
rítják az építményt, és folytatódhat a meg-
szakított cselekmény. A temetés hasonló-
képpen zajlik, csak itt Szent Péter helyett a
pópa beszél, és hosszan énekelve vonul-
nak a szertartás résztvevői. Ezeknek a
jeleneteknek irracionalitása önmagában
kifejező, de nem illeszkedik a darabhoz,

Az előadás mégsem a dramaturgiai be-
avatkozás tisztázatlansága miatt nem vált
átütő erejűvé. Az a koncepció, melyet
Nagy András László kitalált, az
egyéniségekre, a pregnánsan elkülöníthető
személyiségjegyekre épül. Ebben a
darabban mindenki átél kisebb-nagyobb
tragédiákat, csak másként reagál ezekre.
Egyedül csak Sztudzinszkij álláspontja,
viselkedése marad változatlan, a többiek
átmennek valamilyen átalakuláson. Mivel
alig néhány szituációban találkozunk a
szereplőkkel, az általuk képviselt maga-
tartásformáknak a kiélezett, legjellemzőbb
tulajdonságait kellene megragadniuk.
Ennek a feladatnak azonban nem tudott
eleget tenni a társulat.

Alekszej Turbin szerepében György-
falvai Péternek a joviális parancsnok
megjelenítésére van csak ereje, a tisztán-
látásból fakadó kétségbeesés, az élete
eddigi értelmét veszni látó ember kapasz-
kodása legalább a hősi pusztulásba hi-
ányzik alakításából. Vitai András (Nyi-
kolaj Turbin) szépen gitározik és éne-kel,
de ezen kívül észrevehetetlen. Horváth
István Talberg ezredese sem nem
kicsinyes, sem nem gyáva: unottan ját-
szik. Ifj. Tatár Endre Sztudzinszkijként
nem elég konok, rendíthetetlen katona.
Lakatos Istvánnak színesebb játéklehe-
tősége nyílik az elegáns, talpraesett, elveit
könnyen felcserélő Servinszkij szerepében.
Váltakozó sikerrel oldja meg feladatát,
egy-egy pillanatra hitelesen villantja fel az
adjutáns zsiványságát.

Hartmann Teréz szerepértelmezése el-
tér a darabban megírtakétól. Bulgakov
jelenája könnyed, varázslatos, ám tartóz-
kodó úriasszony, akit meg kell hódítania
Servinszkijnek, s akiben jó adag hatá-
rozottság, keménység és céltudatosság
lakik, akinek egészen biztosan lesz ereje
saját ízlése szerint megszelídíteni a
szárnysegédet. Ehelyett a színpadon egy
ideges, erőtlen, könnyen elcsábítható
Jelenát látunk, aki meglepő közönnyel
viseltetik környezete iránt.

Minden hálás szerepnek megvan a maga
hátulütője. Az esetlen, csetlő-botló
kisembert könnyen a szívébe zárja a kö-
zönség, és boldogan derül minden bohó-
ságán, miközben nem figyel arra, amit
valójában mond, ki akar fejezni a színész.

Ebben a darabban Larioszik, a zsitomiri
unokaöcs alakítójának, Berki Antalnak
kell megbirkóznia ezzel, s ezt többnyire
sikerrel teszi. A jelentéktelen, észrevétlen,
jó szándékú ember elesettségét ragadja
meg jól és sűríti bele kedvenc mondatába:
„ Lelkem mélyéből örvendek .."

Amiért, a gyengébb társulati munka
ellenére, mégsem halványul el a rendező
által is kidomborítani kívánt néhány
bulgakovi gondolat, az Téri Sándor
Mislajevszkij-megformálásának köszön-
hető. Ez a szerep kétségtelenül a legjobb a
darabban, de összetettségénél fogva a
legnehezebb is. Ez a kapitány végigissza,
néhol delíriumban tölti a darabot,
miközben egy-egy pillanatra kitör és si-
kolyként hatol bele mindannyiuk gon-
dolatai közé kétségbeesése, kételye: mit
kell tennie, nem csupán a túléléshez, ha-
nem ahhoz, hogy a néphez, melyhez tar-
tozni szeretne, tisztességes maradjon. Téri
játékában van meg az az erő, mely
közvetíti az író mondandóját: történelmi
sorsfordulókban, egy nemzet születésé-
nek vagy pusztulásának pillanatában
egyértelmű döntésekre van szükség: lehet
az Eszme, az Ügy mellé állni vagy
elutasítani azt, de bujkálni, bomlasztani,
alakoskodni nem. Bulgakov - saját
életével is bizonyította - számára a tisz-
tességes ember csakis az építés mellett
dönthet, de megérti, ha valaki a szemtől
szembeni nyílt harcot választja ehelyett.
Téri Mislajevszkije biztosan nem fog
sohasem hátulról támadni.

A pontosság kedvéért kell azt mon-
danunk, hogy Szlávik István hasznos és jó

díszletterveket, Szakács Györgyi szép
jelmezterveket készített. De úgy látszik, a
kivitelezésnél már akadtak hibák: a szép
vonalú ruhák (természetesen az egyetlen
nő ruhái) nem a megfelelő anyagból ké-
szültek, rossz esésűek, rendetlennek ha-
tók. Egyes megvilágításoknál a tetszetős
szobabelső kopottnak és elhasználtnak
tűnik.

Bulgakov: Fehér karácsony (Móric. Zsigmond
Színház, Nyíregyháza)

Fordította: Rab Zsuzsa. Dramaturg és ren-
dező: Nagy András László. Díszlet: Szlávik
István m. v. Jelmez: Szakács Györgyi m. v .
Zenéjét szerezte ér összeállította: Tomasovszki
Pál. Segédrendező: Kádár Katalin. A rendező
munkatársa: Palotai István.

Szereplők: Györgyfalvai Péter, Vitai And-
rás, Hartmann Teréz, Téri Sándor m. v.,
Horváth István, Lakatos István, Berki An-
tal, ifj. Tatár Endre, Stettner Ottó, Pankotay
István, Majoros Zoltán.

RÓNA KATALIN

Merre tart a Népszínház?

A színházak legújabb átszervezésével
kettészakadt a Népszínház. A Nemzeti
Színház magához vette a Várszínházat és
a társulat rangosabbnak tartott felét.
Ugyanakkor meghagyta a Józsefvárosi
Színháznak és az utazó társulatoknak a jól
csengő elnevezést. Ezzel kimondva vagy
kimondatlanul visszaállt a korabeli
Faluszínház, ha úgy tetszik, Déryné Szín-
ház státusa. Lehet, hogy nem szívesen
ismerjük el ezt a formát, hisz ellenérv,
hogy a Népszínház ma rendelkezik ál-
landó fővárosi otthonnal a Józsefvárosi
Színházban, de a valóság mégiscsak az,
hogy a már meglévő-megtartott előadások
mellett az idei első két produkció
bemutatóját vidéken tartották, csak ezt
követte a józsefvárosi szereplés. No, nem
mintha ez bármi problémát jelentene,
bármit levonna vagy hozzátenne a pro-
dukciók lényegéhez vagy színvonalához.
Csupán egy tendenciát mutat, amelyet az
értékelésnél nem lehet figyelmen kívül
hagyni. A kérdés tehát eleve adott: kinek
szólnak ezek az előadások, milyen kö-
rülmények között készülnek, milyen kö-
rülmények között kerülnek színpadra, és
nem utolsósorban kik a résztvevői.

Nyilvánvalónak tetszik, hogy az első
időszak efféle őrségváltás idején még nem
mutathat pontos képet. Ahogy mondani
szoktuk, ez még többé-kevésbé „örökölt
évad". Igazságtalan volna tehát az első
bemutatók után szembesíteni a látottakat
a tervekkel, hisz egy együttes csak
hosszabb távon mutathatja meg
törekvéseit, bizonyíthatja
következetességét. Ám már az első
előadások is illusztrálhatják a le-
hetőségeket, meghatározhatják a szán-
dékot, irányt adhatnak a karakternek. Az
első félév négy bemutatóját tekintsük
most a számvetés szándékával, rangso-
rolás nélkül, időrendi sorrendben.

Vissza a népszínműhöz: Liliomfi

Nyolc esztendeje annak, hogy Horváth
Jenő a szolnoki Szigligeti Színházban egy
akkor meglehetősen divatos és ennek a
játéknak valóban nagyszerű teret engedő
cirkuszszínpadon megrendezte a Liliomfi

zenés változatát. Az átdolgozó Simon
István verses dalbetéteinek tempe-



ramentumos muzsikáját Aldobolyi Nagy
György szerezte. Hogyan lehet népszín-
műből kellemesen szórakoztató musicalt
varázsolni, erre adott példát a szolnoki
előadás. A zene új lendületet teremtett
Szigligeti játékának, és az előadás nem
akarta eltakarni a darab több mint száz-
éves avíttságát, naivitását. Inkább hang-
súlyozta, stílusparódiává korszerűsítette.
Megteremtette a játékmód egységét, ha
tartalmilag nem is, de megoldásaival két-
ségtelenül korszerű színházi formát mu-
tatott.

Talán erre az előadásra emlékezve, ta-
lán csak a meglévő musical alapján hívta
meg vendégrendezésre a Népszínház
Horváth Jenőt. Úgy látszik, hogy egy
ilyen kissé avítt műnek a felragyogtatása
megismételhetetlen, még oly jó rendező
esetében is, mint Horváth Jenő. Bár sze-
repet játszott ebben az is, hogy zenei íz-
lésünk igencsak átformálódott nyolc esz-
tendő alatt a könnyű, tehát múlékony ze-
nét illetően. A Liliomfi a Józsefvárosi
Színházban a maga eredeti, ám napjainkra
megtört fényében ragyog. Éppoly naiv,
cukormázas és semmitmondó, amint arra
irodalmi ismereteinkből emlékezünk. A
bájoskodó dalszövegek szerzőjéről mit
sem tudunk, mert ezt a színlap gondosan
eltitkolja. (Lehet, hogy ugyan-azok a
Simon István által írottak, amelyekre
jólesően emlékezünk, csakhogy akkor egy
gyors ritmusú, pergő előadás sodrában
nem figyeltünk minden szóra, minden
rímecskére.) S a zene ebben a vontatott,
lassan alakuló előadásban ahelyett, hogy
gyorsítaná, előrevinné a cselekményt,
még le is állítja az iramot. Az olcsó
díszlet, amely hol jelzésszerű, hol mélyen
naturalista (Székely László munkája),
jellegtelen környezetet, be-játszhatatlan
helyet teremt a színészek-nek.

Felföldy László halvány groteszk fin-

torral fűszerezi Liliomfi szerepét. Nagy
igyekezettel próbál naiv Mariska lenni
Szilágyi Zsuzsa, akinek egész megjelenése
idegen a hamvas ifjú lánytól. Réti Szilvia
humorral, szelíd iróniával formálja meg a
fogadós lányának alakját. Szellemfit
harsány színekből hozza létre Eszes Sán-
dor. Á pincér szerepében körvonalazott
figurát teremt Kozáry Ferenc. A népszín-
mű jellegzetesen avítt alakjait elavult esz-
közökkel jeleníti meg Siménfalvy Lajos
Szilvay professzor, Somfai Éva Kamilla,
Komlós Róbert az idős Swartz, Lázár
Sándor az ifjú Swartz, Molnár Miklós
Kányai szerepében.

Ilyen ez az élet: Az idő vasfoga

A Népszínház második bemutatója is
óhatatlanul a nem túl szerencsés össze-
hasonlításhoz vezet. Tizenhét éve annak,
hogy Csurka István Az idő vasfoga című
kíméletlenül csípős szatírája az Ódry
Színpadra került. Azóta többször, több
helyen műsorra tűzték, s valamennyi elő-
adás óhatatlanul felidézte az eredetit.
Mégpedig azért, mert furcsa módon szinte
mindegyik a szerző által életre hívott
vagány, markecoló Bimbi figuráját Bárdy
György-Bimbiként játssza. Az elő-adások
- s hogy ez rendezőn vagy színészen
múlik, nem lehet megállapítani - azzal
foglalatoskodnak, hogy minél hű-
ségesebben karikírozzanak egy úgy lát-
szik, még mindig jól fölidézhető szerep-
formálást. Lényegében ez történik most is
a Józsefvárosi Színházban. Holl János
szórakoztatóan igyekszik egy rég múlt
mozdulat- és hangsúlyrendszert fölmu-
tatni.

Pedig erre semmi szükség nincs. Ettől
Az idő vasfoga még nem lesz „eladható".
Kétségtelenül fölmerülhet a kérdés, vajon
elég erős-e a darab ahhoz, hogy egy
megváltozott életvitelben megőrizze ere-
dendő komikumát, s a benne rejlő tartal-

mi feszültséget. Vagy túlhaladtunk rajta, s
amint az az emlékek természete, már csak
úgy tetszik, hogy egyre fényesebbek az
egykori fények. Ám valószínű, hogy a
biztos színpadi érzékkel szerkesztett
komédia állja az időt. Az idő vasfoga, ha
nem tartozik is a többszólamú remek-
művek közé, komikumában, vidámító
játékosságában nem fakult meg az évek
során. Éppoly élő, éppoly mulattató, mint
annak idején volt. És a karikatúra-
vonások mögül előtörő társadalmi indíték
még egy sok oda nem való ötlettel
dúsított előadásban is föl-fölizzik. Karin-
thy Márton talponállóban indított s dallal
kísért előjátéka túlzott didaktikus jelzés.
Ez a nem túl ízléses, ám hatástalan ötlet
végigvonul az előadás egészén. Kimere-
vített, fénypásztákkal kísért beállítások
magyarázzák azt, ami nem szorul ma-
gyarázatra. A rendezés a külsőséges eről-
tetett ötletek élettelen halmazát ontja
nézői elé. Mintha csak összetévesztette
volna az olcsó fordulatokat az eredeti-
séggel. A darabban rejlő s igazán magát
kínáló humor megjelenítési formáit ku-
tatva Karinthy Márton ezektől teljesen
függetlenül vette számba humornak vélt,
ám inkább fölösleges poénjait. Hasonló
indítékokról árulkodik a színészi munka
is. Szőke Pál humorral ábrázolja Kenéz
Pál markecolóból vezérigazgatóvá lett
alakját. Holl János Bimbije külsődleges
eszközökből építkezik, színes alakja lenne
egy kabarétréfának. Illyés Mari Angélája
meglehetősen halvány.

„Kis Katóka, ilyen ez az élet" - csendül
föl egy rossz külsejű dizőz szájából
minduntalan a dal Az idő vasfogában. Ám a
jó szatirikus színház nem ilyen.

A tünékeny lebegés: Vonó Ignác

A „gyémántszájú tróger" és a csámpás
házmesterné története ma már színház-
történeti legenda. Még alig múlt egy év-
tizede annak, hogy Kiss Manyi és Garas
Dezső a költészet és a tragikomikum szí-
neiből megformálta özvegy Máknét és
Vonó Ignácot, de a megszépítő időben
hajlamosak vagyunk úgy emlékezni a
játékra, hogy közben feledjük, a Vonó
Ignác nem drámai, inkább színészi lehe-
tőség voltában kínált emlékezetest. Haj-
lamosak vagyunk rá, hogy a már-már
unalmasnak tűnő sztereotípia bűvöleté-ben
emlegessük az „ezerszer áldott nyolcadik
kerületet", s netán még azt is üdvözöljük,
hogy végre hazájába jutott Vonó Ignác.
Aztán beülünk a nézőtérre, szem-besülve a
drámával és az előadással és csalódunk.

Madaras József (Vonó Ignác) és Margittay Ági (Mákné) Fejes Endre drámájában (Józsefvárosi
Színház) (Iklády László felv.)



A Vonó Ignác első két felvonása élőké-
pek sorozata. Az előjátékként is fölfog-
ható harctéri kép ebben az előadásban
tartalmilag rendkívül leegyszerűsítve, de
képileg annál magyarázkodóbban próbál-
ja elindítani Vonó Ignác álmodozó sorsát.
Á nagyszabásúnak, megrázónak imitált
kezdést jelzésszerű kép váltja. A kór -

házban a szerencsétlenségében szerencsés
Vonó Ignác mellett az apáca ágálása (Ko-
rompay Vali nehezen értelmezhető, el-
avult alakítása) az előadás stílusának bi-
zonytalanságát mutatja. A realitás irányába
mozdul innen a képsor. A kacskakezű
OTI-altiszt és a majdani kétudvaros ház-
felügyelő egymáshoz kötött, egymást
tanító, egyhangúságában, boldogtalan-
ságában is boldog, túróspalacsinta- és
pálinkaszagú élete fölött elrepül a törté-
nelem. A húszas-harmincas évek valósá-
gából, a háború pusztításából és a változó
világból ők csak annyit vesznek észre
begyakorolt veszekedéseik, förgeteges
születésnapi komédiáik, összeszokott
szertartásaik közben, ami napi életükhöz
közvetlenül szükséges. Ám a reális világ
Vonó Ignácnál mindenkor néhány centivel
a valóság fölött lebeg. Képzelete távol
száll. Es ez a lebegés meghatározója éle-
tének. Nos, ez a lebegés hiányzik a mos-
tani előadásból. Özvegy Mákné és Vonó
Ignác cirkuszaikban földhözragadtabbak,
mint azt Fejes megálmodta. A tünékeny
képzelet játékával adós maradva a szín-
ház, megfosztja a drámát legfőbb éltető-
jétől, hiszen hitelét veszti így a különös
fénytörésben létező boldogság.

Még indokolatlanabb, megmagyaráz-
hatatlanabb így a harmadik felvonás gro-
teszk paradoxona. Vonó Ignác az új
rendben hazudja magának, új környe-
zetének a sosemvolt arisztokrata létet.
Egykori apáca felesége mellett és újdon-
sült előkelő barátai, a lecsúszott arisz-
tokraták között vallja magát egy letűnt kor
ittmaradt tagjának. Saját korában, saját
világában álmodik-hazudik egy nem létező
múltat. Fejes Endre nem tudta hitelesen
drámaivá tenni ezt a szituációt, nem tudott
hiteles figurákat teremteni a groteszk
helyzethez. Olyan ez a harmadik felvonás,
mintha egy kabarétréfa figurái-nak
seregszemléje lenne: a bosszúterveket
forraló Csatáry gróf, a gyomornedveit
tápláló tisztelendő, a hirtelen színt
változtató Máter Terézia panoptikumi
figuráinak köréből. S mert hiányzik az első
két rész lebegése, még kevesebb a hitele a
harmadik felvonás írói megjelenítésének.
„Egy rossz mondat, puff, a földön
heversz..." - mondja Mákné

Vonó lgnácnak. S nem hiheti sem az al-
tiszt, sem az író, hogy nem lepleződik le a
hazug álom ebben a színpadi realitásban.
Hisz nincs ellentét, nincs tündéri
költészet, csak valamiféle groteszk fel-
hangú realizmus él ebben az előadásban,
maga alá döntve a játékos világot.

Petrik József rendezése az, ami nem-
igen tud mit kezdeni a varázslattal. Le-
hetőségeit gyöngítik a színház technikai
adottságai. A gyors helyszínváltás meg-
oldhatatlansága lassítja, nehézkessé teszi a
darab meddő képsorjellegének megőr-
zését. A szünetek az egyes jelenetek kö-
zött hosszúak, leállítják a játékot. Szlávik
István díszletei aligha vannak a drámai
lendület segítségére. Különös, érthetetlen
elképzelésről tanúskodik az első jelenet, a
front már-már naturalisztikus ábrázolása.
Rimanóczy Yvonne jelmezei a hite-lesség
látszatát igyekeznek megteremteni.

Fejes Endre drámája jó szerepeiért
kedvelt, és a Józsefvárosi Színház olyan
művészeket hívott vendégként, akikről
méltán hitte, hogy emelik a színház rang-
ját, egyben megoldják a nyilvánvaló szí-
nészhiány gondját. S hogy mégsem egé-
szen így történt, az elsősorban az előadás
alapproblémájából következik. Madaras
József Vonó Ignácként pontosan ábrázolja
a proletárrealitást, az ellőtt kezű OTI-
altiszt életútját. Ám alig képes meg-
sejtetni valamit hőse tündérvilágából, az
álmokból, amely lehetséges társai fölé
emeli. Életteli, hús-vér figurájából éppen
az a szivárvány és költészet hiányzik,
amelyért Fejes Endre megírta ezt a
szerepet. Margittay Ági Özvegy Mák
Lajosné lógó ruhájú, loncsos házmester-
néje a születésnapi cirkuszokban teljese-
dik ki. Kettejükhöz hasonlóan vendég-
ként játssza az OTI-tanácsos szerepét
Velenczey István, jól érzékeltetve a kora-
beli kurzus szellemét. Szokolay Ottó az
előjáték tisztjeként túlságosan is patetikus,
jobban magára talál a letűnt arisztokrácia
képviselőjeként. Ferenczy Krisztina
gyöngéd, komoly Virág Tekla. Dimulász
Miklós és Siménfalvy Lajos hite-les tagja
az ittmaradt arisztokráciának. Korompay
Vali apácanője a második részben
elfogadható.

Az óráskisasszonyok f ö l ö t t is
e l j á r az idő : Fér f i aknak t i los !

Gyárfás Miklós vígjátékai a szó legjobb
értelmében vidámítók, szórakoztatók.
Könnyedek, világosak és áttetszőek. Ilyen
a Kisasszonyok a magasban címmel

megismert, majd a Férfiaknak t i lo s ! cím-
re átkeresztelt játék is.

A négy Tillei lány története. Az órás-
kisasszonyoké, akik várbeli lakásukban
élnek családi magányban, A legidősebb
vezérletével szigorú, szabályos házirend-
ben, őrizve leányságukat és a családi tűz-
fészket. Mígnem egy napfényes vasár-
napon „baj" történik. A legfiatalabb, Júlia
férfit hoz a házba. És hiába minden
ármány, utálatos célozgatás, ellenszenv,
kimondott és kimondatlan kitessékelés, dr.
Kovács marad. Sőt a nagy kavarodásban
hirtelen még a másik két lánynak is kérője
akad. Ennyi a habkönnyű történet,
amelyben semmi sem életszerű, semmi
sem valószerű, egyszerűen szórakoztató.
Bár a maga korában, 1958-60 táján,
amikor a komédia játszódik, még egyes
bemondások élethűek, életszerűek
lehettek. Ám ezek ma már aligha hitele-
sek. Nem vált volna a darab, az előadás
kárára, ha ezektől megszabadítják, né-
mileg átdolgozzák a történetet. Ugyanis a
négy Tillei lány sorsa a maga korában is
az anakronizmustól lehetett mulattató. Ám
az anakronizmusra rakódott második
vonalú múltbéliség nem növeli, épp el-
lenkezőleg, zavaróvá teszi a szórakoztató
szándékot.

Ez az előadás tovább mutatja-igazolja a
Népszínház társulatbővítő, társulat-emelő
szándékát. A vendégrendező Lendvay
Ferenc pontos-értő vígjáték-rendezése a
humor valamennyi forrását igyekezett
hangsúlyozni. Gyorsan pergő, könnyed
játékot varázsolt a színpadra. Tudomásul
kell vennünk, nem lehetett könnyű dolga,
hiszen színészeinek egy része alapvető
színpadi eszközökkel, gesztusokkal nincs
tisztában. Szilágyi Zsuzsa és Somfai Éva a
játékos kedven, az esetlen-ügyetlen
mozdulatokon kívül alig tudott hozzátenni
valamit Piroska és Franciska alakjához.
Sajnos, még azt is le kell írni, hogy jó
lenne odafigyelni a színpadi sminkelés,
öltözetviselés és le-ülésnél a lábtartás
legegyszerűbb szabályaira is. Beszterczei
Zsuzsa Júliája sem az a sugárzó ifjú lány
(szerepe szerint tizen-nyolc éves), akiért
egy fiatalember akár a tetőn mászik ki és
be a lakásba. Beszterczei Pál
vendégművészként a rendőr szerepében
kabaréfigurát hozott. Felföldy László
játszotta, humorral és ízléssel, a
betolakodó szörnyeteg, dr. Kovács
szerepét.

Az előadás legfontosabb figuráját, a
legidősebb Tillei lányt vendégként Váradi
Hédi játssza. Fölényes és hideg, gonosz és
gonoszkodó, agyafúrt, bűbájos



arcok és maszkok

és rideg. Váradi Hédi visszatérése a szín-
padra méltó sikert hozott, bár jobban
örültünk volna, ha színészetének teljes-
ségét, élő művészetét méltóbb szerepben
bizonyíthatja.

A Visky András egyszerű, igénytelen
zenéjével dúsított játék vitathatatlanul si-
keres szériadarabja lesz a Józsefvárosi
Színháznak.

*

Kétségtelenül igazságtalan volna az első
bemutatók után bármiféle következtetést
is levonni az új Népszínház ténykedéséről.
Csak arra kell figyelmeztetnünk, hogy
nemcsak az előadások szín-vonalát kellene
emelni, hanem jó lenne az avíttság helyébe
új, mai, világunkról szó-ló műveket is
kiválasztani, és valamiféle határozott
karaktert adni végre a Nép-színháznak.

Szigligeti Ede: Liliomfi (Józsefvárosi Színház)
Dramaturg: Lakos Anna. Zene: Aldobolyi

Nagy György. Díszlet: Székely László m. v.
Jelmez: Füzy Sári. Rendező: Horváth Jenő
m. v.

.Szereplők: Felföldy László, Szilágyi Zsu-
zsa, Réti Szilvia, Eszes Sándor, Kozáry Fe-
renc, Siménfalvy Lajos, Somfai Éva,
Komlós Róbert, Lázár Sándor, Molnár
Miklós, Lestyán Kati, Mátyus Emmi,
Dózsa Erzsébet, Zalavári Béla.

Csurka István: Az idő vasfoga (Józsefvárosi
Színház)

Dramaturg: Forgách András. Zenei össze-
állító: Németh László. Díszlet: Csanádi Judit
m. v. Jelmez: Rimanóczy Yvonne. Rendező:
Karinthy Márton.

Szereplők: Szőke Pál, Jakab Csaba, Illyés
Mari, Beszterczei Zsuzsa, Hol] János, Bajor
Imre, Végh Ferenc, Gieler Ferenc, Borhy
Gergely, Valkay Pál, Horváth Ferenc, Ker-
tész Katalin, Dózsa Erzsébet, Poór Mária,
Kóti Katalin, Harangozó György.

Fejes Endre : Vonó Ignác. (Józsefvárosi Színház)
Díszlet: Szlávik István m. v. Jelmez: Ri-

manóczy Yvonne. Rendező: Petrik József.
Szereplők: Madaras József m. v., Margittay

Ági m. v., Velenczey István m. v., Ferenczy
Krisztina, Táncsics Mária, Korompay Vali,
Szokolay Ottó m. v., Dóczi János, Dimulász
Miklós m. v., Siménfalvy Lajos, K. Nagy
László, Balázsi Gyula m.

Gyárfás Miklós-Visky András: Férfiaknak tilos!
(Józsefvárosi Színház)

Versek: G. Dénes György. Koreográfus:
Somos Zsuzsa m. v. Díszlet: Langmár And-
rás m. v . Jelmez: Vágvölgyi Ilona m. v.
Rendező: Lendvai Ferenc m. v.

Szereplők: Váradi Hédi m. v. , Somfai Éva,
Szilágyi Zsuzsa, Beszterczei Zsuzsa, Felföldy
László, Beszterczei Pál m. v . K. Nagy Lász-
ló.

PÁLYI ANDRÁS

Napló színészekről

Ötven márka

Egy-egy emlékezetes pillanatára felfigyel-
hettünk már korábban a Népszínház,
később a győri színház produkcióiban.
Markáns arcél, sarkított, szélsőséges szí-
nészi jelenlét: Tóth József nevét így je-
gyezhettük meg. Nem hivalkodó, kül-
sődleges jegyekkel hívta fel magára a
figyelmet, inkább koncentráltságával és
gesztusainak súlyával. Az „azonosság" a
legjobban idekínálkozó minősítés: azo-
nosulás a szereppel, a szituációval. Ami
korántsem sikerült neki maradéktalanul
mindig minden helyzetben. Élőbb csak
annyit állapíthattunk meg róla, hogy
idegenkedik az úgynevezett biztonsági
színjátszástól. Meri vállalni azt az ereden-
dő kiszolgáltatottságot, amit a színpad
jelent. Sőt, alighanem épp e kiszolgálta-
tottság iránt érez különös vonzalmat.
Mint akinek elsősorban szellemi-lelki
kaland a színészet: felfedező útra indul,
ahonnan jeleket akar küldeni nekünk. Az,
hogy mennyire autentikusak e jelek - így
is mondhatnám: milyen a jelentés-
tartományuk -, a kaland vállalásának tel-
jességén múlik. Legalábbis elsősorban
ezen. Természetszerűleg megfelelő szín-
házi légkör, darab és nem utolsósorban
adekvát szerep is kell hozzá. Egyébként
nincs többre módja, mint egy-egy intenzív
felvillanásra, pillanatfelvételre, éles
vakufényben.

Mindebből az is kitűnhet, hogy Tóth
József nem illeszthető könnyen forga-
lomban lévő színjátszási sztereotípiáink
közé. Rendhagyó alkatnak számít: halá-
losan komolyan veszi a színházat. Lep-
lezetlen önátadásában van valami sze-
mérmetlenség. Jól fésült előadásokban
vagy nem válik be, vagy illetlennek hat. A
szolnoki Szobaszínház Meier-előadásában
most jó társakra lelt, és megkapta azt a
szerepet is, melyet - utólag úgy érezzük -
egyenesen neki írtak. Pontosabban:
alkatára szabtak. S itt az „alkat" kifejezés
nemcsak fizikailag értendő, bár úgy is,
hanem nem kevésbé színészi attitűd
szempontjából. A szerep, az egész estére
szóló színi jelenlét egy három-szereplős
kamaradarabban, egyúttal vizsga is. Be
kellett bizonyítania, hogy gaz-

dálkodni tud adottságaival, hajlamával,
rátermettségével. Az eredmény a felfede-
zés erejével hat: aki odafigyel mai szín-
játszásunkra, annak ezentúl meg kell
jegyeznie a nevét. Példaszerűen jó és
eredeti az, amivel e szobaszínházi estén
megajándékozza a nézőt.

Kroetz így jellemzi hősét, Ludwigot, a
Meier házaspár gyermekét: „a fiú, tizenöt
év körüli, megnyerő küllemű kamasz,
inkább apjára hasonlít, semmint az any-
jára, hirtelen növésű, de félénk és szó-
fukar, sokat hallgat és keveset beszél".
Tóth József Ludwigja külső jegyeiben
nem egészen ez, ám annál több köze van
azokhoz a belső feszültségekhez, ellent-
mondásokhoz, melyek e néhány szavas
írói jellemzésben felfedezhetők. Nem kell
erőszakkal átmaszkíroznia magát, hogy
elhiggyük neki a kamaszt, nem is fontos,
hogy épp a fiú nyurgaságával
hangsúlyozza ezt, ha egyszer más a fizi-
kuma; lényegesebb, nehezebben körül-
határolható tudnivalókat ismer a kamasz-
létről, a passzivitás mögé rejtett lázadás-
ról, azokról a pillantásokról, melyekben a
világra való rácsodálkozás ugyanúgy
benne van, mint a „különálló" vélemény.
Valami, amit a szülők nem képesek más-
képp értelmezni, mint megbélyegzésnek,
holott csupán tőlük független vagy füg-
getlenségre vágyó létezési mód. Tóth
József csaknem szavak nélkül, szinte
puszta járás-kelésével, sokatmondó né-
zésével, alig rezdülő arcával ragyogó
színészi tanulmányt nyújt e létezési mód-
ról. Könnyű lenne kijelenteni róla, hogy
önmagát játssza. Csakhogy jó néhány vo-
násban nem azonosítható e német ka-
maszfiúval. De a leglényegibb ponton
igen: a fiú élethelyzetét magára vonat-
koztatja. A szituációs azonosulás kulcs a
jellem megragadásához: az a Ludwig, akit
a szolnoki Szobaszínházban látunk, itt és
most él, közülünk való, ismerősünk.

Magnójáról többnyire a mi mai pop-
zenénk „új hullámának" kevésbé dallamos,
inkább „kemény", az úgynevezett csöves
életérzést megfogalmazó számait hallgatja.
Maga a zene csak segédeszköz, de
meglehetősen kontúros és meghatározó.
Tóth József Ludwigja - minden dacos
különállása ellenére - nem létezhet és nem
is akar létezni érzékletesen jelzett miliő
nélkül. A családból-társadalomból való
kirekesztettség vagy periférián létezés is
bizonyos miliőt jelent. A kapcso-
latnélküliség: a hiány megfogalmazását.
Előbb a jelentéktelenség álcája mögé rej-
tezik, de csöndjei egyre súlyosabbak. A
hiány, amiben él, egyre sarkítottabb


