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Az Angyalarcú Kecskeméten
és a Radnóti Színpadon

A csugariak jelenete az Úri muriból (Reviczky Gábor, Szombathy Gyula és Gáspár Sándor)
(lklády László felvételei)

fokú. Amit a színpadon látunk, az csupán
a tragédia kelléktára, a látvány csupán arra
törekszik, hogy belénk sulykoljon valamit,
semmi és senki sem törek-szik arra, hogy a
történelmi-társadalmi valóság
megértetésére vagy finomabb érzelmi
mondanivalók megsejtésére ösztönözze a
nézőt.

A mélyebb vonulatok tehát észrevét-
lenek maradnak. Ehhez hozzájárul a fő-
szereplő viszonyainak kissé rövidre zárt
ábrázolása. Szakhmáry Zoltán életének két
jelentős női alakja mindig is próba-köve
volt az Úri muri-előadásoknak. Egyik
figura szerepét sem csökkenthetjük, sem
abszolút értelemben, sem relatíve, tehát
egymás rovására. A mostani előadás az
eredeti drámai feldolgozás Rozikáját
próbálja elénk állítani. Elképzelhető, hogy
valamely mereven értelmezett
dramaturgiai szabály vezetett ahhoz, hogy
a drámában Rozika hirtelen jött szerelem,
nem pedig régóta tartó szenvedés és nemi
rabszolgaság, mint ahogy ez a regényben
íratik. E drámai balfogás következtében a
Rozika-szerelem a jelenlegi előadásban
teljesen jelentéktelen kalandocskává
törpül. Rozika ebben a változatban nem
könnyűvérű, könnyelmű csupán, hanem
súlytalan is. Díszítőeleme a történetnek,
nem pedig egyik sarkalatos pontja. És a
mérleg törvénye értelmében: ha a bűnös
szerelem nem oly lélekrontó, a törvényes
sem lehet oly felelősségre vonó. Ennek
folyományaképpen Zoltán felesége sem
több kellemetlen házisárkánynál.

Ami jól sikerült az előadásban: a rész-
letek megrajzolása. Finom megérzésekre
valló epizódokat láthatunk. Ezenkívül
pedig ezúttal is igen jól megoldott mulatós
jeleneteket. Már többször megfigyelhet-
tük, hogy egyes Móricz-előadásokban a
legnagyobb izgalmat a dzsentrik tivor-
nyázása váltja ki. Hiába írták meg újság-
ban, irodalomtörténeti elemzésben, harcos
pamfletben, hogy ezek nemcsak az úri
hanyatlás, hanem egyenest a bukás je-
lenetei - a néző mindig vad örömmel
megtapsolja őket. Elméletileg kínos pil

lanatok ezek. És tanulságosak. Mert vagy
a közönséget kellene valamely hathatós
szemináriumba beíratni, vagy pedig a
Móricz-műveket kellene másként
megrendezni - hogy a haláltáncot végre
annak lássuk, ami. Mert jelenleg egyebet
nem tapasztalhatunk, mint elemző-
igénnyel megfogalmazott álló-, illetve
életképeket - melyek némiképp unalmasak
- és mulatságos, vérforraló mulatós
jeleneteket.

A vígszínházi előadás tökéletes meg-
valósulása ennek a kissé elrajzolt vázlat-
nak. Mint általában, ezúttal is Csörgheő
Csuli szerepe a leghálásabb, Bessenyei
Ferenc személyes sikert arat szakszerű
nótázásával és azzal a pillanatnyilag utol-
érhetetlennek látszó képességével, hogy
teljes érthetőséggel tudja elmondani a
szöveget. Meglehetősen lehangoló, hogy
efféle alapvető mesterségbeli tudásért kell
felfigyelnünk egy alakításra.

Szakhmáry Zoltán szerepét Szakácsi
Sándor vette át Koncz Gábortól a be-
mutató után néhány nappal. Tiszteletre
méltó a beugrás, és Szakácsi szépen és
korrektül alakít Valószínűleg ő az egyik
legfiatalabb Szakhmáry Zoltán, akit
valaha is láthattunk. Egyéb alkati okok
miatt is, nehezen illeszthető ebbe az Úri
muri-világba. Annyira túlfinomult, any-
nyira intellektuális, hogy alig képzelhető
el gazdálkodónak, még ha a megírt figura
okosabb is, modernebb is, mint maradi
gondolkodású társai. Ez az eltérés pedig
feltűnő ebben a darabban, amely
mégiscsak realista fogantatású. A már
ismertetett színpadi szimbólumok e tu-
lajdonságán mit sem változtatnak, tehát
nem lehet ennyire a szöveg ellen játszani.

A két asszonyt Szegedi Erika és Pap
Vera alakítja. Egyikük sem végzetes,
Szegedi Erika zsörtölődő, Pap Vera kacér:
mindkettőjükből hiányzik a szenvedély, az
elszántság és a kíméletlenség. Viszont
kellemes néhány epizódszerep-lő:
elsősorban Mádi Szabó Gábor, Tahi Tóth
László és Huszár László.

Gelléri Andor Endre óta nem szólaltak
meg úgynevezett „egyszerű" emberek
ilyen hétköznapi, mégis emelkedett köl-
tőiséggel, mint Fejes Endre írásaiban.
Hősei és antihősei olyan magától értetődő
természetességgel mondanak csodákat,
mint ahogy egy ménesből messziről
kitűnik a - különben jeltelen - varázslatos,
táltos paripa. Meg kell becsülni a hősök
ezen képességét.

Ezért azután az első, amit följegyeztem
magamnak A Angyalarcú Radnóti
színpadi és kecskeméti előadásán: a be-
szédmód. Budapesten néhány idősebb, jól
ismert színész már megszokott mo-
dorosságait hozta, a játék gerincét alkotó
fiatalok viszont újmódi modorossággal
ejtettek zavarba. Moravetz Levente,
Görbe Nóra és a többiek alighanem
ugyanazt a szónokiskolát járták, s nem-
csak a jót tanulták meg: ritkán hallható
ennyi erőltetetten kerek „ó", szakkönyv-
szerűen előírásos, nyomatékos distinkció
az „a" és „ä" meg az „e" és „é" között -
egyszóval affektáltan szép beszéd.
Csakhogy - és ezúttal hadd lopjak Ka-
rinthy Frigyestől hasonlatot - ha a mű-
vész a széktorony tetején hegedül, már
korántsem a vonótartás, a hegedűfogás
biztonsága kell legyen az artisztikum,
hanem az, hogy a veszedelmes magas-
ságban éppen olyan tökéletesen szól a
dal, mint a biztos anyaföldön. A mutat-
vány varázsát veszi el, ha odaföntről el-
feledteti velünk, hogy odafönt van, és
erővel arra figyelmeztet, milyen szilárdan
fogja a hangszert, milyen biztos a
technikája.

A kecskeméti Katona József Színház
előadásának első perceiben viszont egy
szakképzett logopédusnak telt volna kü-
lönleges gyönyörűsége: egész demonst-
rációs órára való beszédhibát találhatott
volna. Az igazán tehetséges Kovács Zsolt
olyan orrhangon és ugyanakkor mélyen,
torokból beszélt, hogy ez már önmagában
hangképzési csoda (szerencsére, ahogy
előrébb jutott az előadás, ő is
belelendült); a képességeit épp ez idő tájt
önálló esten bizonyított Kovács Titusz
pedig puha mássalhangzókkal, majdnem
pöszén, deklamálva-énekelve,



olyan lehetetlen hangsúlyokkal, mintha
mondatai részeg kötéltáncosok lenné-nek.

Ez a tapasztalat önmagában is megadta
volna a két előadás hangulatát. Fejes Endre
drámája eleve a lehetetlent célozza meg,
amikor valami olyasféle színházszerűtlen
egyszemélyes színházat alkot, amely
túlfűtött és költői, mint egy vers; a
színházak pedig úgy küzdenek evvel a
lehetetlen feladattal, mint a liba, ha repülni
akar. A két viszonylat - a megvaló-
síthatatlan színpadi álom és az adott
színházi képességek találkozása lehetetlen,
és alighanem mind a két fél hibájából.

Fejes Endre drámáját - mint írott művet
már elemezte Vinkó József e lap márciusi
számában. Ehhez hozzátenni keveset lehet.
Fejes diagnózisával egyet-érthetünk vagy
vitatkozhatunk, ki-ki vérmérséklete,
társadalomtudományi képzettsége, hite,
meggyőződése alapján. E sorok írója nem
ért egyet a darab sötét csengésével.

Az egyenlőség - amely valójában ilyen
esetekben egyenlősdi vagy egyenlősítés -
kétségkívül könnyebben létre-jön, ha
mindenkinek egy nadrágja, egy pár cipője
és napi három karéj zsíros kenyere van. A
jövedelmek differenciálódása bizonyosan
zavart okoz: van, aki nem tud mit kezdeni
a nyakába szakadt gazdagsággal, van, aki
meg éppen olyas-mihez kezd, ami joggal
undorítja a közösséget. Jó példa híján
sokan dzsentroid megnyilvánulásokat
alkotnak újjá egy olyan korból, amikor be
se léphettek volna abba a szálába, ahol
Csörgheő Csuli mulatott. Mások olyan
gusztustalan extravaganciákra fordítják
jövedelmüket, mint Kleopátra, amikor
naponta szamártejben fürdött. Nem
kedvesebb az sem, amikor egyesek
csöndben, diszk-réten tollasodnak, s
hatalmas jövedelmeiket halkan költik
félmilliós festményekre, műtárgyakra
félig-meddig titokban tartott aukciókon.

Vasárnapi szónoklat

Temesvári Pelbárt hitszónok a magyar
történelem legutóbbi félezer évének talán
egyetlen rózsás korszakában, Hunyadi
Mátyás uralkodása idején ostorozta
vasárnapi szentbeszédeivel a budai elő-
kelőségeket. Olyasmiket vágott a fejük-
höz, amiket inkább egy korszakkal előtte
vagy utána mondhatott volna el jogosan.
Az ország épülése, növekedése, kultu-
rálódása idején igazán szokatlan volt,

hogy valaki vad hévvel a poklot idézi erre
a borzadályos erkölcsi fertőre.

Fejes Endre valami hasonló hévvel zo-
kog józsefvárosi hősei folyamatos le-
pusztulásán. Régi ismerősei - ismerőseink
- mennek tönkre ebben a most meg-jelent
regényben és az ezzel párhuzamosan
készült drámában. Már nem sóherok, már
nem egy forintra gyűjtenek. Zsebükből
mókusfarkas slusszkulcs fityeg, öt-
százasokat vágnak egymás arcába, mégis
mindent elveszítettek.

Csakhogy ebben a képben nem annak
kellene az ijesztőnek lennie, hogy ötszá-
zasokkal van kitömve a bukszájuk, ha-
nem hogy nem tudnak mihez kezdeni
vele!

Fejes Endre vad dühvel - és akaratán,
talán tudtán kívül politikai, társadalmi
gondolkodók egy csoportjának szájíze
szerint - támadja a jólétet, azért, mert
korrumpál. Holott a jólét sosem bűn, az
egy nadrágban, három karéj zsíros
kenyérrel élés viszont lehet erény, ha az
illető meg tudta közben őrizni embersé-
gét, méltóságát, de követendő példa,
újjászülendő lehetőség nem lehet. Ha
visszasírjuk, vagy éppen hiányával okol-
juk az erkölcsök mai hanyatlását, Te-
mesvári Pelbárt látványosságával tá-
madjuk a nem létező hibákat,

Olyan ez, mintha miután ismerősünk
csavarhúzóval nyúlkált a konnektorban, s
agyoncsapta az áram, mi pedig most
hatalmasakat rúgnánk a villanyórába, a
rohadtba! Nem az áram a katasztrófa oka,
és persze nem önmagában az öngyilkos
gesztus. Hanem mi ? Az, hogy olyan kon-
nektorokat gyártunk, amelyekbe bele le-
het nyúlni, olyan csavarhúzókat, amelyek
beleférnek, hogy nem tanítjuk meg kellő
eréllyel: konnektorba nem nyúlunk

Vagyis A z Angyalarcú problematikája
vonatkozásában ezt: társadalmi-gazda-
sági szerkezetünk félig elkészültsége
miatt még nem találtuk ki, hogyan lehet
tisztességes munkával jól keresni, hogyan
lehet megakadályozni, hogy kis vagy
tisztességtelen munkával milliókat
szerezzenek. Nem találtuk ki, mire költ-
sük, amink van, hogyan éljünk, mit te-
gyünk a gazdagsággal?

A Bronzhajú, aki néhány csokiflippért
eladja testét és álmait, az Őszhajú, aki
Nyugaton már elsütött elméleti érteke-
zéstől kezdve szűzlányig mindent vesz, a
Szakállas, aki cinikusan kérődzik mások
rágott eszméin, jólelkűségén és a kaviáros
vajas kenyéren, a Főorvos, aki azt hiszi,
hogy tekintélyt csak tévedhe-

tetlenségen vagy pénzen lehet venni -
mind-mind jelenség. Egy önmagát kissé
elgaloppírozott társadalom gazdasági-
kulturális tévedéseinek tünete. Amíg az
író őket ostorozza jobb ügyhöz méltó
buzgalommal, elkendőzi a jelenség mö-
gött a lényeget.

Főorvos a kocsmában

A szerkezet dühössége a dráma egyenet-
lenségében is megmutatkozik. Drama-
turgiai tévedések váltakoznak esszészerű
betétekkel. Csak példálózva: a Főorvossal
való jelenetsor izgalmas riport lehetne
valamelyik országos napilapban, fölkavaró
publicisztika hetilapjainkban. Az
Angyalarcú-nak is az egyik legjobban
meg-írt része, csak éppen nem szervesül,
fölösleges kitérő, dráma a drámában,
amely megakasztja a cselekmény menetét,
ki-zökkent bennünket a folyamatból. Rész-
letes eljátszása, lényegének kibontása fö-
lösleges - vagy pedig erről kellett volna
megírni Az Angyalarcú című háromfel-
vonásos drámát -, elég lenne, ha például
valaki elmesélné. Hisz a lényeg mégis-
csak az, aláveti-e magát Angyalarcú az
etikai bizottság vizsgálatának, vállalja-e a
tévedhetetlen orvos-establishment ítéletét,
elfogadja-e, hogy megalkuvás árán
„kimossák" a bajból, nem pedig az, hogy
hányszor tépi össze ő és hányszor a
főorvos a receptet, honnan szerez másikat,
és hogy a Főorvos mennyit fizet a söréért
Hajasbaba kocsmájában?

A két előadásról főleg a fővárosiról -
számos bírálat jelent már meg; egy sem
dicsérő. Nem értek egyet azokkal, akik
eleve reménytelen kísérletnek tartják a
Radnóti Színpad vállalkozását, és azokkal
sem, akik a sikertelenséget kizárólag a két
színház hibájául róják föl.

A budapesti színtér kicsinysége önma-
gában nem lehet kizáró oka a sikeres elő-
adásnak, hiszen ugyanezen a színpadon
fölépítették már a Bastille jelentős részét is.
Gúnyos fogalmazásban elhangzott az is,
hogy a színházak szereplőgárdája,
képességeit tekintve, alkalmatlan e darab
eljátszására. Szerintem Az Angyalarcú nem
színész-zseniket, de sokkal inkább jó
csapatjátékosokat igényel, talán az egy
címszereplő kivételével. [la viszont őt nem
sikerül megfelelően szín-padra hozni, azért
a dráma megoldatlanságait, írói jellemzése
következetlenségeit is okolhatjuk.

Mindezzel nem dicsérni akarom a dráma
két előadását, csak leszögezni, hogy nem
végzetszerűen lettek sikertelenek.

Budapesten a díszlettervező Gyulai



Líviusz és a rendező Gáspár János együt-
tes hibájából lett mesterséges akadály,
zavaró tényező a díszlet. Minden szín-
változást vészjósló harangozás, döröm-
bözés vezetett be, teljes sötétségben, mi-
közben a néző azon törhette a fejét, miért
kell most a maga teljes naturalizmusában
látnia a fodrászszalont (beleértve még a
tükör fölé ragasztott, csábos nőkről ké-
szült fotókat is), mikor az imént az éjsza-
kai, józsefvárosi utcát a színpad csupasz
drapériái jelképezték.

Így már valóban zavaró lett a színpad
kicsinysége, hiszen ha az alkotók ragasz-
kodtak a természethű díszletekhez, két-
három színhely nem fért el egymás mel-
lett a nyílt színen - ahogy például Kecs-
keméten elfért. Az állandó díszletcsere
pedig - az őserdei sötétségben nyögdé-
cselő, cipekedő munkásokkal - valóság-
gal széttördelte a játékot, szükségtelenül
hosszúra, csaknem négyórásra nyújtva
azt.

Kecskeméten a vendég Csikós Attila

sokkal könnyebben boldogult a nagyobb
térrel. A horizont egy pontjába összefutó
józsefvárosi utca málló házaival, bölcs
ablakszemeivel igazi lelemény. Az
előtérben fölállított presszó, fodrászat
pedig zavarás nélkül illeszkedett eb-be az
utcarészletbe, s a színváltozások
kiküszöbölésével felgyorsította a cselek-
ményt.

Érdekes, hogy a jelmezekkel fordított a
helyzet (a jelmez szintén a két díszlet-
tervező, Gyulai Líviusz és Csikós Attila
munkája). A pesti ruhák hitelesebbek, ha
úgy tetszik, gazdagabbak, „nagypol-
gáribbak" voltak. Az Angyalarcú zsebéből
nyúl- vagy talán mókusfarok tartón
fityegő slusszkulcs beszédes jelkép,
ugyanúgy, mint az Újságárus lány színe
változása: örökös, kopott farmerét le-
vetve készül Klárika esküvőjére, s ami-
kor divatos szoknyaruhát húz, mintha
kicserélték volna. Hamupipőke herceg-
nővé válásának lehetünk tanúi.

A kecskeméti jelmezek zavaróan egy-

hangúak, jellegtelenek, az Angyalarcú
farmerja és „népies" fehér blúza pedig már
eleve jellemet sugall: mintha vala-melyik
táncházi muzsikát játszó népi zenekarunk
enyhén megszállott másod-hegedűse
robogna a színre.

Egyformán zavarosnak mondható
mindkét helyen a dramaturgi munka.
Sipos Tamás (Radnóti Színpad) teljesen
elhagyja a gödöllői úttörőtábor-béli je-
leneteket, viszont az azokra utaló mag-
nóhallgatási rész megmarad. Ugyanígy
meghagyja, néhol tán erősíti is a Hamlet-
reminiszcenciákat, hogy ezt a szálat ké-
sőbb teljesen elvarratlanul hagyja. Sem ő,
sem pedig a kecskeméti dramaturg - jelzés
híján csak vélhetjük, hogy a rendező - nem
talált kellő megoldást az olyan lényeges
kérdésekre: miként képzeli a bérgyilkossá
avanzsált Stiberinger, hogy az őt egyszer
már alaposan megvető Angyalarcú majd
szép szóra odaadja neki a drámai bűnjelet,
a magnókazettát? Miért és hogyan képes
kitűnő olasz rugós késével, melyet
meglehetős biztonsággal forgat, önmagát
hasba szúrni véletlenül, amikor hozzá sem
érnek ? Egyáltalán: miért béreli föl a
gyilkosságra Tinka, amikor a fia percekkel
előbb közölte vele, hogy a kazetta sem
nála, sem a kocsiban nincs? Ha tudta az
Angyal-arcú, hogy apja a biztos halálba
indul, miért nem akadályozta meg az
utazásban, sőt: miért bújt el előle? S ha ezt
tette, miért akar emiatt másokat elpusz-
títani ?

A kérdések még sorolhatóak, hisz
megoldatlanságuk számos fogyatékos-
ságot eredményez az előadásban. Mert
például Kecskeméten szerepelnek a gö-
döllői jelenetek, csakhogy az Angyalarcú
látványos - Pesten darabzáró - öngyil-
kossága után. Ahelyett, hogy a néző a vele
szembe rohanó, kivilágított mozdonytól,
halálsikolyoktól sokkolva távozna a
színházból, kénytelen még végigélvezni
kisiskolások gödöllői vers-skandálását.

Játék ponttól pontig

A két rendező szemlátomást nagy tiszte-
lettel nyúlt a műhöz, talán túlságosan is
naggyal. Gáspár János rendezése sok he-
lyütt vizsgaelőadás-szerűvé vált ettől a
megilletődöttségtől. Szőnyi G. Sándor
jobban oldotta meg azt a feladatot, hogy
jelentős számú szereplő mozgatásával el-
fedje a szöveg és az előadás unalmasabb
részeit, elvezesse a játékot a következő
drámai csomópontig. Ezeknél a pontok-
nál - például a Fodrász asztaltörő jelene-
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ténél, vagy amikor az Angyalarcú gyer-
tyákat gyújt a munkásosztályért - mind-két
rendező hibátlanul dolgozott.

E részek között azonban a Radnóti
Színpadon például a feszültséget és az
izgalmat jelzendő, a főbb szereplők egyik
Marlboróról gyújtják meg a másikat.
Valóban nem a poén kedvéért mondom:
már-már a színésszel való rablógazdál-
kodás egy előadáson húsz szál cigarettát
elszívatni vele, hogy ilyen külsődlegesen
jelezze akár jómódját, akár izgatottságát.

Moravetz Levente Angyalarcúját má-
sokkal ellentétben nem tartom rossz ala-
kításnak. Talán nem hasonlítható a Garas
Dezső és mások által régebben meg-
személyesített Fejes-hősökhöz, azonban az
is biztos, hogy az Angyalarcút Garas sem
tudná eljátszani, és nem csak az élet-kori
hiteltelenség miatt. A huszonéves
színésztől sem várhatunk teljes érettséget,
befejezett, tökéletes színészi eszköztárt.

Ráadásul a nem régen, nem kis feltűnést
keltve indult fiatal, tehetséges színésznek
olyan szereppel kellett megküzdenie,
amely alighanem eljátszhatatlan.
Angyalarcú Hamlet-komplexustól gyötört
fiatalember, akinek azonban szerző és
dramaturgia nem engedi meg sem azt, hogy
„hamletileg" végigvívódja a játékot, sem
pedig azt, hogy hamleti bosszút álljon.
Ehelyett magára kell öltenie még egy
pozitív jellemű I11, Richárd nagykabátját
is: mert rájön, hogy a világ romlottságán
változtatni nem tud, elhatározza, hogy
halálra szekál mindenkit, aki körülötte él és
mozog - utóbb már a nézőt is.

Talán sarkított a fogalmazás, de más-
ként alig magyarázható, hogy Angyalarcú
lépten-nyomon beleköt a Fodrászba,
Hajasbabába, Pislogóba, akik jámbor
szeretettel fékezik, ahogy az elefánt csi-
títaná a bögölyt, a fiú viszont egyre jobban
„pattog", valósággal halálba kergeti
önmagát.

Amit már többször jeleztem ebben az
írásban: tézist nem lehet színpadra vinni.
Ha Angyalarcú elégedetlen a fogyasztói
társadalommal, ez nem dráma. Ha elége-
detlenségét színpadi kötekedéssel vezeti le,
ez inkább komédia. De pozitív hős-ként
eljátszani szinte lehetetlen!

Moravetz Levente, ahol lehet, igyekszik
jól játszani. A „verekedős" jelenetekben
igazi józsefvárosi v a gány . Ami-kor higgadt
halksággal közli: ütni pontosan kell, megáll
a kés a levegőben. Amikor nyomozni,
harcolni kell, jó,
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radt az élei értelmén, gyötrődő szerelme
Klárika, a manikűröslány iránt még
félelmetesebbé teszik.

Diákok és székcsapkodók

A Radnóti Színpadon Tinkát Pécsi Ildikó
alakítja. A kritikák elsősorban alkati nem
egyezés miatt tartják rossznak. Azt hiszem,
bonyolultabb dologról van szó, Tán épp ezt
az alkati nem egyezést akarta rendező és
színésznő sarkítani, amikor erős színekkel
formálták meg az Angyal-arcú anyját.
Tinka lila és bíbor diszkó-színekben
pompázó, kurrogó, búgó, nyávogó
halaskofa, akiről legföljebb azt tudjuk
elhinni, hogy pénzért vásárolta meg
Stiberingert. Ettől viszont az utóbbi
magatartása válik érthetetlenné, hiszen a
szövegből kiderül, hogy anyagilag igen jól
eleresztve, meggyőződésből éli ezt az
életformát, sőt: betegesen féltékeny az
asszonyra. Vagyis szereti, De miért?
Kecskeméten egyszerűen alkalmazták

amikor arcán föltűnik a furcsa, csücsöri
mosoly, jó. Amikor társadalomkritikát kell
gyakorolnia - vergődik.

Kovács Zsolt sokkal izgágább. Amint
már jelmeze is sugallja, ez az Angyal-arcú
jól el van látva világmegváltó hajla-
mokkal. Ő kevésbé vészjósló, és sokkal
tüzesebb, amikor mások bűneit ostorozza.
Ilyenkor hitelesebb, mint Moravetz, Az
Angyalarcú erőltetettebb részei viszont
éppen ilyenkor hiteltelenebbek.

A Fodrászt akár Fekete Tiborra is írhatta
volna a szerző. Ez a bővérű, virtuózan
dühös, máskor meg fékezhetetlenül
kacagó Fodrász valóban a József-város
központja. Fekete olyan hatalmas
vitalitással, jókedvvel játszik, hogy neki
elhisszük: korpulens termete, középko-
rúsága ellenére ő a kerület Casanovája.

Budapesten Szabó Kálmán inkább a
Fodrász démoniságát hangsúlyozza. Nem
a kedélyes, hanem a vérfagyasztó
gyilkosok fajtájából való. A darab eleji
kitörése - a kecskeméti előadásból kima-



azt, amit elsőként néhány esztendeje Lju-
bimov talált ki: sokkal érthetőbbé válik
Hamlet gyűlölete, Claudius és Gertrúd
fékezhetetlen, bűnös szerelme, ha Gertrúd
korántsem elvirágzott, hanem szépsége
teljében lévő harmincas nőszemély.
Borbáth Ottilia ilyennek játssza Tinkát.
Elegánsnál elegánsabb ruháiban végig-lejt
a színpadon, gepárdszerűen puha
mozdulatokkal érzékeltetve, hogy töké-
letesen tisztában van önmaga értékével.
Bűnei nem magyarázhatóak egy klimaxos,
elhízott asszony kései fellobbanásának
mindent elsöprő lázával - róla el-hisszük,
amit az Angyalarcú gyanít: ez a nő
mindent számításból, kimért gonoszsággal
tesz, talán már házassága is az volt, talán
Angyalarcú is kakukkfióka .. .

A népes szereplőgárdából még M.
Horváth Józsefet emelném ki. Ő a sza-
kállas rendezőjelölt, szinte szavak nélkül.
Gyűlölködő szónoklata szerencsére ki-
maradt ebből a kecskeméti előadásból,
mert tartalmát tekintve támadás a fiatal
művésznemzedék egésze ellen (ismét egy
pamflet a drámán belül). Így viszont ci-
nikus, élősködő pofa marad, akinek
egyetlen értékítélő szava a „szarság",
egyetlen véleménye a legyintés. M. Hor-
váth szinte némán játszik: csámcsogva,
nyögve, két pofára zabál, s miközben
szidják, gyalázzák, hatalmas kacajok
bugyognak föl belőle. Ő szórakozik leg-
jobban önmaga aljasságán, egy élősködő
társadalmi réteg etikáján.

E néhány percben többet játszik el, mint
amit a darab szónoklatokban kívánt
elmondani e rétegről.

Összefoglalva mit mondhatnánk ? Egy
válságban lévő vagy inkább morális
okokból kétségbeesett író (aki épp attól
elkeseredett, mert olyan feketén lát, hogy

kiutat sem tud javasolni) papírra vetette
kétségeit. Ez a darab éppoly zaklatott,
éppoly egyenetlen, mint az író gondolatai.
Hogy sok mindenben igaza van, az
bizonyítja, hogy a Radnóti Színpad diák-
bérletes előadásán mérni lehetett az áhí-
tatot, míg Kecskeméten széket csapkodva,
dühös parfümfelhőben egyre-másra
hagyták el a színházat Nagyestélyisék,
nyomatékosan kifejezésre juttatva, milyen
„shocking", ha Magyarországon ne-kik
ilyesmiket lehet mutatni.

Hogy sok mindenben nincs igaza, azt
elsősorban e megoldatlan darab két siker-
telen előadása bizonyítja.
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NÁDRA VALÉRIA

A vérrel összekent
Menny-kő

Minden jó színházi előadás lényegében
hasonló: gondolatokat ébreszt, katarzist
vált ki, maradandó vizuális élményt ad,
sokáig emlékezhetünk a színészi alakítá-
sokra, a rendezői megoldásokra. Minden
rossz előadás ezzel szemben a maga
módján rossz (ahogy Tolsztoj szerint az
elrontott házasságok). Vannak felhábo-
rítóan rossz előadások, és vannak izgal-
masan elhibázottak. Vannak, amelyek
dühödt ellenkezést váltanak ki belőlünk, és
vannak unalmasak, elkedvetlenítően
rosszak, olyanok is, amelyeket már jó-
formán alig tudunk produkciószámba
venni.

Vajon kit lehet hibáztatni egy olyan
színpadi képződményért, amely képződ-
ményben sem az előadás írott anyaga, sem
a színpad adta játéktér, sem a rendezés,
sem a színészek vagy a díszlet, a világítási
effektusok terén nem kínálkozott
semmiféle esélye annak, hogy a produkció
ne legyen eleve bukásra ítélve?

Gondoljuk meg, a Radnóti Színpad
bemutatójának drámai nyersanyaga Jaan
Kross neves észt író Menny-kő című kis-
regénye volt. Olyan szerző műve, aki
hozzánk, magyarokhoz is közel áll, hiszen ő
fordította észtre A7 ember tragédiá-ját, s ez a
fordítás tette lehetővé a tartuiak oly sikeres
előadását. Kross lírikus-ként kezdte
pályáját, később váltott át a prózára. A
belső monológok váltogatott sorozatából
álló, általa „miniregénynek" nevezett
műformát különösen kedveli. Ezek a
miniregények rendszerint vala-mely konkrét
történelmi esemény egyik-másik kisebb
mozzanata körül forognak, nyomoznak,
kutatnak és indokolnak. A Menny-kő a XIX.
század eleji Észtországban játszódik, az észt
felvilágosodás idején. .A regény: három
terjedelmes monológ. Az öregedő, félig
német, félig észt Otto Masing esperesé, az
észt nemzeti kultúra harcosáé. A következő
mono-lóg Caráé, Masing ifjú, olasz
származású, második feleségéé, a harmadik
pedig Jaak Petersoné, a huszonegy éves,
tüdő-beteg poétáé, aki a világon első ízben
gondolt arra, hogy észt nyelven is lehet
verseket írni. Ez a három monológ három
önálló emberi sors, három külön-
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