
kulcsszereplői, s ugyanígy a negyedik:
Pickering ezredes, akit Bárány Frigyes
alakított. Példa összehangolatlanságukra a
harmadik felvonás jelenete, amikor
Higgins és Pickering egyszerre beszélve
tódítják Eliza tehetségét, tanulékonyságát,
s a hangzavart lepisszegő Higginsnének
Henry azt mondja: „Bocsánat, de ha
Pickering kiereszti a hangját, akkor ott
halandó ember többet szóhoz nem jut."
Pedig a nyíregyházi Pickering egyáltalán
nem nagy hangú: sőt, inkább választékos,
finom modorú úriember, még föllazultabb
pillanataiban is.

Míndezek következtében Higgins kí-
sérlete - Pickeringgel kötött fogadásuk
nyomán nem válik izgalmas fejlődéstör-
énetté, nem élvezhetjük Eliza átalakulását,
s főként nem: az átalakulásában vissza-
visszatérő régi jegyeket.

Elsikkad a lány taníttatásának ábrázo-
lása, csak az eredményt szemlélhetjük,
meglehetősen nagy ugrásokban. Vitat-
ható a harmadik felvonás végének
megoldása. Bozóky föltehetőleg Shaw
szerzői megjegyzéseinek abból az
utalásából indult ki a darabnak ezen a
helyén, mely szerint a nézőnek mintegy el
kell képzelnie „egy követségi palotát
Londonban, valamelyik nyári este, sötétedés
után", s az elképzeltetés eszközeként
valamiféle hangjáték-megoldást választott:
hangszórón halljuk csupán Eliza diadalát
a legelőkelőbb körökben; a függöny
ezalatt le van eresztve. S nyomban ezt
követően kerít sort Bozóky a negyedik
felvonás nagyjelenetére higgins és Eliza
között. Elizán nyoma sincs az aznapi
diadal fáradalmának: külseje,
hanghordozása hercegnői; sajnos, Higgins
sem eléggé .illuminált. Szabó Tünde egy
mondata sejteti csak: hogyan kellett volna
az egész jelenetet megoldania („Hála
istennek! Legalább valamit visszaadtam!").
E mondatban a régi Eliza, az alacsony
sorból való virágáruslány kiált föl ismét.

Tartozunk azonban az igazságnak,
hogy elismerjük: a harmadik rész (a szö-
vegkönyv szerinti ötödik felvonás) jól
sikerült. (Doolittle és Eliza találkozásának
gyöngén megoldott pillanatától eltekintve:
itt nagy hatáslehetőség maradt
kiaknázatlan.) Fölsejlik az előadásnak e
végső szakaszában a szociális felelősség
motívuma. Jó, ahogyan Higgins vad
indulattal a pamlagra állítja Elizát: „Hát
nem érti, hogy én magát királynénak
neveltem?!" Szabó Tünde és Bozóky
kettősének legjobb pillanatai ezek;
Elizából egyre-másra törnek elő a régi
énjének hangjai és gesztusai (ez hiányzott
sajná-

latosan és teljességgel a Higginsné teáján
produkált „túl jó" teljesítményéből, ami-
kor mint valami gép, mondta föl a leckét, s
még csak nem is tanárjának utánzója-
ként). Szellemesen kigondolt a darabot
záró jelenet: az elviharzó lány hirtelen
visszatér, és kitépné ottfelejtett kalapját a
féltékenyen dühöngő higgins markából.
Mint valami macska, fúj a férfira, aki
persze nem enged. E néma dulakodásra
csapódik rá a függöny.

Szólnunk illik még néhány teljesít-
ményről. Pickering ezredes - Bárány Fri-
gyes - halkabb tónusú a kelleténél. Az
alakítás így is kitűnő, a Gerbáréval együtt a
legjobb ezen az előadáson. Bárány
pompás szerepet alkot abból is„ ha - csu-
pán ülnie kell. Eliza tündöklésének
éjszakáján ez a Pickering kedvesen spic-
ces; katonás feszessége, polgárias félszeg-
sége, gyámoltalansága némileg föloldódik.

Máthé Eta mint Mrs. Pearce: remek;
nagyszerű a vörös parókás maszkja, is;
hibátlanul jeleníti meg Máthé Eta a ház-
vezetőnő alig titkolt szerelmét gazdája, a
szeleburdi tanár úr iránt. Mrs. Higgins
szerepében Petényi Ilona tiszteletet paran-
csoló, elegáns, rokonszenves. Fölfigyel-
hettünk továbbá a fiatalon is már-mát
beérett Varsa Mátyásra (Freddy), vala-
mint a rutinosan jó Kováts Istvánra
(Ácsorgó).

Sajnos, a második szereposztás
Higginsét, Kovács Gyulát (aki a rendező
munkatársa is volt) nem láttam; ő jóval
fiatalabb Bozókynál, így az előadás hős-
rendszerének generációs viszonyai nyilván

másként alakultak. Kovácsot - biztos
vagyok benne - látjuk még, s tán ha-
marosan, nagyobb szerepben; kívánom
neki, hogy minél előbb - a Hamletéban,

például. Hozzáértők szerint az ő fellépé-
sével zajló Pygmalion-előadások tizenhét
perccel rövidebbek. Ez tehát alighanem
egy másik előadás.

A vendégművész Sárvári Kati jelmezei
hibátlanul illeszkedtek a produkció
látványvilágába; telitalálat volt Doolittle
öltöztetése.

G. B. Shaw: Pygmalion (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Rendező: Bo-
zóky István. Díszlet: Bozóky István és Ba-
ráth András. Jelmez: Sárvári Kati m. v.
Segédrendező: Várnai Ildikó. A rendező
munkatársa: Kovács Gyula.

Szereplők: Petényi Ilona, Bozóky István,
Bárány Frigyes, Gerbár Tibor, Szabta Tünde,
Máthé Eta, Csorba Ilona, Fekete Györgyi,
Varsa Mátyás, Pankotay Éva, Stettner
Ottó, Vigh Katalin, Kováts István,

NÁDRA VALÉRIA

A Wiener Walzer
a Radnóti Színpadon

Görgey Gábor két egyfelvonásosával
nyitotta idei, évadját a Radnóti Színpad, a
produkció) azonban csak egy fél bemu-
tatóval ér fel. Görgey egyik -- sikeresebb -
darabját, az Ünnepi ügyelet címűt ugyanis
már tavaly láthatták a színházlátogatók;
akkor Schwajda György Himnuszának
társaságában. Erről az előadásról s így
természetesen Görgey egyfelvonásosáról
a SZÍNHÁZ olvasóinak már beszámolt
Vinkó József a lap 1981/5. számában.
Lássuk tehát, a fentmaradó tél újdonság
valóban újdonság-e, és mennyiben
tekinthető annak?

A Wiener Walzer először is nem
ősbemutató. Szerencsésebb, mert
tömörebb változatban megismertük már
mint tévé-játékot, ettől persze
szerezhetne még maradandó élményt is a
színpadi változat. Csakhogy Görgey
Gábor, aki abszurd és groteszk drámákkal
kezdte színpadi szerzői pályáját, ezúttal
egy ujjgyakorlatnál többnek semmiképpen
sem nevezhető írását párosította a joggal
sikeres másik egy-felvonásos mellé. Egy
rövid kitérő erejéig vissza kell
kanyarodnom az Ünnepi ügyelet című
darabhoz, mert a két egyfelvonásos
látszólag azonos módon építkezik, de a
látszat mögött felfedezhető különbség
valószínűleg megfejtést is kínál arra, miért
értékes alkotás az egyik, miért nem az a
másik.

Mindkét darab egyetlen írói ötletből
építkezik. Az Ünnepi ügyelet ötlete azonban
kitart kerek egy órára, mert a dara-bot
meghatározó ötleten belül számos kisebb
és még kisebb ötlet: bomlik ki, mínden
percnek megvan a maga feszültsége,
tartalma s a nővér és az orvos kettősét
megszakító intermezzók is a várakozást
fokozzák, nem állítják le a történést, nem
unalmasak vagy fárasztóak. Az ötlet itt a
megfigyelés rangjára emelkedik, az
egyfelvonásos rejtett cselekménye éppen
a sablonok szétpattintása s a mögülük
kibukkanó eredeti, emberi. sorsok
felmutatása. A Wiener Walzer ezzel szem-
ben éppen azt bizonyítja, hogy nem elég
egy felvonás kitöltésére egyetlen gondo-
lat. Különösen nem, ha ez a gondolat lé-
nyegében nem több, mint jól ismert, régi
sablonoknak egy sokadik variációja, az



ötlet pedig - minőségét tekintve - nem
egyórás minőségű, nem bírja el, hogy
túlságosan komolyan vegyék, részletezve
és vontatottan játsszák el. Annak kellene
felfogni, ami: mondjuk kabarétréfának.
Esetleg lehet még krimibe oltott kabaré-
tréfa is, habár a Wiener Walzer - legalább-
is a Radnóti Színpad túlrészletezett, he-
terogén stílusú előadásában - legkevésbé
a feszültséget képes ébren tartani vagy
fokozni.

A problémák tulajdonképpen már a
mese felvázolásával halmozódni kezde-
nek. Úriasszony (polgármesterné) utazik
ifjú szeretőjével víkendezni, s a kupéjuk-
ban váratlanul hullát találnak, pontosab-
ban olvasgató útitársukról egyszer csak
felfedezni vélik, hogy halott. Szabadulni
szeretnének tőle, de mielőtt átköltözné-
nek egy másik fülkébe, gyanútlan új utas
érkezik, s ezzel változik a helyzet, nem
szakadhatnak el egymástól, zsarolással
vagy vesztegetéssel, hízelgéssel vagy fe-
nyegetőzéssel biztosítaniuk kell a többiek
cinkosságát. Ez a séma ismétlődik még jó
néhányszor, miközben ódon sablonokból,
ősrégi vígjátéki patronokból össze-rakott
zsánerfigurákkal népesül be a ve-
szedelmes kupé, majd egy váratlan csa-
varással feltámad a hulla, és egészen más-
valakiből lesz „áldozat". A kép, amit
Görgey itt felvázol, a húszas-harmincas
évek jellegzetes polgári szalonvígjátékát
idézi, kritikájának minőségével, csipke-
lődésének érdekességével csakúgy, mint
a történet lepergetésének technikájával.

Mindez önmagában még nem jelentene
különösebb problémát azon túl, hogy
annak bizonyítására Görgey Gábor - úgy
véljük - már nem szorul rá, miszerint
bravúrosan ismeri és képes alkalmazni a
különféle színjátéktípusok mechanizmu-
sát. Az a kirívó és balul sikerült aktuali-
zálási kísérlet azonban, amellyel fentebb
vázolt történetét fél évszázaddal későbbi
korba, a mába akarná transzponálni, az
egyfelvonásos elején elhangzó célzás a
televízió előtti meghalásról, méltatlan is
írói műhelyéhez, azon kívül csak zavart
okoz és célját téveszti. Még feltűnőbbé
teszi ugyanis, mennyire nem létező,
pontosabban: így már nem lehetséges
világ az, amelynek sablonjaiba életet pró-
bál lehelni, mennyire poros és túlhaladott
az a mentalitás, amelyből a rövidke darab
„konfliktusa" származik.

Az eredeti mű egyenetlenségeit úgy-
ahogy el tudta volna fedni az előadás, ha
egymást gyorsan követő villanásokat fűz
egymás után, ha olyan pergő ritmusra
törekszik, amely nem engedi meg a néző-
nek, hogy már ott, a színházban feltegye
a maga pici, kétkedő kérdéseit. A Radnó-
ti Színpad előadása azonban lassú, és ezért
néhol kifejezetten „leül". Kerek egy óráig
tart a Wiener Walzer, s ezt egyszerűen nem
viseli el, azt pedig még kevésbé, hogy
nem érezni az egységesítő rendezői
szándékot, a vezénylő karmester ujját. A
színészek munkájának megítélésekor
jószerivel azt sem lehet eldönteni, rende-
zői koncepció alapján vagy saját belső

sugallatukra játszanak úgy, ahogy az elő-
adás összeállt. Ritka az ennyire heterogén
produkció. Tordai Teri és Dobák Lajos
ráéreznek az egyfelvonásos kabarétréfai
jellegére, és játékstílusuk is ehhez igazo-
dik. Ugyanakkor Herceg Csilla például a
tiszta és becsületes konzumnő esetét adja
elő, aki tragédiát él át romantikus
felhangokkal az őt környező, fordított
értékrendű világban. Ez a felfogás mint-ha
azt sugalmazná a nézőnek, hogy ez a lány
különb a többieknél, csakhogy eb-ben az
írói beállítás sem játszik a kezére. A múlt
századi cukrozott perditaromantika
tökéletesen távol áll Görgey szándékaitól,
s az egyfelvonásos maga is azt állítja,
hogy a lány, aki hallgatása fejében
elfogadja a többiek pénzét, ugyanúgy
beletartozik világukba, mint bárki más.
Egyszerűen nem létezik az az erkölcsi
dobogó, amelyről a Herceg Csilla meg-
formálta figura lefelé beszélhetne. Sajná-
latos módon a heterogénség a szereplők
öltöztetésében is megnyilvánul. Érvényre
jut a gyermeteg sablon, rövid szoknya,
fekete neccharisnya, csizma = pénzes
kurva; bokáig érő ruha, túlzott elegancia =
romlott úriasszony. Az pedig, hogy az
ügyészt alakító Dobák Lajost és a fe-
leségét bővérű humorral alakító Gordon
Zsuzsát miért kellett talpig tiroliba búj-
tatni, végképp rejtély marad a néző szá-
mára. Akadnak még az előadásban, akik a
két véglet között maradva realista kö-
zépfajú színmű alakjait próbálják életre
kelteni, ebben azonban a sablonokból és
patentekből összeszerelt, poéntól poénig
araszoló figurák írói megformálása nem-
igen segíti őket.

Feltűnő a különbség Gáspár János
kétféle rendezői teljesítménye között. Míg
az Ünnepi ügyelet írói bravúrjának minden
lehetőségét invenciózusan tudta kiaknázni,
parádés szereppé avatva a villanásnyi
időre felbukkanó epizodisták jeleneteit is,
a két főszerepben pedig Pécsi Ildikót és
Hegedüs D. Gézát pálya-futásuk egyik
legkiérleltebb alakításához segítve, addig
a Wiener Walzer lomha tempójú, rikító
tarkaságú, az írott darab gyengéit 'még
színpadiakkal is tetéző kudarcnak tűnik
fel.

Görgey Gábor: Wiener Walzer (Radnóti Mik-
lós Színpad)

Díszlet, jelmez: Csikós Attila m. v. Zene:
Novák János. Rendezte: Gáspár János.

Szereplők.: Sebestyén András, Tordai Teri,
m. v., Herceg Csilla, Dobák Lajos, Gordon
Zsuzsa, Fazekas István, Somhegyi György,
Pákozdy János.

Görgey Gábor: Wíener Walzer (Radnóti Miklós Színpad). Torday Teri, Sebestyén András, Pákozdy
János és Herceg Csilla (Iklády László felv.)


