
ÉZSIÁS ERZSÉBET

Nyitánya Radnóti Miklós
Színpadon

A Radnóti Miklós Színpad 1985 őszétől új
vezetéssel működik. Bálint András
személyében olyan művész került a szín-
ház élére, akitől bízvást az előadóművészet
újjáélesztését és egy olyan kisszínházi
struktúra létrejöttét várhatjuk, ami ma
igencsak hiányzik fővárosi színi életünk-
ből. Művészi törekvéseit jól tükrözte már
tavalyi nagy sikerű műsora, a Szép Érnő és
a lányok.. Mit mutat a színház első félévi
mérlege, amelyből természetesen még nem
lehet általánosítani, de néhány fontosabb
jegy azért már kiolvasható.

Elsősorban a nemes irodalmi anyag
jelenléte, méghozzá olyan műfajokban,
amelyeket a Radnóti Színpad sajátos
adottságai elbírnak, sőt megkívánnak.
Ilyen az egyfelvonásos újrafelfedezése
abból a magyar drámatörténeti korszakból,
amely még tartogat meglepetéseket és
rejtett értékeket az utókor számára. A
huszadik század első harmada különösen
kedvelte és művelte ezt a műfajt. Sze-
rencsés ötlet volt egy ismertebb Molnár
Ferenc- és egy ismeretlen Lengyel
Menyhért-egyfelvonásost ötvözni egy
előadássá. A két mű ezúttal két utat is
jelöl: a könnyebb sikerek felé vivőt,
amelyen Molnár járt, és a nagy drámai
lehetőségekkel párhuzamos teljes feledést,
amely Lengyelnek jutott osztályrészéül.

Az ibolya
Az ibolya - amely az Előjáték. Lear királyhoz
és a Marsall című egyfelvonásosokkal.
szokott egységet alkotni - lehelet-könnyű
és leheletfinom színházi toll-rajz. Néhány
szellemes dialógus, három remek portré:
az igazgatóé, a zeneszerzőé, a kóristalányé,
sőt egy negyedik, a színházi szolgáé; némi
irónia és Molnár Ferenc-i humor - ennyi a
receptje a darabnak. Az ibolya, ha jól
játsszák, remek szórakozás. És Valló Péter
rendezésében szerencsére jól játsszák.
Elsősorban a két vendégművész, a
színigazgatót alakító Kern András és a
zeneszerző szerepében J ordán Tamás.
Kern igazán elemében van, ezúttal úgy
formál meg egy humoros figurát, hogy
semmi sem emlékeztet a kabaréból
rárakódott manírokra. Köny-

nyed, elegáns, egy csipetnyit kesernyés -
amilyennek Molnár megírta: „a szultán
trónján egy moralista". Jordán Tamás
zeneszerzője a kívülálló naivitásával cso-
dálkozik rá a színház belső világára. Ó
még nem tudja, hogy ez „immorális hely",
ahol a nők mind felajánlkoznak, még csak
nemis szerepért, hanem a kóristatagságért.
Kivéve az „illatos mezei ibolyát", Sobri
Ilonkát. Ő ugyanis egy-szerűen beleszeret
az igazgatóba, mert a szerepcsere miatt
hivatalszolgának nézi. A valódi színházi
szolgát Dobák Lajos formálja meg kitűnő
arányérzékkel. Ma már nincsenek ilyen
mindentudó szín-házi alkalmazottak, akik
a kellő időben dobják be a színdarabot a
kályhába, és a kellő időben mentik is ki.

Az illatos mezei ibolyát az a főiskolás
Zsíros Ágnes alakítja, aki a tavalyi nagy
sikerű Szép Ernő-estben a lányokat. Nem
véletlenül emlékeztet most is ezekre a
szerepekre. Nemcsak a színésznő esz-
közei hasonlóak, hanem maga a figura is:
Sobri Ilonka egyenes ági rokona Tóth
Mancinak, a ligeti tündérnek. A
romlottságnak és az ártatlanságnak, a
bájnak és a trampliságnak ugyanaz a ke-
veréke jellemzi ezt a kóristalányt, mint
Szép Ernő lányalakjait. Még a szókincsük
is hasonló. Azt a gyönyörű képzavart,
hogy „illatos mezei ibolya, ha erkölcsileg
megszagolsz, igazgyöngy" - akár Tóth
Manci is mondhatta volna. Vagy az ilyen
hasonlatot - „A buta nők okossága jó-ízű,
mint az őszibarack" - akár Szép Ernő is
írhatta volna. Molnár azért mégsem Szép
Ernő, sokkal csillogóbb és felszínesebb
nála.

Az árny
Ez éppen a második részben derül ki,
amikor valódi drámát látunk egy miniatűr
egyfelvonásos keretében. Lengyel
Menyhért Az árny című műve is a szín-

ház atelier világáról szól - de mennyire
másképpen! Mennyire nem a külső csil-
logást és jópofáskodást mutatja meg, ha-
nem a színész igazi belső tragédiáját: az
azonosulás gyötrelmét és tébolyát. Mert
Tőrös esetében már erről van szó: a té-
bolyról. Egy valaha tehetséges színész,
aki ma már színpadképtelen, megkísérli a
lehetetlent: újra játszani. Az új igazgató,
aki mindezt kicsikarja tőle, nem tudja,
hogy Tőrös erre már képtelen, mert az
azonosulásban olyan fokig jutott el, ami
már patologikus. Izgalmas lenne tudni e
meghasonlás okait, és látni magát a
folyamatot - akkor talán egész estés lenne
a darab - az író azonban csak a
végeredményt rögzítette: a kiégést és a
végső, utolsó kudarcot.

Valló Péter rendezői trouvaille-ja, hogy
miközben a színészek ehhez a személyes
tragédiához asszisztálnak, eljátszat velük
egy korabeli kísérleti darabot szecessziós
külsőségekkel: hófehér lány-alak, sötét
éjből felbukkanó árny, panto-
mimvonaglások és sejtelmes szélsüvítés.
Mindez egyben egy színjátékstílus paró-
diája is. Az igazi dráma Tőrös belépésé-
vel kezdődik, és nemcsak a darabbeli
darabban, hanem már korábban, amikor a
próbastádiumban becitálják a kispadról.
Nyeszlett, kopott, furcsa szerzet, aki
valamikor „az alatt a gyanú alatt állott,
hogy tehetséges". És bár ezt mindvégig
csak állítják róla, Jordán Tamás Tőrösé-
ről első perctől fogva érezni, hogy valódi
tehetség, akinek színpadi súlya, hitele
van. A rémdrámában félelmetesen szug-
gesztív jelenség, de valójában már az a
próbán is, minden kopottsága és zavart-
sága ellenére. Amit Lengyel Menyhért
nem írt meg, azt a színész sem tudja el-
játszani: miért lett ez a Tőrös ilyen. De
Jordán van akkora művész, hogy érzé-
keltesse a figura bonyolultságát ott is,
ahol az író már nem segít neki. Valójá-

Szép Ernö: Az ibolya (Radnóti Miklós Színpad). Zsíros Ágnes f. h. (Ilonka) és Kern Andrés (Igazgató)
(MTI Fotó - Földi Imre felv.)
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diktatúra elleni támadásra (miközben ő
bujtja fel gyilkosságra a diktátor gár-
distáit!). Az ifjú forradalmár, személyes
indítékain túl szerelmes az újságírónő-be -
ezt elvileg is erkölcstelennek tartja, ezért
fellázad parancsnoka ellen. Iredyński még
egy szereplőt visz a színpadra: a
minisztert, aki aktív híve a diktátornak, de
házában menedéket ad a terroristák-nak,
vagyis előre bebiztosítja magát egy
esetleges hatalomátvételre. Személyében a
gerinctelen, ügyeskedő politikusok
jellegzetes típusára ismerhetünk. Ő a
„megrögzött ironikus", aki benne van
ugyan az események sűrűjében, de min-
dent kicsit kívülről szemlél. Lehet, hogy
ezt az érzést Mensáros László játéka kelti
bennünk, aki ugyancsak kívülről nézi
önmagát és az előadást. Ennek ellenke-
zőjében a rendező sem segít neki. Gáspár
János lassú, vontatott, rövid időtartama
ellenére is hosszúnak tűnő előadást pro-
dukált. Olyan hibákkal, amelyeket a
közönség reagálása jelez. Egy drámai
összecsapás végén például nem lehetne
kuncogás a nézőtéren, mert akkor az
alapvető hatásmechanizmus rosszul mű-
ködik. Nem segítik a játékot Csikós Attila
szegényes és ízléstelen bútorai sem.lr

T

edyński: Terroristák (Radnóti Miklós Színpad)
an a szemünk láttára születik a színházi
soda: az egyfelvonásnyi írói ötletet úgy
elti életre a színész, hogy a mesterség
inden gyötrelmét és kudarcát képes
egmutatni.
A nők mindkét darabban kisebb sze-
phez jutottak. Gordon Zsuzsa és Her-

eg Csilla mindkét egyfelvonásosban,
hirring Viola és Dőry Virág az elsőben
esznek részt. Fehér Miklós díszleteit a
ásodik részben a szemünk láttára rende-

ik be, hogy ezáltal is megismerjük a
zínház kulisszatitkait. Szakács Györ-
yinek hálás feladat jutott: a Molnár-da-
bban különböző típusú kóristanőket

ell öltöztetnie, A z árnyban pedig a sze-
essziós rémdráma igényel mutatós jel-
ezeket.
Már ebben az idei első bemutatóban is
tható az a kezdeményezés, hogy ven-
égművészeket hívjanak. Ez mindenkép-
en szerencsés tendencia, amely egyrészt
lfrissíti a társulatot, másrészt megoldja
szerepgondokat, és nem utolsósorban

izonyos hírnevet is szerez a színháznak.
iszen valljuk be, a közönség ma is
yakran egy-egy kedvenc színészéért
egy színházba, és nem az íróért vagy
ndezőért. Jó választás volt Jordán Ta-

más, Kern András és a rendező Valló
Péter meghívása.

A második bemutatót pedig Mensáros
László és Takács Katalin neve fémjelzi.
Takács Katalint hosszabb szünet után
öröm volt ismét színpadon látni. Men-
sáros olyan „nagyágyú", akiért komo-
lyabb fajsúlyú műre is beülnek a nézők.

Terroristák
A kortárs lengyel szerző, Ireneusz
Iredyński drámája valahol Közép-
Amerikában játszódik, ahol a katonai
diktatúra megdöntésére felszabadítási
mozgalom szerveződik. Ez a több
országra is érvé-nyes helyzet olyan drámai
modell, amely-nek segítségével a szerző a
forradalom természetrajzáról értekezik.
Példabeszéde szerint helytelen az a
forradalmi gyakorlat, amely „a cél
szentesíti az eszközt" etikáját vallja és
tartja magára nézve ér-vényesnek. Ennek
a szemléletnek kép-viselője Egyes Szám,
a gerillák vezére - ellenpólusa Hetes
Szám, a fiatal forradalmár, aki
idealizmusáért halállal fizet. A konfliktus
kiváltó oka két újságíró - egyikük egy
Oriana Fallaci típusú nemzetközi
sztárriporter -, akiknek meggyilkolása jó
alkalom a gerillák vezérének a

Moravetz Levente elszánt lobogással
igyekszik életet lehelni egy valójában
sematikus figurába, és ez néha sikerül
neki. Nagy kár, hogy Csíkos Gábor a pa-
rancsnok szerepében most az elemi szö-
vegtudás szintjéig sem jutott el. (Az álta-
lam látott második előadáson egyébként is
rengeteg baki volt!) Takács Katalin szép
volt és „nagymenő", nem az ő hibája, hogy
szerepe politikai leckefelmondás-ra
kényszeríti. Iredyński drámája ugyan-is
minden politikai jó szándéka ellenére sem
jó darab. Túlságosan művi konstrukció,
egy politikai tétel mesterséges színpadi
levezetése, és nem a drámai
cselekményből és a jellemekből fakadó
evidencia.

Szóváltás
A Radnóti Színpad a legjobb hatvanas
évekbeli hagyományokat folytatja élő
irodalmi folyóiratával, amely havonként
egyszer jelentkezik. A Szóváltást mindig
más író jegyzi szerkesztőként, ő válogat-ja
meg beszélgetőpartnereit és az elhangzó
szemelvényeket az írótársakkal egyet-
értésben. A műsorvezető maga az igaz-
gató, aki ezúttal színészként is részt vesz
az esten. A novemberi első számot Balassa
Péter szerkesztette, és vitapartnereiül
főként fiatal írókat hívott: Kornis Mihályt,
Márton Lászlót, Szilágyi Ákost.

akács Katalin (Maria Schwartz) és Csíkos Gábor (Egyes Szám) (Keletí Éva felv.)



Részletek hangzottak el Esterházy Péter és
Nádas Péter műveiből. Az est „doyenje"
Mészöly Miklós volt. Míg ezeket az írókat
a közös stílusjegyek rokonítják,
rokoníthatják, addig a decemberi szám
szóvivője, Gyurkovics Tibor bevallottan
eklektikusan válogatott - főként ro-
konszenve alapján. Igy gyűjtötte csokorba
- egy estére Csukás Istvánt, Hernádi
Gyulát, Mándy Ivánt, Kiss Dénest. A
műsorvezető-szerkesztő személyisége
óhatatlanul meghatározza az ilyen estet.
Gyurkovics Tibor - aki színésznek is
kiváló! - annyi kötetlen humort, élcet és
okos csipkelődést tudott vinni a be-
szélgetésekbe, hogy képes volt fenntartani
az érdeklődést. Az ilyen íróbeszél-
getéseknek ugyanis csak akkor van lét-
jogosultságuk, ha nemcsak a partnerek
szórakoznak jól, hanem a hallgatót is
lekötik.

Kétségtelen, hogy a Radnóti Színpad
hangos irodalmi folyóirata elsősorban ér-
telmiségi közegnek szól, irodalomértő és -
pártoló hallgatóságra számít. De éppen
erre van szükség. Egy ilyen irodalmi kis-
színház a pesti „Broadway" árnyékában
saját közönséget kell hogy toborozzon. És
ez elsősorban éppen ebből a rétegből
kerülhet ki. Csak üdvözölhetjük az új
vezetés okos kezdeményezését, amely a
régi pesti irodalmi élet szellemi pezsgését
próbálja életre kelteni. Ez a változatosság
színházi életünkre is ráfér.

Molnár Ferenc: Az ibolya (Radnóti Miklós
Színpad)

Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Szakács
Györgyi. Rendező: Valló Péter m. v.

Szereplők: Kern András m. v., Jordán
Tamás m. v., Herceg Csilla, Thirring Viola,
Dőry Virág, Gordon Zsuzsa, Zsíros Ágnes
f. h., Dobák Lajos.

Lengyel Menyhért: Az árny (Radnóti Miklós
Színpad)

Szereplők: Kern András m. v., Jordán
Tamás m. v., Dobák Lajos, Gordon Zsuzsa,
Herceg Csilla, Wohlmuth István, Gyukics
Gábor, Kádár Tamás.

Ireneusz Iredyński: Terroristák, (Radnóti Mik-
lós Színpad)

Fordította: Balogh Géza. Díszlet-jelmez:
Csikós Attila.

Rendező: Gáspár János.
Szereplők: Csíkos Gábor, Moravetz Le-

vente, Mensáros László, Takács Katalin
m. v., Kelemen Csaba, Ikonga Donatien.

BÉCSY TAMÁS

A zsarnok
és a megbocsá

A Madách Kamarasz
nyolc vajsárga vagy cs
határolja Shakespeare S

drámájának a játékter
szerint négy van a jobb
lon, s középen derékszö
össze. Párhuzamosan ló
felhúzható, hogy járá
mögöttük fekete körfü
teret. A csontszínű függ
belső játékteret a fények
s így azt a sűrű feketes
ruhák közül Angelóé
színű a fekete háttérre
amikor nincs álruhában
színűéhez hasonló. A lá
nagyon szép és jó érte
és ez a jó benyomás
áthat. Ezért mondható,
szépsége minden alább

Két színházunk muta
művét: a Madách Kam
cikket közlünk a ké
szeggel az úgynevezett
szakirodalomban. Ak
elismerik, hogy a darab
tragikomédiaként keze
egyes részleteket. A d
cselekedeteik mozgatór
az előadásokban is gy
fogások.

Az itt következő cik
szól. Az utóbbiak sze
hibáival együtt is elfoga
Elsősorban mégsem a
egyensúlyt teremtsünk.
megközelítések és az
azonosan értelmezi a
pen viszonyul a rende
nemcsak a két cikk k
szerzők saját téziseik
ítéletüket. Ilyenformán
értelmezési lehetőségein
folyamat megismeréséhe
tó

ínház színpadán
ontszínű függöny
zeget szeggel című
ét. Elhelyezésük
, négy a bal olda-
gben illeszkednek
gnak, bár-melyik
st biztosítson, s
ggöny zárja le a
önyökkel kerített
élesen kiemelik,

ég öleli körül. A
majdnem azonos
l, a Hercegé --
- a nyolc csont-
tvány mindvégig

lemben kellemes;
minden jelenetet
hogy a látvány

elmondott megje-

lenítésmódot átszínez. (A díszlet Götz
Béla, a jelmez Vágó Nelly munkája.)

Az uralkodó Herceg elhagyja Bécs
városát, s a hatalmat Angelóra ruházza.
Erre a lépésre két oka van. Az egyik: a
törvények kemények, de jók; ám ő már
régóta elnéző, s a törvény erejét nem ér-
vényesíti. Az a véleménye, ha ő szigorí-
taná meg a rendet, érvényt szerezve a
törvényeknek, zsarnokká válna, hiszen
éppen az ő enyhesége „kapatta el" a né-
pet. Ebben a gondolatban a zsarnokság
egyik koncepciója jelenik meg; vagyis:
az a zsarnok, aki bűnként üldözi és szi-
gorúan bünteti azokat a tetteket, ame-
lyeknek az elkövetését az ő elnézése,
engedékenysége tette lehetővé. Ugyanen-
nek a zsarnokkoncepciónak egy másik
aspektusa jelenik meg a későbbiek folya-
mán: zsarnok az, aki bűnnek minősíti és
keményen megtorolja azt a tettet, amit ő
is elkövet. Ebbe pontosan illeszkedik az a
gondolat, hogy a törvények csak a bűnt
ítélik el, de nem a bűnöst; a tettest pedig
olyan bírónak kell elítélnie, aki
makulátlan.

Shakespeare Szeget szeggel című művé-
nek ez a gondolatköre kétségkívül kap-
csolható mai társadalmi életünkhöz, talán

Értelmezésváltozatok

tta be egyidőben Shakespeare Szeget szeggel című szín-
araszínház és a veszprémi Petőfi Színház. Alább három

t előadásról, s ez némi magyarázatra szorul. A Szeget

„problematikus darabok" között szerepel a Shakespeare-
adnak, akik a vígjátékok, között tárgyalják, bár
első három felvonása inkább komor tragédia. Mások eleve

lik, de ezen az értelmezésen belül is ellentétesen elemzik az
arab vitatott pontjai közé tartozik a szereplők jelleme,
ugója, lélektani és társadalmi háttere. Ennek megfelelően
akoríak az egymástól eltérő, olykor merőben ellentétes fel-

kek közül egy a budapesti, kettő a veszprémi előadásról
rzőinek bíráló álláspontja szögesen eltér egymástól: az első
dja, a második erényei ellenére is elutasítja a produkciót.
zért közöljük mindkettőt, hogy valamiféle mesterséges
Sokkal inkább azért, hogy érzékeltessük a szellemi
értékítéletek dialektikáját. Lényegében mindkét cikk

z előadást, a különbség inkább az, hogy a szerző mikép-
zői világképhez. Kis túlzással azt mondhatnánk, hogy
özött, hanem a két cikken belül is látens vita feszül: a

és antitézisek egymásra építésével alakítják ki végső érték-
mindhárom írás közelebb visz a Szeget szeggel

ek bővítéséhez és nem utolsósorban a kritikai alkotó-
z.


