felől tekintve, hogy felszínes és
átgondolatlan. Erről a darabról lefújni
nem lehetett a port, mert rákövesedett.
Hacsak nem akart volna vele egy író ko-
molyan kezdeni valamit. A Mukányi
ugyanis igazán nem tartozik az érinthe-
tetlen remekművek közé. Ha valakinek
korszakalkotó mondanivalója van vele,
nyúljon hozzá bátran, szedje szét, rakja
össze kedve szerint. Az átdolgozásból
éppen ezt hiányolom: az alkotói szándé-
kot, azon a minimális szerkesztői-dra-
maturgiai munkán túl, hogy a négy

felvonást eggyé dolgozzák össze. Mit
akarhatott Szakonyi Károly elmondani a

Mukányival? Most, 1981-ben? A látottak
alapján nem tudok rá válaszolni.

Ha legalább a rendezői munka segített
volna. Lengyel György azonban, hogy
igazán könnyű nyári szórakozást
teremtsen, még attól a kevés tartalomtól is
megfosztotta ezt a vérszegény vígjátékot,
ami benne volt, vagy inkább benne lehetett
volna. Ez a hűsítő limonádénál többnek
semmiképp sem nevezhető mű Lengyel
György mixelésében egy jóval korábbi
„drámaírói iskola" meglehetősen együgyű
ízeit kölcsönözte magának; hősei közül kit
dádázó, kit ejnye-bejnyéző, kit pedig végül
megjutalmazó komédia lett. Igy hát
ahelyett, hogy fiatalodott volna a Mukányi,
öregedett vagy hatvan évet.

Ez a Szentendre főterére komponált
darab nem való a Szentendrei Teátrumba;
leginkább sehová sem való. Fárasztó és
hiábavaló erőlködés írónak, rendező-nek,
színésznek s akiért mindez történik: a
közönségnek is.

Csiky Gergely-Szakanyi Károly: Mukányi
(Szentendrei Teátrum)

Rendező: Lengyel György. Díszlettervező:
Götz Béla. Jelmeztervező: Mialkovszky Er-
zsébet. Koreográfus: Ivánka Sándor. Maszk:
Bajkai István. A kísérőzenét szerezte és
összeállította: Novák János.

Szereplők: Szabó Gyula, Sunyovszky
Szilvia, Oláh Zsuzsa, Bajza Viktória, Kéry
Gyula, Moór Marianna, Kalocsay Miklós,
Cseke Péter, Maszlay István, Csikós Sándor,
Horesnyi László, Lontay Margit, Gyab-
ronka József, Szerednyei Béla, Rudolf Ödön
f. h., Borbiczky Ferenc, Karczag Ferenc f.
h., Phillipovics Tamás f. h.
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Játsszunk Petroniust!

Az efezuszi özvegy története
a Miniteátrumban

Debrecen utcáin szerény plakát hirdette: a
Megyei Művelődési Központ alkalmi
társulata bemutatja Petronius: A síri nő,
avagy az efezuszi özvegy című „poétikus
drámáját" Christopher Fry feldolgozása
alapján, Hubay Miklós keretjátékával. Azt
a változatot, amellyel a Dunaújvárosi
Bemutatószínpad is szép sikereket ért el,
Valló Péter rendezésében.

A darab ismert keretfikciója szerint,
valamely vándorszínész-kompánia készül
színre vinni a férjét a sírbolt mélyén,
koporsója mellett gyászoló, halálra szánt,
majd egy római katona által hamarosan
megvigasztalt özvegy történetét. A szerző
(Szegi László), az igazgató (Sziki Károly),
a primadonna (Bessenyei Zsófia) és a
szubrett (Deák Éva) alakítja a dráma
szerepeit, illetve csak alakítaná, ha a
próbák nem szakadnának félbe
minduntalan a szerző és a színészek
konfliktusai miatt. Áz utolsó összetűzés
azután egészen tragikus véget vet a
történetnek: a szerző váratlanul azonosul
darabbéli szerepével - azaz: tényleges
hullává lesz. A keretjáték és az alap-sztori
a színészek kettős szerepén keresztül
kapcsolódik egymáshoz, s a külső és a
belső személyes viszonylatok olykori
konfrontációja vagy máskori összefo-
nódása révén olyan komédia születik,
amely az emberi cselekvés többféle ér-
tékvonatkozását képes egyszerre láttat-ni;
vagyis: tükrözni tudja a morál sok-
arcúságát.

Pinczés István rendezése gondosan
megőrzi a darab szintjei közötti egyen-
súlyt és kapcsolatot. Nem akarja, hogy -
akár negatív, akár pozitív tanulsággal
szolgáló - erkölcsi tanmesévé egyszerű-
södjön a történet, de engedi is érvénye-
sülni a példázat mindkét értelmezési le-
hetőségét: teret nyit az asszonyok „síron
túli hűtlenségén" való megbotránkozás-nak
és az új szerelemért hozott hatalmas
áldozat iránti hódolatnak. (Az özvegy
átadja férje holttestét - felakasztás céljából
- szerelmesének, az ifjú római katonának,
akitől gaz hozzátartozók elloptak a légyott
idején egy őrizetére bízott, ki-végzett
férfit.) A rendező igazi feladatát azonban
nem az erkölcsi tanulságok mér-


