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A manipulálhatóság
határai

Poliakoff darabja
Budapesten és Miskolcon

A Radnóti Színpadon egy mindössze
huszonnyolc éves angol szerző , Stephen
Poliakoff: Es te, szépségem ... című darabját
játsszák. A produkció, ha egészen
pontosan akarok fogalmazni, meglepő . A
nemzedék, amelyhez Poliakoff tartozik,
színpadon, íróként eddig még nem volt
jelen. Poliakoff drámaírónak siheder, de a
darab, amelyet az elmúlt évadban a deb-
receni Csokonai Színház Cukorváros cím-
mel már bemutatott, nem ügyetlen. lz-
galmas, feszült , előre nem kiszámítható,
jól játszható színpadi mű . Főszereplő je
egy „valamikori" középiskolai tanár, aki
ma az ifjúság rajongásig bálványozott
lemezlovasa, egy angol kisváros rádiójá-
ban. Sem a munkáját, sem azt a zenét
nem szereti , amelynek megélhetését, sőt
népszerűségét köszönheti. Szinte maga
sem akar hinni mágikus hatalmában,
amelyet csil logó, bárgyú hazugságaival a
fiatalokra gyakorol. Keserűen, hazugul, de
nagyon hatásosan teszi fel egyik le-mezt
a másik után „az évszázad vetélke-
dő jében" , ami olyan arcátlanul ostoba,
hogy szinte provokál. Leonard Brazil , a
lemezlovas, a butaság, a manipulálható-
ság, az üresfejűség határait keresi, a ra-
jongás átcsapását gyű löletbe vagy leg-
alább ellenkezésbe. Úgy tűnik azonban,
hogy ezek a határok egyszerűen nem lé-
teznek. Többek között ez ingerli a nagy
L. B.-t arra, hogy a környezetében min-
denkit gyötörjön és megalázzon. Hall-
gatóságával, ezekkel a fiatalokkal ugyan-
is valóban bármit el tud érni, egyet kivé-
ve, nem tudja felébreszteni az igényessé-
güket , az önállóságukat, nem tudja fel-
piszkálni a gondolataikat. Kiválaszt ma-g
ának egy „átlaglányt", egy supermarket
eladónő jét , aki egyszerre képviseli a töb-
bieket, ugyanakkor nagyon különbözik is
tő lük. L. B. segíteni akar a kiválasztott
Nicola Daviesnek, de közben őt is, mint
a többieket, egyre felháborítóbban
megalázza. Nicolából végül kitör a dac,
de hirtelen támadt indulatából később
csak arra telik, hogy kidobáljon a hűtő-
pultból néhány csomag fagyasztott zöld-
séget. A többit majd „legközelebb" . . .

Leonard Brazil a 60-as, 70-es évek diák-
mozgalmának átlaga. Mint a mostanit

megelőző nemzedék átlagfiúja, méltó
partnere Nicola Davicsnek. Leonard
kedvencei a Beatlesek voltak, ő még for-
radalmárnak készült (nyilván nem a
Beatlesek hatására), mint akkoriban a
legtöbb fiatal . Valójában programtalan
forradalmár volt , csak nemeket tudott
megfogalmazni. Az Eper és vér című
fi lm festett pontos képet errő l az esetle-
gességrő l . Apáik kompromisszumaival,
konszolidációjával pusztán az elutasítást
tudták szembeáll ítani. A Leonardékat
követő nemzedék már nem akar forra-
dalmár lenni. Nem ismeri John Lennon
nevét, de Lear királyét sem, és sohasem
hallgat Rossinit . Nem akar akarni. Nem akar
tudni saját magáról sem. Szürke és unalmas
lett az élet, ezért nyer számára akkora
fontosságot minden, amivel el-
szórakoztatják. Ez a vákuum szüli a Leo-
nard Brazilokat. Mi más következhetne a
„mi még akartunk valamit " kudarcából,
mint a „mi már azt sem akarjuk" . Élni
igen, mert azt nem kell akarni, az élet
csak történik velünk. H la pedig már
élünk, legyen az minél szórakoztatóbb.
L. B. segít létrehozni, előáll ítani azt,
amit gyű löl. Leonard Brazil saját gyen-
geségét, tehetetlenségét veti meg ezekben
a fiatalokban. Abbahagyhatná kiábrándí-
tó foglalkozását, ahogy a tanítást is ab-
bahagyta, ha ellen tudna állni saját ha-
talmának a lelkek felett. De nem tud, így
amit eddig kicsiben tett , a továbbiakban
nagyban fogja a londoni rádió munka-
társaként. Távozásával utat enged az „új
undokuknak" , egy ostobább, brutálisabb,
agresszívabb karrierizmusnak, Rezének,
amelyet szintén ő hívott életre. A
kreatúrák egyre félelmetesebbek és visz-
szataszítóbbak, de minden megy tovább
a maga útján. Ez a végső konklúziója a
darabnak, mely végső konklúzió ugyan
elég vérszegény, de legalább őszinte.

Leonard Brazil szerepében Gálvölgyi
János élete eddigi legjobb színészi alakítá-
sát nyújtja. Megéli szerepét. Leonard
Brazil ja teljes ember, akirő l a nézők is
elhiszik, hogy úgy képes il lúziót kelteni,
mint kevesek. A technikusa, Rex, jelen
van, látja, hogy a leveleket maga találja
ki, ő is ott él, tudja, hogy a lekoszlott
stúdióban szó sincs semmiféle csil logás-
vil logásról, mégis átéli mindazt, amit
Leonard hazudik. Gálvölgyit minden
partneréhez finom, érzékenyen árnyalt
kapcsolat fűzi. Szereposztási telitalálat
Moravetz Levente Rexe. Rex jellemének,
magatartásának rétegeire az L. B.-vel való
közös munkájuk folyamán derül fény.
Gálvölgyi János és Moravetz Levente

ezeket a fokozatokat érzékeltetik meg-
győzően. Az első felvonásban Moravetz
őszinte áhítata, ahogy a „mestert" figyeli,
ahogy igyekszik kitalálni a gondolatait ,
kívánságait , a nézőt is becsapja Rex va-
lódi egyénisége felő l . Később Rexnek
már nem is nagyon kell igyekeznie, hogy
kitalálja a nagy Leonard szándékait, azo-
nos hullámhosszra helyezkedett vele.
Mintha valóban abban a pillanatban érte-
né meg Leonard ötleteit a vetélkedőn,
ahogy rajongott főnöke-ellenfele ránéz.
Majd közös játékuk a mikrofonnal a mik-
rofonért abban a bizonyos megígért és
megkapott egy percben végképp leleplezi
Rexet.

Ugyancsak meggyőző Huszár László
alakítása a nagy L. B. kollégájaként. Hu-
szár néhány jelenetében egy egész emberi
sorsot játszik el. Egy kiszolgáltatott, re-
ménytelenül lecsúszott vidéki bemondót,
aki körömszakadtig ragaszkodik nyomo-
rult állásához, ezért kiszolgáltatott, min-
denki által megalázható, akinek csak egy
cseppet is jobban megy nála.

A darab értelmezésének kulcsa Nicola
Davies és Leonard kapcsolatának való-
ságos motivációja. Herceg Csilla (Nicola)
és Gálvölgyi János játéka a következő
motivációt sugallja: a kettejük között lé-
vő valóságos korkülönbség teszi reálissá
azt a tényt, hogy Leonard mielőtt lemez-
lovas lett volna, már több mindennel
próbálkozott. Például valóban volt kö-
zépiskolai tanár, de mint ilyen azért
mondhatott csődöt, mert nem talált utat
a tanítványaihoz. A vetélkedő után Leo-
nard egy kivételesen őszinte pillanatában
beszél is arról Nicolának, hogy már csak
értük, a fiatalokért érdemes dolgozni. A
csődöt mondott középiskolai tanár a ha-
gyományos út helyett egy másikat keres
az ifjúsághoz. Lemezlovas lesz, mert a
fiatalok rajongásának tárgya ez az általa
rossznak, üresnek tartott zene. Leonard
abban a téveszmében él, hogyha ezen az
úton korlátlan befolyásra tett szert a fia-
talok között, valami értelmes dologra is
rá tudja venni őket. I la másra nem, hogy
ne lopjanak, vagy hogy mondjanak ne-
met erre az egész értelmetlen ostobaság-
ra, amelyet a rádió hullámán ő maga köz-
vetít nekik. Nem kisebb dolgot kíván
tő lük, mint azt, hogy forduljanak szembe
azzal a manipulációval, amelyet ő maga, a
nagy L. B. tart életben. Gálvölgyi Herceg
Csil la hangjában, beszédmodorában ép-
pen hogy nem a tipikust hallja meg, ha-
nem azt, amiben ez a lány a többitő l kü-
lönbözik. Annyiban fakó a hangja,
amennyiben nincs benne semmi álfeldo-



Moravetz Levente és Gálvölgyi János Poliakoff És te, szépségem ... című darabjának előadásából a
Radnóti Miklós Színpadon (Keleti Éva felvétele)

bottság, amennyiben őszinte és nem eről-
tetett. Teljes névvel mutatkozik be, nem
bizalmaskodik. Ebben a lányban azt a le-
hetőséget véli felfedezni, amivel eddig
nem találkozott. Más körülmények között
értelmesebben tudna élni. Ha valakit fel
lehet rázni, ezt a lányt talán lehet. Ezért
akar vele olyan nagyon találkozni, ezért
juttatja be a vetélkedő döntőjébe. Nem
Nicola az igazi átlaglány, hanem Jane,
ellenfele a vetélkedőben. Mind Nicola,
mind Leonard számára kiábrándító a
találkozás. L. B.-nek szembe kell néznie
annak a manipulációnak a vigasztalan
eredményével, amelynek ő maga is ré-
szese, Nicolának pedig a vágyai és illúzi-
ói hamis és értelmetlen voltával. Látszó-
lag elmennek egymás mellett. Leonard
egy percre sem veszíti szem elől a lányt a
vetélkedőn. Reménykedik, csal, provokál,
a hátával is Nicolát figyeli. Egyre
ostobább és megalázóbb feladatokra
kényszeríti, mint például: ki tud nagyob-
bat sikoltani. Semmi nem segít, a lányban
csak a dac nő. A vetélkedő után, miután
meggyötörte, megöleli, ordít vele, pro-
vokálja, aztán lemond róla és átlép rajta.
L. B. ezután végképp meggyőződik arról,
hogy nincs mit tenni, a kudarc a kényel-
mesebb és kellemesebb megoldásról
győzte meg, Londonban csinálja tovább
ugyanezt, Pedig sikerült felráznia Nico-

Amikor ugyanezt a darabot Bányai
Gábor rendezésében is megnéztem a mis-
kolci Nemzeti Színház Kamaraszínházá-
nak előadásában, nem azt hiányoltam; hogy
nem pontosan arról szólt, amit a Radnóti
Színpadon láttam, hanem azt, hogy nem
szólt semmiről.

Egy ABC-nek álcázott helyiségben ül a
közönség körben, a játéktér középütt.
Kivéve Nicola szobáját, amely elvész a
terem túlsó végében az ott történtekkel
együtt. Valaki vásárol, csörömpölve, ve-
szekedve fizet - elkezdődött a játék. Le-
onard Brazil nem jön he, nem megy ki,
nincs éjszaka, nappal, másnap, újabb nap,
ott ül szegény Földes László (Hobó) a
sötétben, kezdettől végig. Ezen a szín-
padon, ebben a darabban nem létezik se
idő, se megkomponáltság, se ritmus, még
zene is alig. Ami főként ahhoz képest fel-
tűnő, hogy egy lemezlovasról szól a darab.

Földes László, a kiváló és népszerű
együttesvezető nekikezd Leonard Brazil
szövege könyv nélküli felmondásának.
Embertelen vállalkozás, mert a szerep
különösen nehéz beszédtechnikai
szempontból. Földes Lászlónak nem si-
kerül felmondani a szöveget. Talán meg se
tanulta. Találtam a szünetben a bejárati
ajtón egy spárgán lógó „Panaszkönyvet",
amelyben - bárki megnézheti - a
következő bejegyzés olvasható: „És te,
szépségem, igen, igen, te... Miért nem
tudtad a szövegedet és a szerepedet el-
játszani?" A színészet egy szakma, egy
mesterség, nem hiszem, hogy csak a be-
mutatón derült ki: Földes Lászlónak ezt se
ideje, se alkalma nem volt elsajátítani.
Abban viszont biztosak lehetünk, hogy
Földes László nem kockáztatná meg, hogy
Bányai Gábort felléptesse a Hobóban.
Bányai Gábor keze nyoma az elő-adáson,
mint fordított Midász királyé van jelen.

Földes László maga is érezheti a sze-
reposztási tévedést, becsületére legyen
mondva, a szerepjátszásnak a látszatát sem
akarja kelteni. Mivel nem tudja a szöveget,
amit tud, azt viszont elmondani nem tudja;
mondja, ami éppen eszébe jut. Hogy
különbséget tegyen a szituációk között,
néha felemeli a hangját. Ezért a kudarcért
nem neki kell szégyenkeznie. Az első
szereposztási „tévedést" követi a többi. Az
egyetlen bemondón kívül nagyjából
mindenki egyidős. Szó sem lehet
nemzedékbeli, akár ízlésbeli különbségről.
Az egyetlen színész, aki jelen van, a
Nicolát alakító Igó Éva. Egyedül

lát, csak a hatás jelentkezett késleltetetten.
A lány tehetetlen dühében kidobál néhány
csomag mirelit árut a pultból. Ennyire
tellett tőle.

Ez az előadás győzött meg arról, hogy
Gálvölgyi János nemcsak kitűnő parodista,
komikus, hanem kiváló színész. Imponáló
beszédtechnikai tudása is olyan, amivel
kevesen dicsekedhetnek. Az említett
színészek is jól oldották meg a feladatukat,
amennyiben egyenrangú partnerei tudtak
lenni Gálvölgyinek.

Amivel mindezek után különösen elé-
gedetlenek vagyunk, az az előadás elna-
gyolt és erőltetett befejezése. Herceg Csilla
és a Susant alakító Thirring Viola
darabvégi törése-zúzása két nő magán-
hisztériájának tűnik. A vetített képek pedig
fölöslegesek. Ha a vetített képek hordozta
mondandót nem fejezi ki az előadás maga,
akkor már vetíteni sem érdemes. Gosztonyi
János olyan mérték-ben rendezte a darabot
csak a stúdióra, az ott történtekre, hogy az
kibillen normális egyensúlyából. A másik
két szín-teret még berendezni is
elfelejtették. Igy alakul ki az a furcsaság,
hogy van egy teljes játékteret felhasználó
berendezett stúdió és egy jelzett szoba,
valamint egy jelzett supermarket. Ez az
aránytalanság bosszulja meg magát a két
lány sokkal halványabb együttes játékában.



viszont ő sem játszhat el egy egész dara-
bot. Mindennek ellenére emlékezetes,
ahogy a vetélkedőn elmondja a koncert-
ről szóló élményét.

Rexnek bizonyos fokig a nagy L. B.-t
kellene utánoznia. Ebben az előadásban
ez meglehetősen nehéz, így itt Tardy
Balázs is azt és úgy játszik, ami éppen
eszébe jut. Különös rendező i ötlet a le-
csúszott, kiszolgáltatott bemondót egy jó
kedélyű , ruganyos léptű , bonvivánkülsejű
színésszel játszatni, ugyanis ellenkező
hatást kelt , mint amit a szerepe
megkívánna (Ábrahám István).

Bányai Gábor némiképp „átültette" a
darabot magyar viszonyok közé. A z

eredmény elég szerencsétlennek mond-
ható, ugyanis felemás jelleget kölcsönöz
az előadásnak. A hamis és erőszakolt
„honosítás" az előadás minden pillanatá-
ban jelen van a reklámoktól a norvég-
magyar labdarúgó-mérkőzés eredményé-
nek bemondásáig. Ugyanakkor nyilván
feledékenységből maradt benne a kö-
vetkező: Ki városunk nagy szülötte, aki-
ről Shakespeare drámát írt ? Nem csoda,
hogy egyik lány sem tudja a választ. Lear
király ugyanis.

A darab végével Miskolcon se tudtak
mit kezdeni. Igó Éva felemel egy konzer-
vet, hogy összetörje az üzletet, aztán nem
dobja el, még megrongálódna a díszlet,
vagy megsérülne valaki azok közül a
nézők közül, akik a pult mellett ül-nek.

Bár Földes Lászlót látszólag senki és
semmi nem tudja kizökkenteni egyked-
vűségéből, az előadás végén azért bizto-
san nagyon megkönnyebbül a közönséggel
együtt.

S tephen Poliakoff: És te, szépségem.. (Radnóti
Miklós Színpad)

Fordította: Bart István. Rendező:
Gosztonyi János. Díszlet és jelmez: Jojárt
Zoltán. Zenéjét összeállította: B. Tóth László.

Szereplők: Gálvölgyi János m. v., Mora vetz
Levente, Herceg Csilla, Thirring Viola,
Huszár László, Simorjay Emese m. v.,

Kreisz .Árpad. Stephen Poliakoff: És Te, szépségem, igen-

igen,Te... (miskolci Nemzeti Színház)

Fordította: Bart István. Rendezte: Banyai
Gábor m. v. DíszIettervező : Szlávik István.
Jelmeztervező: Szakács Györgyi. Zenei mun-
katárs: Herédy Éva.

Szereplők: Földes László m. v., Tardy
Balázs, Igó Éva, Sándor Erzsi, Abrahám
István, Milviusz Andrea, Major Zsolt.

NÁNAY ISTVÁN

Karinthy - Örkény -
Pilinszky

Rendhagyó színházi vállalkozások

Az elmúlt hónapokban több olyan kez-
deményezésnek lehettünk tanúi, amelyek
a hagyományos színházi kereteket fesze-
getve jöttek létre. A Népszínház néhány
művésze és stúdiósa Vándorfi László ren-
dezésében Karinthy Frigyes jeleneteiből
készített színpadi látomást - a színház
tudtával és némi segítségével (jelmezek,
kellékek), de a színház szervezeti keretein
kívül, mintegy magánvállalkozásként -,
amelynek az Egyetemi. Színpad adott ott-
hont.

Pécsett egy fiatal amatőr rendező ne-
véhez két különleges produkció fűződik.
Vincze János, a pécsi Tanárképző Főis-
kola és a Mecseki Ércbányászati Vállalat
közös fenntartásában működő Nyitott
Színpad vezetője Örkény István P i s t i j é t

mutatta be: amatőr együttessel egész es-
tét betöltő profi előadást teremtett.
Ugyancsak ő rendezte Pilinszky János
G yerekek és katonák című színművének a
pécsi Nemzeti. Színház égisze alatt be-
mutatott előadását is, amelynek szerepeit
részben a színház színészei, részben a
Nyitott Színpad amatőrjei játszották.

Ezek a vállalkozások egyrészt a kis-
szinházi formák iránti érdeklődésre utal-
nak, és e formákban rejlő kimeríthetetlen
lehetőségeket bizonyítják, másrészt a ma
is élő amatőr-profi ellenségeskedés
tarthatatlanságát, illetve ennek az ellen-
tétnek a valódi tartalmát világítják meg.

A Népszínház színészei amatőr hittel
dolgoznak; a Nyitott Színpad amatőrjei
nek produkciója a hivatásosok mértéjé
vel mérve is kitűnő; de amikor az amatő-
rök és a professzionisták együtt dolgoz-
nak, kiütköznek azok a különbségek,
amelyek az eltérő módon dolgozó, a mű-
vészi képességeiket eltérő módszerekkel
felszínre hozó két „tábor" között ter-
mészetszerű leg fennállnak, s amelyek ki-
egyenlítése az eddigi magyar próbálko-
zások esetében a rövid próbaidő, a meg-
felelő metodika, az erre a feladatra fel-
készült vezető hiánya s más okok miatt
nem sikerült.

E három előadásnak azonban nemcsak
szervezeti , munkastílust érintő tanulságai

vannak, mindegyik produkció a maga
nemében - hibáival. együtt is - művészi-
leg figyelemre méltó, sőt jelentős.

Omnibusz

Vándorfi László eddigi rendezéseire a
művek nagyon pontos, a .hagyományos
megközelítések sztereotipiáit elvető új-
raértékelése, il letve a látványközpontú
színpadi megvalósítás volt jellemző. Ezek
az erényei a Karinthy-összeállításban is
megfigyelhetők. Az előadás időtartamá-
hoz képest viszonylag kevés karcolat,
jelenet füzére az előadás, ezek a jelenetek
jobbára azok közül a nagyon népszerű és
ismert kabarészámok közül valók,
amelyekre az évek során egy bizonyos
előadási stílus rakódott. Ezzel a stílussal
gyökeresen szakított ez az előadás. A. szí-
nészek és a rendező ezekben a kis
művekben is meglátta azt, amit Karinthy
más, „filozofikusabb" írásaiban az iro-
dalmárok és a rádiósok, a filmesek - La-
tinovits Zoltán közreműködésével -- már
eddig is kimutattak. A könnyedség, a
csacskaság ezúttal is csak álca, e jelenetek
mélyén is -- Karinthy gondolkodására
jellemző szürreális, abszurd és keserű for-
mában - a társadalmi valóság hazugságai-
nak lényege fogalmazódik meg. Csak ki
kell bontani ezt a magot, csak olyan szi-
tuációkba kell helyezni a jeleneteket és a
monológokat, amelyekben a maguk va-
lójában érvényesülhetnek a gondolatok.

Ezt a környezetet, ezt a szituációt a
rendező egy szürreális térben, il letve el-
esett, a háború, a gazdasági válság s
egyéb társadalmi, politikai, gazdasági
gondoktól sújtott kisemberek társaságá-
ban találta. meg.

A színpad jobb oldalán, elöl szakado-
zott huzatú, bőr autóbusz- -- omnibusz-
ülések vannak, jobboldalt egy kiégett,
tönkrement jármű (omnibusz?, autó-
busz?) ajtaja a földön, középen hátul egy
kis dobogó, rajta mindenféle kacat, fö-
lötte egy húrjavesztett, repedt testű nagy-
bőgő. Fegyverropogás zajával kezdődik
az előadás, majd egy fénypászmával meg-
világított, valószínűtlenül vékony és ma-
gas férfi, fehér hegedűvel az álla alatt, tű-
nik fel a dobogón, és lassú mozdulatok-
kal elesik, feje, kezei., bennük a hegedű
és a vonó,. a dobogó közönség felé eső
oldalán lehanyatlik. Egy vak ember jön
be, s a színpad elején egy karácsonyi csi-
lingelő játék gyertyáit bizonytalan, tapo-
gatózó mozdulatokkal meggyújtja. G y a -

nús alakok. rohannak át a színen.
Megjelenik egy kopott bundájú, slampos
nő, hóna alatt egy mutató nélküli utcai
óralap-


