
nélő zenekarral akadt dolga. Az általam
látott előadáson egy „rendbontás" mu-
tatja leghívebben a produkció szellemét:
Mikulás ünnepe lévén a karmester Tóth
Armand egy ideig virgáccsal vezényelt,
nemcsak a közönség, hanem a játszók
tetszésére is...

Koltai Róbert operettben is komédiai
figura - mert hát Charlie Cheswick, a
skót paradicsommágnás is az. Molnár
Piroska a figurához illő gyöngyházkere-
tes szemüvegben adja a temperamentu-
mos tanárnőt, akit az isten is, Ábrahám is
a skót szoknyás úrnak teremtett. 1:0.

Szalma Tamás Károlyi Gyurka csapat-
kapitány szerepében kedvtelve téblábol a
gátlásos, kötelességtudó és persze érző
szívű karakterben. Szolgálatkész „puf-
fere" a többiek humorának - s hogy van
neki sajátja is, az kiderül az alakításból.
Bonviván - fürdőruhában. E kettősség
paradoxonának könnyed megjelenítése
során legfeljebb az ötlik fel a nézőben:
vajon nem látni-e túl keveset színpadon
mostanában az egykor nagy lendülettel
és méltán felfedezett fiatal színészt?

Primadonnapartnere: Csákányi Eszter.
Aki jól táncol, jól énekel; bájos és
humoros egyszerre, s ezúttal felszabadult
és lendületes is. Gingi, a „menekült" skót-
angol lány (kinek-kinek kedve szerint) az
egész lányiskolát maga köré szervezi,
nem is beszélve a vízilabdacsapatról.
Természetesen viseli a nadrágot és a
szoknyát, a sportost és az elegánsat - és
Csákányi Eszter színészete biztonsággal
mentesíti minden édeskés felhangtól.
Van abban valami „tuti", ha szubrett
játssza a primadonnát. Csákányi Gingije
és Szalma Tamás szomorú-szép csapat-
kapitánya némi bonyodalom után mégis-
csak egymásra talál: 2:0.

A vízilabdacsapat mókamestere, a „va-
gány fickó": Kulka János mint táncosko-
mikus. Tapsos bejövetel, mindjárt az első
alkalommal - s még az is jó, hogy kivár rá
a színész, elvégre operettet játszik.
Kulka derekas munkát végez a színpa-
don: Blazsek II. figurájában szinte végig
a színen van, és lazán, elegánsan bonyo-
lítja az eseményeket. Elsősorban is Gin-
ginek kerít, másodsorban magának. S
mintha a közönség örömmel vette volna
tudomásul, hogy a tévéből szomorúnak,
fanyarnak ismert színész ezúttal egy má-
sik karakterben mozog otthonosan.

Magyar Éva játszotta a Blazsek II.-nek
jutó leányiskolai tanulót, az engedetlen
Bertuskát. Nemcsak énekben és táncban,
hanem játékban is jó partnere társai-nak:
elementáris humora szöveggel és

szöveg nélkül - mimikában, gesztusban,
mozgásban - is érvényesül. Ők is megér-
demlik egymást: 3:0.

A szegény - egyébként természetesen
gazdag -, nagyvonalú bárót Gyuricza Ist-
ván játssza. Neki az önkéntes, de azért
észrevehető háttérbe húzódás, látványos
elmagányosodás jut - és Gyuricza ope-
rettes charme-mal, szerényen, de maga-
biztosan hozza a figurát. Ő az, aki „szé-
pít": 3:1.

S miként a vízilabda, ez az operett is
csapatjáték: az iskolás lányok közül Kris-
tóf Kata, Szűcs Ágnes és Tóth Nóra ka-
pott akkora szerepet, hogy a karból ki-
tűnhessen, bár a kar maga is kitűnt. A
vízilabdacsapat mindig álmos, majdnem
mindenről lemaradó tagját az általam
látott előadáson Hunyadkürti György
helyett a rendezőből színészszerepbe
ugrott Bezerédi Zoltán játszotta olyan
jól, mintha önmagát is megrendezte vol-
na; a többieket Gőz István, Csapó
György és Pál Tibor nemcsak csapatjáté-
kos, hanem amolyan kaposvári fegyel-
mezettséggel alakította.

Az opusz alcíme: „szívek mérkőzése,
két felvonásban". Nem rontjuk el senki
örömét, ha végül - különösen ennyi
késéssel - ideírjuk: azt a bizonyos vízi-
labda-visszavágót is a magyarok nyerik.
Azt is 3:1-re, akárcsak a szerelmi csatáro-
zást. Ennél nagyobb arányban - mond-
juk, kiütéssel - a játéknak sikerült győz-
nie ebben az előadásban.

Ábrahám Pál: 3:1 a szerelem javára (kaposvári
Csiky Gergely Színház)
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STUBER ANDREA

Zilahy-színmű Kecskeméten

Sűrű programmal kezdte az évadot a
kecskeméti Katona József Színház. A
társulat októberben bemutatott egy ope-
rettet (A cirkuszhercegnőt, Hegyi Árpád
Jutocsa rendezésében), Németh László
Szörnyeteg című drámáját (Nagy Attila a
színpadra állító s a főszereplő is egyben).
A kamaraszínház egy kétszemélyes gro-
teszk játékkal, Guy Foissy Krik!-jével
nyitotta kapuit, míg a nagyszínházban
Zilahy Lajos A tizenkettedik óra című
komédiája volt az első premier. Zilahy-
val indult tehát a szezon Kecskeméten.
A két világháború közötti időszak legti-
pikusabb polgári írójának ama művével,
melyet a Magyar Színház mutatott be
1933-ban, majd néhány előadás után be-
tiltották. S hogy miért? Mert a betiltók
alighanem egyedül a pacifizmust olvas-
ták ki Zilahy soraiból. Pedig találhattak
volna a műben olyasmit is, ami inkább az
ő szájuk íze szerint való. Zilahy ugyanis -
azon igyekezetében, hogy egészen up to
date legyen - mindenféle aktuális érze-
ményt és létező eszmei áramlatot bele-
foglalt a komédiába. (A fővonulaton kí-
vül a részletekben is szolgált naprakész
gondolattal. Egy rövid kitérőben foglal-
kozott még az eutanáziával is, ami divat-
témának számított az idő tájt - Szomory
Dezső például legalább egy fél drámát
szentelt az ügynek a Takáts Alice-ban.)
Igazi Zeitstückről van szó, mely a mára
érvényes gondolatokat még ma akarja
kifejezni a színpadon. Bizonyára ennek
köszönhető, hogy A tizenkettedik óra -
Zilahy színpadi szerzői jártassága elle-
nére is - hevenyészettnek, összecsapott-
nak látszik. Erősebben érződik rajta a
sietős érvényességű megszólalás vágya,
mint az átgondoltság és az írói műgond.

A tizenkettedik óra bizonyára elevenbe
vágó darabnak tűnt a bemutató idején.
Hiszen 1933-ban íródott, s 1933-ban is ját-
szódik egy meg nem nevezett országban,
amelyről nem nehéz elképzelni, hogy
Kelet-Európa közepén található. Világ-
háború után vagyunk, a gazdasági válság
kellős közepén, amikor a következő vi-
lágháború előszele is érződik már. A gaz-
dasági helyzet kétségbeejtő, a munka-
nélküliség nő, s folyik a készülődés a
háborúra, mely legalább ipari fellendü-



lést ígér. A felsőbb körök és a gazdasági
lobbyk már a hadüzenetet fogalmazzák, és
dörzsölik a markukat, míg a nép még ki
sem heverte az előbbi háború sebeit, s
nehezen küszködve próbálja valahogy
fenntartani magát. A tizenkettedik órában
Zilahy (az előjáték után) egy szegényes
polgári lakásba viszi a nézőt, ahol a csa-
ládfenntartó - hónapok óta munkanélküli
lévén - lassan már vacsorát sem tud
hazahozni feleségének és lányának, s ép-
pen a végrehajtói minőségben hozzájuk
érkező ügyvédre förmed. Rögtön kiderül
azonban, hogy egy cipőben járnak - az
ügyvéd legalább olyan nehezen tengődik,
mint Jánosék. A hangulat azonnal
barátságossá válik, az ügyvédet ottma-
rasztalják a szerény vacsorára. Meghitt,
„hétkrajcárosan" kedélyes szegénységű
szcéna. Jó alkalom arra, hogy a vendéggel
együtt mi is megismerjük a házigazda
világmegváltó eszméit. János a jobb idők-
ben a minisztériumban dolgozott, eugé-
nikával, vagyis fajnemesítéssel foglalko-
zott. Alighanem ettől támadt az az ötlete,
hogy az emberiséget is hasonló módon
kellene megformálni. János egy tervezetet
készített „Az emberiség megváltása" cím-
mel. Ezt a memorandumot szerette volna
átnyújtani a királynak az előjátékban, s ez a
„csomagterv" (hogy ezzel a mai, nemsze-
retem kifejezéssel éljek) alapozza meg a
karrierjét. A darabbal kapcsolatos gondok
ezzel a programmal kezdődnek, s egyre
fokozódnak. Zilahy ugyanis nemigen ta-
lálta ki azt, hogy mit talált ki János. A főhős
eszmerendszere meglehetősen körvona-
lazatlan. S mivel felemelkedését, darab-
béli sorsát ennek a tervezetnek köszön-
heti, fontos lenne tudnunk, hogy miről is
van szó. Ami kihámozható, az vagy sem-
mitmondóan demagóg, vagy legalábbis
ellentmondásos.

Lássuk csak: János azt hirdeti, hogy a
rothadó emberi faj megtisztításra vár. Meg
kell szabadulni a beteg és bűnös
emberektől, hogy megmenthessük a fajt.
Ez a fajelmélettel való kacérkodás bizo-
nyára nem úgy hatott 1933-ban, mint ma,
amikor a világtörténelmet Auschwitz
súlya is terheli, de szimpatikusnak visz-
szamenőleg sem tekinthetjük. Nem is
érthető, mire gondol János. Minden-esetre
olyan országot akar, ahol csak tisztességes
és egészséges emberek élnek. A többiek
ellen valóságos háborút kíván viselni. S
nehogy a betegek elleni hadjárat
ijesztőnek tűnjék, biztosít róla, hogy a
betegségekkel szemben felveszi a harcot.
Azt is kijelenti, hogy ellenzi a halál-
büntetést, mert nincs bűnös ember, csak

Zilahy Lajos: A tizenkettedik óra (kecskeméti Katona József Színház). Barbinek Péter (János)
és Ambrus Asma (Lydia) (MTI- fotó - Ilovszky Béla felvétele)

olyan, aki felesleges és kártékony az
emberi fajra. Az nem tisztázott, hogy ki
milyen alapon és kinek a minősítése sze-
rint tekintendő feleslegesnek és kárté-
konynak. A királya második felvonásban
fel is teszi Jánosnak azt a lényegbevágó
kérdést, hogy ki végezné el a kiválasztást.
János azt feleli, hogy erre a proceszszusra
nincs szükség, az emberek majd
önmaguktól kiválasztódnak. A darabban
meg is teszik, ahogy felvonásról felvo-
násra mind többen csatlakoznak János-
hoz, aki Eugénosz próféta néven toboroz
híveket. Azt ugyan a szekta tagjai sem
értik, hogy mit akarnak („Egyelőre nem az
a fontos, hogy értsék, hanem hogy kö-
vessenek!" - mondja János), de hát maga a
próféta sem ad részletes, meggyőző
programot. A kormányelnök kérdésére,
hogy miből áll a működésük, ennyit felel:
szebbé és jobbá tenni az emberek életét. A
gazdasági válsággal szemben nem kíván
fellépni, mert szerinte „van minden, több,
mint amennyi kellene", Isten gondoskodott
róla. A belügyi kormányzás terén
üvegfalakat és üvegembereket követel, a
külpolitikában pedig a háború
elkerüléséért száll síkra. Ez min-

den, amit János homályos elképzelései-
ből konkrétan megtudunk. Ennyi
következik az élesen meg nem
fogalmazott, zavaros és nem veszélytelen
ideológiából.

A kecskeméti színre vivő, Lendvay Fe-
renc nem kísérelte meg, hogy tisztázza a
világmegváltási terv mibenlétét, s így
természetesen a minősítését sem végez-te
el. Betű- és gondolathíven közvetítette a
szellemiségében szerteágazó komédiát.
Az eddig említett mondanivalókon kívül
kétségtelenül van itt progreszszív
pacifizmus is, s már-már társada-
lomkritikai kicsengésű a befejezés, mely-
nek során a békét hirdető prófétát az
elmeorvos veszi kezelésbe. János a világ-
konferencián hiába szólalna fel a háború
ellen, a profitérdek előbbre való lesz a
békénél. „Engem a bolondokházába zár-
nak - mondja hősünk -, és a józanok
tovább fognak őrjöngeni."

Az előadásban bizonyos nyomok arra
utalnak, hogy a rendezőnek szándékában
állt kitágítani a mű idő- és térbeli
határait. Ez a megközelítés azonban nem
tartalmi szinten valósul meg, csupán
néhány formalitásban. Mindenekelőtt
Neogrády Antal díszlete törekszik arra,



hogy egyetemessé és nemzetközivé bő-
vítse a történetet. A színpadképet a világ-
politikába ágyazza bele: bal oldalon egy
amerikai képzetet keltő felhőkarcoló ma-
gasodik, jobb oldalon pedig vélhetően a
Kreml bástyája áll. A szorgalmasan térülő-
forduló forgószínpad tetejére is jutott egy
épülethalmaz: kivehetők a washingtoni Fe-
hér Ház, a Big Ben, a Szpasszkaja Basnya
és (szerintem) a San Francisco-i gúla alakú
felhőkarcoló vonalai. Ez a kusza városkép-
montázs gondolatilag lehet erős, de nyo-
masztó súllyal nehezedik azokra a jelene-
tekre, amelyek János lakásában játszódnak.

Zilahy írásművészete nem lebecsülen-
dő. Az író különösen akkor van elemében,
mikor a középosztály életét viszi színre. A
tizenkettedik órának is azok a legjobb ré-
szei, melyek János otthonában játszódnak, s
az elszegényedő polgárcsaládot mutatják be
hangulatosan, érzékenyen, ügyesen szer-
kesztett jelenetekben és jól megírt dialógu-
sokban. Kár, hogy ezeket a képeket valóság-
gal agyonnyomja a tetejükre tuszkolt díszlet.
Molnár Gabriella jelmezei sem kötődnek
szorosan a harmincas évekhez, szerény sem-
legességükkel a kortalanság irányába
mutat-nak. (Ennek ugyan ellentmond, hogy
kellék-ként belép a játékba Az Est című
lap.)

Az alakításokon alig akad ecsetelnivaló. A
főszerepet játszó Barbinek Péter annak esik
áldozatul, hogy az előadásnak nincs hozzá-
fűznivalója a próféta eszméihez. Ezért a hős
nem kap előjelet, Barbinek se pozitívnak, se
negatívnak nem mutatja, szinte kizárólag a
szövegmondásra szorítkozik. Figurák nem-
igen születnek a színpadon (hacsak nem a
királyé, akinek szerepében a narancssárga
parókás Nagy Attila ide nem illő poénokkal,
néhány kabarégeggel próbálja
nyomatékosítani a jelenlétét). Némelyek a
felmondáson kívül sablont is hoznak,
Lengyel János az elmeorvos szerepében
például a lehető legelcsépeltebbet: tikkel a
szeme, és rángatózik a lába. Az
emberábrázolás hiányát az teszi különösen
feltűnővé, hogy egy-két kisebb szerepben
akad olyan játszó személy, aki rövidke
szerepét átgondolva és túlhaladva belső
életet is él. Ambrus Asma mutatja ennek
jeleit János kislányának szerepében, s
legfőképpen Orth Mihály (István, János öccse)
és Gulyás Zoltán (Ápoló) jellemformáló
igyekezete kelt némi melegséget a nézőben.

Zilahy Lajos: A tizenkettedik óra (kecskeméti
Katona József Színház)
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TARJÁN TAMÁS

Odi et amo

A mizantróp
a Katona József Színházban

Színházművészek esetében néha nem oly
szembetűnő az életmű teljesedése, ki-
épülése, mint más művészeti ágak képvi-
selőinél. Az író egymaga hajol a papír fö-
lé, a képzőművész a palettájával vagy a vé-
sőjével társaloghat, a filmrendező részint
utólag, a vágószoba félsötétjében dirigálja
alkotását. A színházi rendező, a színész, a
tervező - általában a színházi ember -
tevékenysége a társaké által virágzik vagy
hervad, törekvéseik együtt vagy egymás
ellen érvényesülnek, az előadás mindig
összjáték, melyben akár estéről estére is
másnak-másnak jut a legfontosabb szerep.

A Katona József Színház A mizantróp-
előadása, a Moliére-vígjáték vagy Moli

ére-tragédia megelevenítése már csak
azért is jelentős, mert valamennyi létre-
hozóját előbbre viszi, és jó irányba, a
pályáján. A fordítót, a dramaturgot, a
rendezőt, a címszereplőt, a mellékfigurá-
kat, a díszlet és a jelmez mesterét. Talán
még magát a halhatatlan Moliére-t is.

Székely Gábor nem először szembesíti a
közönséget az embergyűlölettel, illetve a
gyűlöletessé váló szerelemmel. A kettő
nem is esik messze egymástól, kiváltképp
A mizantrópban nem. Ezt a bemutatót -
távolabbi és ugyancsak fontos
előzményeket nem számítva - Shakespeare
Coriolanusához és Füst Milán
Catullusához kötik megtépett szálak. A
Molére-darab shakespeare-izált emelt-
séggel, súlyossággal jelenik meg a szín-
padon, és (ez a megírás korával is indo-
kolható) antikizáló végérvényességgel
szól a mű. Ha tetszik, 1666-ban - keletke-
zése idején - és 1988-ban - mostani pre-
mierje napján - is „latinosan". Tempera-
mentummal és bölcsességgel, retorikus

Moliére: A mizantróp (Katona József Színház). Cserhalmi György (Alceste) és Udvaros Dorottya (Céliméne)


