
Mária karaktere. Schütz Ila játéka egye-
netlen, nem formál igazán jellemet.

Pusztaszeri Kornél nem tudja legyőzni a
hálátlan szerepből fakadó nehézségeket.
Fabiano Tóbiás és Andor mellett sokszor
csak fölösleges harmadik. Vala-milyen
színészi leleménnyel önálló személyiséggé
kellett volna formálni ezt a figurát, hogy ne
csak a szájába adott szövegekkel indokolja
színpadi jelenlé-tét.

A vígjátéki cselekmény ellaposodik., és
céltalan, üres komédiázássá válik egy-részt
Malvolio karikatúraszerűsége miatt,
másrészt Mária és Tóbiás poénokból
építkező alakításainak következtében. És
hiába uralkodik el ezen az előadáson a
vígjátéki. jelleg, mégsem tudja markánsan
jellegzetessé tenni.

A lírai történet hol az erotikus túl-
hajszolásban, hol az üres szépelgésben
veszti el hitelét. Az előadás sem filozofi-
kus, morális mélységeket nem bont ki, sem
nem teljesedik ki legalább a szerep-
cserékből és személytévesztésekből eredő
bohózatiságában. Ezért a kétféle cselek-
mény, a vígjáték világának két fele nincs
igazi kölcsönhatásban, esetleges a kapcso-
latuk. Nincs igazi kontraszt., é s hang-
súlyozva egymás különböző jellegét, nem
erősítik fel egyteás hatását, mert nem elég
hitelesek. ezek a halások.

Sztankay István egy kissé koros, élveteg
és szépelgő Orsinót csinált Shakespeare
.költői lelkületű, melankolikus, de
szenvedélyes, megszállott szerelmeséből
Lekerekített, teátrális gesztusai, emelke-
dett, a szenvedélyeket csak illusztráló
szavalása ellenszenvesebb figurát formált
Orsinóból, mint amilyen. Ami őbenne
komikus azt Shakespeare csak finom
iróniával érzékelteti. Nem a figurán belül
teremt távolságot, hanem úgy, hogy mellé
helyezi az egészséges Violát. Sztankay
mintha Orsino paródiáját j á t szaná. Ennél
a szerepnél a színészi külsőségekből, a
teátrális gesztusokból, az érzelmek
illusztratív megjelenítéséből megannyi
tulajdonság válik, melyek fel-nagyítlak az
ábrázolt alak jellegzetességeit. Így- lest.
Orsino melankóliájából túlérett puhányság,
filozofikus szerelmi tépelődéseiből
szépelgés, megszállottságából pózolás, Ezt
az Orsinót persze hogy- nem tudja szeretni
Olivia; és kész csoda, hogy Viola eped érte.

Viola, Shakespeare üde, lendületes
teremtménye a Madách Színház előadásán
üres közegben mozog, s erényei így
elhomályosulnak. Viola érzelmes
megnyilvánulásait ellenpontozza ugyan

az álruhás helyzet komikuma, de nem
fedheti el őket teljesen. Ám Almási Éva
Oliviája annyira kacér és buja, hagy Viola
vele közös jelenetei nem az érzelmek
zűrzavaráról, hanem a sikertelen testi
közeledésről szólnak. Fizikai kapcsolatuk
sokszor- már nem is komikus, hanem
egyenesen perverz. Nem vitás, hogy a
szerepcsere fizikai konfliktoshelyzeteiből
származó komikus lehetőségeket ki kell
használni, de árt az előadás-nak, ha ez az
érzelmiek ábrázolását helyettesíti. Viola
szerepében Piros Ildikó nem használta ki
teljesen alkatának előnyeit. Nem mert
igazán sem fiús lenni nő létére, sem hang
súlyozottan nőies maradni a.
férfiálruhában.

Szerepértelmezésében, a nem pusztán.
verbális színészi eszközök, gesztusok,
ötletek tekintetéhen a leggazdagabb és
legszerencsésebb alakítás Gyabronka
József bolondja. Az ő erényei a
magánszámokban domborodnak ki igazán;
alakja a vígjátéki helyzetekben többnyire
összemosódik a többiekével. Csakhogy a
bohóc dalai és alakjának kitágított.
jelentése sem tudják felborzolni a vígjáték
sekély vizeit. Bármilyen jó az, amit csinál,
végül is csak félcicomázza az előadást.

A Vízkereszt eddig Radnóti Miklós és Rónay
György, illetve Szabó Lőrinc fordításában
volt. nálunk ismeretes. A Madách-beli
bemutató egy új változat, Mészöly Dezső
fordításának a premierje. is volt egyben.
Vajon - ezen az újdonságon túl mi újat
láthatunk a Madách-ban? Nem. sokat.
Szirtes Tamás rendezése nem tárta fel a
szituációkat, a színészi játék általában nem
teremti meg a figurák hitelét. Ez az előadás
nem bonlakoz-tarja ki azt a többletet, ami
pedig a szövegben magában benne van.
Shakespeare szövegében: a Radnóti -
Rónay-átköltésben éppúgy, mint Szabó
Lőrinc vagy Mészöly Dezső kiváló
tolmácsolásában. A mulasztást a díszlet, a
világítás vagy a zene külsőségesen
„mélyértelmű" alkalmazása, semmiképp
sem pótolhatja.
Shakespeare: Vízkereszt v a g y a m i t a k a r t o k (Madách
Színház)

F o rd í t o t t a : Mészöly Dezső. Dalok: Bródy
fanos. Díszlet: Makai Peter. Jelmez: Vágó
Nelly. Rendező: Szirtes Tamás.

Szereplők: Sztankay I s t ván , A lmás i É va ,

Piros Ildikó, Huszti Péter, Szerednyey Béla,
Haumann Péter, SchüTz Ila, Gyabronka
József, Pusztaszeri Kornél f. h., Lippai
László f. h., Juhász Jácint, Karczag Ferenc,
Fillár István, Laklóth Aladár f. h., Both
András f, h.

BÁNYAI GÁBOR

Íme , egy ros sz e lőadás

T om S t o p p a r d a Madách K amarában

Tom. Stoppard méltán lehetne akár
háziszerzője is a Madách Színháznak.
Mindketten félúton vannak. ugyanis:
valahol a lektűr és az irodalom között az
egyik - valahol a, lektűr és a színház
között a másik.

Stoppard nálunk a. R o sencrantz és

Guildenstern halott című darabjával lett hűes.
Drámaírót sejtetett, aki a félelmet és a
szorongást ' lírai dialógusokba, ördögi.
helyzetekbe volt képes sűríteni.
Shakespeare-t használta trambulinnak, s
nem hason landolt a színházi.
medencében. De már ott érezni lehetett,
hogy Stoppardnak nincs filozófiája: ami
annak tűnt, az divat és titokzatosság volt,
csillogó elfedése a hamleti
sorskérdéseknek, Ami Stoppardot izgatta,
az valódi probléma volt -- ahová kifutott
a darab, az katarzis helyett. érzelgősséget
kínált.

A Madách Kamarában most bemu-
tatott. nem éppen új színműve is használ
trambulint. Ha. nem is olyan pontosan
körülhatárolhatóan egyetlen. dara-bot,
mint az előbb. Ezúttal Csehov kezét
keresi baljával, hogy jobbjában szeb- ben
fogjon a tolla. A z Ínye, egy szabad ember

amolyan szószátyár Csehov-utánérzés: itt
mindent kimondanak, megmutatnak, a
nézőtől elveszi az író a fülfed e t é s

lehetőségét. A szöveg alatti Stoppardnál a
fölszínre kerül s ezáltal egydimenzióssá
züllenek a fIgurák es a helyzetek is. Azaz:

nem teljesen. Mert líra filozófiája nincs is
írónknak, a lektűr-ben igen otthonosan
mozog, s jó irodalomból lop. Darabja
pszeudo vonásokat mutat: mintha igaziak
lennének. a helyzetek, mintha hús-vér
emberek problémái, elrontott életek
ütköznének.

Ez a m i n t h a pedig talán a legkorsze-
rűbb megközelítési. forma, már ami a
népszerűségét illeti. Ami valóban
felkavaró, azt a (művészetben)
problémátlanságra szocializált
közönségünk úgyis el-utasítja. Részben,
mert nem kívánja meghosszabbítani napi
gondjait, s ehhez kapó-ra jón a
tömegkommunikáció szolgáltatta kabaré-
színvonalú szórakoztató megnyugtatás.
Másrészt azért, mert a problémákkal való
szembenézés gyötrelme csak nagyon
keveseket vonz, tehát



az igazi művészetnek igencsak szűk a
közönségbázisa. Reformpolitika, gazda-
sági szigor, áremelések évadján a dráguló
életet csillogóbb cirkusszal szokás feled-
tetni. Ebbe a tendenciába a katarzis nem
illik bele. De nem lehet mindig
nevettetni! Ilyenkor jön kapóra a közép-
fajú színmű, mely szomorkás, „elgon-
dolkodtató" - és mégis megoldást kínál
ebben a „csúnya" világban.

Ezt a hivatalosan biztosan nem kár-
hoztatott, de a társadalmi fejlődés szem-
pontjából kívánatosnak nem mondható
eszményt tudta szinte töretlen sikerrel
megvalósítani - Stoppard segítségével - a
Madách Színház. Nagyszerű színészgárda
állt rá erre a pszeudo-színházra, nevetést
és sírást bármikor könnyedén kiváltó,
remek csapat.

Pedig közegükből kiszakítva újra meg
újra kiderül, hogy nem a képes-

ségeikkel van baj - leginkább csak a
kényszerű beidegződéseikkel.

De már a színészek sem mindig tudják
előadássá menteni a lektűrt. Ebből a
szempontból szimptomatikus az Íme, egy
szabad ember előadása. Ezért érdemes
foglalkozni vele. A pszeudo-színház
(remélt) csődje olvasható ki belőle.

Vayer Tamás a kis színpadot térré tágító
forgószínpadán a szerzői utasítás-nak
megfelelően él együtt egy angol pub és
egy lakás - a főhős, az álmodozó feltaláló
George Riley életének két szín-tere. De
már itt kezdődik a baj. A pub helyett bárt
látunk - a lakás meg félúton van egy
angol ház és egy angyalföldi szoba-
konyha között. Remek megoldás : már a
díszlet sem szituál. Nehogy túl közel
érezze magához bárki is a történetet. De
azért ne legyen túl messze sem. Mintha
rólunk szólna. Mintha mégsem. Ide
toppan be Riley-Sztankay

István a címadó mondattal. Ismét zavarba
jövünk: a bokán harmonikázó nadrág, a
kalap, a bajusz, az esetlenség - mintha
Chaplint idézné. De másképp mozog,
másképp szólal meg. Ez nem a kiszolgál-
tatot t-álmodozó-becsapatt-önbecsapó-
tragilkomikus kisember ez egy önsajnáló,
magától lépten-nyomon megható-dó,
percenként az eszmei mondandó-pótlékot
fogalmazó figura, akinek előre
kiszámítható a története.

Mr. Riley ugyanis feltaláló. Még nem
talált fel soha semmi hasznosíthatót, de
most a nagy ötletek küszöbére ért. A szo-
bában természetes esőztető rendszer van a
növények öntözésére - a zsebében meg ott
lapul a kétszer felhasználható, két oldalán
enyvezett boríték prototípusa. Stoppard jó
ízlésű mesterember. Tudja, hogy a játék
tétjét az adja: Riley hisz az
elhivatottságában; már nem emlékszik, mi
elől menekült az öncsalásba, tehát teljes
szívvel teszi. Amikor a kocsmai
ivócimboráknak előadja szombatonként,
hogy otthagyta a feleségét - íme, egy
szabad ember! -, akkor ő ezt komolyan is
hiszi. Amint azt is, hogy egyszer el-jön a
meggazdagodás nagy lehetősége. A
boríték megmutatása a szentség fel-
mutatásának pillanata számára. S hogy
ezzel a többiek visszaélnek - nem víg-
játéki helyzet. Komikuma abból fakad,
hogy Riley számára minden tét az utol-
sónak tetszik.

Ezt a kocsmai jelenetet tudja először
teljesen nem érteni a rendező Szirtes
Tamás. Majd mindenki poénkodik a hely-
zet eljátszása helyett - láthatólag rendezői
utasításra -, még Sztankay sem veszi
komolyan önmagát. Akkor meg akár be is
lehetne fejezni az előadást, hiszen ha
Riley számára nincs tétje a dolognak, a
néző végképp kívülrekedt! Pedig ez a
helyzet ismerős-ügyesen bonyolított: az
egyik alkalmi barát, Harry, társnak
ajánlkozik a buta borítékötlethez, a
gyáralapítás és meggazdagodás ragyogó
jövőjét sejtetve meg. Székhelyi József
szórakoztató rutin-bohócszámot adhat
csak elő - ha komolyan venné a helyzetet,
abból még a lektűr szintjén is az emberi
árulás és aljasság képe rajzolódna ki. De
nem ez a cél: nekünk mindenkit
szeretnünk kell az előadás végén is.
Lesznek Tibor játssza a butuska ten-
gerészt, aki semmiből nem ért semmit, aki
nem lát át sem aljasságon, sem tré-fán, aki
mindig annak kontráz, akivel épp beszél -
s talán csak egyetlen pillanatra érti meg,
milyen tét forgott itt kockán. Lesznek
számára ez az egyetlen

Kis Mari (Linda), Almási Éva (Persephona) és Sztankay István (George) az Íme, egy szabad ember-ben
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illanat sem jön el - nevetőáriája csak
ülsértő, s ezzel igazolja egyébként
szrevehetetlen jelenlétét.

Pedig ebben a kocsmai közegben röp-
ennek el George Riley vágyai. A nagy-
zerű borítéktól egészen a szerelemig.
eorge hite az élettel való leszámolás
táni hit - ez adja a komikumát. Á Szirtes
ltal elképzelt Riley egyszerűen csak balek
tragikuma így egyáltalán nem lehet. A

sapost játszó Juhász Jácint a háttérben
gyekszik valódivá rendezni a jelenetet, de
z ő hitelessége csak aláhúzza a többiek
lisé voltát. A csúcspont ebben Florence
etoppanása: a lányé, aki Harryval való
andevúját kés-te le, s egy csapásra Riley
ulcineája lesz hősünk álmatag szelleme

ltal. Ezt a felületes, könnyűvérű, kalandra
yitott kis nőt Bartal Zsuzsára osztották.
em sok köze van a szerephez, melyet

gyébként képtelen is eljátszani.
Es itt hadd tegyek kis kitérőt. Több

int egy évtizede a Televízióban meg-
endezte már ezt a darabot Horváth Ádám.
tt Major Tamás volt a feltaláló: öregedő,
lehetőségeken túl is álmodozó férfi, a

zikárságból felröppen-tett vágyakkal, aki
incs azonos súly-csoportban az őt
ecsapó, a vele szórakozó, unatkozó
arrykkal (Lőte Attila játszotta
icskanyitogató, gondtalan aljassággal),
kit nem választhat egyetlen Florence sem
Galambos Erzsi ragyogóan megoldott
rózai szerepeinek egyike). Bár Horváth
dám kitűnő rendezése sem tudhatta

rodalommá varázsol-ni Stoppard
zomorkás színművét -- de legalább a
ézőtől nem vette el az azonosulás
ehetőségét. A környezet precízen angolos,

ezáltal lényegtelen -- a történet a
apaszkodó. Tragikomikus példázat -
ajor Brechten nevelkedett fel-
utatásában - az álmok képtelenségé ről,

z öncsalásról, a változtatni képte-
enségről. Nem katartikus, de megje-
yezhető, eszméltető.

Abban a televíziós játékban Tolnay
lári alakította Riley feleségét, a tiszta-

ágmániás asszonyt, aki mindig, minden-
en a rendcsinálást tartja a legfontosabb-
ak. Aki azért született, hogy a világ és az
mberek rendetlenségében biztos pont,
isszatérési-megpihenési alkalom legyen.
zért nélkülözhetetlen, ezért idegesítő
indent átmosó szelídsége, melyben egy

let keserűsége válik megoldandó fel-
dattá.

Á Madách Kamara előadásán Almási
va kapta a feleség szerepét, aki Horváth
dámnál - anno - Riley lázadó-

kitörni akaró lányát játszotta, nagysze-
rűen. Álmási Éva nem öregedett azóta
anyaszerepbe, de mindent elkövet, hogy
ez ne látszódjék. Haja simán fölfésülve,
lába befáslizva, kezében állandóan
törlőrongy, porszívó, fésű. Nem áll meg
egy pillanatra sem, a legnehezebb
pillanatokban is férje vagy lánya ruháját-
haját igazgatja. Almási nem a figura
korát próbálja eljátszani, az ugyanis
dilettáns fő-iskolai előadás lenne (bár a
szereposztás őt is erre kényszerítené). A
belső állapotra figyel. A feleség és az
anya mindent megbocsátó, pusztítóan-
óvóan szerető, idegesítően biztonságot
adó állandóságára, aggódására,
bizonyosságára. Óriási energiát fektet a
színésznő abba, hogy magát ilyennek
adja. Vegyül szép alakításában a
tapasztalt élet-élmény a színészi
fogásokkal; és az őszintesége
megkérdőjelezhetetlen.

Csak éppen fölöslegessé válik az elő-

adás hazug konstrukciójában. Amikor
Rilev szokásos szombat esti kiruccanásai
után ezúttal vasárnap becsomagol, és
bejelenti, hogy végleg elmegy - Al-mási
ezt belenyugvóan, emberét jól is-merő
előre megbocsátással nyugtázza. De
ekkor Riley valami olyasmit mond, ami
új, ami az eddigi szövegkönyvekből
hiányzott. Hogy ugyanis nője is van.
Almási egy pillanatra megdermed, ölébe
ejti folyton motozó, rendrakó kezét - de a
szituáció nem jön létre, mert Sztankay
nem játssza el, hogy neki valóban fontos
az a nő, az a szerelem-hazugság. Nem is
nagyon teheti - a rendezés ugyanis arra a
gagre koncentrál, hogy amikor kimegy
pakkjaival az ajtón, botoljék meg a
küszöbön. Vajon elidegenítés akarna ez
lenni?! (Persze, az okos színházi ajtó
bosszút áll: előbb nyílik ki, s így oda a
botlás-ütődés nevette-tő ostobasága ...)

Kiss Mari (Linda) és Sztankay István (George Riley) Tom Stoppard darabjában



Az öncsalásgépezet tagja még Riley
lánya, aki szerelmi kitöréseiben játssza
végig apja élethazugságait. Á darab talán
legszebb gondolata, hogy az apja ellen
lázadó Linda egy tragikomikus menekülés
végén ugyanolyan megverten kullog haza,
mint a Harry által becsapott Riley. Mert -
fel kell ismernünk - apja lánya. Kiss Mari
(igen rosszul öltöztetve) a rendezés
jóvoltából ugyanabba a zsákutcába téved,
ahol Sztankay is járkál. Nem eljátssza,
hanem véleményezi a figurát. Nem
megtörténnek vele a dolgok, hanem
kiszámítható eszmei tanulságok derülnek
ki sorozatban. Ezért nincs ideje részt
venni a szituációkban.

A legképtelenebbül az utolsó jelenetben
lepleződik le az egész álszínház. Riley
verten hazakullog. Sztankay talán itt a
legchaplinesebb. Lánya már néhány órája
visszamenekült az anyja által biztosított
langymeleg biztonságba. Álmási tesz-
vesz, ételt melegít - nem változott semmi
az életében. Sztankay megígéri lányának,
hogy végre munkát vállal, de a
munkaközvetítőben bizonyosan jelent-
kezik, legalább a neki járó segélyt föl-
venni. Elered az eső - s lám, működni
kezd a szinte elfelejtett találmány, a tető-
ről szivacsáttétellel vizet közvetítő ter-
mészetes szobanövény-esőztető berende-
zés. Persze Riley-módon: az öntözés el-
állíthatatlan. Linda a vizet törli, George
vödröket hoz. Aztán amúgy vizesen le-
ülnek egymással szemben: megejtő szo-
morúsággal nézik egymást és a közön-
séget. Szemmel „hallható" a mondanivaló
: mindent értenek ők ott fenn, a
színpadon: az elrontott életüket és a ha-
zug álmaikat, és remélik, hogy nyugodtan
és szomorúan, de nem igazán keserűen mi
is értjük mindezt, ott lent.

Ha ennyire értik a maguk sorsát, akkor
nem volt az egész játéknak tétje? Á darab
minden szava hazugság? Mindez föl sem
merül ebben a nem-színházi estében,
mely végül is teljesíti a Madách Színház
szerinti célját: mintha á valóságról szólna,
mintha a katarzisig jutna, mintha élet
lenne benne, mintha színészi
teljesítményekre késztetne. És a sok
„mintha" közt elvész a színház lényege.
Ráadásul már hazudni sem képes
hitelesen, hihetően a társulat. Talán mert
túl régen kell csinálják. Talán mert a
színész is hús-vér, itt és most élő ember,
aki a zsigereiben valóságot rak-tároz,
idegeiben életet cipel.

Á közönség talán még becsapható. Sőt:
bizonyosan. Csak épp nem túl etikus erre
utazni. Mert a középfajú színház kikophat
az időből - félreértés ne essék: nem a
bulvár és a szórakoztatás, hanem az
önsajnáló, szomorkás életpótlék. Stoppard
félúton van - mondtam - a lektűr és az
irodalom között. De legalább a lektűrt
irodalmi igénnyel műveli. A Madách
Színház mostanában a lektűrt sem méri
saját lehetőségeihez. Tönkremenő színé-
szei, kapkodó bukásai és kétségbeesett
sikerei nem garantálnak közeles változást.

Hát íme, ezért érdemes egy gyorsan
felejthető rossz előadásról gondolkodni.
Mert néha egy pörsenés árulkodik csak a
romlott vérről.
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Kecskeméti előadások

Két évvel ezelőtt, amikor Gyurkó László,
Hernádi Gyula és Jancsó Miklós került a
kecskeméti Katona József Szín-ház élére,
felbolydult a színházi közvélemény. Nem
csupán azért, mert a vezetőségváltozás
eladdig szokatlan módon zajlott le, hanem
azért, mert az új vezetés intézkedései,
módszerei erős feszültséget okoztak
szakmán belül. A két év eseményei
alapján az szinte szóra sem érdemes, hogy
egy kialakulóban levő, s illetékes
fórumokon jóváhagyott és támogatott
színházi-művészi koncepció az egyik
percről a másikra érvényét vesztette, de az
már igen, hogy jó néhány művész pályáján
súlyos törés következett be, hogy széthullt
egy formálódófélben levő társulat, hogy
olyan feltűnően nagy létszámú új társulat
jött létre, amely zömmel kezdőkből vagy
nem színházi gyakorlattal rendelkező
emberekből tevődött össze, hogy ezek
ismeretlenségét ellensúlyozandó s a
nagyobb hírverés érdekében az első évben
„neves fővárosi művészek"

közreműködésével állították színre az
előadások egy részét, hogy a magyar
színházi gyakorlatban példátlanul magas
fizetéseket, gázsikat, közre-működői
díjakat fizettek, hogy egy-egy produkció
költségvetése horribilis összegekre rúgott,
s hogy a nyilatkozatok s a színházvezetés
új módszereinek kísérlete címén
szokatlanul és - gazdasági helyzetünket
figyelembe véve - pazarlóan bő anyagi
lehetőségek ellenére a művészi eredmény
elmaradt a kísérletet, a beérést számításba
vevő türelem diktálta mérsékelt
várakozásoktól is.

Am amilyen hirtelen s különös módon
jött, ugyanúgy távozott az évad közepén
Jancsó Miklós és Hernádi Gyula. Gyurkó
László, aki fődramaturgból időköz-ben lett
igazgató, s a szezon végéig meg-maradt a
posztján, az 1985-86-os évadra már átadja
megbízatását másnak, ám művészeti
vezetőként még tovább ténykedik a
színházban. A tervek s az ígéretek pedig
füstbe mentek. A különböző nevekkel
feldíszített tanya-, iskola-, be-avató,
stúdió-, nagy- és kisszínházi el-képzelések
helyett monstruózus vállalkozások
születtek, a nézőt komolyan
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