
ronka József, aki tíz éve Szentendrén már
volt Dromio, anyanyelvi szinten tudja ezt
a stílust. De hányadszorra ugyanilyen
már? A kis pántos nadrágú, kópé kölyök-
ség nehogy odaégjen az arcára, a testére,
a színészi személyiségére - ennek a ve-
szélye ugyanis óriási! Lippai László, értel-
miségi gazdájának érzékenyebb szolgája,
remekül énekel, s szintén gyanítja, hogy
szánni való drámája lenne ennek az ütött-
vert fiúnak. De játékban, szövegben ezt
nincs megmutatni módja, marad tehát
egyetlen szépséges dala.

A szerepértelmezések mögött tátongó
értelmezéshiány áldozata Horesnyi László
megtört apája, aki várja a syracusaiakra
Ephesusban kötelezően kirótt halált, hi-
szen fiai nélkül mit ér e földi lét. Ez az
alapvető mozzanat se a darab során, se a
keretszerű, az őrület egy pontján megálljt
parancsoló technikai lezárásban nem kap
megokolást, így hol ágáló, hol közönyös,
hol érdektelen előadása szinte fölösleges.
Az apácafőnöknőként előbukkanó anya,
Gombos Katalin legalább örül, s mulat a
helyzeten. Dunai Tamás, aki szintén
másodszor Csipkedi doktor már, leg-
feljebb csak csodálkozhat, miért neki kell a
vajákosság, hipnotizálás, figyelmet elte-
relő szövegelés ellen protestálnia dalai-
val, mikor a szerep szerint neki éppen ez
a dolga. A tömeg is tisztességesen ekkor
lázad fel s oldja esztrád-miseszerű meg-
téréssé, dalos, kézfogós „jöjj velünk, és
fogd a kezünk" típusú együvé forrássá a
kavalkádot - a rendezés logikájából, a
harcosra maszkírozott apológiából kö-
vetkezően.

Bizonyára még évekig nézhetjük majd
meg a forgatagos betéttáncokat, a panto-
mimes, abszurd gageket, hallgathatjuk a
diszkóslágereket: Shakespeare humora
szépen, lassan eltűnik mögülük, hiszen
valójában ott sem volt, összekötő szö-
veggé lefokozva, pirulva rejtezik.

Shakespeare: Tévedések vígjátéka (Madách
Színház).

Fordította: Szász Imre. Zene: Malek
Mik-lós. Dalszöveg: Szenes Iván. Díszlet:
Szlávik István. Jelmez: Vágó Nelly.
Koreográfus: Hencsey Róbert. Rendezte:
Szirtes Tamás.

Szereplők: Schnell Ádám f. h., Csernák
János, Gyabronka József, Lippai László,
Dunai Tamás, Horesnyi László, Tímár
Béla, Tóth Tamás, Lesznek Tibor,
Némethy Ferenc, Dengyel Iván, Balogh
András f. h., Kelemen József f. h., Varga
Mária, Gombos Katalin, Für Anikó f. h.,
Menszátor Magdolna, Pádua Ildikó,
Györgyi Anna f. h.

STUBÉR ANDRÉA

Hervatag mulatság

A Romanov és Júlia a Várszínházban

Utolért minket a Romanov és Júlia. Némi
haladék után, hiszen még a tavalyi mű-
sortervben szerepelt, tavaszra ígérte a
Nemzeti Színház. Akkor - nem tudni,
miért, hacsaknem Sík Ferenc egyéb el-
foglaltságai miatt - nem került sor Peter
Ustinov művének bemutatására a Vár-
színházban. Még szerencse. Esetleg meg-
rökönyödést keltett volna, hogy - a többi
között - eme méltán ismeretlen művel áll
elő büszkén az éppen százötven éves
Nemzeti Színház. Ha ki is maradt a jubi-
leumi évadból, a százötvenegyedik sze-
zont ezzel nyitotta a Várszínház. Végér-
vényesen tehát nem úsztuk meg. Talán
mert a színház vezetői ragaszkodtak
ahhoz, hogy lássuk. De hogy mi okból,
azt nehéz megfejteni. Talán mert Sík
Ferenc most ráért színre vinni - elvégre
tizenegy napja még így is maradt a követ-
kező premierjéig, az Erkel színházi Háry
Jánosig.

De hogy kerül ez a darab a Nemzeti
Színház repertoárjába?

Ha a magyarázatot a művészeti vezető
programnyilatkozatában próbáljuk meg-
keresni, akkor értetlenségünk tovább nő.
Vámos László az évadnyitó társulati ülé-
sen elégedetten ecsetelte a színház el-
múlt szezonjának eredményeit. Majd ki-
tért a tervekre, a célkitűzésekre, hangoz-
tatva, hogy el kell fogadni az utóbbi fél
évben felgyorsuló események kihívását.
Szólt a politikusabb, naprakészebb, éle-
sebb színház szükségességéről. Megálla-
pította, hogy a Nemzeti feladata a nemzet
gondolkodásának tükrözése és irányítása.

Szép elképzelés. A Romanov és Júliával
akarják megvalósítani? Ezzel a nem
csupán elhanyagolható, de egyenesen
gyatra fércművel? Egy ízetlen politikai
pamfletselejttel, amely olyannyira nem
időtálló, hogy ma mulatságnak is bőszí-
tően hervatag?

Lehetetlen, hogy a Nemzeti Színházban
bárki is a nemes koncepcióba illőnek vélje
Ustinov darabját. Akkor viszont „ki-
vételességgel" állunk szemben. Jótékony
megengedéssel, cinkosan kacsintó bele-
egyezéssel: hadd teljék be Sík Ferenc
vágya. Ő ugyanis - nyilatkozatai szerint -
1955-ben Londonban beleszeretett a Ro-
manov és Júliába. Ez a szerelem vak.

Mindenesetre lezajlott a próbafolyamat
és a premier, a darabot játszani fogják
jobb sorsra érdemes színészek, s ne-
vetgélnek majd jobbhoz nem szokott
nézők. S ha a Nemzeti Színház vezetői
komolyan vették a művet, nekünk is ko-
molyan kell vennünk az előadását.

A jeles színész, Peter Ustinov darab-
kísérlete Európa legkisebb államában,
egy fiktív semleges országban játszódik.
Kevesen lakják, a népesség népszámlá-
lásra sem érdemes. Gazdag a történelmük,
vívtak számtalan függetlenségi harcot,
ennek következtében van évi tíz-tizenöt
felszabadulási ünnepük. Nyilván ennek
köszönhető az állandó karneválhangulat.
Békesség, öröm, merő idill, kész Árkádia
ez a hely. Ennek ugyan tökéletesen
ellentmond az a másik tény, amely a
darab elején kerül szóba, miszerint gya-
koriak itt a puccsok, a hatalomváltások.
Kezdéskor a köztársasági elnök éppen
tizedik órája mondhatja magáénak ezt a
posztot, s utal rá, hogy újabb tíz órája
talán nem is lesz - a hatalom birtoklása
tiszavirág-életű lehetőség. Ennek értel-
mében ez a hely mégsem a nyugalom

völgye, hanem valóságos tűzfészek, a
fordulatok rekordere. S talán a helybéli
lakosság sem az angyalok kara, noha
könnyes szemmel elérzékenyülő tetőtől
talpig tündéreknek mutatkoznak.
Legalábbis a két őr meg az elnök, akiket
megismerünk. Igaz, az egyik őr
valamelyik jelenetben így szól a
társához: most az egy-szer egyetértünk.
Gondolnánk tehát, hogy máskor nem.
Ámde barátok az összes többi jelenetben.
Ustinov darabja elég hevenyészett ahhoz,
hogy tele legyen efféle, egymást
agyoncsapó mondattal. Már a kezdés is
esetlen és műgondatlan: rendkívül
hosszadalmas expozíció során mutatja be
a helyszínt, a körülményeket. A szerző
meglehetősen primitív módon juttatja el
hozzánk a szükséges információkat. Az
őrségbe állított két katona közé beküldi
az elnököt, aki aztán elmondja, hol a
katonáknak (erre ugyan mi oka lehet?),
hol egyenesen a nézők-nek, amit tudnunk
kell az eligazodáshoz, a cselekmény
felvezetéséhez. Ez a fajta beavatás
jobban illik egy mesébe, mint
színdarabba. De éppígy színházidegen az
is, ahogy a rendező eljátszatja ezt az
expozíciót. A két őr (Tahi József és Szir-
tes Gábor) s az elnök (Kállai Ferenc)
húsz percen keresztül álldogál egymás
mellett a színpad elején, míg szövegük
végére nem érnek. No jó, Kállai néha
megfordul és hátrabandukol kicsit (ilyen-
kor nem érteni, mit mond), aztán szépen



visszajön a helyére. De annyi nézegetni-
való nincs rajtuk, hogy közben el ne
unnánk. Ám ez idő tájt felbukkan egy-egy
ablakban-erkélyen előbb az amerikai,
majd a szovjet nagykövet, valójában ők
itt a főszereplők, nem az egymásba
szerető gyermekeik. A szülők a komédia
központi figurái, a nevettetés tárgyai. S
mivel a különböző nemzetiségű apák közt
az író távolról sem teremt egyensúlyt és
egyenrangot, ezzel egyrészt romhalmazzá
dönti a darab szerkezetét, másrészt
(bennem legalább) némi ellenszenvet kelt
a szemlélete iránt.

A legrosszabb sztereotípiákat használja
fel a két diplomata jellemzésére, s ezek a
minősítőjegyek vígjátékról lévén szó -
természetesen kicsúfolósak. S az sem
meglepő, hogy Ústinov számára minde-
nekelőtt a szovjet követ lesz jó céltábla. Ő
az, akin kacaghatunk, mert éberségből
sosem alszik. Ő az, akinek a fejében ló-
zungok, brosúraszövegek és Lenin-idé-
zetek kavarognak. Ő az, aki haptákban áll
a saját sofőrje előtt, mert az másodállás-
ban kém, A szovjet követ sematikus,
dogmatikus és patetikus. Vele szemben az
ameríkainak az az egyetlen stigmája,
hogy üzleti stílusban beszél. Ez se tűnne
fel, ha a felesége nem hányná a szemére.
(Bereczky Zs. Erzsébet és Mészöly Dezső
fordítása egyébként nem tűnik túl
mívesnek. itt-ott egy-egy nyersen fordí-
tott amerikanizmus, máshol a szöveg nem
eléggé szabatos, s van, ahol szinte
értelmetlen. Például az a megfogalmazás,
hogy Freddie .,hűtőszekrényben páratlan
áll",) A színpadon tehát egy gazdag és egy
szegényes sablon áll egymassal szemben.
S nem arról van szó, hogy Ustinovon a
pártatlanságot, az elfogulatlanságot
lehetne vagy kellene számon kérni. (Bár
ha a vígjátékot a helyszínéül szolgáló
semleges államnak, Európa legkisebb
országának nem létező írója írta volna,
talán egyenlő arányban ülnének a poénok
mindkét félnél.) Azt sem muszáj
kifogásolni, hogy a kép nem felel meg a
valóságnak - egy szovjet nagykövet talán
még az ötvenes években sem volt ilyen,
nemhogy ma, a várszínházi bemutató
idején. De az már hiba, ha az egyoldalú
viccelődés következményeképp felborul a
színpad. Márpedig ez történik, amikor
bizonyos eseményeknek mindkét követ-
ségen le kell játszódniuk, egymás után.
Az ifjú szovjet követfi bejelenti otthon,
hogy beleszeretett a másik nagyhatalom
képviselőjének lányába, s ez a jelenet
többé-kevésbé mulatságosan zajlik le az
ötágú vörös csillaggal díszített házban.

Odaát, ahol fehér ötágú csillag ékesíti a
bejáratot, szintén értesültek a szülők a
diplomáciai bonyodalommal fenyegető
egymásra találásról. Reagálási lehetősé-
geik eleve szűkösebbek, az ismétlődések
pedig elkerülhetetlenek. A
párhuzamosságot erősíti az is, hogy
Júliához megérkezik amerikai vőlegénye,
Romanovhoz pedig orosz menyasszonya,
tehát újabb jelenetek kénytelenek
elkezdődni, majd abbamaradni annak
következtében, hogy egy házzal odébb
már tanúi voltunk.

Nem sokat segít az aránytalanságokon
Sík Ferenc rendezése sem. Csányi Árpád
tervezte hozzá a díszletet, mely több-
kevesebb sikerrel felel meg a szimul-
tanizmus követelményeinek. Katonásan
áll egymás mellett a két követségi épület,
kellően mozgékony és rugalmas a dísz-
let, ki-be fordítható. Még olyan szelle-
mes tulajdonsága is van, hogy az abla-
kokban érzelmesen daloló szerelmesek
ütemesen ringathatják a falakat. Ügyet-
lennek csak akkor mutatkozik a színpad-
kép, amikor mindkét ház a belsejét for-
dítja felénk, s a hol ide, hol oda betérő
Kállai kénytelen átvágni magát az össze-
hajló sarkokon, hogy kijusson - az utcá

ra, vagy amikor Sík Ferenc nem oldja
meg, hogy a fiatalok szökését követően a
feldúlt szülőknek valami akciójuk legyen
a látható felső traktusban, s ne csak ali-
biből tegyenek-vegyenek. A házbelsők
mindenesetre fantáziátlanok, illetve a
szolpadon is csak a szovjet követség jel-
lemzésére futja az ötletekből. (Hasonló a
helyzet Vágó Nelly jelmezeivel.) Látat-
lanban kitalálhatja bárki, hogy mi díszíti
a színpad bal oldalát: szamovár, Lenin-
szobor, Összes Művek. Fonyó István, mint
követ, belépésekor piros pizsamafelsőt
és fekete klottgatyát visel. Asszonya,
Esztergályos Cecília mérhetetlenül ízlés-
telen slafrokot hord. A Romanovot ját-
szó Hirtling Istvánnak gondosan elvá-
lasztott és lenyalt a haja, sötétkék öltö-
nyén jelvények fityegnek, a lábán barna
cipő, nadrágja boka fölött leng, jól látha-
tóvá téve bordó zokniját. A túloldalon,
az amerikai házban pedig szinte semmi
nem gazdagítja az alapberendezést. Lát-
ványos eleganciára talán a díszletre for-
dítható pénzből nem futotta; így ott csu-
pán zsúrkocsi árválkodik az italokkal, a
háttérben tévé bujkál. Az egyik asztalon
modern formatervezésű telefonkészülék
áll, a másikon pedig amerikai zászlócskák

Kováts Adél (Júlia) és Hirtling István (Romanov) Péter Ustinov vígjátékában



libegnek szánalmasan. Jobb híján ezek a
kis lobogók képviselik az amerikaiságot.
Sokkal több jegy nem jut az amerikaiakat
játszó színészeknek sem. Az Egyesült
Allamok diplomatáját alakító Fülöp
Zsigmondnak nemcsak figura nem
adódott, de bemondások se nagyon.
Igyekszik te-hát követként elegánsan
feszíteni, s oly-kor látványosan és
hiteltelenül kikel magából. Miklósy
Judit arisztokrata allűrökkel operál,
továbbá úgy gondolja, hogy egy amerikai
asszony nyilván hiszteroid kicsit, ezért
többször sipítozik, mint nem, s örökké
körömlakkszárító pózban tartja a kezét. A
csillagos lobogó alatti tábor leginkább
valamilyen tagja a Júlia vőlegényét játszó
Kalocsay Miklós. Persze sablont gyárt -
henye, laza, könnyed és fel-színes
milliomospalántát -, de azt legalább igen
jól csinálja. Sokkal nagyobb lehetőséget
kap a magamutogatásra a szovjet
követség személyzete. Élnek is vele,
legtöbbször a darabéval adekvát
színvonalon. A legelszabadultabb ripacs-
kodással Esztergályos Cecília veti magát
a színpadra. Vörös fejjel ordít, négykéz-
láb mászik, bohóckoreográfiával pofoz-
kodik, dörrenésre vitustáncot jár. Har-
sánysága hat a színpadon majd' minden-

kire - sztergályos hamar elejét veszi a
mértéktartásnak. Erezhetően az ő
kulisszahasogatása miatt fokozzák
hangjukat és hangvételüket a többiek,
Fonyó István például, akinek, míg tartja
magát, vannak kellemes színészi
megoldásai, jó pillanatai. Harsányi
Gábor a Kém szerepében külön műsort
ad. Vonszolja magát a szín-padon, nem
is a lábát húzza, hanem a fenekét. Mikor
álruháját leveti, bandzsít, de bizonyára
csak ijesztget minket, mert a
továbbiakban a helyén áll a szeme. Har-
sányi akkora szélhámos, hogy bár végig
nevettet, pár mondatból kis drámát is tud
kerekíteni, mikor a kérnek magányossá-
gáról beszél. Juhász Róza női hajóskapi-
tánya tartozik még a társasághoz. Juhász
finom ötleteket hoz az alakításba, de
nem mindegyiknek van itt helye. Maga a
figura, akit elénk állít, katonásságával és
hátratett kezű pózaival inkább beillene
SS-tisztnek a Játék az időért előadásába.
Amúgy Juhász karakteresen, komolyan
komédiázik. Általában jellemző a pro-
dukció humoranyagára az egyszemélyes
igyekezet. Aki lelkes, az kidolgozta ma-
gának a gagjeit. Ebből adódóan külön-
böző minőségűek a poénok. Szirtes Gá-
bor furulyázó puskája például kedves

dolog, Esztergályos orosz kiszólásai vi-
szont olcsók. Amikor Juhász Róza fel-
bukkan a játékban, Kalocsay Miklóssal
érkezik, tehát az orosz menyasszony és
az amerikai vőlegény találkozott. Rövid
társalgásuk folyamán Juhász jellegzete-
sen oroszos kiejtést használ, ügyesen töri
a nyelvet. Vélnénk, az angolt, hiszen
Freddie-vel beszél. Ám a szovjet követ-
ségen is ugyanebben a modorban tárgyal
a saját honfitársaival. Ott viszont Eszter-
gályos szól időnként oroszul (jellegzete-
sen magyar kiejtéssel). Ilyenformán vol-
taképp csoda, hogy érti egymást a szovjet
követné asszony és a szovjet tengerész-
lány.

Az elnököt megformáló Kállai Ferenc-
ről annyi mondható, hogy szimpatikus
felülemelkedettséggel és nagyapós ke-
déllyel térül-fordul a színpadon, bemu-
tatván féltucatnyi impozáns kosztümöt.

A végére maradtak a címszereplő fia-
talok, hogy legalább a vége jó legyen.
Kováts Adél Júlia szerepében - néha be-
idézve másik szerepét, az igazi, shakes-
peare-i Júliát - kedvesen csacsogó és
mutatós. Könnyű kis pille, romantikus
csitri, s ez mind megy Kováts Adélnak,
csak énekelnie ne kellene. Hirtling Ist-
ván Romanovként csupa bájos sutaság,
megmosolyogni való kamaszosság. A bál
utáni közös jelenetük az előadás leg-
üdébb, legmegnyerőbb tíz perce. Hirtling
ideológiai szilárdságában meginogva, bi-
zonytalanul udvarol. Illendően szaval
vallomást „bez knyigi". Ha kitör rajta a
határozottság, egyik kezével elvágólag
csapkod a levegőbe. Mozdulatai néha
elszabadulnak, olyankor majdnem át-
karolja Júliáját, vagy kis híján rácsap a
combjára. Kováts Adél pedig frissen
támadt vonzalommal, lelkesen dongja
körül a fiút, hogy a következő pillanat-
ban akár veszekedni legyen kész. Csupa
könnyed szeszély, fiatalos zavartság,
tavaszias röpködés ez a pár. Igazi első
szerelem. De minek ehhez a szovjet meg
az amerikai nagykövet fiának és lányá-
nak lenni?

Peter Ustinov: Romanov és Júlia (Várszínház)
Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Vágó Nelly.

Zene: Gryllus Vilmos. Rendezte: Sík Ferenc.

Szereplők: Kállai Ferenc, Fülöp Zsigmond,
Miklósy Judit, Kováts Adél, Fonyó István,
Esztergályos Cecília, Hirtling István, Kalo-
csay Miklós, Juhász Róza, Harsányi Gábor,
Tahi József, Szirtes Gábor, Somogyvári Pál.

Esztergályos Cecília (Romanova) és Harsányi Gábor (Kém) a
Várszínház Romanov és Júlia című előadásában




