
ban vagy steril környezetben élő ember
drámája, amint álproblémákká degradál-
ja azt, ami a felszínen vagy a mélyben
bennünk munkál - sajnos már visszakö-
szön a színpadokról. (És bár a Madách
Színházat egy ideig nem kell félteni ki-
alakult törzsközönségének elvesztésétől,
a színház maga választotta „biztonsági"
műsorpolitikája idővel gátat fog szabni az
esetleges újító törekvéseknek, amik-nek
végül is egy fiatal nézőgeneráció
megnyerése is a célja lehetne.)

Viccek laza láncolata, lírai és komikus
helyzetek váltakozása a darab, az általános
érvényű emberi gondok margóra szorí-
tásával. De a drámai szerkezet gyöngesé-

génél sokkal súlyosabbak azok az etikai,
ideológiai problémák, melyeket az írott
szöveg és az előadás egyaránt felvet. A
színházba járó állásfoglalást vár, valami
többletet olvasmányélményéhez képest,
és szívesebben veszi még az övétől ellen-
tétes véleményeket is a művészi, értel-
mezési tisztázatlanságoknál. Arra a már
szinte pirulás nélkül fel sem tehető szte-
reotip kérdésre, hogy „Miről szól a da-
rab?" - olyan válaszok adhatók, amelyek
magukban kell hordják a válaszoló
ellenérzését is. Mert remélhetően arról
mégsem akar meggyőzni sem író, sem
rendező, hogy az ilyesfajta jópofa bohém,
mint Scottie Templeton jutalom-ként
kapja eddigi magaviseletéért a sikeres
befejezést. Scottie Templetonnak
nincsenek normális és bármilyen társadal-
mi rendszerre jellemző társas kapcsolatai.
Nem sokkal jobb, ha csak úgy fogjuk fel:
mindenki úgy él jól, ahogy akar; ez egy
példa rá. Mert nem túl etikus példaként
állítani az érzelmi szegénységet. Véget
nem érően lehetne sorolni azokat az el-
lenérzéseket, amelyeket a Jutalomjáték
kelthet a nézőkben. Csak abban bízha-
tunk, a közönség inkább ismerkedni akar

csak egy jópofa figurával, mintsem hinni
az általa képviselt ideákban.

Szirtes Tamás szinte érthetetlen tisz-
telettel kezelte Bernard Slade darabját. A

Jövőre, veled, ugyanitt ... sikerét a Ju-

talomjáték, a nézők körében sem fogja
elérni. Csak sajnálni lehet, hogy a ren-
dező és a színészek ennyi energiát áldoz-
tak a darab pesti bemutatására.

A színészekről a legjobb szándék mel-
lett is csak azt mondhatjuk: jobb sorsra
érdemesek a Jutalomjátéknál. A főszerepet
alakító Haumann Péter számára valóban
parádés szereplehetőség Scottie
Templeton megformálása. De alakítása
külsődleges, megfelelően az elnagyolt,
zavaros rendezői koncepciónak. Ez persze
Haumann mesterségbeli tudása miatt
meglehetősen szórakoztató, de nem pó-
tolhatja a szerep hiányosságait. Legna-
gyobb érdeme, hogy rokonszenves egyé-
niségével élővé tette a figurát. Alakítása
ott volt meggyőző és igazán kitűnő, ahol
kinevette szerepbéli önmagát, meg-
mutatva ezzel, hogy a főszereplő nem
szánnivaló, hanem nevetséges. Ponto-
sabban: szánandó, de csak mert környeze-
tén kívül önmagát is becsapta egy életen
át.

Nem tudni, mi indította Ungvari Tamást
a darab lefordítására, de véleményem
szerint a magyar közönség meg-
érdemelne már - ha a színházak minden-
áron ehhez ragaszkodnak - egy jó, igé-
nyes bulvárdarabot. Ez pedig a fordító
felelőssége is.

Bernard Slade: Jutalomjáték (a Madách Szín-
ház vendégjátéka az Egyetemi Színpadon)

Fordította: Ungvári Tamás. Rendező: Szir-
tes Tamás. Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez:
Vágó Nelly. Zeneszerző: Victor Máté. Fotó:
Keleti Éva. Grafika: Kaján Tibor.

Szereplők: Haumann Péter, Cseke Péter,
Zenthe Ferenc, Gombos Katalin, Káldi Nó-
ra, Tóth Enikő, Sunyovszky Szilvia.

KATONA ZSUZSANNA

Aki semmit sem vár,
nem fog csalódni

A Népszínház két előadásáról

A Népszínház úgynevezett tájolóelő-
adásainál már megszoktuk, hogy a kivá-
lasztott darabok műfaji skálája szűk
spektrumot mutat (ami önmagában még
nem lenne baj): bohózat, vígjáték, zenés
bohóság, vígoperett, jobb esetben tra-
gikomédia. Ezúttal sem ér bennünket
meglepetés: mindkét új produkció -
Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci
szerencséje és Somerset Maugham: Imádok
férjhez menni - jelölhető az előbbi kategóriák
egyikével.

Közös bennük, hogy népszerű és iro-
dalmilag rangos szerzők darabjaira épí-
tenek (Tersánszkyt Örkény István iga-
zította színpadra), zenét, mozgáskore-
ográfiát is alkalmaznak - s hogy érthe-
tetlenül hosszúra nyúlnak.

Kakuk Marci kalandjai, a kültelki
vagánypoéta viselt dolgai regényből,
számos tévé- és filmadaptációból ismerő-
sek a néző számára. A városi „népmese"
egy szabad, természetes életmódot ide-
alizál, olyan világot, ahol a természet adta
fortélyos ügyesség az életben maradás-hoz
elengedhetetlen, s ahol igazabb erkölcsöt
képvisel a lusta, éhenkórász és szegény
csavargó, mint gazdag, de szánnivalóan
bugyuta úriember/úriasszony kortársai. Az
élet perifériájára szorultak egyszerű és
tiszta lelkiismeretű hétköz-napi józansága
győzedelmeskedik Kakuk Marci által
ezekben a történetekben, s ezt a hőst,
sajátságos társadalmon kívüliségében,
mely nyilvánvaló lázadás a ha-zug
erkölcsök és a szerepjátszó világ el-len,
méltán szerethetjük is.

A rendező - Petrik József - azonban nem
szán ily mondandót hőseinek. Ellen-ben
eljátszat velük egy történetet, mely
helyzet- és jellemkomikumai révén ne-
vetést fakaszt, sőt - az író, valamint Ör-
kény István jóvoltából - még fordulatos
cselekményével le is köti a néző figyelmét,
de nem él a művészet mögöttes jelentés-
rétegeivel. Pusztán nevetőizmaink ra, ero-
tikus érzékenységünkre apellál, de ezt a
célját sem váltja valóra tökéletesen. A fi-
gurák értelmezésénél nem lép túl a szöveg
konkrét, direkt jelentésein.

A cselekményt a következőképpen

Sunyovszky Szilvia (Hilary) és Haumann Péter (Templeton) Slade Jutalomjáték című
darabjában (Madách Színház) (lklády László felvétele)



foglalhatjuk össze: Kakuk Marci és társai
munkára szegődnek a szertelen és bo-
hókás Méltóságáék udvarába. Méltóságóné
elveszíti értékes medálját, melyet csak
hosszú keresgélés, bonyodalmak, humoros
szituációk sorozata után talál-nak meg,
természetesen Kakuk Mard ügyessége és
talpraesettsége folytán. Időközben
Méltóságáné, a cseléd, a cím-lapon
„kültelki lápvirág"-ként jelzett Rozi és az
ószeresué Linka lánya egyaránt beleszeret
a veszedelmesen jóképű , tehetségesen
handabandázó legénybe, s minden
alkalmat kihasználnak, hogy megnyerjék
maguknak. Végül hősünk a jószívű és
egyszerű cselédlány mellett dönt., és a
medálkeresés is szerencsét hoz neki.

A rendezés különös figyelmet szentel
Rozi (Kárpáti Denise játssza) bájainak, s
egy rögtönzött „fél strip-tease"-zel az
előadás "erotikus vonalát" erősíti . A
rendező láthatólag többet nem is akar
Tersánszky művével, csak hogy jókat
derüljön a néző az orángutántestű és -
értelmű Bojnyikon, a mindig részeg köz--
rendőrön, a jámboran affektáló Méltósá-
gos asszonyon, az „elidiótásított" ószeres
csemetén, a „maga mindent kétszer mond,
kétszer mond" szórakozottságú Méltó-
ságos úron stb., és hogy velük szemben
tisztán, fényesen ragyogjon fel az ártat-
lanságig őszinte Kakuk Marci glóriája.

Van ritmusos könnyűzene, van tánc, mi
egyéb kell a kellemes szórakozáshoz?
Mondhatnánk: semmi. De a Karinthy-
idézet, hogy tudniillik „a humorban nem
ismerek tréfát" , itt is szent követel-
ményként lebeg szemünk előtt. Ebben az
előadásban azonban olyannyira tré-fára
veszik a humort, hogy annak valódi
tartalma nem mutatkozhat meg. A figurák
csupán klisék, a színészek csak a köz-
helyek szintjén tudják kidolgozni szere-
püket, s ezért nem az írót kell hibáztat-
nunk. A zene is csak a dalszövegek éne-
kelhetőségi szintjét éri el, és a díszlet (ha
ugyan a fadobogóra stilizált, művirágokkal
ékesített „udvarházkaput " annak
minősíthetjük) is inkább akadályozza a
színészek mozgását, semmint segítené.

Túl hangos, túl harsány az előadás, és a
színjáték végi „brechtesített" finálé -
melyben gyengébbek kedvéért össze-
foglalják a látott produkció Tersánszky
adta (?) üzenetét -- csak ront a helyzeten.

Hiszen ha eleve az a rendezői-alkotói
hozzáállás, hogy minden magasabb esz-
meiséget mellőzve, pusztán humoros
figurákat és helyzeteket akar bemutatni

a nagyérdeműnek, akkor legyen követ-
kezetes ebben a szándékában, és ne akarja
az utolsó néhány percben behozni a be-
hozhatatlant.

Somerset Maugham sziporkázó dialó-
gusokat irt hősei számára. Az lmádok

férjhez menni szövege remek humorral,
szellemes bár nem túl eredeti - helyzetek
sokaságával bír. .Adva van ugyanis egy
unatkozó, elkényeztetett, meglehetősen
önző, ámde fenemód csinos hölgy
(Victoria) a századelő háborús Angliájá-
ban, aki nem tud dönteni hősi halottnak
hitt, majd halottaiból váratlanul feltá-
madó, jópofa, de kissé faragatlan első, és
jólnevelt, udvarias, ámde savanyú és
ötlettelen jelenlegi férje között. A törté-
net során „hosszan vívódik" , mig végül
férjei legnagyobb örömére egy harma-
diknál, az öreg, de igen gazdag Mr. Pa-
tonnál köt ki.

Maugham eleve nem törekszik többre,
mint hogy darabja két órára kikapcsoló-
dást nyújtson az angol középosztálybeli
humor kedvelőinek. Adva a lehetőség egy
könnyű és értelemszerűen hamar
feledhető, de jó mulatságot kínáló szóra-
kozás megteremtésére. Az előadást
könnyen el is feledjük, de nem
mondhatni, hogy közben jól szórakozunk.
Itt ugyan-is még a tréfákon is
kényszeredetten kacagunk. A színészi
játék - egy-két kivételtől eltekintve,
például Ferenczy Kriszti-na Victoria
szerepében, Nyerges Ferenc mint a vén
kéjenc Taton és Eszes Sándor a tenyeres-
talpas Bill figurájában - a köz-helyszintű
karakterábrázolástól is meszsze van.
Műkedvelőkként nyafognak, érzelegnek,
pökhendiskednek a szereplők (ebben
különösen a Eredet alakító színész jár az
élen).

A zene ebben az előadásban is fontos
szereplő, de míg a Tersánszky-darabban,
ha különösebb jelentéstöbblet nélkül, de
legalább stílusát tekintve egységesen
szólal meg, itt ízlésünket bántja az una-
lomig ismert operettslágerekből és tánc-
dalokból (Kicsit s zom ork ás a hangulatom
... stb.) összefércelt „muzsika" . A
rendezői „ötletek" (a két férj sztepp-
tánca, Victoria „biciklis belépője" vagy
bordásfalgyakorlatai stb.) banális, funk-
ciótlan és hatásvadászó elemek.

Petrik József a maga nemében korrekt
munkát végzett a Kakuk Marci színpadra
állításakor, Karinthy Márton azonban -
úgy tűnik igencsak félvállról vette ezt az
előadást.

Mindkét bemutatóra egyaránt érvé-nyes
problémáról kell még szólni. Vajon miért
háromfelvonásosak ezek az előadások ? A
Kakuk Marci szerencséje esetében a történet
sokszálú, sok figurát mozgató
eseményessége miatt talán még érthető, de
.a Maugham-darab harmadik felvonása már
dramaturgiailag is felesleges. A második
felvonás végén egyértelművé válik a
hősnő választása, a férjekben is megérik a
döntés, és a néző is felfogja az események
végkifejletét. Minek még egy óra ebből az
álproblémára épülő, öncélúan csak a
dialógus kedvéért -- meg-csavart
történetből? Talán a látványos sztepptánc
vagy a kapafogúra maszkírozott, férfiéhes
vénkisasszony néhány perces jelenete
kiván egy önálló felvonást ? 1 la lenne a
színház műfajában vágó, az ő munkáját
kellene elmarasztalni. Mivel azonban ilyen
foglalkozási ág a szín-ház intézményében
nincs, a dramaturgtól és a rendezőtől
kérhetjük számon e hibát.

A Népszínház e két „tájoló"-előadása

mintha a színház méretes népművelő-

szórakoztató koncepciójának igényességét

veszélyeztetné. Hogy ne legyen igazsága a

címbeli mondásnak, s hogy ne váljunk

sztoikusan közönyössé: a színház-nak

magasabb mércéket kell áll ítania ön--maga

számára, hogy általa a néző is magasabb

mércéket állíthasson az életben saját maga

elé.

V ersánszky J ó z s i Jenő: Kakuk Marci szerencséje
(Népszínház Józsefvárosi Színháza)

Színpadra igazította: Örkény István. sánszky
Józsi Jenő és Jankovich Ferenc verseire
zenét szerzett: Behár György. Rendező:
Petrik József. A rendező munkatársa: Pintér
András. Dramaturg: Forgách András. Díszlet-
jelmez: Csikós Attila. Mozgás: Barta Judit.

Szereplők: Kőhalmi Attila, ll lyés Mari,
Szűcs Ágnes, Köti Kati, Somfai Éva,
Horváth Ferenc, Geier Ferenc, Borhy Ger-
gely, Hol] János, Harangozó György, Réti
Szilvia.

Somerset Maugham - Nádas Gábor - Szemes Iván:
lmádok férjhez menni (Józsefvárosi Színház

Fordította: Nemes L á s z l ó . Rendező : Karinthy
Márton. A rendező munkatársa: Muskát
László. Dramaturg: Márai Enikő. Díszlet:
Lovas Pál m. v. Jelmez: Rimanóczy Yvonne.
Koreográfus: Barta Judit.

Szereplők: Ferenczy Krisztina, Sebestyén
András, Esze s Sándor, Nyerges Ferenc, Tán-
csics Mária, Lesi án Katalin, Mátyus Emmi,
Mészáros Mihály, Balogh Kati, T. Nagy
András.


