
sal ideggyenge anyja és hatalmaskodó
gyámja. Maga Dodó csak egyszer jelenik
meg a színpadon, de akkor aztán
hatékonyan - véget vetve az egész áldatlan
históriának (megfojtja Bertát). Ez a
motívumhalmaz azonban nem válik élővé,
nem válik a jellemek meghatározott-
ságává. Mert Dodó nem épül be e széles
utalásrendszer ellenére sem a dráma szö-
vetébe, mivel ez a jelképrendszer mes-
terkélt és külsődleges, elválik a jelle-
mektől, s nem épít fel drámai dialógust
sem. Dodóról és Dodó kapcsán sokat
beszélnek a szereplők, kommentálják
helyzeteiket, nem pedig létrehozzák azo-
kat. Tulajdonképpen felesleges az egész
Dodó-motívum: mivel nem jött létre
drámai dialógus, nincsenek drámai akciók,
a Dodó-szimbolika függetlenedik az
alakoktól, nem funkcionál, csupán
hátborzongató hangulati elem marad.

A motiválatlan alaphelyzet kérdésessé
teszi, hogy beszélhetünk-e egyáltalán
jellemekről. Mivel Bella ideggyengesé-
gének és lumpen életvitelének, Berta
hatalmi szenvedélyének, szépelgő, nosz-
talgikus sznobériájának nincs se lélek-tani,
se társadalmi háttere, ezért nem nőhetnek
típussá sem; mániáik, életmódjuk egyedi
deviancia marad.

És ezt, sajnos, az előadás sem tudja
kiküszöbölni; a féktelen, de a jellem
szintjén motiválatlan szenvedélyek pusz-
tán hisztériának hatnak. A rendező, Sík
Ferenc tehetett volna többet azért, hogy ez
ne így történjék. De úgy tűnik, túlságosan
is bízott a puszta szöveg erejében, hatni
hagyta a szöveget, a drámát, jobban
mondva azt hitte, hogy az ön-magában is
hatni fog. A rendező nem értelmez, nem
hangsúlyoz, nem lehel a konstrukció mögé
meggyőző világképet; illetve azt nem
érezzük, miért, mivel győzte meg őt magát
a dráma.

Hogy ez az írás inkább dráma-, mint
színikritika, annak oka, hogy az előadás a
maga színházi eszközeivel nem hoz létre
önálló jelentéssíkot, és nemhogy életre
keltené a félkésznek tűnő drámát, inkább
annak hibáit, fals hangjait teszi még
feltűnőbbé. Mivel a Teakúra még nem
irodalom és már nem színmű, ezért a
színészi játék önmagában nem teremthet
belőle hiteles világot. A színésznők -
szinte a rendezőtől is magukra hagyatva -
hősiesen küzdenek, nem a szerepek-kel,
hanem a szerepekért. Görög tragédiába illő
szenvedélyek csapnak össze a színpadon,
csakhogy ezek a szenvedélyek üresek.

Szemes Mari vehemens gesztusai, Lu-

kács Margit vészjósló, titokzatos csöndjei,
révülései épp arra hívnak fel, hogy a
mögöttük megbúvó okokat, motívumokat
keressük. De ezeket nem tudják
megmutatni. A sorrend felcserélődik,
fordított folyamat zajlik. A szenvedély
meggyőző lehet, ha drámai szituáció,
tragikus vétség vagy jellem hozza létre, de
maga a puszta szenvedély nem hozhat
létre drámai szituációt vagy jellemet.

Az előadásban nem a szemlélet, a hely-
zetek, a jellemek komikusak, hanem a
hiteltelen gesztusok, reagálások, a puszta
attrakció, hogy két nő egymás haját
cibálja. A színészi játék nem tudja elhitetni
az erőviszonyok eleve indokolatlan
változásait sem (feltűnő ez például abban
a jelenetben, amikor Bella hirtelen
meghunyászkodva Berta előtt, oda-adja
neki a pénzét, pedig egy pillanattal
korábban még ő félemlítette meg Bertát).
Azt sem érezzük, hogy itt valódi erők
csapnának össze. A realista játék-stílus, a
naturalisztikus játékelemek sem képesek
reálissá varázsolni ezt a világot.

Csányi Árpád díszlete is majdnem na-
turalista módon tölti be az abszolút
konkretizált játékteret, s ugyanolyan
eklektikus összevisszaság uralja a szín-
padképet, amilyen a darabbéli lelkekben
uralkodik. Éppen az a baj, hogy az ap-
rólékosan kidolgozott, naturalista dísz-
letnek még a jelképes elemei is konkre-
tizálnak, nem pedig tipizálnak, mert nincs
mögöttük a jellemek hitele és hát-tere, s
ugyanez a helyzet Schäffer Judit
jelmezeivel is. Nincs belső motivációja,
ábrázolt társadalmi vagy lélektani gyökere
Bella rendetlenségének és lomposságának,
Berta pedánsságának, levendula-illatot
sejtető csipketerítőinek és habos selyem
hálóingének, irigyelten dús és nett
frizurájának. Egyszerűen el kell fo-
gadnunk, hogy ők ilyenek, és ezért kör-
nyezetük is ilyen. A jelkép konkretizál, de
úgy, hogy nincs mögötte konkrétum. Csak
a lecsúszottság érződik mindenütt, de,
hogy a hajdani professzor lánya miért
alszik rézágyon, s hogy miért alakultak ki
- ahogy Berta mondja - „lumpenallűrjei",
arról fogalmunk sincs. A Tea far two

andalító dallama sem kárpótol mindezért.

Sárospataky István : Teakúra (Várszínház)
Rendezte: Sík Ferenc. Díszlet: Csányi
Árpád. Jelmez: Schäffer Judit. Zene: Simon
Zoltán. Dramaturg: Bereczky Erzsébet.
Játékmester: Tatár Eszter.

Szereplők: Szemes Mari, Lukács Margit,
Virágh László.

RÓNA KATALIN

Megértő mosoly

A Tündérlaki lányok
a József Attila Színházban

Az elmúlt évadban sokan aggályosko-
dóan figyelték az új utat járni igyekvő
József Attila Színházat: vajon a más-fajta
igényekkel föllépő, másfajta mű-
sortervvel dolgozó színházi vezetés, szín-
játszási forma nem idegeníti-e el a közön-
séget kedvelt színházától ? Mahagonnyk-
kal, III. Richárdokkal meg lehet-e tölteni
a József Attila Színházat? Eltávozott
kedvelt színészei nélkül megél-e majd
Angyalföld teátruma? A József Attila
Színház idei első bemutatójával sokszínű,
sokárnyalatú, bár némileg két-élű választ
ad az ellendrukkereknek, a kétkedőknek.

A Tündér/aki lányok bemutatója né-hány
tételt ugyanis már az első körben
bizonyít. i. A József Attila Színház nem
akar mindenáron profilt cserélni, nem
zárkózik el a könnyű szórakoztatástól
(nem tette eddig sem); 2. Lehet
szórakoztató darabokat találni a század
magyar irodalmában is. Nem kell föltét-
lenül az untig ismerteket erőltetni, netán a
lényegesen sekélyesebb, legtöbbször kül-
földi bulvárdarabok közül válogatni;; 3.
Lehet a vidámító színjátszást színvonala-
san, ízléses humorral is művelni; 4. A
színház új, fiatal női gárdája ki tud
állítani egy olyan produkciót, amelyben
hat, közel egyenrangú női szerep van.

S persze, ha nem is A Tündér/aki
lányoknak és a hozzá hasonló könnye-
debb színműveknek kell képeznie egy
színházi repertoár gerincét-az előző évad
tanúsága s az új évadra tervezett műsor
szerint a József Attila Színház vezetése
nem is akar lemondani arról, hogy igé-
nyesebb művekkel lássa el közönségét -,
mégis az efféle jó színvonalú elő-adás
elfogadható és biztosan a nézők-nek is
tetsző színfoltja lehet egy színi évadnak.

Hét évtizede annak, hogy Heltai Jenő, a
nagyváros, a polgárság elegáns, tréfás
lírikusa, bohó költője, fanyar-megértő
megidézője színpadra álmodta A T ü n -

dérlaki lányok történetét. Özvegy Bergné,
négy lánya és a többiek: a manikűrös-nő,
a derék tornatanár, a bohém újság-író, no
meg a bankárból lett báró hol andalító,
hol szívszorító, s valljuk be,



mára mosolyogtató históriáját. A sztorit,
amelyben a szép Boriska a Tündérlaki
nevet a színház és a gazdag bankár-báró
adta neki -- föláldozza fiatalságát,
önmagát, becsületét a családért, a lányok
tisztességéért. A szépségéért ünnepelt
színésznőcske a báró szeretője, és a köl-
tőért epekedik. Míg a többiek élősködnek
rajta, mindenét, még a szerelmét is
odaadja a család látszólagos romlat-
lanságáért.

Heltai színjátéka szabályosan szerkesz-
tett színmű. Sem naiv bája, sem halvány.
inkább csak látszólagos társadalombírálata
nem emeli kora legfontosabb színpadi
alkotásai közé. Ha ugyanis lehetett volna
valamiféle megfogható társadalomkritikai
éle a darab első részének, úgy azt a boldog
vég rózsaszínné tett indulata, kiegyező
hangulata amúgy is semlegesíti.
Mindazonáltal ha egy szín-ház ma
műsorára tűzi Heltai játékát, jól teszi, ha
nem akar belőle semmi lényegi kritikai
szándékot kicsiholni. Nem kíván benne
semmiféle - egyébként sem létező -
politikai hangsúlyt, netán napjainkra
értelmezhetőséget fölfedezni. Amit viszont
annál fontosabb meglelni és megmutatni
benne, az Heltai figura-teremtő ereje.
Alakjai jellegzetesek, egyéniek és
megkülönböztethetőek, tisztán és hitelesen
megformálhatóak. S annyira a kort, a
társadalmi meghatározottságot adják, hogy
a fölkínált szereplehetőségekért érdemes
eljátszani a darabot.

Valló Péter, aki immár hagyományos
vendégrendezője a József Attila Színház-
nak, pontosan mérte föl lehetőségeit. A
Tündér/aki lányokat A Tündér/aki lányokként
játszatja el. Nincs sem elvenni-, sem
hozzátennivalója. Nem kíván karikírozni,
sosem volt felhangokat, áthallásokat
keresni. „Csak" nagyon precíz és hiteles
képét kívánja adni a színjáték idejének,
mondanivalójának. Rendezése ugyanakkor
nem nélkülözi azt a leheletnyi iróniát sem,
amely nélkül ma már valószínűleg nem
lehetne Heltait eljárszani, Teszi ezt
fölényes mesterségbeli tudással, jó
ritmusban, egységes stílusban, jeles
színészvezetésével, hangsúlyt adva a
jellemek sajátságainak, az egyénítéseknek.
Szlávik István színpadán egymás mellett
élnek az enteriőrök - látványos, elegáns
keretet adva a játéknak. Miként
dekoratívak és korhűek a vendégtervező
Szakács Györgyi kosztümjei.

A Tündérlaki lányok legidősebbikét, a
család s önmaga „áldozatát" Fehér Anna
játssza elegánsan, higgadt-hide-

Heltai Jenő: A Tündérlaki lányok (József Attila Színház). Fehér Anna (Boriska) és Józsa Imre
(Pázmán Sándor) (MTI fotó -- Földi Imre felv.)

teremt hiteles figurát Malvin néni, a jobb
napokat látott, alázatos és szolgálatkész
manikűrösnő szerepében.

Kaló Flórián kimértségében, férfiúi
hiúságában, sértettségében és újat érző
kalandvágyában teszi egésszé, már-már
rokonszenvessé a bankárból lett báró
szerepét. Józsa Imre játssza a bohém
újságírót, az alanyi költőt: Pázmán Sándort.
Figurája tud kedves lenni és bohó, ám
jelentéktelenebb, mint Heltai Pázmánja.
Talán van szíve is, de lénye, figurája, széles
gesztusai kisszerűek és lényegtelenek. Nem
tudja elhitetni, hogy nemcsak az ünnepelt
színésznő, de még az üdén szép, tiszta,
fiatal Sárika is szerelmes belé.

Újréti László remekel „úgy is, mint
tornatanár, úgy is, mint magánember".
Nemcsak élettel telíti a hangoskodó,
számító Petrencey alakját (akinek ez a
valódi neve, mert ízig-vérig előkelő magyar
ember ...), hanem egy osztály tipikus alakját
mutatja meg. Karakteralakítása az ostoba
korlátoltság, a beképzeltség, a nagyképűség
és a legmélyebb tisztességtelénség képe.

A Tündér/aki lányok Valló Péter jóvoltából
nem erőltetett vidámkodással és nem szívbe
markoló tragédiával kelt élet-re a József
Attila Színház színpadán, hanem úgy,
ahogy azt Heltai képzelhette: megértő,
megbocsátó mosollyal.

Heltai Jenő: A Tündérlaki Tündérlaki (József
Attila Színház)

Rendező: Valló Péter m. v. Díszlet: Szlávik
István. Jelmez: Szakács Györgyi m. v. Zenei
összeállítás: Seregély István. A rendező
munkatársa: Lehoczky Orsolya.

Szereplők: Szabó Éva, Fehér Anna, Borbás
Gabi, Málnai Zsuzsa, Ivancsies Ilona, Martin
Márta, Fördös Magda, Kaló Flórián, Józsa
Imre, Újréti László, Köves Ernő,

gen és szilárdan. A színésznő egyszerre
tud fölényes-kőkeménven elszánt és vá-
gyakozón, boldogan tiszta lenni. Van
hangja a szerénységre és a becsületre, a
szerelemre és a megadásra. Színészi játé-
kának legnagyobb érdeme, hogy miköz-
ben nem titkolja önzetlenségének, szé-
gyenének kis tragédiáját, egy pillanatig
sem csábul el az érzelgősség felé.
Mindvégig őrzi és sejteti azt a csipetnyi
iróniát, azt a halvány gúnymosolyt,
amellyel Boriska önmagát, környezetét, a
tisztességes tisztességtelenséget, az erkölcs
nélküli morált szemléli. S ettől válik
alakítása igazzá, máig szólón hitelessé.

Naiv gyermeki báj, ujjongó rácsodál-
kozás, valódi szépség és az őszinte ön-
feláldozás készségének elszántsága élteti
lvancsics Ilona Sárikáját. A legkisebb, a
még szívvel élő Tündérlaki lány hitét
játssza el a színésznő, megannyi ked-
vességgel, ártatlansággal, tiszta humorú
gesztussal.

Málnai Zsuzsa szerelemtől elvakult
Mancija pontos ábrázolata a leendő
nyárspolgárfeleségnek. Világosan lát-tatja
a lány színeváltozásait: a férjhez menés
vágyát, a hozomány megszerzésének riadt
vállalását, a megnyugvást, amint a boríték
már a kezében van s a boldog
beletörődést, hogy esküvő után lehetőleg
nem érintkezik „más erkölcsű" nővérével.

Borbás Gabi Olgája a szigorú erkölcs
leple alatt kimért, hideg és önző. Özvegy
Bergnét, a lányok anyját, a dámát és a
színházi mamát Szabó Eva játssza
derűvel, álságos odaadással, szertelen té-
tovasággal és tanácstalan hüppögéssel.
Aggódni tud valamennyi lányáért és
persze saját magáért, a Boriska megte-
remtette jólétért és a tisztességes ren dért.

Martin Márta bővérű humorral, kedv-
vel, némi szeretetbe oltott irigységgel


