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Vígjáték és kommersz

Vannak, akik attól tartanak, hogy az el-
romlott gazdasági helyzetnek a színhá-
zakra rótt következménye a kommersz
darabok eluralkodása lesz. Noha több-
féle kommersz létezik, talán mégis érde-
mes szembenézni a meglehetősen nehéz
kérdéssel: lehet-e és miként különbséget
tenni az úgynevezett harmadrangú vígjá-
tékok és a kommersz darabok között?

Közismert, hogy a XIX. század utolsó
negyedétől kezdődően a magyar drámák
kilencven - ha nem több - százaléka
vígjáték vagy ennek valamely változata.
Ennek okai között véleményünk szerint
eléggé nyomatékos, hogy a magyar szín-
házba járó nagyközönség mindig, a ma-
gyar színházi élet kezdetétől szórakozni
akart, és a szórakozás kedvéért járt szín-
házba. Jelezte ezt az eredetileg komoly
társadalmi kérdésekkel foglalkozó nép-
színmű tartalmi és világszemléleti meg-
változása, elferdülése a kizárólagos
szórakoztatás irányába az 1850-es, majd
határozottan a kiegyezést követő
években.

Ez az időszak több társadalmi mozgás-
iránynak is a kezdete vagy megerősödése.
A legfontosabbak egyike: ettől kezdve
lepik el a hivatalokat, intézményekei a
dzsentrinek nevezett társadalmi réteg
tagjai, s jóformán minden társadalmi ré-
tegben elterjesztik - szinte máig hatóan -. a
maguk attitűdjét, világhoz való viszonyát
es értékrendjét. Ennek - sok-sok más
mellett - egyik lényeges ismérve a látszat;
az előkelőség, a gazdagság, a tisztes-
ségesség, a becsületesség stb. látszatának
fontossága. Ehhez tartozik még az előíté-
letekben és csoportértékekben való ítél-
kezés; például bizonyos családhoz, réteg-
hez tartozás értékként való kezelése.
Lassan megkezdődik és eléggé szűk
keretek között érvényesül a társadalmi
mobilizáció; vagyis lehetővé válik a kar-
rier az elszegényedett dzsentri és a pol-
gári származásúak részére. Ha nem a tör-
vényes keretek között etikus tartalom-
mal, hát ezek nélkül. A látszat mint ér-
téket adó és értéket megtartó erő funk-
cionál; a karrierben is.

Természetes, hogy a magyar író is kar-
riert akart csinálni. Mivel a közönség
szórakozni kívánt, hát vígjátékot írt. A
pornográfjellegű vagy ehhez minéműsé-

gében hasonló szórakoztatás kivételével
nincs szórakoztató mű bizonyos aktuali-
tások nélkül. Nemcsak a politikai kabarét
élteti az aktualitás, hanem a harmadrangú
vígjátékokat is. Ugyanakkor: szóra-
koztatni nem lehet problémakörök, tár-
sadalmi jelenségek, karakterek mély meg-
formálásával; különösen, ha ezek negatí-
vok. Mivel a közönség szórakozni akart, s
mivel a karrier a társadalmi élet egyik
erőteljes mozgásiránya volt, és a látszat
funkcionált az egyik etikailag vezérlő
erőként, az ekkor született vígjátékok
világszerűségét ezek a problémakörök
hatották át. Megszületett és útjára indult
a magyar „karriervígjáték".

Persze különböző változatokban. Csak
példaként említve, Pakots József Egy kar-
rier története (1904) és Drégely Gábor A
szerencse fia (1908) című darabjának fő-
alakja azzal csinál karriert, hogy hívatla-
nul megjelenik egy gazdag és előkelő
ember estélyén - Drégely Gábor darabjá-
ban „kölcsönvett" - vagyis lopott - frakk-
ban, ott megismerkedik jelentős embe-
rekkel, elhitet magáról valamit - megte-
remti valaminek a látszatát -, s azonnal
karriert csinál. Szilágyi Géza.-Lenkei Hen-
rik Májusi fagy (1911) című darabjában is a
karrier a téma, noha némi változtatással.
Fiatal emberek tisztességesen és nagy
elszántsággal társadalomjavító munkába
akarnak fogni, de aztán végül beépülnek
abba, amit támadni akartak, és így emel-
kednek a társadalmi hierarchiában.

Voltaképp ebbe, a karriervígjátékok
sorába tartozik Gábor Andor Dollárpapa

(1917) és Fodor László-Lakatos László
Helyei az ifjúságnak (1934) című darabja
is, amely az 1987/88-as színházi évad kez-
dete a Várszínházban és a Játékszínben.

Kommerszen - nyersen és egyszerűen - a
nagyközönségnek jól „eladható", de mű-
vészileg nem értékes darabokat értünk,
éppúgy, mint a szó „bulvárdráma" stb.
szinonimáján.

Az igazi, a jelentős vígjátékok a XIX.
században is - így vagy úgy - az alakok
jellemét, karakterét szervesen kapcsolták
össze a történettel. A történet az alakok
benső világának megnyilvánulásaival,
cselekvéseivel indult el, s egyes etapjai a
karakterek viszonyrendszerének ki-
bomlása, az eredetileg potenciálisan meg-
lévő tartalmak megnyilatkozása révén
álltak elő. Ugyanakkor sohasem pusztán
csak azok az események ábrázolódtak,
amelyek a történet nyers menetrend-

jéhez tartoztak. A történet elágazásai és/
vagy a megtörténéseknek az élet távo-
labbi mozzanataira és tartalmaira való
asszociációi az alakokat és magát a törté-
netet szélesebb életfolyamatba szőtték
bele, s a viszonyoknak a többféle tar-
talmú és jelentésű hálózata teremtette
meg ezeknek a jelentős vígjátékoknak a
világszerűségét.

Mind a harmadrangú vígjátékok, mind
a kommerszek egyik alapismérve, hogy
nem gazdag szövetű világszerűséget pre-
zentálnak, hanem pusztán egy történetet.
Minden. történetnek természetesen
vannak összetevő elemei, olyan „csavar-
jai és kerekei", vagyis a továbbhaladás-
hoz szükséges oly tartalmi részei, ame-
lyek - csak dialógusokban megírt szöveg-
ről lévén szó - alakok kibeszélései révén
jelennek meg. Ezeknek a daraboknak az
alakjai nem karakterek, hanem a történet
különböző elemeinek funkciókká alakult
változatai. Általuk a történet prezentálá-
sához szükséges tartalmi „kerekek és csa-
varok" - vagyis tartalmi elemek - jelen-
nek meg; azaz nem karakterek cseleksze-
nek. Voltaképp bármely témából kialakí-
tott történetet el lehet mondani akként,
hogy a benne szereplő alakoknak nem
utalunk a karakterére, hanem csak a tör-
ténetben betöltött funkció mivoltát em-
lítjük meg. Például a karriertörténetekhez
szükség van arra, aki karriert akar csi-
nálni, s aki éppen ezért nem lehet más,
csak szegény és ifjú, de okos, jó modorú,
s aki a társadalmi hierarchia alacsony
fokán áll. Szükség van továbbá olya-
nokra, akik a környezet funkcióját látják
el, akik törekvésében segítik vagy gátol-
ják a főalakot, s akik ezért szükségsze-
rűen gazdagok és/vagy a társadalmi hie-
rarchia magas pontján vannak, és időseb-
bek. Sem a fő-, sem a mellékalakok eseté-
ben nem fontos jellemük-karakterük; csak
az, hogy a történet ezen nélkülözhetetlen
összetevő elemeit funkcionáltassák. Ha a
karriertörténet össze van kapcsolva a
látszattal, akkor az okos karrierista a
maga törekvését a látszat megragadásával
valósítja meg. Ha így, akkor ebben a
történetben a környezet funkcióját ellátó
alakoknak már eleve az a dolguk, hogy a
látszat vezérelje őket, s hogy „bedőlje-
nek" a látszatnak, sőt, hogy maguk is
építsék. Az alakok - a főalak is - ezen túl
már csak azokkal az ismérvekkel rendel-
keznek, amelyekkel az adott történet
konkrétsága látja el őket, s ez rendszerint
pusztán csak a foglalkozásuk. Vagyis
ezekben az esetekben nem egy meghatá-
rozott karakter indítja el a történetet,



amelyben különböző egyéniségű, jelle-
mű alakok vesznek részt, hanem adva
van egy írói ötletből kipattant történet,
amelynek elemeit-tartozékait hordozni-
kibeszélni - vagyis: funkcionáltatni - kell.
Az alakok pusztán erre szolgálnak, s így
válnak a történet funkcióivá, karakterek,
jellemek helyett. Benső világuk ponto-
san annyi, amennyi a történet funkciói-
nak a megnyilvánításához és valósághi-
teléhez a legegyszerűbben és a legalap-
vetőbben szükséges. Ezért csak azokat
mondják és cselekszik, amelyek a törté-
net alakulásához tartoznak hozzá. Ezek-
nek a műveknek a világszerűsége ez-
által redukálódik a nyers történet prezen-
tálására.

Ilyen jóvágású, behízelgő modorú, gát-
lástalan, de csinos és okos fiatalember
dr. Szekeres Jenő a Dollárpapában és
Boronkay György a Helyet az ifjúságnak
című darabban. Mivel mindkettőben a

látszat a történet egyik funkcionáló
eleme, a látszatot lovagolják meg. Szeke-
res úgy, hogy a szegénységben tengődő
latintanárék Kanadából hazatért rokoná-
ról elhíreszteli, hogy milliomos; Boron-
kay pedig azt a látszatot kelti, hogy a
bank alkalmazottja, holott sehol nincs
állása.

A két darab világszerűségének hiteles-
sége közötti különbségek ezen alapmoz-
zanatok után kezdenek megmutatkozni
a Dollárpapa javára. Az adott látszatot
különböző alapokból kiindulva hiszik
valóságnak a környezet tagjai. Hoffmann
Tamás, a most hazatért rokon két arany-
dollárost mentett meg csekély pénzéből;
s ezt Szekeres doktor borravalóként osz-
tatja ki vele. A gazdagság látszata itt két
aranydollárra alapozódik. Boronkay azt
a látszatot hiteti el valóságnak, hogy ő
bank alkalmazottja; a befogadónak nehéz
elhinnie, hogy ez sikerülhet. Es csak

azért lehetséges, mert a szerzők a bank
elnökét teljesen szenilisnek, feledékeny-
nek jelenítik meg, és mert a történetbeli
funkciója szerint el kell hinnie. A törté-
netek további alakulásában is zömmel
elemeik válnak funkciókká; ám ekkor is
különbséggel a hitelesség tekintetében.
A látszatgazdagság a Dollárpapában
bankhitelt nyit meg, ami a pénzügyi vi-
lágban természetes jelenség. Ibsennél is
találkozunk hasonlóval. A társadalom
támaszaiban Bernickék hajógyára csőd-
be jut, mert Bernick anyja nem értett az
üzlethez. Bernick azt híreszteli el, azt a
látszatot kelti, hogy meglopták őket,
mire azonnal kap hitelt. A Helyet az
ifjúságnak világában nemcsak az indító
mozzanat nélkülöz minden valóságalapot.
Az is, hogy Boronkay kitalál magának
egy ügyet, s most már aza látszat él, hogy
ez az ügy valóban létezik, és ő intézi.
Amiért elhiszik, az a mérhetetlen szeni-
lisség, illetőleg - a vezérigazgató részéről
- a hiúság. Noha elmondják róla, hogy
minden ügyletre pontosan emlékezik,
mégsem ismeri el, hogy erről fogalma
sincs, mert nem akar abba a látszatba
kerülni, hogy a bank egyik ügyét nem
ismeri. Ám itt is a történet eleme funk-
cionál, lévén, hogy valóságelemként ez
nem fogadható el. A történet bankban
játszódik, ahol a pénzügyekben nem is-
mertek tréfát; ott a pénzügyekre alapo-
san oda kell figyelni. A Dollárpapa törté-
nete azért hitelesebb a továbbiakban is,
mert a Kanadából hazatért rokon gazdag-
ságának a látszata reális mozzanatokra
épül. Hoffmann Tamással végrendeletet
készíttet Szekeres; a nem létező vagyon-
nak a részleteit persze ő diktálja a köz-
jegyzőnek. Szekeres azt is pontosan tud-
ja, hogy a közjegyző a végrendelet min-
den apró részletét azonnal szétkürtöli a
városkában. Mivel Szekeres okos szélhá-
mos - buta szélhámos nincsen -, a város-
nak is juttat a nem létező vagyonból. Ez
módot ad arra, hogy megjelenjen a főis-
pán és a város vezérkara köszönetet
mondani a „milliomosnak". A főispán
ezután valóban kap egy nagy összegről
szóló valódi csekket Szekerestől; miért is
ne hinné el a látszatot. A főispán alakja
mégis teljesen hiteltelen; olyannyira os-
toba, csak az arisztokrata gőgtől és elő-
ítéletektől eltöltött alak, hogy ezek vál-
nak egyedüli ismérveivé. A karrierben és
a pénzügyletekben bőven érdekelt volt a
főnemesség is, kell hát a történetbe egy
főispán, aki sok-sok mű közhelye szerint
mindig ostoba és gőgös; és hiszi is a lát-
szatot, teremti is.

Kézdy György (Koltay János) és Szemes Mari (Matild)
Gábor Andor: Dollárpapa című komédiájának várszínházi előadásában



A harmadrangú, de létező társadalmi
kérdéseket magukban rejtő vígjátékok
egyik ismérve is megjelenik az előbb
említettekben. Egyik szálukban ugyanis
mindig hiteles, de csak végső soron hite-
les és igaz tényezőt prezentálnak: a Do l -

lárpapában azt, hogy a látszat uralkodik,
a látszatot valóságosnak és értéknek tart-
ják. Azonban ezeket a végső soron igaz
tényezőket - ahogyan utaltunk rá - nem
egészen valóságos jellemekkel, inkább
csak mesterkélt alakokkal és kitalált rész-
letekben görgetik mint történetet. Es
ettől válnak harmadrangú művekké.

Ezeknek a daraboknak és a
kommerszeknek van egy közös ismérvük
is; noha ennek prezentálása megint csak
jelöl értékkülönbséget. A témába
mindenképp beleszőnek egy szerelmi
szálat, hiszen ez az, ami szórakoztató, és
ha beteljesül a nézőt a legjobb érzésekkel
tölti el. Az esetek többségében ezek a
szerelmi szálak válnak a mű domináns
részévé. s mellékessé szorítják a
társadalmilag hiteles magot.
Természetesen általában ez a szerelmi
szál sem hiteles. Nemcsak az szokott
bennük előfordulni, hogy a vezérigazgató
elveszi a gépírókisasszonyt. Az is, hogy a
főispán fia a társadalmi ér-
tékhierarchiában jóval alacsonyabb he-
lyen álló latintanár lányát veszi el, illetve
hogy a csinos, de gátlástalan karrieris-
tához a gazdag bankelnök lánya megy
hozzá. Ahhoz, hogy a Helyet a z Ifjúság-
nak világában ez bekövetkezhessen, a
szerzőknek két dolgot kell
funkcionáltatni. Két hazugságot. Az
egyik, hogy a bankelnök imádja lányát, s
minden szeszélyét teljesítse. Ez hiteles
mindaddig, amíg lovakról, ruhákról van
szó. De azonnal elveszti valóságosságát,
és csak vágyképpé válik, amint a
bankelnök rögtön, minden ellenvetés
nélkül belemegy abba, hogy lányát ne egy
másik bank elnökének a fia vegye el,
hanem Boronkay. Azt a hazugságot is
funkcionáltatni kell, hogy az eddig csak
lovaglással és a társasági élettel törődő
Klárában, a bank-elnök lányában igaz és
őszinte szerelem gyúl Boronkay iránt, s
hogy ő akar hozzá-menni.

A Helyet az ifjúságnak kommersz volta a
végén válik teljesen egyértelművé A
kommersz és az irodalmi giccs egyik alap-
ismérve, hogy a mű végén alakjaik min-
den pozitívumot megkapnak. Boronkay a
nagy gazdasági válság időszakában
nemcsak állást szerez magának a szerzők
jóvoltából, hanem az általa kitalált ügy-
ben ő lesz a vezérigazgató. Ám még ez
sem elég: gazdag, csinos és őt őszintén

imádó feleséget is kap. Vagyis a szerzőt:
oly bőven, osztják Boronkayra az élet
mindenki által pozitívnak minősített ér-
tékeit, hogy a mű világszerűségét a
hihetőtöl egészen a giccsig röpítik. De
nem-csak ő kap meg mindeni. A
bankelnök arra vágyódik, hogy
pénzügyminiszter legyen. Megkapja;
íróilag a lehető legegyszerűbb módon.
Egyszer csak telefonál a miniszterelnök,
s közli, ő a pénz-ügyminiszter. A
vezérigazgató arra vágyódik, hogy a
bankelnök letegezze. Le-tegezi. Nincs itt
aztán egyetlen „rossz ember" sem, csupa
„jó emberből" áll a világ. Es ez az
értékkezelés és értékszemlélet teszi
kommersszé, sőt giccsé a történetet.

A szerelmi szál a Dollárpapából sem
hiányzik: itt azonban némiképp össze-
függ a téma igaz aspektusaival. A sze-
gény latintanárnak két lánya van. Az idő-
sebb, Gizi. Szekeresnek a jegyese. Ami-
kor azonban a főispán és fia megjelenik,
Gizi szívének az érzése megfordul. In-
kább a rangot, az előkelőséget szeret:,
mint az okos Szekerest. „Beleszeret" a
főispán fiába. Ez a főispánfi abszolút
hiteltelen figura, lévén hogy kabaréalak-
ként imbecillis. Ha a kérdést Gizi oldalá-
ról nézzük, az jelenik meg, hogy a rang-
kórsággal és látszatokkal teli világban
mindegy, milyen a férfi, csak előkelő
legyen a családja, és magas rangú legyen
az apja. Azért Szekeres sem marad árván:
Kató, az ifjabb lány lesz az övé. Még
jobban is járt.

Jellegzetesen különbözik a két darab
befejező mozzanata is. A szélhámosság
mind a kettőben kiderül; természetesen
mind a kettőben eltussolják, de ennek
konkrét megvalósulása a hitelesség te-
kintetében megint különbözik. Fodor-
Lakatos kommerszében csak „verbáli-
san", a történet előzményeitől teljesen
függetlenül megokosodik a szenilis bank-
elnök, s kitalálja, mi is ez az ügy. Ezáltal
pusztán az ő megfogalmazásában és ez-
által lesz az eddig nem létező ügyből
valóság, amivel Boronkay is, csalása is
legalizálódik. Gábor Andor viszont egy-
részt a kapitalista pénzügy hiteles törvé-
nyeire építi,, másrészt a világszemléleten
belül maradva oldja meg a csalás eltusso-
lását. Ebben a főispán is közreműködik, s
alakja itt, a mű végén válik hitelessé. Sze-
keressei nem akar szóba állni, mert bot-
rányba keveredett, illetve mert leleple-
ződött a látszat. Szekeres azonban elma-
gyarázza neki, hogy nem történt semmi,
senki nem lopott, nem csalt, hiszen min-
denki - a város is, a főispán is - hitelt
kapott a pénzintézetektől, a hitel pedig
legális dolog. A főispán magatartása
azonnal megváltozik. Ekkor már nem
gőgös és előítéletekkel teli kabaréfigura,
hanem határozott karakterként intézke-
dik. Ő magyarázza el a pénzembereknek
ugyanazt, amit neki Szekeres. Alakja még-
is megmarad a vígjátéki miliőhöz illő-
nek; ostobasága nem tűnik el, csak hihe-
tővé válik azáltal, hogy ugyanazokkal a

Dollárpapa: Suka Sándor



szavakkal-mondatokkal magyaráz ő is,
mint az imént neki Szekeres.

Mindebből leszűrhető, hogy a Dollár-
papa harmadrangú vígjáték, a másik da-
rab pedig kommersz. A Dollárpapa har-
madrangú mivoltára hadd említsünk még
egy példát. A főispán a milliomosnak hitt
Hoffmanntól Szekeres révén nagy össze-
get kér kölcsön. Amikor kér, Szekeres-
nek nincs egy fillérje sem. A történet ala-
kulása azonban úgy kívánja, hogy legyen.
Azonnal megjelenik két bankember, akik
maguktól ajánlanak föl kölcsönt, illetve
hitelt, meglehetősen nagy összeget. Így
már Szekeres zsebében van a két csekk, s
jöhet a főispán, hogy az egyiket meg-
kapja. Jön is. Vagyis a történet elemei
fungálnak. A két pénzember a főispán
iménti kérelmének - mint oknak - az
egyszerű és egyenes vonalú okozataként
jelenik meg. Az író hozza ide őket ekkor,
s nem a valósághitel.

A Helyet az ifjúságnak viszont
egyértelműen kommersz. Hiteltelen az
is, hogy Boronkay magának állást talál
ki; semmi köze a valóságnak ahhoz, hogy
még egy ügyet is kitalál magának.
Mindezek kizá-
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rólag a mikrohelyzetek verbális poénjai-
nak az előállítását szolgálják. Kommersszé
azonban leginkább az értékhasználat te-
szi, s az, hogy mindenki „jó ember". A
szerzőpáros mindenkinek kiosztja vágy-
képeit.

*

A Dollárpapa előadása a Várszínházban
Berényi Gábor rendezésében sokkal jobb,
mint a darabból következően várni lehe-
tett. Azért jobb, mert a műnél határozot-
tabb módon szól a mához. De nem a
téma miatt.

Igaz, eltussolt pénzügyletek, csalások,
"felderítetlen bűnügyek" bőven akadnak
ma is, s a negatív valóság helyett és he-
lyébe ugyancsak építgetjük a pozitívnak
hirdetett látszatot. Létezik „főispáni" gőg
és ostobaság is. Egy vígjáték azonban
nem válik egyértelműen maivá vagy a
mához szólóvá attól, hogy témája a sze-
relem, a féltékenység, a hősiesség vagy
akár a csalás és a valóság álcázására szol-
gáló látszattisztesség elfogadása és elfo-
gadtatása. Vagyis ha a téma bármilyen
szempontból olyan, ami a mai valóság

ban is megtalálható. A témákat aktuálissá
nem önmaguk a témák teszik, ha-nem a
konkrét tartalmak, okok és motívumok,
amelyek a szerelemben, féltékenységben
vagy akár a pénzéhségben, a látszat
megteremtésében és fenntartásában stb.
az adott mában konkrétan mű-ködnek és
megjelennek. Úgy is fogalmazhatjuk,
hogy bármely általános csak az adott
egyedi konkrétságában lesz mai. Az még
nem teszi maivá Gábor Andor vígjátékát,
hogy a mai középiskolai tanárok sem
élnek jól anyagilag; hogy ma is vannak
gőgös „főispánok" és a látszat-
tisztességet fenntartó emberek. Es hogy
vannak, akik a törvényesség és a csalás
határán mozogva szereznek nagy pénzt.
Az alap ugyanis, amin ennek a műnek a
konkrét világszerűsége nyugszik - az a
látszatgazdagság, amely megnyitja a ban-
kok pénztárait hitel formájában - ma
bizony teljességgel hiányzik. A teljesítet-
len tervek költségeit, a vállalatok veszte-
ségeit kifizeti az állam - 1988 januárjától a
lakosság -, s igen-igen korlátozottak az
egyed számára a bankkölcsön lehetősé-
gei. Maivá nem a téma tehetné ezt a dara-
bot, hanem a magatartások, az attitűdök,
a csalás eltussolásának magatartásmódjai,
ha maga a darab nem a történetet közölné
csak hitelesen, hanem a mikro-
helyzeteket és az alakok megnyilatkozás-
módjait is.

Persze a színjáték mint a mai attitűdö-
ket elénk állító, és további, nem verbális
jeleken keresztül jelentéseket megfor-
máló művészeti ág mindezt megteheti.
Berényi Gábor láthatóan törekedett erre;
épp azzal is, hogy kissé szatírának, vagyis
- a vígjátéknál a negatívumok irányába -
általánosíthatóbb világszerűséggé ren-
dezte meg; legalábbis attól kezdődően,
hogy kiderül, a kanadai rokonnak egy fil-
lérje sincs.

Hoffmann Tamás alakját többfélekép-
pen lehetne eljátszani. Lehetne úgy is,
hogy hallatlanul élvezi, mi történik általa
és körülötte a családban és a kisvárosban,
élvezi, hogy végre egyszer sikeres ember;
s becsületességének hangoztatását lehet-
ne amolyan „szövegként" elmondani.
Suka Sándor azonban épp az ellenkezőjét
játssza. Kiválóan formálja meg a mai
becsületes kisembert, akinek tisztessé-
gességét érvényre juttatni akaró szándé-
kát a szélhámos gátlástalansága, de fő-
ként a helyzetből adódó hatalmi fölénye
megbénítja. A kisember ilyen pompás
megformálását nem lehetett mostanában
látni. Suka Sándor ugyanis - régebbi
korokat idéző öltözéke ellenére - a mai
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kisember azon változatát formálta meg
tökéletesen Hoffmann Tamás nem ver-
bális eszközökkel megmutatott általános
attitűdjén keresztül, aki mindent meg-
csinál, amire a hatalmi-helyzetbeli fö-
lényben lévő ember utasítja, de tudja,
hogy becstelenséget művel; olyat, amivel
alapvetően nem ért egyet. Érvényre
juttatja azt a jelentést is, hogy csak azért
teszi, amit tétetnek vele, mert - s ez az
alakítás igen lényeges eleme - a helyzet-
beli fölényből és a helyzet diktálta hata-
lomból eredően megbénították becsüle-
tességét. Es még azt is megmutatja Suka
Sándor, hogy röstelli, amiért akár csak így
is, de részesévé válik a csalásnak; illetve
hogy ezáltal teljesen idegenné válik ebben
a világban. Ez a kiváló alakítás ennek a
jelentéshálózatnak a közlésével a
művilágon belül teremt nagyon erős
ellenpontot a látszatot elfogadó és a
csalást a látszattal elburkoló környezetével
szemben. Ezzel ugyan csökken a mű
világszerűségének szatirikussága, de pom-
pásan érvényre jut az, ahogyan a mai
kisemberek kényszerülnek részt venni
azokban az ügyekben és ügyletekben,
amelyekkel becsületességük miatt nem
értenek egyet, de amelyekbe a nagyhatal-
múak által belekényszerülnek.

Közismert, hogy a szatíra igen veszé-
lyes társadalmi tényezőket mutat be
humoros formában s némiképp eltorzítva.
A hiteleset eltorzítani több irányba lehet.
A torzítás akkor történik a szatíra
irányába, ha az adott tényező társadalmi-
lag veszélyes mivolta is megőrződik a
humoros megformálásban; a rossz értelmű
kabaré irányába akkor, ha a verbális
humor vagy a szűk és alacsonyrendű
helyzetkomikum érvényesül a veszélyes-
ség helyett. Az előadásban a torzításnak
mindkét változata megjelenik.

Először azonban hadd utaljunk az első
részre, amely ugyancsak csökkenti a sza-
tirikusságot. Ebben azt látjuk, hogy Koltay
János latintanár és családja nyomorog.
Eddig hitelből éltek, mert elhíresztelték, él
Kanadában egy milliomos rokon, akinek
vagyonát ők öröklik. De a bácsi még él.
Mivel az örökség nem érkezik, elfogy a
hitel, s a hitelezők állandóan zaklatják
őket. Az írott műben is, de még inkább az
előadásban ez az első rész a
pénztelenségtől megnyomorított értel-
miségi család zsánerképe. Es nem az ez-
után következő szatirikus világszerűség
megalapozása. Mivel azonban a történet
jól fog végződni - vagyis senki nem jut
börtönbe, s nem söprűzik ki a kisvárosból
-, ezt a kezdő jelenetet - az anyagi csőd

szélén álló életet - nem lehet minőségé-
ben mégsem olyan fenyegetővé és ko-
mollyá formálni, mintha az egész törté-
net majd rosszul végződne. A vígjátékok
világszerűségéhez nem illő, hogy valami
negatívumot vagy fenyegetettséget oly-
annyira komolyan prezentáljanak. mint
ahogy akkor lehet, ha a történet rosszul
végződik.

Az előadás ezen első részének megíté-
lésünk szerint az a baja, hogy abszolút
komollyá formálják azt a negatívumot,
ami abszolút jól fog végződni. Ezen
„realisztikusan" komoly jelenet után
szatíra következik, ami miatt ez a
„realisztikusság" nem válik a
világszerűség egészébe illő stílussá és
jelleggé. S ez teszi nehézkessé az első
részt.

A komolyságot és súlyosságot elsősor-
ban Szemes Mari alakítása teremti meg.
Ekkor ő áll a zsánerkép középpontjában.
Alakításában a hangsúly a szegénységen,
a férje iránti elégedetlenségen és a cse-
léddel való komiszkodáson van, s nem a
gazdag rokon illúziójában való hiten.
Úgy gondoljuk, hogy ha alakításának
minden aspektusát, Koltayné minden vi

szonyát ennek az illúziónak a megfor-
málása hatná át, ha ebben az illúzióban
való könnyed hit komikusan megformált
veszélyességét jelezné - s ezen belül len-
nének színei -, jobban megalapozná az
egész előadás számára a szatirikus világ-
szerűséget.

Mint ahogy humoros formában veszé-
lyességet állít elénk Kézdy György Kol-
tay alakjában. Azt, hogy a Kanadából ha-
zatért Hoffmann-nak egy fillérje sincs,
hogy millióinak létét csak Szekeres ta-
lálta ki, neki nem mondják el. Vagyis a
derék latintanár abban a hiszemben él,
hogy ő a milliók várományosa. Es ekkor
az eddig meghunyászkodó, felesége min-
den szidalmát látszólag békén eltűrő em-
ber megváltozik. Még Szekeressel szem-
ben is; jogtanácsosi mivoltában a saját
alkalmazottjának tekinti, s házából is ki-
utasítaná. Ez az ostobaságból, vakságból,
a látszatot valóságnak vevő attitűdből
származó veszélyesség az, amit Kézdy
György kitűnő humorral formál meg. Es
ennek a későbbi magatartásnak az alap-
jait rakja le az első részben. Ekkor fele-
sége szidalmait, azt, hogy miatta, az ő
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kicsiny jövedelme miatt élnek ilyen
rosszul, enyhén sunyi attitűddel tűri.
Kézdy György alakításának abszolút
hiteles, mértéktartó vonásához tartozik,
hogy ez a sunyiság nem „ugrásra kész"
sunyiság, amelyben ott rejtőzne, hogy ha
a helyzet valamiképpen megváltozna,
azonnal neki-ugrana felesége torkának.
De szemhunyásaival, sanda pillantásaival
humorosan érzékelteti, hogy nemcsak
idézőjeles „bűntudat" él benne, nemcsak a
szidalmak szelíd tűrése, hanem
hivatásából fakadó önérzet is. Es ugyanez
a mérték-tartás - amely maradáktalanul
hitelessé teszi - jellemzi későbbi attitűdjét
is. Mértéktartás abban, amikor
milliomosnak híve önmagát, végre
megmondhatja, mit gondol ő, mi is van
még őbenne. Nem a végre megvalósítható
bosszút, nem a visszaszorítottságot
követő agresszíven kompenzáló
magatartást formálja meg. Alakításában a
vélt gazdagságból fakadó öntudatnak
humorossá formált veszélyessége
nyilvánul meg; azé, aki olyan helyzetben
válik fölényessé, és akkor mondja meg a
magáét, amikor csak ő hiszi, teheti, mert
gazdag emberré lett. Ez az alakítás azért
hiteles és nagyszerű, mert nem egy
valóságosat utánoz hitelesen, hanem mert
egy műalkotásban formál meg hiteleset.
Egy valóságos helyzetben egy adott
Koltay János viselkedésén bizonyosan
nem lehetne érezni, hogy csak hiszi,
miszerint milliomos. Kézdy György
alakítása azért többrétegűen jó, mert
Koltay-alakítása mást közöl a nézővel és
mást színjátékbeli partnereivel. A
nézőknek azt jelzi, hogy Koltay csak
ostobán és büszkén hiszi, hogy vagyonos;
a színjátékbeli partnereknek pedig azt,
hogy Koltay valóságos-nak tekinti
állapotát. Azt a kettősséget szövi bele a
színjátékmű világszerűségé-nek
szövetébe, amellyel a szatirikusságot
valósítja meg: az attitűd veszélyességét
humorosan tálalja. Mindezek azt is jelen-
tik, hogy remekül formálja meg azt a
nagyon nehéz kettősséget, miszerint hi-
telesen kell más módon és más jelentést
érvényre juttatni a színjátékbeli alakok-
nak, és ugyanakkor hitelesen kell más
módon és más jelentést közvetlenül a
nézőknek.

A történet bonyolítása a Szekerest ját-
szó Kalocsay Miklós kezében van. Ha
először oppozícióba állítással akarjuk
megfogalmazni ennek az alakításnak a
kiválóságát, azt mondhatjuk, hogy nem
gonosz csalót, nem elvetemült csirke-
fogót játszik, hanem mai attitűdöt. Azt,
amely valóságismerete folytán tudja, hogy

az adott helyzetben könnyed, de vak-
merő sviháksággal lehet boldogulni. Sze-
keres doktora nem eredendően vagy nem
karakterénél fogva csaló. Azt az élethez
való viszonyt formálja meg, hogy „ha
ilyen ez az élet, hát így lehet benne élni".
A lehetőség pontos átlátása, a látszat
megteremtése lehetőségének azonnali
felismerése és persze saját képességei-
nek tudata helyezi Szekeresét mindenki-
vel szemben fölénybe; noha másként és
másként. Alakítása ezek által azt a jelen-
tést hordozza, hogy az élet adott miné-
műsége késztet valakit a csalásra és a lát-
szat meglovagolására; más körülmények
között tudna maradéktalanul becsületesen
dolgozni. Kalocsay Miklós ezt a mai
attitűdöt teszi változatossá a színjáték
mikrohelyzeteiben. A legfölényesebb
Hoffmannhoz való viszonyában, s erre az
ad alapot, hogy ő a helyzet ura. Leendő
anyósával, Koltaynéval szemben pedig
abból táplálkoztatja fölényét, hogy ő
találta ki a mesét a milliókról, ő húzta ki a
családot a szegénységből. A társasági
szokásoknak, sőt a társadalmi hierarchiá-
ban lent lévők udvariassági megnyilvá-
nulásainak eleget téve fölényes a főis-
pánnal szemben. A fölény ezen különbö-
zőségeinek, változatainak igen pontos, de
finom megformálása színészmagatar-
tásbeli váltásokat is kíván, s ezeket is igen
magas művészi szinten valósítja meg.
Például azt is, amikor a főispánnal szem-
ben a mű végén a fölényből átvált fenye-
getően kioktatóvá. Alapja van erre, hi-
szen a főispán is kapott pénzt, az ügyben
ő is benne van.

Lassan igen kitűnő színésznővé bonta-
kozik Kováts Adél. Kiváló, ahogyan meg-
formálja azt a mai fruskát, akinek nem-
csak önálló véleménye és akarata van, de
aki önállóan cselekszik is. Darabbeli sze-
repe szerint a főispán fia először őt akarja
feleségül venni; nővére ugyanis Szekeres
menyasszonya. Kováts Adél igazán re-
mekül csinálja, ahogyan lassan, fokról
fokra, szinte észrevétlenül adja tudtára a
nézőknek, hogy szerelmes Szekeresbe; és
az is remek, ahogyan akcióit vezeti,
amelyek eredményeképpen ez az okos fiú
is rádöbbenhet erre.

Az egész előadás sokat nyerne, ha
Horkai János nem kabaréba illő ostoba-
sággal és szokványos karikírozással ját-
szaná el a főispánt, ha nemcsak az utolsó
jelenetben alakítaná vígjátéki vagy szati-
rikus jelleggel ezt az alakot. Negatív érte-
lemben kirívó viszont Kerekes József
alakítása a főispán fiában. Ez a
legrosszabb kabaréstílus méltatlan ehhez
az

előadáshoz. Pedig lehet a szatirikusság
és a kabaré határán akként is játszani,
ahogyan Szirtes Gábor formálja meg a
közjegyzőt. Alakításának szatirikusságá-
ba azért vegyülnek rosszértelmű kabaré-
elemek, mert a végrendelet elkészítése-
kor nem a vagyon iránti odaadó
lelkendezés veszélyességét, hanem a
lelkendezés harsányságát játssza el.

A Helyet az ifjúságnak című kommersz
természetesen nem úgy kér helyet a mai
ifjúságnak, ahogyan ez a mai fiataloknak
bármily értelemben megfelelne. Még
azzal sem, ha Seress Zoltán azt hangsú-
lyozza, hogy Boronkayja nem szélhá-
mosságból kelti azt a látszatot, mintha ő a
bank alkalmazottja lenne, hanem azért,
mert ég a tettvágytól, s másként nem jut
cselekvési lehetőséghez. Egyébként Se-
ress Zoltán törekszik arra, hogy a mai
ifjak egyik magatartásváltozatát, a szoli-
dan abszolút fölényest állítsa elénk. De a
darab hiteltelenségeit ezzel sem tudja
eltüntetni.

Az előadást Verebes István rendezte. A
Szomory-darab kiváló rendezése után
remélni lehetett, hogy ezt a kommerszet
is kitalálja a mai néző számára. Ebből saj-
nos csak annyi lett, hogy az általa írt dal-
szövegekben igyekezett a mai élet vala-
miféle kritikáját adni. Például a bankel-
nök lányával kapcsolatban, akinek - mint a
társadalmi hierarchia magas helyén álló
ember lányának - minden az ölébe
hullott. Minden, amiért másoknak igen
keményen küzdeni kell. Sajnos, más nem
lett mai vagy mához szóló ebben az elő-
adásban. Verebes István az énekszámok-
hoz behoz három ifjú hölgyet, akik „alá-
énekelnek", de ezzel sajnos sem hangulat,
sem irónia, sem más jelentés nem jut
érvényre.

A színészek közül egyedül Bajor Imre
formál meg karakterisztikusabb figurát.
Ő a bankelnök - akit Rátonyi Róbert ala-
kít - kisember titkára, Boronkay egykori
osztálytársa. A „mindenáron dolgozni
akaró" Boronkay őt avatja be svindlijébe.
A titkár persze, mint szerény kisember,
fél. Ám a harmincas évekbeli kommer-
szek egyik sablonfigurája a jószívű, segí-
teni kész, de a hatalmasságok által sem-
mibe vett kisember. Így hát mindenben
segít Boronkaynak. Bajor Imre néhol
enyhén groteszk alakot formál, néha úgy
játszik, hogy a nézők magát az alakot
nevessék ki. Azonban játéka mindkét
aspektusával egyedül marad. A legtöbb
alakítás rutinszerű.



Az előadás legbántóbb vonása éppen
az, hogy a színészek egészen különböző
módon, más és más jelleggel játszanak.
Van itt régről-régről ismert kabaréstílus
(Csonka Endréé), realisztikus megfor-
málásra való törekvés (Für Anikóé a
bankelnök lányában és Kovács Jánosé a
vezérigazgató alakjában) és színészi
technikából és technikával operáló, vala-
mint érzelgősségre építő megoldásmód
(Rátonyi Róberté).

És sajnos ezek az egészen különböző
színészi megoldásmódok azok, amelyek
nemcsak erre az előadásra, de a mai
magyar színházi előadásokra oly nagyon
jellemzőek. Ha nem is mindig ennyire
kirívóan. A színpadon nem az ilyenfajta
játékstílusbeli különbözőségekkel lehet
életet teremteni. A színpadon egyébkent
sem életet kell látnunk, hanem műalko-
tást. a műalkotásoknak az életet felidéző
aspektusával. A műalkotás egyik ismérve
- az élettel szemben -, hogy stílusa van.

Még egy dolog szembetűnő, nagyon is
feltűnő ebben az előadásban. Az, hogy az
egészen fiatal színészek mennyivel
kevésbé ismerik és tudják a színészmes-
terséget, a színészi alakításokhoz szüksé-
ges technikát; és hogy nem ők, hanem
idősebb kollégáik azok, akik az előadás
minden részpillanatát komolyan veszik,
és minden részletben a maguk módján
pontosan teszik azt, amit tesznek. Ok
sohasem lazítanak. Talán ez a legmaibb
az előadásban.

A következő számaink tartalmából

Gabnai Katalin:

A legkisebbek színháza

Keleti István:

Mese és színpadi valóság

Nánay István:

Színház - az ifjúságnak?

Gágyor Péter:

Stuttgarti színházi fesztivál

Beszámolók a BITEF-ről

Földes Anna:

Berlin - színházi város

ZELKI JÁNOS

Kell egy csapat

Gaal József-mű Nyíregyházán;
Móricz-vígjáték Szolnokon

Kis magyar etnográfia

Peleske egy nagy város. Akkora, mint
Magyarország. Megy, csak megy az em-
ber, száz évek is eltelnek, lóháton meg
kicsit gyalog, odahagyva falvakat, ligete-
ket, pusztát, és sosem akar vége lenni,
mint ha minden körbejár. Az arcok is
mind ismerősek, a délibáb is fejre áll,
megy a nótárius, fel Budára, s nem akad
fenn azon, hogy minket még itt talál.

Belegondolván magát egy falusi jegy-
ző „alatsony sorsú" bőrébe, Gvadányi
József megírta annak nagy utazását, kezd-
ve a munkát „1787. Eszt. Scorpi Havának
másodikán és végezve Bak Havának hu-
szadikán, Új esztendő ajándékul az 1788-
ban Hazánkban élő érdemes és mindet.
Renden lévő Gavaléroknak és Dámák-
nak". Gaal József aztán, cirka száz év
múlva, színművet kanyarított belőle, az
eredeti szellemét megőrizve „az elaludt
vérű magyar szívek felserkentésére és
mulatságára". S most, hogy száz év újra
eltelt, Darvas Ferenc zenét is írt hozzá,
Várady Szabolcs új dalszövegeket szer-
zett, Bognár Róbert mai színpadra alkal-
mazta, bemutatta pedig a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház, Schlanger
András rendezésében. A peleskei nótár ius

a címe.
Furcsán kezdődnek a dolgok Szatmár

Vármegyében, ott is Nagypeleskén: igaz-
ságot kénytelen tenni a nótárius, Nagy-
Zajtay Zajtay István. Behoznak ugyanis
egy üstöt a legények, benne egy csúnya,
fekete boszorkányt, alá is gyújtanak tán
mindjárt. Ám az elöljáró Könyves Kál-
mánra és a Corpus Jurisra hivatkozva
„more patrio" kinyilatkoztatja latinos
respektussal: boszorkányok nincsenek.
Ezzel aztán nagy bajba keveri magát,
mert a banya, megszabadulván az életve-
szélytől, igen hálátlannak bizonyul:
bosszút forral ellene. Meg lehet őt is
érteni, hiszen egész fajtájának létezése
lett az imént kétségbe vonva. Mondja is:
„Amíg égetnek bennünket, addig hisznek
is bennünk." Igy hát Tóti Dorka legott
segítségért fordul feljebbvalójához,
fohászkodik Hekatéhoz, aki az Ej
Királynéja (s a titkos ráolvasásoké),
engedné meg néki, hogy ezt a kártékony
férget kiirthassa szépen. Az engedély
megjön, elindítva a

nótárius kálváriáját s egyben kalandos
útját a főváros felé, ahol még sosem járt.

Keresztútnál vagyunk, mint a tündér-
mesében. Erre tovább, vagy inkább arra?
Netán amarra? Nem a nótárius tanakodik
magára hagyottan: a rendezőnek kell a
helyes választ megtalálnia. Dönthetne
úgy akár, hogy fölrajzol egy parabolát,
mérgezett nyilakat irányítva benne az
origó felé; tehetné, hogy eljátszik egy
harsány népszínmű-paródiát, az is lehet
jó; csinálhat operettet vagy sorstragédiát
is, s még mi mindent, belefér, csak el ne
tévedjen. Ám őneki nincsen erre gondja,
nem tétováz, szét se néz, megy az orra
után egyenest, s jót mulatna rajtunk, ha
tudná, mitől féltjük ily aggályosan. Sze-
rencséje van. Ismeri a csillagokat, a fák
mohás oldalát, megérzi a víz szagát, tán
tud a madarak nyelvén is - könnyen
hazatalál. Az első pillanatban megüti azt
a hangot, amely úgy szól tovább a fülünk-
ben, mintha azt súgná: ez a világ olyan
egyszerű. Férfit öltöztet boszorkányru-
hába, kis híján még bajuszt is föstetve a
képére, hadd lássuk, milyen természetes
az is, ami fordítva van, a nótáriust meg
úgy küldi Budára, hogy alatta kilóg a
lóból a díszletezők farmernadrágos lába.
Itt most, ha tetszik, nevethetünk azon,
amit látunk, senki sem kívánja, hogy
mögéje nézzünk a primer történetnek,
Desdemona Desdemonát játszik, Othello
meg Othellót. Es kész.

Itt mindenki szerepel. Éji őr jön balról,
s lámpását lóbálva eldanolja, hogy tűztől,
víztől bizonyára óvna, „ha Peleskén óra
volna". Közben vidáman tart a nótárius az
első kelepce felé, örül a levélnek, mely a
fővárosba hívja, „meglátom - úgymond -
Mátyás király palotáját meg a Sándor
fiamat". Olyan bárgyú naivitás terül el az
arcán, mint Don Quijoténak a Rosinante
hátán. Amerre halad, jelenetek történ-nek,
s ezekben föltűnik a magyarság (és a
színház) megannyi alakja, produkálva
magát bemutatkozásul. Valószínűleg nem
marad ki senki: legények és lyányok,
német vasas, pesti korhely, tűzoltó meg
súgó, s mind, akibe útközben botlik a
főhős a barangolás révén.

Ivószoba a Hortobágyon betyárokkal
tömve, kiknek szemeik a pult mögé hajló
Zsuzsi-cafka csípején nyugosznak, mely a
nézőre szegezve perceken át ringik. „Ki a
legény a csárdában?" - bömböl végül
Szegfű Bandi félelmetes hangon, amire
kushad is mindenki, az épp betoppanó
jámbor utazót kivéve, aki, mint a várt
vendég, bekurjant az ajtón: „Itt vagyok!"
A virtusnak persze csaknem áldozatává


