
tükre is - színházban mégis kell valami
utalás a változások okára. Gálfynak ko-
rábbi „visszafogottsága" miatt itt nem lehet
eszköze, hogy hirtelen változást ok nélkül
érzékeltessen. Az a jelenete sem
funkciójának megfelelően alakult, mely-
ben a bűntudat mechanizmusát ábrázol-
hatná: „Akármi ért, mindent megérde-
meltem, Lelepleztek és kizártak? Igaz. / De
hát volt nekem valódi közöm / Valaha is a
mozgalomhoz? Nem volt." Á szöveg itt
súlyos: a vád már-már őszin-te elfogadása,
csakhogy már vége legyen a
léleknyomorító sejtéseknek, sötétben
tapogatózásnak. Paálnak viszont túl kevés
köze volt saját valóságához, hogy Gálfy
érzékeltetni tudná e szavak értelmét, igazi
tartalmát. Csak kimondja őket. Akkor
viszont remekel, mikor gyermeke apjára
vonatkozó kételyeit fogalmazza meg.
Dühös, ravasz. Hol lopva lesi, hol
számonkérőn fürkészi előtte álló feleségét
és barátját. Aztán hangját megint felemeli,
és szinte belelovalja magát a folyamatba,
mely számára is alig viselhető el, de
amelynek végén megtudni reméli a valót.
Mikor pedig az önnönma-gát is megviselő
zsarolás közben megérzi, ezzel sem tud az
igazság közelébe férkőzni, Gálfy leereszt.
Egyik pillanatról a másikra egy fizikailag
is összement „csomót" látunk. Aztán
megnyugszik, már csak ön-magában
csalódott, ül és figyel, szavai már
valahonnan máshonnan érkeznek.

Igaz ugyan, hogy Dénes Piroska - va-
lamivel talán könnyebb szerepét-véglete-
sen egyszerűsítette, de mert biztos érzék-
kel tette: szerepfelfogása mégis jó. O
szerepe (és szándéka) szerint nem több,
mint anyós. Számára nem igazán nagy
gond az igazság, a hamisság. Anyós, és
mint ilyen, lányát megérti, de mert korban
vejéhez áll közelebb: Paált is szereti. E két
alapérzést csak annyival egészíti ki, hogy
általában elfogadja Ágnes és Péter, a két
tanultabb ember döntéseit. Ezzel az anyós
hihetővé vált. Emmának, ha vannak is
önálló gondolatai, azok egy kedves
„nagymamáéi". Mozdulatai, mimikája
természetesek, egyszerűek, indulatoktól
kellően mentesek. Időnként már majdnem
olyan mértékben és veszéllyel, hogy
hihetnénk: ez az anyós talán nem is ért
mindent.

Székely János: Irgalmas hazugság (békéscsabai
Jókai Színház)

Díszlet, jelmez: Németh Zoltán. Rendező:
Schmidt Zoltán.

Szereplők: Gálfy László, Pálfy Margit, Dénes
Piroska, Harkányi János, Gyurcsek Sán-

dor.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Romantikus
személyiségzavarok

Játszd újra, Sam! - a Vígszínházban

Woody Allen (eredeti nevén: Allen Ste-
wart Konigsberg) 1935-ben született
Brooklynban. A hatvanas években sikeres
színész, író, a hetvenes években pedig a
filmszakmát is meghódítja. Filmjeit maga
írja, rendezi, a főszerepet is ő játssza. A
magyar közönség elsősorban
mozisztárként ismeri. Láthattuk a Játszd
újra, Sam !, az Annie Hall és a Manhattan
című filmekben. Eredeti komédia-
szerzőként most ismerhettük meg, ami-kor
a Vígszínház bemutatta a Játszd újra, Sam!
című vígjátékát. A darab film-változatát
csaknem tíz évvel ezelőtt a magyar mozik
már bemutatták. Tehát mi fordítva
ismerkedünk a művel. Úgy tűnik, mintha
egy filmsikert adaptáltak volna színpadra,
holott ebben az esetben éppen ellenkezője
történt. Az amerikai filmesek annak idején
Woody Allen Broadway-komédiájában
fedezték fel a sikeres film lehetőségét,
ekkor, 1972-ben Woody Allen még csak
műve főszerepét játszotta, a rendező
Herbert Ross volt, mint az ifjú Allennél
tapasztaltabb vígjátéki szakember.

Azóta Woody Allen nemcsak befutott
művész, de szinte intézménnyé lett New
Yorkban. Kötetei jelentek meg, életmű-
vét, pályáját előkelő kivitelű albumban
elemzik. Woody Allen immáron nem-csak
kitűnő vígjátékíró és színész, hanem
jelenség is. Elérte azt a vágyott státust,
mely iránt a Játszd újra, Sam ! főhőse áhí-
tozik - mutatis mutandis éppen úgy ka-
tegorizáljuk, mint Humphrey Bogartot. Az
is elképzelhető, hogy létezik olyan
mozirajongó, aki Woody Allent hívja se-
gítségül szerelmi zavarában, ahogy az
idézett darab főhőse a Casablanca ellen-
állhatatlan főszereplőjét, Bogartot.

Lehet, hogy a sajátos jelenség éppen
nálunk következik majd be: irodalmi, kul-
turális vonatkozásban mindenképpen
számíthatunk rá. Hisz mi mostanában
fedeztük fel magunknak ezt a furcsa New
York-i komédiást. Nyilván azért , mert
most jött el az ideje. Szerencsésebb
körülmények között érkezett, mint például
a másik sajátosan New York-i víg-játékíró,
Neil Simon, akinek könnyedségét oly
nehezen tudtuk elviselni - és

aki ellen, úgy éreztük, esztétikai keresztes
hadjáratot kell vívnunk magas köz-
művelődési szempontok védelmében.
Woody Allen nagyon sok tekintetben
rokon az előbb említett és többszörösen
kiátkozott szerzővel. Neki mégis kelle-
mesebb hazai fogadtatást jósolhatunk.
Egyrészt azért, mert enyhült a magasz-
tosság szigora. Remélhetőleg világossá
vált a zóta: a Neil Simon-féle komédiáktól
még nem dől össze a világ, sőt. Visz-
szatekintve, szomorúan állapíthatjuk meg:
az, amit öt-hat éve olcsó poénnak
minősítettünk, az a mai vígjátéki viszo-
nyokat tekintve - szinte mélyértelműnek
tűnik. Másrészt az is könnyen ész-lelhető,
hogy Woody Allen sok minden-ben
különbözik a másik New York-itól.
Többek között abban, hogy sokkal ügye-
sebben, ravaszabbul vegyíti az oly divatos
modern keserűséget a kisemberi
nyavalygásokkal - a szerző kitűnően is-
meri a mai komédia receptjét, mennyi
humor, mennyi szenvelgés kell ahhoz,
hogy minél többen fogadják el a művet és
szórakozzanak rajta.

A Játszd újra, Sam! a Casablanca egyik
legszívbemarkolóbb jelenetével indul.
Humphrey Bogart búcsúzik Ingrid Berg-
mantól. A képsorok a legsablonosabb múlt
századi romantikát idézik - és meg is
elevenítik, új életet lehelnek belé. Az
alaphelyzet közhelyszerű : a szerelmesek
nem lehetnek egymáséi, mert hát ugye a
körülmények, sőt a becsület, a magasabb
szempontok finoman, de megfellebbezhe-
tetlenül gátat vetnek az idillnek. Mindez
így valóban rémesen hangzik, hatása
mindenek ellenére lenyűgöző, még a sző-
rösszívű cinikusok is rábólintanak, ezek a
jelenetek nem rosszak, sőt Woody Al-len
darabjának is remek kezdetet köl-
csönöznek. A Casablanca új életet lehelt a
közhelyekbe. De vajon miért? Könnyű
válasz lenne az, hogy a kitűnő színészi
játék adja el a helyzetet. Érzésünk szerint
inkább a két szereplő csodálatos kalap-
viselési képessége az, ami máig elbűvöli a
nézőt. Mert a hétköznapi felfogás szerint
ily szélsőséges érzelmi válság idején az
ember általában dúlt, öltözéke zilált, haja
borzolt, beszéde akadozó, tekintetében a
téboly jelei mutatkoznak. A Casablanca
híres repülőtéri jelenete ezzel szemben a
racine-i tragédia méltóságát tükrözi -
természetesen huszadik századi és filmes
módon. Tehát úgy, hogy Berg-man
sminkje tökéletes, nagy karimájú



kalapját lenyűgöző szabályossággal viseli -
míg partnere, a lezseren elegáns Bogart
olyan hanyagul rendezett puhakalapjában
és ballonkabátjában, hogy az már szinte a
túlfegyelmezettség látszatát kelti.

És épp ezek a dolgok azok, melyek a
mai nézőt és az Allen-darab főszereplőjét
mélységesen meghatják, sőt rabul ej-tik.
Mert ez az, amiben mindannyian szű-
kölködünk. A szóban forgó darab hőse
kissé jobban, mint az átlagember, de hát
éppen ettől a kis túlzástól válik kaotikus
magatartású korunk kifejezőjévé. Allen
Felix, a színmű hőse afféle Bogart-mú-
zeumot rendezett be New York-i lakásá-
ban. Tette ezt részint szakmai érdeklődés-
ből - ugyanis filmesztéta a szegény ,
másrészt pedig természetes kíváncsiságból
és ösztönös vágyból. Felix minden-ben
ellenkezője a Bogart-bálványnak. Nemcsak
csúnya, ez lenne a legkevesebb, hanem - és
ez a fontosabb - rendezetlen, szervezetlen,
semmilyen élethelyzetben sem tudja
megtalálni a méltóságot, még annak
modern látszatát sem. Nemcsak hogy
viselkedni nem tud, de sminkelni sem.
Afféle neurotikus és oktalan jószág.
Kultúrtörténeti felmenő rokonai jól is-
mertek: csetlő-botló bohócok, hiszékeny
szűz lányok, mélyérzésű vizesnyolcasok
illetve mindenki, akinek valami nem si-
került az életben, és ily módon neurotikus
kapcsolatba került a világgal. Ez a típus
öröktől fogva létezik. A kérdés csupán az,
hogyan szemléljük. A közép-kori vásári
színjáték nézője nyilván alig vette
emberszámba, számára nem ért többet egy
kurta kacajnál. A figura mostanában lépett
figyelmünk homlokterébe. Pontosabban ez
a sajátos alak életteret követel magának.
Titkon vagy nem is oly titkon a Bogart-féle
hősök helyére, státusára pályázik. Nem
jogtalanul és nem is indokolatlanul. Ez a
furcsa embertípus nem gyilkosan komikus,
nem ördögi, de nem is habkönnyű - új színt
hoz a komikumba: a személyiségzavart.
Ebből számtalan dolog következik. Először
is az, hogy ettől a figura szinte általánossá,
szelídebb szóval demokratikussá lett. A
falu bolondja még különlegesség volt - a
nagyváros bolondja már nem az. Másrészt
sátános örökségét is elveszítette, Woody
Allen élethelyzeteiből hiányzik a
magabiztosság, a luciferi harsány kacaj. Itt
a kényszeredett és keserű mosoly az
esztétikai kategória. Ezt a szituációt az
esendőség rémuralma jellemzi. A Játszd

újra, Sam! ügyetlenkedő film-esztétája
ellentétbe kerül környezetével. Házasságai
csődbe jutnak, cikkeiben ma-

ga sem hisz, depressziós, elégeti a pirí-
tóst, pszichiátere sem érti meg. Egy jó-
tékony baráti házaspár siet a segítségére.
Ennek ellenére sikertelenek sorozatos
kapcsolatteremtési kísérletei. Ebben lát-
szólag az elővezetett hölgyek a hibásak.
Nem értik meg ezt a nagyszerű lelket.
Végül legjobb barátjának feleségével tud
valamiféle kapcsolatot kialakítani, mivel
mind a ketten szorongásosak, és ez a mai
világban felér egy frenetikus szexuális
sikerrel. Es ekkor az üzlet is beindul: a
boldogtalan filmesztéta a szép éjszaka
reggelén bogarti helyzetbe kerül. Egy ne-
mes gesztussal lemond a férjes asszony-
ról, mert a lelkiismeret szava erősebb. De
az is gyanítható, inkább kényelmi
szempontokról van szó. Ezután már nincs
több bejátszás a Casablancából. A régi
típusú romantikus filmhős eddig ugyanis
szorgalmasan instruálta félénk utódját. A
lemondás elveszti méltóságát, Bogartnak
nincs több kommentárja, és a szerző is
hamar befejezi komédiáját. Sam

nem játssza újra a történetet, a darab hő-
se viszont tovább élheti szomorúan ma-
gába zárkózott életét. Ami egyébként a
színmű logikájából is következik. Allen
Felixnek ugyanis nem a nőkkel és nem a
világgal van konfliktusa. Hanem saját
magával. Önmagát nem tudja elviselni,
saját magával nem tud mit kezdeni, önnön
tökéletlenségét nem képes tudomásul
venni - mindezt aztán kivetíti a nők-re, a
pályára, a kenyérpirítóra meg ki tudja
még mire. Ebben van e drámai hős
újszerűsége: a szembenézés hiányát fo-
galmazza meg tragikus pontossággal, de
úgy, hogy eközben még nevettet is. Nem
igazán felszabadult persze ez a humor,
mert Woody Allenből egyáltalán nem
hiányzik az önsajnáltatás képessége. Meg
akarja szerettetni velünk személyiségza-
varait: és a maga módján ez is komikum.

A Vígszínház együttese Valló Péter
rendezésében igen szépen, akkurátusan
játssza cl a művet. A főszerepet Kern
András alakítja. Kitűnő színészünket va-

Kern András a Játszd újra, Sam! vígszínházi előadásában



lamely napisajtóbeli zsargonnal akár ma-
gyar Woody Allennek is nevezhetnénk.
Ezt a jellemzést nem valamely akadémi-
kus gőgtől vezetve helytelenítjük, ha-
nem azért, mert kevéssé fedi a valóságot.
Ilyen azonosságok nincsenek. Azon-kívül
a két színész között rengeteg jellegbeli
különbség is van. E pillanatban a
számunkra legfontosabb az, hogy Allen
amerikai, Kern pedig európai. Ennek fo-
lyományaképpen az érdes, helyenként
durva New York-i megfogalmazások a
Vígszínházban igen kedélyesek. Az egész
meglehetősen gemütlich, sőt pestiesen
édes, könnyed sütemény, melyből - a
gyengébbek kedvéért - kispórolták a ru-
mot. Valószínűleg mindez a siker remé-
nyében történt. Hisz a szerző eredeti-ben
nem túlzottan ragadtatta el a magyar
közönséget. Fanyar figurája nemigen vált
kedvenccé. Nyilván mert túl keserű volt,
túl amerikai, túl szokatlan. A Woody
Allen-filmek - rendeltetésük szerint -
vagy feldühítik a nézőt vagy rajongásra
késztetik. Ez a szélsőség sohasem lesz
jellemző a vígszínházi Allen-előadásra.

Emiatt természetesen semmi gáncs nem
érheti a rendezőt, a színészeket. Ke-
ményebb megjelenítésre is képesek lenné-
nek. Csak hát ők is abban a bizonyos ör-
dögi körben mozognak. A közönség ezt
kívánja - illetve azért kívánja ezt, mert
sohasem kap mást. Erre szoktatták rá,
ezen nevelkedett. Olyan, mint az üres le-
vesen tartott gyermek: nem róhatjuk meg
azért, ha nem értékeli kellőképpen a
kaviárt, a pekingi kacsát vagy a vörös-
borban főtt marhát.

Mindezen túl: Magyarországon közis-
mert vígjátéki mizéria van. A hazai ter-
més igen sekély, kevés - és ez a körül-
mény a vígjátékjátszási gyakorlatot is
erősen befolyásolja. Mert hiába hozunk
be bármit, bármily jó komédiát, vala-
hogy minden igazodik az itthoni szinthez.
Ez alapvető drámai törvény, mely-nek
működését évadról évadra tapasz-
talhatjuk. Ha nem így lenne, nem kellene
ily magasröptű vígszínházi apparátus egy
oly egyszerű komédia bemutatásához,
mint amilyen a Játszd újra, Saul !.
Normális körülmények között vidám-
ságprofilú kisebb színházainknak fél-
évenként kellene efféle minőségű produk-
ciókat bemutatniok. Mindezzel nem arra
óhajtunk célozni, mintha az előadás nem
lenne szórakoztató. Á komédiázás jogát
sem kívánjuk elvitatni a Vígszín-háztól.
Csupán némi aránybeli vonatkozásra
szeretnénk felhívni a figyelmet.

A rendezés egyébként - a
körülményekhez képest - kitűnő. Kern
András-nak, Halász Juditnak, Balázs
Péternek nem okoz különös gondot a
nézők elszórakoztatása. A kisujjukból
rázzák ki a poénokat. Ábrándosan
gondolunk arra: mi lenne, ha még
játszanának is. Nyilván megtennék, ha az
a bizonyos társa-dalmi megrendelés erre
szorítaná őket.

Woody Allen: Játszd újra, Sam! (Vígszínház)
Fordította: Földényi F. László. Díszlet:

Éberwein Róbert. Jelmez: Jánoskúti
Márta. Rendező: Valló Péter.
Szereplők: Kern András, Egri Márta, Ba-

lázs Péter, Halász Judit, Simon Mari.

SZÁNTÓ JUDIT

A budoárok Galy Gay-e

Wedekind Luluja Miskolcon

Ma, amikor ezeket a sorokat írom, 1983.
december 13. van. Három hónap telt el az
1983/84-es évadból, s ennek az időszak-
nak szememben legjobb előadása Wede-
kind Lulujának Miskolcon lezajlott ma-
gyarországi bemutatója, Csiszár Imre ren-
dezésében. S elfogult legföljebb azért va-
gyok, mert régóta szeretném már magyar
színpadon látni ezt az ezerszínű, fanyar
komitragédiát, amely, mint a modern
drámai és színjátszóstílus egyik kulcs-
darabja, rendkívül fontos iskola alkotók és
nézők számára egyaránt. Mindig is ne-
hezen értettem színházaink tartózkodását:
a régebbi és a XX. századi, de ha-
gyományosabb stílusban munkálkodó
klasszikusok ápolása és a legújabb avant-
garde kísérletekkel való kacérkodás között
miért nem jutott hely nálunk a modern
drámaírás előkészítőinek, Kleistnek, a
Sturm und Drangnak, Schnitzlernek,
Hofmannstahlnak és éppen Wedekind-
nek, avagy, távolabbra nézve, a Shakes-
peare-kortársaknak és közvetlen -utódok-
nak, közelebb keresgélve, az expresszio-
nizmusnak ? Profánul úgy felelnék a ma-
gam kérdésére: színházunk e művekhez és
irányzatokhoz nem elég vad.
Hagyományai az egyértelmű, lekerekített
fogalmazásokhoz kötik, óvakodik a
végletes, szélsőségesen ellentett
hatásoktól, és nehezen igazodik el az
olyan műveken, melyekben például első
látásra hagyományosnak tűnő
cselekmény- és jellemépítést ragad ki
mindennemű naturalista megközelítés
lehetőségéből az egész építményt átható
ironikus többértelműség. Ha az ilyen
típusú szerzők egyikét-másikát, Ödön von
Horváthot például, vagy Szép Ernőt,
sűrűbben játsszuk is, az eredmény ritkán
meggyőző. És kötik e hagyományok a
közönséget is, amely könnyen
megzavarodik, ha nem hihet fenntartás
nélkül az elhangzó szövegnek, ha azt kell
éreznie, hogy voltaképp nem kellene
szánnia a látszólag szánnivalót, haragját
nem oda kell terelnie, ahová az a
legkézenfekvőbben irányulna, a nemiség
kendőzetlen bemutatása által fakasztott
reflexszerű kuncogást a torkára fa-
gyasztják, és általában: egész este valami
másról van szó. . . Vannak már konge-

Kern András és Halász Judit a Játszd újra, Sam! vígszínházi előadásában (Iklády László felvételei)


