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Kísértet-csárdás

Bemutató a Radnóti Miklós Színházban

Zavarbaejtő előadás. Mások - talán a
nézők többsége - botrányosnak minősítik.

Nem sok olyan bemutató lehetett az
elmúlt években, amelyről annyian távoz-
tak a szünetekben, mint erről. S nem el-
sősorban azért, mert rossz produkciót
láttak, hanem mert sértve érezték magu-
kat. „Szégyen, miként űznek gúnyt Pető-
fiből!" - hangzott a vád az első szünet-
ben; „Felháborító az a cinikus, kozmopo-
lita magyarság- és nemzetellenesség,
amely a darab minden sorából, az előadás
minden pillanatából süt!" - hallatszott a
második szünetben.

Mi az, ami ilyen indulatokat képes ki-
váltani a langyos semmitmondáshoz, a
középszerűséghez és unalomhoz szokta-
tott közönségből? Egyeseket a darab
szerkezeti problémái, másokat a színmű
mesterkélt nyelvi világa, megint másokat a
szituációnélküliség vagy a nemzeti szí-
nek gyakori s nem csupán fennkölt tar-
talmú használata s egyéb „apróságok"
zavarnak, de ami mindenkit meghökkent,
az az egészből áradó keserűség, az álérté-
kek, az álságos viselkedésmódok, a társa-
dalmi cselekvést lehetetlenné tevő múltba
nézés leplezetlen gyűlölete, a manapság
oly ritkán felvállalt alkotói düh.

Kell-e bizonygatni, mily fontos egy jó
mű megszületéséhez ez a bizonyos alko-
tói düh? Ugyanakkor nyilvánvaló az is:
önmagában a düh nem elégséges. Mint
ahogy ezt a Radnóti Miklós Színházban
bemutatott darab is igazolja. Ugyanis a

Kísértet-csárdás nem jó darab. A Kom-
polthy Zsigmond álnéven író szerző
rendkívül sok mindenről akart beszélni,
ettől a színmű minden szempontból hete-
rogén lett.

A darab műfaja: recitatív népszínmű
három felvonásban. Már ez a meghatáro-
zás is ellentmondásos, mert hogy mi a
népszínmű, arról van elképzelésünk, de
hogy mit takar a „recitatív" jelző, arról
alig. Mindenesetre az előadás zenei kísé-
retének szerzői előírása ad némi eligazí-
tást: a zenekarnak „a régi operák recitati-
vo kíséretének modorában, amolyan
Schönbergbe-Bartókba-Kurtágba hajló
magyarnóta-stílusban" kellene játszania.
A szintén álnéven, Mélyatsay Vilmos-
ként szereplő zeneszerző lényegében és
szellemében pontosan követi a szerzői
instrukciót. Mindazonáltal az előadás
műfaji megnevezése zenés népszínműre
egyszerűsödött, amely persze pleonaz-
mus, hiszen a népszínmű a műfaj termé-
szeténél fogva zenés darab.

A történet - ha egyáltalán lehet drámai
értelemben vett történetről beszélni - va-
lamikor 1849 és 1867 között játszódik;
„pontosabb meghatározása nem lehetsé-
ges és nem is szükséges" - közli az író. S
ez nem egyszerűen kényelmes, divatos
írói fogás, hanem annak a jelzése, hogy
semmiképpen nem történelmi vagy ál-
történelmi műnek olvasandó a darab. Bár
a történet középpontjában az ál-Petőfik
leleplezésének szándéka, illetve az igazi,
a mindent túlélő Petőfi keresése áll, egy
tizenkilencedik századi mentalitás
túléléséről s az ebből következő mai vagy
közelmúltbeli írói-értelmiségi magatar-
tásmód-torzulásokról szól a mese.

A darab külső szerkezete szimmetrikus:
az első és a harmadik felvonás há

rom-három, a középső egy jelenetből
épül fel. A belső szerkezet viszont sem-
miféle szabályosságot nem követ. Az első
jelenetben - Előjáték - egy Maximilian
nevű besúgómester Hektor Viktor Dam-
mer ifjú besúgónak továbbítja a „fel-
sőbbség" új utasítását: ál-Petőfiként kell
lelepleznie a lázadó elemeket, a nádasok-
ban s egyebütt bujkáló másként gondol-
kodókat, azt „á magyarnak nevezett buta
népséget, amelynek csak legenda kell,
amely nem törődik a tényekkel, s csak azt
látja, amit látni szeretne".

A második és harmadik jelenetben há-
rom vándorló költőt ismerünk meg - Ta-
risznyai Jolán Tibort, Kukkoneki Andrást
és Eskórossy Attila Jánost -, akik egy
útszéli csárdában készülődnek arra, hogy
leleplezzék a környéken „elszaporodó"
ál-Petőfiket, de titkon abban is
reménykednek: valamelyik ál az igazi
lesz. S amikor betoppan közibük egy ál-
Petőfi, a legnagyobb riadalomban van-
nak, azt hivén, a hatóságok provokátorá-
val állnak szemben. Állandóan indulni
készülnek, de csak sírva vigadva esznek, s
főleg isznak - és maradnak. Kétségtelen
az analógia: magyaros Godot-ra várva-
parafrázisról van szó.

A második felvonás új helyszínt és új
szereplőket mutat be: özv. Kandúr Mi-
hályné falusi portáján a ház asszonya,
Mariska néném - „akinek birsalmasajtja
boszorkányos hírű" - mos, két leánya,
Juliska és Zsuzsika, Petőfiről és Tarisz-
nyairól ábrándozva színpadszéles nemzeti
színű leplet hímez, Tócsa bácsi, a költő és
hivatásos pacsirta pedig tolókocsiban
ülve költeményeket ír, s borozgatás
közben emlékezik. Végül megjelenik a
postamester - aki nem más, mint az ál-
ruhás Maximilian besúgómester -, és el-
újságolja: a közelben látták Petőfit, mire
mindannyian felkerekednek, hogy talál-
kozzanak a lánglelkű poétával. Az egész
felvonás betét jellegű, de ezen belül is
több olyan rész van, amely még a fel-
vonás egyéb jeleneteihez sem illeszkedik,
mindenekelőtt Tócsa bácsi hosszú mono-
lógja a feleségéről, annak viharos élet-
módjáról és haláláról.

A harmadik felvonás ismét a csárdában
játszódik. A három költő csak nem tud
elindulni, egyre vadabbul tivornyáz-nak,
majd a közelgő látogatók hírére be-
rezelnek, azt hivén, hogy a rendőrség jön
értük. Kiderül, hogy a második felvonás
kompániája érkezik meg. A leányok és a
két népi költő között azonnal gyengéd
szálak szövődnek, újabb nagy evés-ivás
kezdődik, majd összefogódznak, s kezdő-
dik a nagy kísértetcsárdás, miközben
előbújik rejtekhelyéről Hektor Viktor
Dammer is, de hiába „recitálja" a leg-
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híresebb Petőfi-sorokat, senki nem figyel
rá, csak járják a táncot.

Mint látható, a besúgószál csupán laza
keretként funkcionál, lényegi dramaturgiai
szerepe nincs. De még c keretformában is
hatástalan, mivel a besúgó-Petőfi
megjelenése, szövege és szituációja rend-
kívül erőtlen. A keretjelenet, illetve -epi-
zód közötti darabot két egymástól telje-sen
független rész alkotja, s bár e két rész
végül egy dramaturgiai ötletből kifolyólag
összetalálkozik, nem forr egységbe.
Legfeljebb abban a közölni kívánt gon-
dolatban, hogy a magyar történelemben
egyetlen közös platform létezik: a sírva
vigadásba torkolló eszem-iszom.

A darab nem körülhatárolt, egymásból
következő szituációkban bomlik ki, nem a
szereplők közötti viszonyokból, azok
változásaiból következnek a közlendők,
hanem direkten, a szövegből. Ez a szöveg
sokszoros stílparódia. Az alapszövete egy
sehol nem beszélt, stilizált népies nyelv,
amelyben az őzés, az ízés, a diftongusos
ejtés stb. egyszerre van jelen: „A véröm-re
nöm lehet panasz. Mer' néha majd a guta
út mög! Mer' amiko azt írja a piszkos
körmű újdondász, hogy igönis látták OT a
környéken, mög hogy tán ebbe a csárdába
járta a csürdöngölőt, hát majd a lelköm
szakadt ki a nagy dührohanatban.
Hazudsz, nímöt, hazudsz! Galádság min-
dön szavad! Mer' meghalt 0 , az áldott,
mer' föláldozta magát a világszabadság
ótárán, azt akarják évitatni TÜLE! Ha
eszembe tódul, hogy a bestye kozák a pi-
kájával mögböké - megint rajtam van a
zokogás. Mer' magyar vagyok, na, végze-
tösen magyar! Egy tűz a lelköm!" (Ta-
risznyai szövege az első felvonásból.)

Ezt a népies nyelvet átszövi egy múlt
századot idéző, keresetten választékos
nyelvi réteg, s mindebbe rengeteg idézet,
verssor, sortöredék, szólás, illetve mai
politikai frázis, zsargon vegyül. Konkrét
idézet vagy stílusjáték formájában egy-
más mellé kerül itt Vörösmarty és József
Attila, Petőfi és Ady, Kölcsey és Juhász
Ferenc, Madách Imre és Tandori Dezső-
hogy csak a költőket említsem. Jól pél-
dázza ezt a nyelvi réteget Maximilian és
Tócsa bácsi egy-egy szövegrésze: „Szo-
morú vagyok. Szeretném, ha most be-
szélne, szeretném hallani a hangját, az if-
júság kócsagtollas oboajátékát akarom
felidézni ebben az elkoszlott vendégszo-
bában. Ma éjjel láttam izmai szabad hul-
lámjátékát. Az ön vadállati fiatalsága
könnyű kábulatot árasztott meszes csont-
jaimban. Hajdanvolt férfikorom sólyom-
napjait, lányok susogása a holdfényes
parkok lugasaiban, vajas keblek langy il-
lata a levelek réseiben..." Illetve: „iszo-
nyatos augusztusi napok! Vértengerben,

lángözönben botorkáltunk valami csö-
mörig zsúfolt tömegsír felé. A nyárközépi
hőség roppant zsíros dunyhákban feküdt
a félájult városon. Az utcák üresek vol-
tak; mint a fényérzékeny rovarok a re-
pedésekbe, mindenki szobája legmélyébe
rejtette magát. A házfalak ziháltak, ki-
sebesedtek a napsugarak merőleges, kö-
nyörtelen lándzsáinak döféseitől. Min-
denki elnémult, az üvöltések befelé sza-
kadtak. Egy dögtetemben éltünk, a rot-
hadástól tápláltatva. Szinte hallhatóan,
nagyokat cuppogva emésztettek a sikam-
lós emberi belek. Es a tántorgás, a dado-
gások az éjben, egy végnapjait számláló
város panaszhangjai..."

Ez a túlburjánzó, a kifogyhatatlan le-
leményekben tobzódó nyelv a dráma
megjelenési formája, az írói szemlélet, a
mű stílusának hordozója, de ugyancsak
ez a nyelvi világ a tényleges dráma létre-
jöttének legfőbb akadálya is. Alapjában
véve ez lírai megnyilvánulásokkal, ref-
lexiókkal teli epikus szöveg, amelynek
epikusságát olyan játékos ötlettel is erő-
síti a szerző, hogy a szereplők igen gyak-
ran utalnak magára az íróra, Kompolthy-
ra, annak készülő regényére, arra, vajon
mit szólna, gondolna az adott pillanatban
stb.

Ebből az epikus jellegű, dramaturgiai-
lag és stilárisan egyenetlen szövegmasz-
szából Schlanger András rendező irányí-
tásával élvezetes, ízléses, egységes stílusú
színházi előadás született. Abban, hogy
ez így történt, minden bizonnyal nagy
szerepe volt Zsótér Sándor dramaturg
értelmező munkájának. Ezúttal nem el-
sősorban a hagyományos értelemben vett
dramaturgiai rend megteremtése lehetett
a feladata. A színházi alkotók láthatóan
nem a meglévő dramaturgiai sémák vala-
melyikéhez akarták igazítani a művet,
hanem arra törekedtek, hogy a szöveg
megjelenéséhez világos, a textushól kö-
vetkező, azt értelmező színpadi szituá-
ciókat találjanak. Művészi-értelmező
munkájuknak köszönhetően, úgy tűnik,
mintha egy jól megcsinált dráma előadá-
sát látnánk.

Az előadás stílusát - amely természe

tesen a darabéból következik - az idéző-
jeles technika, a karikaturisztikus voná-
sok túlhangsúlyozása, a groteszk stilizálás
határozza meg. Mindez a látványban, a
zenében és a színészi játékban egyaránt
megnyilvánul.

Menczel Róbert díszletének lényege: a
színpadot egy, a nézőtér felé lejtő máso-
dik színpaddal megemelte, hangsúlyo-
zandó, hogy ami itt történik, az egy nyo-
matékosan művi világ része. Egy olyan
világé, amelyben a játékosság, a perszif-
lázs, a szatirikus gúnyrajz dominál. Ezt a
világot jól jellemzi például, ahogy az elő-
játék ágyából néhány mozdulattal x-lábú
asztal és lócák lesznek, vagy ahogy né-
hány díszletjelzéssel hangsúlyozódik a
környezet népi jellege. Az viszont teljes
melléfogás, hogy az első és harmadik fel-
vonásban néhány nézőt felültetnek a
színpadra, a csárda emeletére. Ez persze
csak kis részben írható a díszlettervező
számlájára, ez alapvetően téves rendezői
elképzelés.

Csík György jelmezei, a nemzeti színű
pántlikák sokasága, a rokolyák, a csiz-
más, zsinóros-mellényes férfiviseletek, a
pörge kalpagok, a szablyák, fokosok, a
tarisznyák mind egy árnyalattal hangsú-
lyosabban jellemzik viselőiket, mint
ahogy ez akár egy hagyományos népszín-
műben is helyénvaló lenne, s így válik a
jelmez is a stílusjáték részévé.

Az előadás karakterének igazi megtes-
tesítői természetesen a színészek. A leg-
többjüknek csak egy-egy jellemvonás ki-
bontására, felnagyítására, túlzására nyílik
lehetősége. Ez mindenekelőtt a szí-
nésznőkre vonatkozik, akiknek szerepével
a szerző igencsak mostohán bánt. Dőry
Virág (Mariska), Kerekes Éva (Juliska) és
Sajgál Erika (Zsuzsika) a honleányok
három jól karakterizált típusát villantják
fel. Csíkos Gábor Vándorlegénye
erőteljes, tiszta szerepformálás,
valószínűsíti azt is, amitől megrettennek a
költők, már tudniilik, hogy ő a hatalom
embere, de azt is, hogy ő a nagy költő.
Ugyanakkor minden mozdulatával el is
árulja magát, a túlzott magabiztosság, a
szerepjátszás kliséi leplezik le az ál-Pető-
fit.

Csíkos Gábor (Vándorlegény) és Nemcsák Károly a Radnóti Miklós Színház előadásában



Miklósy György kedélyes, joviális
figurát kreál Tócsa bácsiból; második
felvonásbeli emlékidéző betétjelenetét
nem oldhatta meg, nem tudhatta
hitelesíteni. Márton András kettős
szerepében roppant mulatságos,
ugyanakkor veszélyes figurát ábrázol.
Maximilianja fölényes, cinikus, élvezi
csöppnyi kis hatalmát; Porti Ferkében
pedig Márton annak a színésznek a
kettős szerepjátszását mutatja be, aki
Maximilianként a postamestert alakítja, s
a népies stílus karikatúráját tudja
megmutatni.

A három költőt Nagy Sándor Tamás,
Nemcsák Károly és Mihályi Győző ala-
kítja. Nagy Sándor Tamás játssza
Eskórossy Attila Jánost, a szenvedő
misztikust, költőt és esszéistát, aki
minden szabad percében félrevonultan
szenved és ír, s aki a legkevésbé népies. Ő
inkább a polgárság fia, aki népfrontos
alapon került a népi írók közé. A színész
különösen akkor jó, amikor
Eskórossynak a hatalomtól, az ellenzéki
írókhoz tartozástól való kóros rettegését
mutatja meg.

Nemcsák Károly: Kukkoneki András,
költő és esszéista, díszkarddal. Ő az, aki
állandóan tovább akar indulni, aki a leg-
elszántabban leplezné le az ál-Petőfiket,
de aki az érkezők hírére nyomban kije-
lenti: „Legalább egy éve nem írtam alá
semmit... mindenütt terjesztettem, leír-
tam, elszavaltam: még a legrosszabb jó
rendszer is jobb, mint a legjobb rossz

rendszer." Ezt a kívül karakánnak látszó,
belül gyenge figurát Nemcsák minden
külsődleges megoldást elvetve ábrázolja;
alakítása azonban - éppen a belülről
építkezés miatt - ebben a külsődlegessé-
get nem elvető, karikírozó stílusú pro-
dukcióban némiképpen elüt a többieké-
től.

Az előadás középponti figurája Tarisz-
nyai Jolán Tibor, akit Mihályi Győző ele-
mentáris erővel játszik el. A sokáig korá-
nál fiatalabb figurák, ifjú hősök skatulyá-
jába kényszerült színész a Radnóti Szín-
házban tálentumát kibontó, különböző
típusú feladatokat kapott, ezek közül a
legszélsőségesebb karakterű figura ez a
„népköltő fokossal, árvalányhajas kal-
pagban". Mihályi él leginkább a karika-
túraszerű elrajzolással, de úgy, hogy egy
pillanatra sem válik bántóvá, közönsé-
gessé ez a löttyös indulatú alak. Borotva-
élen egyensúlyoz a színész; ha egy csep-
pet többet adagolna a trágárságból, a
részegségből, a tájszólásosságból, a mu-
latozásokból, menthetetlenül ízléstelenné
válna az alakítása. De mindig tudja, hol a
határ.

Schlanger András rendezésének is az a
legnagyobb érdeme, hogy elkerüli e mű
színrevitelét igencsak fenyegető ízléste-
lenség veszélyét, miközben kialakította s
az adott lehetőségeken belül a legszélső
határig tágította a darab kínálta stílust.
Egységet teremtett a különböző kifejező-

eszközök között, egységbe játszatta a
Godot-parafrázist és a népszínmű-per-
sziflázst, a kifogyhatatlan szövegpoénok
mellé azokkal többnyire egyenrangú já-
tékgageket párosított. A darab szerkezeti
következetlenségén, túlírtságán azonban
nem tudott segíteni, a második felvonás-
beli betétek kimerevített, a „reális" jele-
netekétől eltérő világítású beállítása csak
még inkább kiemeli e részek dramaturgiai
megoldatlanságát. A túlburjánzó szöveg,
no meg a sok játékötlet következménye,
hogy az előadás - legalábbis a bemutatón
- tempótlannak s helyenként ritmusta-
lannak tűnt.

A Kísértet-csárdást - mint az eddigiekből
kitetszhetett - kevésbé jó darabnak, mint
előadásnak tartom. Mindentől füg-
getlenül azonban - sokak véleményével
ellentétben - rendkívül fontosnak tekin-
tem a mű megszületését és bemutatását.
Végre történt valami. Végre indulatokat
kavart valami ebben az általában véve
unalmas, a középszerűséggel megelége-
dő színházi életben.

Ez az előadás nem Petőfiről szól, és
nem nemzetgyalázás. Sem szándékában,
sem végeredményében nem az. Egy
olyan felfokozott indulatokkal terhes,
felgyorsult közéleti eseményekkel teli
korban, mint amelyben élünk, s amely-
ben létkérdés a nemzeti egység, a pro-
dukció a nemzeti gondolat és érzés kü-
lönböző partikuláris érdekek és célok
érdekében történő kisajátításának, a
szalmaláng-lelkesedésnek, a magyarko-
dásnak az ősi veszélyére figyelmeztet -
áttételesen és keserű komédiába ágyaz-
va.

Kettős értelemben is fontos tehát a
Radnóti Miklós Színház bemutatója, de
igazán hasznos akkor lehetne, ha a darab
és az előadás kvalitásai vitathatatlanok
lennének. Akkor ugyanis nem lehetne az
elvi-eszmei ellenszenveket, a sértődése-
ket esztétikai kifogások mögé bújtatni,
akkor egyértelmű lenne: kit érint és kit
nem mindaz, amiről a Kísértet-csárdás
szól.

Kompolthy Zsigmond: Kísértet-csárdás (Rad-
nóti Miklós Színház)
Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Csík

György. Zene: Mélyatsay Vilmos. Dramaturg:
Zsótér Sándor. Koreográfus: Szöghy Csaba.
Szcenikus: É. Kiss Piroska. A rendező munka-
társa: Balák Margit. Rendezte: Schlanger
András.
Szereplők: Mihályi Győző, Nemcsák Ká-

roly, Nagy Sándor Tamás, Miklósy György
m. v., Márton András, Csíkos Gábor, Dőry
Virág, Kerekes Éva, Sajgál Erika f. h., László
Zsolt f. h., Nagy Adrienne f. h., Berzsenyi
Zoltán.

Miklósy György (Tócsa bácsi) Kompolthy Zsigmond darabjában (Szoboszlay Gábor felvételei)


