
lenne baj, mert hiszen önmagukban lát-
ványos és szép táncszínházi jelenetek pe-
regnek le előttünk az előadásban, csak hát
az a világkép, amit a produkció sugall,
ekként elég távol kerül Kornis (és persze
Kafka) víziójától. K. megsokszorozott
énje, vagy ahogy a szereplők listáján áll,
K. „tíz árnyéka" (K.-tól K.-ig) itt valami-
féle népcsoportot, a tömeget, a népet
szimbolizálja, holott a darabban, értel-
mezésem szerint legalábbis, mindegyikük
a sokszorosan meghasadt én egy-egy arcát
jeleníti meg.

Kornisnál a színjáték szabályos és pon-
tosan koreografált színházi botránnyal
kezdődik; a nézőtéren különféle botrá-
nyos jelenetek játszódnak le, míg el tud
kezdődni az úgynevezett előadás, majd a
legelső jelenetben egy csillogó, pazarul
berendezett bálterem „szép lassan önma-
gától összeomlik", akárha földrengés súj-
taná. Rusztnál monarchiabeli operettgá-
lára emlékeztető nyitótánccal kezdődik az
előadás, ezt zavarnák meg a „botrányos
jelenetek" a nézőtéren; de nem zavarják,
mert részint erőtlenek és súlytalanok,
részint nem elég brutálisak. Ezt követően
a kép kimerevedik, s a tér és az építmény
totális összeomlását mindössze egy-két
díszletelem elbillenése jelzi. (A tervező:
Buruzs Csaba.) Totalitásra tör hát e játék,
s éppen a totális hatással marad
legtöbbször adós...

A dráma egyik jelenetében (A lá t szat )
barokk csipkés, dúsan öltözött nő jelenik
meg a színen. A keretjátékban is feltűnő
gyermek most kicsi selyemporolóval po-
rolni kezdi, hatalmas porfelhő száll a
szoknyák közül, elborít mindent, már
csak a nő fehér parókája látszik, aztán az
is eltűnik, s a gyermek ijedten keresgéli a
porfelhőben az előbb még testként létező
látomást. Az előadás mindössze a jelenet
groteszkumát aknázza ki: a gyermek ki-
porolja a nőt, akiből porfelhő száll (az is
rendkívül hosszan), más nem történik.

Igazságtalan lennék persze, ha azt állí-
tanám, hogy Ruszt József rendezésének
nincsenek igazán sikerült és a dráma szel-
lemiségét pontosan követő pillanatai. A
Kafka-figurát szimbolizáló központi sze-
replőt, K.-t (Lipics Zsolt játssza, szerepe
szerint riadt és merev ábrázattal) az egyik
jelenetben gipsszel borítva kötik gúzsba.
A fehér leplekbe csavart bábszerű figura
ekkor, mint valami örökmozgó keljfel-
jancsi, ijedten kezd ugrálni, szökdelni a
fenyegető fekete alakok gyűrűjében.
Nagyszerű képpé transzponált, katartikus
színházi pillanat: az „átváltozott" ember,
amint már nem is emberi lény-ként,
hanem elidegenedett, élettelen tárgyként
vinnyogva próbál ellenállni a fenyegető
tömeg szorításának. Ugyan-

csak szépen megoldott a zárókép szertar-
tása, amikor is a gyermek szembenéz a
közönséggel, áldozatot felmutatva. A
rendezés persze kissé „átszabta" a drá-
mát, jelenetek maradtak ki szép szám-
mal, s megoldatlan maradt a mű állat-
szimbolikájának megvalósítása is - vajon
lenne-e színház, amely vállalkozna rá,
hogy színre vigye?

A Büntetések nem mindennapi színját-
szói képességeket kíván meg a szereplők-
től - olyan testnyelvet, amely akrobatikus
ügyességet, cirkuszi zsonglőrmutat-
ványokat és a testnek mint eszköznek a
tökéletes birtoklását tenné szükségessé.
Íme egy árulkodó részlet: „K. hasztalan
igyekszik úrrá lenni két lába fölött, mert
teste deréktól lefelé önálló életet él, pél-
dául összeszorítja, de szétpattan a térde,
lép, habár nem akar, fut akaratlan, irtó-
zatosan nehéz megtorpannia, lába re-
meg, kalimpál, leülni nem tud, mert lábát
fölemeli, mint keljfeljancsit a súlya, egy
helyben táncolni kényszerül és a többi..."

Aligha lenne társulat Magyarországon,
amely teljesíteni tudná mindenben a da-
rab előírásait - a szegediek sem tudják.
Helyette marad az olykor túlságosan is
előtérbe tolakvó koreográfia, a gesztusok
„táncszínháziasítása", amiben tisztesség-
gel helytállnak. Színészi alakításokról, a
dolog természete szerint, a szó hagyomá-
nyos értelmében nem lehet beszélni.

Paradox módon, mégis leginkább a ki-
dolgozott szertartás hiánya kelt hiányér-
zetet e vállalkozásban: olyan virtuális
nyelv, stilizált-felfokozott jelenlét meg-
teremtése, amelyben a szavaknak, a
csöndnek, a kitartott gesztusoknak, moz-
dulatoknak külön-külön megteremtőd-
hetne a maga jelentése és drámai súlya.
Amelyben a Kafka nyomán olyan plaszti-
kusan megragadott szorongásélmény a
maga testi valóságában és látványszerűen
is megjelenhetne. Más kérdés, hogy ak-
kor milyen arcát mutatná a nézőnek a
Büntetések. Igy és most színes, mozgal-
mas - és kevéssé szorongásos ábrázatát
mutatta.

Kornis Mihály: Büntetések (Szegedi Nemzeti
Színház)

Díszlet: Buruzs Csaba. Jelmez: Molnár Zsu-
zsa. A rendező munkatársai: Kováts Kristóf,
Telihay Péter. Rendezte: Ruszt József.

Szereplők: Lipics Zsolt, Kaszás Géza, Juhász
Károly, Both András, Hegedűs Zoltán,
Juronics Tamás, Király Attila, Kocsis Tamás,
Németh Gábor, Pataki András, Ragó Iván,
Sárközi Attila, Szervét Tibor, Fekete Hedvig,
Kőszegi Katalin. Olasz Ágnes, Péntek Kata-
lin, Prepeliczay Annamária, Zarnóczai Gizella.

ERDEI JÁNOS

A színészvezetés
hiányosságai

A Kék angyal a Radnóti Színházban

A „nyersanyag", Heinrich Mann regé
nye, mint tudjuk, kitűnő, Gosztonyi Já
nos pedig legalábbis rutinos szerző. A
adaptáció - az előadhatóság szempont
jából - legproblematikusabb pontjának ,
címe bizonyult. A harmadik előadása
megérkezve egy pillanatig azt hittem, el
tévedtem. A József Attila, illetve a Jó
zsefvárosi Színházban megszokott é
onnan ismerős közönség gyülekezett
Nagymező utcában. A cím vonzásának
engedve az a réteg árasztotta el a nézőte-
ret, amelyet Kornis Mihály a Halá lo s t a
vaszról írott nagy hatású kritikájában
„házmester-magyar"-nak nevezett el.
ez a könnyes-tocsogós, alpári vágyait
színpadon beteljesülni látni kívánó réteg
bizony nem nagyon tudott mit kezdeni
azzal az ironikus játékmóddal, mely
Radnóti Színházban honos. Eleinte, ahol
gyan „illik", megtapsoltak ők minden
dalt és minden abgangot, de a taps egyre
gyöngült, a cukorkás zacskók pedig egyre
hangosabban zörögtek. Hiába sikerül
tehát a darabválasztással egy újabb réte-
get becsalogatni ebbe a színházba, azok
nemcsak hogy csalódottan távoztak, de
ráadásul jól érzékelhetően fenyegetik i az
ebben a színházban még éppen csal
körvonalazódó játékstílust. Ne kertel
jünk leírni, Kerekes Éva bizony nekik (is
játszott. Játékából eltűntek azok a be
mutatón állítólag még látható finom vil-
lanások, az az egy-két nagyon természe-
tes és nagyon emberi gesztus, amelyek el
hitethették volna, hogy hatásukra egy
megalázott és szinte az emberi lehetősé;
végső határáig megnyomorodott lélek,
Garas Dezső formálta Ronda tanár ú
előmerészkedik karaktere páncélja mö-
gül, s egy ugyan végletekig lealjasító, dl
rendkívül gazdag és valóságos, hiszen
minden sztereotípiától ment kapcsolatot
létesít vele. De mi dolgunk lehet egyálta-
lán ezzel a kiszáradt, majd felajzódó ta
nárszörnyeteggel éppen manapság é
éppen a napi politika változásaira a
utóbbi időben rendkívül érzékenyen rea-
gáló Radnóti Színházban'?

Az előadással ebből a szempontból
nincs baj! A rendkívül hatásos zárókép-
ben a feleségével majdnem végző és Ga-
ras Dezső játékának köszönhetően dé-
monikussá lényegülő zsarnok szörnyeteg
az elsötétülő színpadon bicegve tántorog
az „utcáról" pedig a tömeg fenyegető



morajlása hallatszik, sőt betörik egy
ablak is. Végükhöz látszanak hát
közelíteni a színpadon felidézett Ronda-
napok. Csakhogy ezt megelőzően a
drámavilág egyetlen normális embere, a
László Zsolt játszotta Lohmann az
undortól sújtottan kitámolyog a
színpadról, s maga a szín->ad is oly sötét,
a lidérces kékre világított fehér függönyt
oly kísértetiesen rángatja a betört ablak
előtt a szél, hogy a nézőben szemernyi
kétség sem marad: ahhoz képest, ami
most következik, Ronda tanár ír
uralkodása kellemes menüettnek
tűnhetnék, ha a lezuhanó függöny nem
takarná el jótékonyan szemünk elől a
látványt. A zárókép tehát rendkívül
egyértelmű és roppant hatásos is, ám
tapsolni még sincs túlságosan sok okunk.

Széteső részletek

A nyitójelenet íróilag, s dramaturgiailag
s, rendkívül hatásos. A gimnáziumi
illemhelyen cigarettázva a dolgukat
végző diákok közé robban az egyik
fülkéből a rettegett és gúnyolt tanár.
László Zsolt, a szintén főiskolás Széles
László, valamint Mészáros István
játékában azonban sem a valódi
riadalomnak, sem pedig a párbeszédek
alatt a szorongásnak semmi nyoma nincs.
Garas hallatlan intenzitással hozza a
figurát. de szinte hiába: partnerei
elnagyolt, felszínes játékának
köszönhetően egy feszültségmentes
kabaréjeleneten röhörészik a közönség.
Mivel pedig az egész első rész
cselekménye szinte másból sem áll, mint
a diákoknak az őket a mulatóban tetten
érni akaró tanárral való kergetőzéséből,
alakításuk (pontosabban alakításuk
hiányosságai) egészen az unalomig
érdektelenítik az előadás el-ő felét.

Azonban ezen a ponton meg kell állni
egy pillanatra. S nem csupán azért, mert
László Zsolt már a főiskolán is
bizonyította, hogy nemcsak tehetséges,
de technikás színész is; főként azért kell
megállni mert a második részben
Mészáros István ugrásszerűen feljavul,
Széles László s jobb lesz annál, mint
amit már elfogadhatónak lehet nevezni,
László Zsolt pedig az utolsó előtti
jelenetben nem csupán méltó partnere
Garas Dezsőnek, de már ezt megelőzően,
Kerekes Évával való közös jelenetében is
„megfogja" a kő-,önséget, alakítása nem
csupán „átjön a rivaldán", de a nézőtéren
szinte megáll a levegő.

Ezekből a jelenetekből adódik a kö-
vetkeztetés: a három fiatal színész való-
színűleg a részpróbákon nem kapta meg a
rendező Márton Andrástól azt a
segítséget, amelyet másoknál a színpadon
eltöltött évtizedek segítenek pótolni. S
csak-

Kek angyal (Radnóti Miklós Színház). László Zsolt, Szeles László es Mészáros István

Kerekes Éva és Garas Dezső a Kék angyalban



ugyan az évtizedekről, ha úgy tetszik, a
rutinról van szó, mert az első rész rende-
zőileg egyébként is elhibázott jeleneteibe
csak akkor költözik némi élet, amikor
Garas Dezső mellett Miklósy György s
Gordon Zsuzsa is a színpadon van. Nem
különösebben jók, csupán Gordon Zsu-
zsának van néhány nagyon eleven váltása,
de „megcsinálják" a figurát.

Félreértés ne essék, nem a fiatalokat
hibáztatom az első rész kudarcáért. Az
első részben ugyanis Márton András olyan
iskolás pedantériával ügyel arra, hogy
mindig és szcenikailag is indokolja a
dalbetétek elhangzását, hogy ez a szín-
padi színpad előtti, majd ismét amögötti
forgolódás nemcsak a térviszonyokat ku-
szálja össze, de önmagában is szinte az él-
vezhetetlenségig „szétrázza" az előadást.
S mindennek tetejébe a nézőtérre
leültettett színészek közbekiabálásai is
olyanynyira a zenei szünetekre vannak
időzítve, hogy az már-már mosolyt
fakaszt. A szét-, mert technikailag túl-,
színészileg pedig alulrendezett első
részben azért csak-csak elvergődik addig a
cselekmény, hogy a megnyomorodott
Ronda tanár úr elvegye Fröhlich Rózát, s
ezáltal hozzáláthasson a még
diákkorukban meggyűlölt hajdani
tanítványai tönkretételéhez.

Csillogó közepes

Amikor a második rész elején szétmegy a
függöny, mintha egy másik előadás venné
kezdetét. A színpadon végre nemcsak
nyomai tapasztalhatók az életnek, hanem
szinte vibrál a feszültség. Schlanger And-

rás, Nagy Sándor Tamás és Nemcsák Ká-
roly, majd a Kerekes Évával a színpadra
siető Garas Dezső és Mihályi Győző az
öntelt butaság olyan sokszínű, ám egy-
mástól mégis jól elhatárolható változatait
teremti meg, hogy puszta jelenlétük, majd
a következő jelenetekben is folytatódó
vetélkedésük végre a Radnóti Színházban
megszokott, fővárosi színházaink
átlagával mérve magas színvonalon
szórakoztatná a nézőket, ha azok igazán
vennék a lapot. Ám az előadás egészével
ekkor is bajok vannak. Felborult egyen-
súlyról árulkodik ugyanis, hogy miközben
az előszínpadon tovább folydogál a
cselekmény, a néző a színpad jobb hátsó
sarkában zajló kártyapartira kényszerül
figyelni. Mihályi a zene ütemére osztja a
lapokat, félig tátott szájából nem esik ki a
cigaretta, holott nem is ügyel rá, olyany-
nyira a játékba feledkezik, Schlanger
pedig egyre dermedtebb sápadtsággal,
egy-re merevebben várja a tőle mind
távolabb kerülő jó szerencsét. A színészi
jelenlét Nemcsák által is sugárzott
intenzitásával megteremtett kártyapartinak
azután már Mészáros István is egyenrangú
résztvetvője. A néző végre szórakozhat
tehát, csak éppen nem a darabon, hanem a
színészi magánszámokon, melyek ugyan
az előadást szolgálják, de csak áttételesen.
A színészileg változatlanul kidolgozatlan
főcselekményt a részletek atmoszférája
pótolja. Igaz, helyenként bravúrosan. Az
ugrásszerűen feljavuló előadás színészi
magánszámai közül is kiemelkedik Takács
Kataliné. Nemcsak nagy biztonsággal
hozza egy szakadt, de az úri társaság
modorához alkalmazkodó prostituált

élettel telített kliséit, de alakítása végig
ebből a kettősségből építkezik. Ezt tech-
nikailag úgy oldja meg a színésznő, hogy
nevetése mintegy függetlenedik a társa-
sági tónushoz lépésről lépésre alkalmaz-
kodó beszéd intonációjától. Hedvigje a
szó szoros értelmében - és a legváratla-
nabb pillanatokban - ki-kiröhög a visel-
kedő úrinő lépésről lépésre felöltött
maszkja mögül. Már-már lenyűgöző ala-
kítás, ám mégis három megjegyzést kell
hozzátenni. Először is, az előadás szem-
pontjából, noha annak atmoszféráját igen
nagy mértékben javítja, nem igazán
szerencsés, mert - ha akaratlanul is, de -
tovább hangsúlyozza a színészvezetés ál-
talános hiányosságait. Másodszor, Hed-
vigjét tulajdonképpen a Nórához kitalált
eszközzel teszi érdekessé. Ott a boldog-
nak mutatott hitves ordító boldogtalan-
ságát árulta el a szituációtól egy-egy pil-
lanatra elszakadó artikuláció váltásával
(amikor pénzről vagy bonbonról beszél),
itt az alak mélyén lakozó közönségességet
jelzi újra és újra váratlan nevetéseivel.
Félreértés ne essék, magam is
természetesnek tartom, hogy a színész
egy-egy szerepéhez kidolgozott eszközeit
más szerepeknél is kamatoztatja. A
problémát abban látom, hogy miközben
Takács Katalin ezt a technikailag magas
színvonalú effektust veti be, alakításának
érté-két változatlanul rongálja egy
alapvető technikai fogyatékosság. A
tartásáról van szó: a hátat is meggörbítően
előreengedett nyak s a fölvetett fő. Ami a
lassan meghasonló úrinő skizofréniájának
hordozójaként még hihető volt, az itt
szerep-idegenül groteszk. (A slamposság
még el-megy, de honnan a gőg?) Mindez
ismét rendezői problémára is utal: kellő
irányítás híján a színészek azt hozzák,
amit pályájuk során teljesen esetlegesen
megtanultak, s így technikai bravúrok
kevered-nek alapvető technikai
fogyatékosságokkal.

Általánosítva a látottakat, úgy tetszik:
az elmélyült részpróbákon kikristályosodó
színészvezetés hiányát színészeink
mintegy (általában vidéken eltöltött) bő tíz
év során tanulják meg, úgy-ahogy, pó-
tolni; ilyenkor már mintegy maguktól
hozzák azt a karaktert, amelyet a rendező
vezetésével a próbákon kellene kidolgoz-
niok. Kézenfekvő, de rendkívül igazság-
talan az e ponton kínálkozó ellenvetés:
kivételes tehetségektől eltekintve szükség
van erre a vidéken eltöltött több-kevesebb
időre; a színész ugyanis akkor színész
(akkor érett a fővárosi deszkákra), ha már
mintegy magától „bekattan", ha a
szerephez való be- és átmelegítésével nem
kell rendezőjének külön bajlódnia.
Eltekintve attól, hogy a többé-kevésbé

Fröhlich Róza: Kerekes Éva



Jelenet az előadásból (Iklády László felvételei)

még mindig feje tetején álló színházi ér-
tékrendünkben az ilyetén felfogás szerint
tanulópályának tekintett vidéki színházak
sokkal színvonalasabb munkát végeznek,
mint jó néhány fővárosi társuk, az
ellenvetés azért is végletesen igazság-
talan, mert a Radnóti Színházban is fel-
sejlettek a rendezői munkát a színészekre
hárító magatartás színészpusztító követ-
kezményei. Az a fajta színészi készenlét
ugyanis, mely felkészületlenebb
rendezőinket hivatott kihúzni a kátyúból,
nem szerepre s főként nem egy
meghatározott szerepnek szól: rutinos
általánosság (ha úgy tetszik, már bevált
„kunsztok" újra-keverése), mely minden
szerepében ugyanolyannak mutatja a
színészt. Ezeket a szerepeket azután akár
meglehető-sen magas színvonalon is
képes alakítani a színész, csak éppen
skatulyába kerül. Nem a szerepkör
szűkíti tehát be a színészt, hanem arról
van szó, hogy elmélyült próbamunka
híján bizonyos képességei a színpadon
töltött évek jóvoltából teljesen
esetlegesen bejáratódnak, s ezek
különösebb erőfeszítés nélkül is (ki)hasz-
nálhatók bizonyos szerepkörökben. Félve
írom le, de például Schlanger András
Lorenzenje is inkább hasonlít régebbi
alakításaira, semmint különböznék azok-
tól, s ugyanígy, bár remek villanás Gosz-
tonyi János igazgatója, az emberrel alig-

ha feledtetheti a Johannában látott hó-
hérját. Igy azután valóságos csodának
tetszhet, hogy azok, akiknek volt türel-
mük végig figyelni a színpadi események-
re, egy kivételesen nagy alakításnak is ta-
núi lehettek.

A megnyomorodottság anatómiája

Garas Dezső a lélek torzulásának három
fázisát teszi láthatóvá. Ha lenne értelme a
kifejezésnek, hogy „test-színész". úgy ezt
a kifejezést kellene alkalmaznunk annak

a hallatlanul intenzív színészi jelenlétnek
a megnevezésére, mellyel Garas az alakot
indítja. Nem csupán a mereven a testhez-
tapadó kar, nem is csupán az egészen
enyhén, de rendkívül mereven előrevetett
nyak, hanem az egész test egyetlen
görcsben van. Járása ugyanakkor maga a
robbanó határozottság, s ez, az enyhén ri-
kácsolóvá színezett, ám mégis gazdag in-
tonációjú megszólalásokkal kiegészülve,
arról árulkodik, hogy ez a görcsös testbe
préselt lélek már nemcsak megszokta
lakhelyét, de képzeletéről lemondva tö-
kéletesen azonosult is vele. Az általam
látott előadáson Garas a léleknek ebből a
rendkívül torz lakhelyéből való kimozdu-
lását László Zsolttal való közös jeleneté-
ben mutatja meg. A Kerekes Éva teljes
szerepidegenségétől meghatározott szín-
padi helyzet egyszerűen nem teszi lehe-
tővé, hogy az érzékiség fellobbanhasson,
így azután Garas itt, rendkívül taka-
rékosan adagolt eszközeivel, a lerésze-
gedés útjának megmutatását választja. Az
évtizedekig túlfegyelmezett lélek nem
szétesik a szesztől, hanem az itt helyén-
való módon rendkívül takarékosan ada-
golt színészi eszközök jóvoltából elkábul.
Valamelyest mintha oldódnék a test
görcse. s a szögletes zöttyenések a szá-
nandóság színeivel festik át a figurát. Ezt
az árnyalatnyi változást véglegesítik
Lohmann szavai, aki tanácsokat ad az im-
máron nemcsak nyomorult, de némiképp
esendővé is lett tanárnak. Ez a Ronda ta-
nár úr tehát, engedve Róza vonzerejének,
nem beleszédül, hanem belehuppan a nő
ágyába. A szexus keltette változást Garas
az ülésmód megváltozásával jelzi.
Enyhén természetellenes, mert tulajdon-
képpen kényelmetlen pózban ül határta-
lan természetességgel. A görcsként viselt,
de nem görcsként reflektált lélektani
szituáció váratlanul visszaigazolás' nyert,
s Ronda tanár úr láthatóan királynak

(más kérdés, hogy Übü királynak) érzi
magát.

A színészileg sokkalta erősebb második
részben, ahol partnereitől jóval nagyobb
segítséget kap, alakítása tanul-
mányértékűvé mélyül. Amikor a felesé-
gére sóvárgó férfiakat markáns bizton-
sággal játszó Nemcsák Károly, Nagy Sán-
dor Tamás és Schlanger András közé lép,
az alattomosan vidám Mihályi Győző kí-
séretében, arca olyan korlátolt magabiz-
tosságot áraszt, peckes tartása olyannyira
az emberi lelkek legaljasabb indulatain
uralkodó királyé, hogy szavak nélkül is
egyértelművé válik: létezik a megnyomo-
rodásnak egy olyan foka, melyen a hirte-
len jött szabadság sem segíthet. Ez a. vég-
letekig nyomorult lélek immáron nem fel,
csupán elszabadul. Amikor még az első
részben Kerekes Éva váratlanul-aka-
ratlanul „Rondának" nevezi, szeme ősz-
szeszűkül; s szinte az egész második rész-
ben őrzi ezt az alattomos-sunyi-sértett
tekintetet. Az elszabadult, noha változat-
lanul szögletes mozgású test - mely mint-
egy az eredeti görcs kijelölte határok kö-
zött vibrál immáron félig szabadon - s a
mozgékonnyá változott arc kontrasztja
élezi fenyegetővé tekintetét. Ez a hol
erősebben, hol csak alig észrevehetően
jelen levő fenyegetés robban azután az
utolsó jelenetben. Felesége az általa
leggyűlöltebb férfival, a valóban - és
sajnos színpadilag túlságosan is - szabad
lény-nyel: Lohmann-nal enyeleg. Először
Garas félrebicsaklott feje jelenik meg egy
oszlop mögül. S lassan a test is. Nemcsak
hogy évtizedeket öregszik a színész ezek-
ben az egészen ritkán látható pillanatok-
ban, de görcsössége is visszatér - azonban
nem az eredeti, az első részben látott,
hanem egy még kicsavartabb, még gro-
teszkebb, melyet csak az aggastyánokra
jellemző vánszorgás tesz elfogadhatóvá.
Kivételes technikai biztonsága s pompás



színpadi érzéke ezekben a hosszan kitartott
pillanatokban Garast valóban az el-
játszhatóság határán engedi - a szó leg-
szorosabb értelmében, mert könnyedén -
játszani. Ez az elősettenkedő aggastyán
ugyanis már nem emberi lény, hanem
maga az embertelenség, a pusztán testi
funkciók gyakorlására korlátozódott ani-
malitás. Aggastyáni mivoltának
tökéletesen ellentmondó, de színpadilag
abszolút hiteles módon oly ragadozó
hirtelenséggel veti rá magát feleségére,
hogy a döbbenettől a nézőkkel együtt
megdermedő Lohmann csak egy,
megfojtáshoz is elegendő idő eltelte után
tud Róza segítségére sietni, majd a már
említett módon kitántorogni a színpadról.
S ezekben a befejező percekben (amelyek
előtt ebben a minden erotikát nélkülöző
előadásban Garas még azt is el tudja
hitetni: annyira kívánja Lohmannt, hogy
szájon kell csókolnia) Garas Dezső oly
mértékben ural-ja a színpadot, hogy hiába
van ott más is, az valójában csak az övé -
őt köszönti te-hát, és méltán, a felcsattanó
taps.

Ám hiába lehettünk tanúi e rendkívüli
alakításnak, épp rendkívülisége tette el-
képzelhetővé, milyen is lehetne az az elő-
adás, ahol érett színészeinknek nem ma-
guknak kellene gondoskodniok alakításuk
színpadi hitelesítéséről, hanem társaiktól s
elsősorban rendezőiktől ehhez segítséget
kapva kimunkálhatnák és ki-bonthatnák
részleteit is annak, ami így csak mintegy
zseniális csempészáruként látható a
színpadon. Sovány vigasz, hogy a látottak
alapján Nagy Sándor Tamás-nak és
Schlanger Andrásnak éppúgy, mint
Nemcsák Károlynak és Mihályi Győzőnek,
illetve Takács Katalinnak is jó esélye van
rá, hogy újabb évtized múltán a most
Garas Dezsőtől látotthoz hasonló
jutalomjáték főszereplőivé legyenek.

Kék angyal. Heinrich Mann Ronda tanár úr cí-
mű regényéből írta: Gosztonyi János (Radnóti
Miklós Színház)

Versek: Várady Szabolcs. Zene: Darvas Fe-
renc. Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Gyar-
mathy Ágnes. Dramaturg: Zsótér Sándor
Koreográfus: Pártay Lilla. Rendezte: Márton
András.

Szereplők: Garas Dezső m. v., Kerekes Éva,
László Zsolt f. h., Széles László f. h., Mészáros
István m. v., Miklósy György, Gordon Zsuzsa,
Nagy Sándor Tamás, Nemcsák Károly,
Schlanger András, Mihályi Győző, Takács
Katalin, llyés Róbert f. h., Gosztonyi János,
Berzsenyi Zoltán.
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Csak esetek...

Moldova-bemutató a Madách Színházban

Moldova György Malom a pokolban című
színművének története 1951-ben játszódik,
s egy fiatalember vergődését helyezi a
középpontba. Flandera János joghallgató
érvényesülni akar, ezért Moszkvába szóló
ösztöndíjat pályáz meg. Nála idősebb
újságírónő szeretője - hogy a fiúval való
kapcsolata ne szakadjon meg - értesíti a
bíráló bizottságot: Flandera bizonyos
dolgokat eltitkolt, illetve módosított az
önéletrajzában. Az ösztöndíjat persze nem
kapja meg; sőt egy évre fizikai munkára
küldik az egyetemről. Ám a feljelentés
miatt szakít Ildikóval, az újságírónővel. Új
munkahelyén találkozik az ellenállási
mozgalomban aktívan részt vett, majd
Rákosi Mátyásnak állami funkciójában
személyi titkáraként működött gróffal,
Károlyival. A grófot már régebben fizikai
munkára száműzték, most természetesen
letartóztatják. A Katonai Bíróságon
koncepciós perben vádolják, s a bíró
ugyanaz a személy - Altschuler -, aki az
ösztöndíjakat elbíráló bizottság elnöke is
volt. Flandera tanúként nem vall Károlyi
ellen, s ez egészen szokatlan
következménnyel jár. Altschulernek még
az emigráció során, a Szovjet-unióban
született lánya, Nagyezsda végighallgatta
a koncepciós pert, s tapasztalván Flandera
becsületességét, beleszetret.

Közben elindult egy másik szál: Flan-
dera szerelmi kapcsolatot kezdett egy fa-
luról Budapestre került lánnyal, Erzsivel.

Altschuler megtiltja lányának, hogy a
brigantinak minősített Flanderával talál-
kozzon; sőt: a fiatalembert behívatja ka-
tonának. Nem elégszik meg azzal, hogy
lányától így eltávolította; a laktanyában
rettenetesen össze is vereti. Nagyezsda ezt
megtudja, elmegy a fiúért, és saját há-
zukba - természetesen a Rózsadombon van
- hozza, és itt ápolja. A kapcsolatból
házasság lesz, Altschuler legnagyobb
dühére és ellenzésére.

Flandera megszakította Erzsivel a kap-
csolatot, a lány azonban előzőleg teherbe
esett. Flandera pénzt adott neki, hogy
elvégeztethesse a küretet.

A történetbe újabb motívumok kap-
csolódnak: Altschulert a pártban támad-ni
kezdik; Károlyi kiszabadul, s Flandera
egykori szeretője, Ildikó, Károlyihoz
csapódik.

Flandera - apósa pozíciójának kihasz-
nálásával - oktatni akar a jogi karon, no-

ha nem végezte el az egyetemet. Végül
azonban újságíró lesz a Károlyi gróf által
szerkesztett lapnál. Erzsi mégis megtar-
totta a gyermeket, s a fiúcskát neveli. Alt-
schuler pályájának íve hanyatlik; Ildikó
segít Flanderának, hogy a terhessé váló
családi kapcsolattól megszabadulhasson.
Névtelen levelet ír Nagyezsdának, felfedi
férjének kapcsolatát Erzsivel, s azt is, fiuk
van. Nagyezsda összeomlik, elválik
férjétől, és öngyilkos lesz. Az időközben
nyugdíjazott Altschuler nyilvános helyen
lelövi Flanderát.

A történet nyers elmondásából is lát-ható
talán, hogy ez a legszabályosabb epikus
történet olyan részhelyzetekkel, amelyek a
valódi drámát az érzelmekre való
hatásokkal, illetve epikus fordulatokkal
keltett izgalmakkal pótolja. A valódi
drámák a maguk világszerűségé-nek
egészével hatnak és közölnek világ-képet.
Itt, ebben a színműben olyan rész-
helyzetek vannak, amelyeket nem a vi-
lágkép fűz egésszé, s amelyekben csak a
főhős azonossága jelent „egységet".

A különböző jellegű és tartalmú iz-
galmakat kiváltó jelenetek a következők:
Flandera az ösztöndíjbizottság előtt; ő
Károlyiéknál, amikor a grófot letartóz-
tatják; Flandera a katonai törvényszék előtt
Károlyi perében; Flandera és Altschuler
vitája a fiú és Nagyezsda kapcsolatát
illetően; majd a lelövés részhelyzette. Ez
utóbbi különösképpen egyszerű izgalmat
vált ki: Flandera Ildikóval könynyeden
cseveg egy presszóban, mialatt Altschuler
fekete kalapban, fekete kabátban várakozik
a gyilkosság alkalmas pillanatára.

Az érzelmekre - különbözőképpen, de
erősen - ható részhelyzetek: az Ildikóval
való szakítás részeg állapotban, amely-ben
azonnal megjelenik a tiszta szívű Erzsi;
Károlyinak épp karácsonykor, a
karácsonyi hangulatban való letartóz-
tatása; Flandera összeverése; Nagyezsda és
Erzsi találkozása a fiúcska kiságya fölött;
Nagyezsda búcsúlevelének felmondása az
öngyilkosság előtt stb.

Egy-egy részhelyzet között oksági ma-
gyarázatok is igyekeznek öszeköttetést
teremteni. Flandera bírósági vallomását
egy jelenet előzi meg közte és a
rektorhelyettes között. Erről a Németh-
Noszterről Károlyi kompromittáló
dolgokat tud, amiket el is mondott
Flanderának. Nos, ennek a jelenetnek a
felhangjai azt köz-lik, hogy a
rektorhelyettes az egyetemre való
visszavételt ajánlja fel Flanderának, ha
róla nem mondja el azokat, amiket
Károlyitól hallott. Vagyis mintha ez len-ne
a helytállás oka. Ez azonban nem bi-
zonyos; a jelenet tartalmának semmiféle
következménye nincs.


