
Márkus László könnyed, elegáns és
virtuóz színész, aki leginkább a színész-
művészet mesterségbeli aspektusait tud-ja.
Pontosan tudja, mikor kell fintort vagy
grimaszt vágni, mikor kell szünetet tartani
és meddig - noha itt az első szó elhangzása
előtti szünet hosszabb a kelleténél -, mikor
kell teste valamely részé-nek
megmozdításával élni a megfelelő hatás
kiváltása érdekében; hogyan kell
elegánsan és könnyedén használni a kel-
lékeket; mikor kell és szabad összeka-
csintani a közönséggel stb. S mindezeket
ebben az alakításban is érvényesíti. Nem is
törekszik rá - megítélésünk szerint
helyesen , hogy Turai Sándorból többet
mutasson meg, mint amennyit a szöveg
enged, hogy komoly íróvá tegye az ope-
rettek szövegíróját. Kár, hogy beszédé-nek
hanglejtése olykor zavaró; a szavak végét
felkapja.

Az előadásban rajta kívül ketten nyúj-
tanak kitűnő, illetve jó alakítást. Min-
denekelőtt Lőte Attila, a buta, bömbölő,
nagyon hiú bonvivánban, Almádiban.
Alakjának butaságát nem a szokványos
összehúzott szemöldökkel és bamba te-
kintettel jelenítette meg, hanem Almádi
reakcióit tette lassúvá. És a külön hang-
súlyozandó, remek megoldás éppen az,
hogy ezek a később bekövetkezett reak-
ciók nem az unos-untig ismert „spét-
reakciók" voltak. Almádi hiúságát sem
közhelyekkel formálta meg; éppúgy Al-
mádi egyéniségéből jött, mint butasága. Ha
a szöveg módot adott rá, még a hiúságát
bántó szavakat is egy-két másod-perccel
később értette meg. A próba-jelenetet
szenzációsan csinálta; a hosszú francia
neveket nem a közönséget nevettetni
akaró, a nézőkkel összekacsintó módon
adta elő, hanem végig benne maradt az
alakok közötti viszonyrend-szerben. És
épp ezzel tudott harsány nevetést kiváltani.
Ez a jelenet példázza talán a legjobban,
hogy Molnár Ferenc darabjainak világához
az az adekvát elő-adási mód, amikor a
szöveg írói-technikai bravúrjait színészi-
technikai bravúrokká változtatják. S
akinek nincs nagy-fokú rendezői és
színészi technikája, mesterségbeli
ismerete, annak a kezén bizony értelmetlen
és súlyos masszává lesz ez a könnyed és
elegáns világ. Láttam régebben olyan
előadást, amelynek során a közönség ezt a
jelenetet végig unta, mert egyszerűen nem
érthette. Lőte Attila például még azt is
megérzékeltet-te, hogy Turai kajánságból
és utálatból adta szájába a hosszú s ennek
a buta embernek nehezen kimondható
francia

neveket, méghozzá már akkor, amikor a
jelenet egyéb dialógusrészeiből ez még
nem derülhetett ki..

Horesnyi László az inas
ziccerszerepének minden lehetőségét
kihasználta, egy kicsit túlzottan is. Néha
jobban rajongott Turaiért, mint indokolt
lett volna; de nem a felnőtt inas, hanem a
lelkes diák benső talajából fakasztva. Az
írott szövegben Gál írótársának, Turainak
az „untermanja". Zenthe Ferenc, különö-
sen az első felvonásban, kompenzálni
akarta ezt a helyzetet. Az ide való utazás
eseményeinek szerencsétlenségekké, rossz
előjelekké történő minősítésekor volt ez
leginkább érezhető. Sajnos, igen gyenge
Tóth Enikő, a vőlegényét csaló színésznő
egyébként kitűnően megírt alakjában. A
nagyszerű szerepben egy színésznő
mesterségbeli tudásának összes részletét
meg lehet mutatni; a különböző
élethelyzetek, más és más benső tartalmak
kifejezésére birtokolt eszközök
összességét fel lehet itt vonultatni. Tóth
Enikő sem alakjának minéműségét, sem a
helyzetekben szükséges váltásokat nem
tudta megformálni. Csernák János az ifjú
zeneszerzőnek csak a szövegeit mondta
el, azokat sem mindig érthetően.

Természetesen nemcsak ez az előadás,
hanem produkcióik zöme jelzi, hogy a
Madách Színház nemesen szórakoztató
színház kíván lenni. Rendszerint a kö-
zönséget szórakoztató, közönségsikert
elérni kívánó, de valamilyen problémát is
magába záró darabot választanak a kül-
földi kínálatból; a magyar darabok közül
pedig elsősorban kamaradarabokat. Ezt
jelzik a B. Clark-, az Eliot-Webber-, a N.
Coward-, a Slade-darabok; a magyarok
közül például Szakonyi Károly ka-
maradarabjai. Persze van a színháznak
egy másik arculata - avagy ugyanannak az
arcnak a másik profilja , A z ember

tragédiája, a Shakespeare-vígjátékok, Háy
Gyula drámája stb. A színház mindig
mentes volt az úgynevezett „rendezői
színház" törekvéseitől, de az álmodern-
kedésektől is. Emiatt lehet fanyalogni,
lehet a színházat elkerülni vagy akár az
egyetlen színháznak minősíteni. De azért
jobb, ha igyekszünk objektívek lenni.
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A tárgyak hatalma

Szép Ernő Aranyórája
a Játékszínben

Szép Ernőnek az utókor igazságot szol-
gáltatott. Nemcsak elismerte a groteszk
korai mesterének, hanem elővette és
újrajátszotta; műveit. Még az olyan el-
feledetteket is, amilyen a Kávécsarnok,

amelyet a Pesti Színház mutatott be. Vagy
most a Játékszínben előadott Aranyórát,

amely az 1931-es bemutató óta nem kapott
színpadot.

Ezekre a remekművek árnyékában
meghúzódó színdarabokra is szükség van a
teljes, életmű ismeretéhez. Hiszen szerves
összefüggést mutatnak a jelentős nagy
műveKkel. Az Aranyóra helyszínei például
a korábbi darabokból ismertek: a ligeti pad
a Májusból, a szeparé a Lila ákácból.
(Ehhez társul egy új helyszín: a
munkaközvetítő.) De éppily ismerősek a
figurák is, a Szép Ernő-i panoptikum
tagjai:, Bogdán Juci virágáruslány, akiből a
szegénység és a szükség rossz-lányt csinál,
Tóth Manci közeli rokona. Segítőtársa a
pesti éjszakában Oszkár, az
ellenállhatatlan bohém - Fox Rudi színpadi
mása. És a lecsúszott aranyozó mester,
akinek valaha önálló üzlete volt a Práter
utcában, és akinek hajdani tisztes életére
már csak az aranyóra emlékeztet, a
Csuszik család sorsának örököse. Azzal a
különbséggel, hogy mindez sokkal
keményebben fogalmazódik itt meg.
Hiszen a tízes évek végén, a húszas évek
elején keletkezett darabokból éppen az a
körülmény hiányzott, amelynek hatására
ez a mű íródott: az 1929-es nagy gazdasági
világválság és annak következménye a
pesti kispolgárságra. Fox Rudi még
meggazdagodhat, Csuszik Kornélia is, de
Bogdán Judit hiába hozza meg az
áldozatot apja aranyórájáért. Bogdán
Dániel belehal az örömbe.

Ez az aranyóra a polgári jólét Szép Ernő-
i szimbóluma. Nem hivalkodó, nem cifra,
nem jelent nagy gazdagságot, fényűző
életet, csak kispolgári biztonságot, önálló
műhellyel és békés családi otthonnal. Ezért
ragaszkodik hozzá szinte betegesen az
elszegényedett aranyozómester, és ezért
veszti el vele együtt a régi szép élet
visszatérésének reményét is. Az óra mint a
drámai cselekmény mozgatója kalandos
utat jár be a szerep-



Iők között. Juci szerelme, az órássegéd
lopja el anélkül, hogy ismerné a lány
apját. Amikor kiderül a turpisság, Béla
bűnbánatból és törlesztésképpen lop egy
másik órát az öreg Bogdánnak. Csak-
hogy az nem az igazi, nem tapadnak
hozzá emlékek és nosztalgiák, nem jel-
képez semmit. Ezért a becsületes ara-
nyozó mester beszolgáltatja a rendőrség-
nek. Itt azonban jutalom helyett kifag-
gatják, s így akaratán kívül is börtönbe
juttatja lánya szerelmét. Az igazi órát
Mukics, a lókereskedő vette meg, és a
sors iróniája meg a drámaíró szeszélye
folytán épp ő az első kuncsaft Juci éjsza-
kai életében. A lány mindent odaad ezért
a jelképes tárgyért, amely már csak halált
hoz apjának. Szép Ernő keserű
konklúziója szerint Juci áldozatvállalása
éppoly hiábavaló, mint apjának fetisizáló
reménysége. Az élet kegyetlen
törvényeitől nem védenek meg minket a
tárgyak, az emlékek.

A korábbi darabokkal ellentétben van
egy lényeges különbsége ennek a műnek.
A stílusteremtő líra, irónia és groteszk
báj itt is jelen van, de kevésbé pregnán-
san. A tragikomikum furcsa, vibráló ket-
tősségéből itt a tragikum válik erősebbé.
A darabindító élénk színek a befejezés-re
sötét tónust öltenek. És ez a vég szo-
katlan a Szép Ernő-művekben. Hiszen
amíg az öngyilkost a Leány mégiscsak
elvonszolja a fa alól, és Fox Rudi is rá-
talál Csuszik Kornéliára, addig Bogdán
Dániel és Judit számára nincs feloldás. A
hajdani önálló aranyozómester sze-
gényházban hal meg, Juci pedig elindul a
Tóth Mancik, Hédik és Kornéliák útján.
Szép Ernő „felnőtt meséjéből" épp a
mese irrealitása és igazságtevése

hiányzik. Ezt az elkomoruló hangváltást
talán épp az érzékeny költőt körülvevő
világ indokolja. Mindenesetre Szép Ernő
az Aranyóra után alig ír színdarabot, és
jelentőset már egyáltalán nem.

Az Aranyórát még sok szál köti legjobb
színműveihez: a Patikához, a Lila
ákáchoz, a Vőlegényhez. Elsősorban a
nyelv, ez az annyira sajátos, pesti folklórt
és szépséges lírát ötvöző, utánozhatatlan
Szép Ernő-i nyelv. A „smacizni",
„tejfiók", „gombolja be a szemét" ma már
régiesnek tűnő zsargonjai olyan tipikus
mondatokkal váltakoznak, mint „A nő
közszükséglet az ember életé-ben";
„Magából egy komplett kis nőt csinálok";
„Felszentelem az édes kis életedet". „Az a
finom hangú lírikus szól hozzánk ezekből
a párbeszédekből, aki természet- és
életszeretetét már sok szép versben
fejezte ki, megkapó formában s egészen
eredeti hangon. Hogy ez a költő
érzelmességét - talán szeméremből, talán
óvatosságból, hogy egyhangú-nak ne
találják - elmésséggel leplezgeti :
bizonyára nem válik a színdarab kárára.
Akik legjobban mulatnak a tréfáin, azt
mondják róla, hogy néhol cinikus. Pedig
nyilvánvaló, hogy amikor a vásottság
hangján szólal meg, ez a hetykeség csak a
sötét erdőben fütyölgető fiú legény-
kedése." (Ambrus Zoltán : Színház,
Szépirodalmi, i983. 391. old.)

A Játékszín előadásából éppen az a
groteszk irónia hiányzik, amely ha a ko-
rábbi művekben erőteljesebben is van
jelen, azért az Aranyórában is ott lappang.
Berényi Gábor rendezése inkább érzel-
mesre hangszerelte a játékot. Az előadás
alaphangját a jeleneteket összekötő
hamisan szentimentális hegedűszóló

határozza meg. Kár, mert Székely László
ötletes díszletében - a falra kasírozott
apróhirdetések között - és Mialkovszky
Erzsébet korhű jelmezeiben ennél fanya-
rabb, morbidabb játék is létrejöhetett
volna. Ehhez ugyanis minden lehetőség
adott. Elsősorban a kitűnő szereposztás. A
rendező külön érdeme, hogy három
főiskolást indít cl a pályán. Az ő felsza-
badult, őszinte játékuk menti meg az
érzelmesség veszélyétől ezt az előadást.

Fazekas Zsuzsa Dayka Margit és Sulyok
Mária régi szerepében debütál a pályán:
szerencsés és erőt próbáló fel-adat. A
fiatal színésznő fanyar, kissé érdes,
rendkívül érdekes személyiség. Távol áll
tőle a klasszikus naivaszerep-kör, a
szokványos babaarc. Nem idegen tőle a
humor, bár ezt a groteszk stílust még nem
eléggé ismeri. Inkább Füst Milán árváinak
és boldogtalanjainak egyike az ő Bogdán
Juditja. Mácsai Pál igazi Szép Ernő-hős -
talán egyszer Csacsinszky Palit is eljátssza
majd -, alakítása csupa őszinteség,
életidegen naivitás és tettei ellenére is
becsületes jóság. Az apával való
szembesítési jelenete megrázó,
börtönepizódja pedig - amikor rajongva
ecseteli szerelmének zsebmetszési
stúdiumait - komikus. A fiatal színésztől
tehát egyik véglet sem idegen. Darabbeli
ellenpárja, a snájdig krupié, Hirtling
István alakításában el-lenállhatatlanul
kedves ficsúr: egy kora-beli bohém és egy
mai kamasz keveréke. Szeparéjelenete
Jucival az előadás legjobb pillanataival
ajándékoz meg. Ehhez hozzájárul
Raksányi Gellért remek karakteralakítása
a vidéki lókereskedő harsány és
közönséges figurájában. A kisebb
szerepek közül kiemelkedik Szende Bessy
jobb napokat látott MÁV-takarítónője és
Kránitz Lajos fontoskodó nyomozója.
Kun Vilmos aranyozómestere -
megszabadulva az önsajnálat veszélyétől -
a kisember szánandó elesettségét és
kiszolgáltatottságát képes fel-mutatni.

A Játékszín előadásának mindenképp
érdeme az író elfeledett művének felújítá-
sa. Az utóbbi években tapasztalható Szép
Ernő-reneszánsz remélhetőleg az évfor-
duló elmúltával sem szűnik meg.
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