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 KRITIKAI TÜKÖR 

gy vélem, kevés olyan rendezőnk van,
akire nyugodt lélekkel rábízható Szomory
Dezső. Rendezőink azon hányadának, akik
egy darab színrevitelét mindenekelőtt

özlekedési rendőri - forgalomirányítói -
zinten valósítják meg, aligha érdemes
zomoryval próbálkozniuk, Szomory ugyanis -
tílus. Ezt bárki beláthatja, aki elolvassa a
zínműveit. S akinek rendezőként nincs markáns
tílusa

ami véleményem szerint stílusérzéket is
eltételez -, attól csak a legritkább esetben
árható,
ogy képes színpadra teremteni egy másik
arkáns stílust: az íróét. Ezt a tételt bizonyította

zámomra az elmúlt évek néhány Szomory-
emutatója: a pécsi Bella, a Takáts Alíce a
adách Kamarában, a Karinthy Színpadon

átszott Botrány

az Ingeborg-koncerten. Ezek az előadások
nemigen mutattak azonos - szomorys - stílus-
jegyeket, sokkal inkább hasonlítottak az adott
színház többi bemutatójához, mint egymásra. A
stílust tehát nem a szerző határozta meg, nem is
a rendező, hanem a társulat általános játékmód-
ja, a színészek megszokott modora. Üdítő kivé-
telt jelentett ezalól a játékszíni Szabóky Zsíg-
mond Rafael, melyet jó emlékezetemben őrzök,
s ezt - az előbbiekből logikusan következik -
elsősorban a rendező, Verebes István érdemé-
nek tulajdonítom.

Most a Pesti Színházban Tordy Géza kapta
feladatul a Györgyíke drága gyermeket. Anélkül,
hogy meg akarnám bántani: Tordyt színészként
tartom számon, s e minőségében jól jegyzem,

rendezői kvalitásairól azonban ez idáig nem győ-
zött meg. S itt szeretném felhívni a figyelmet a
járványra: mind több színész adja a fejét rende-
zésre. Ez a jelenség több szempontból érthető -
kevés a jó rendező, a színészek pedig teli vannak
ambíciókkal -, ám az eredmény felől nézve
gyakran látszik indokolatlannak. (Ez akkor is így
van, ha az idei évad egyik kiemelkedő előadása,
váratlan revelációja történetesen a rendezőként
debütáló Eszenyi Enikő nevéhez fűződik.) Két-
ségtelenül kívánatos volna, hajó színházi rende-
zőink száma gyarapodna. De könyörgök: miért a
színészektől várjuk a megváltást? Végtére is fur-
csa: a meglehetősen zárt rendezői pályán -
ahová diplomátlan tehetségek csak elvétve jut-
nak be - hovatovább tömegesen kapnak zöld
utat a színészek. Mintha a színészi végzettség és
tudás s a többéves - vagy évtizedes - színészi
praxis automatikusan képesítést és felhatalma-
zást adna a rendezésre is. A tapasztalat az ese-
tek többségében nem igazolja ezt a magabiztos
nekibuzdulást. (Annál inkább tisztelet a kivéte-
leknek!)

Kovács Nóra (Pavlits Lóri), Reviczky Gábor (Mikár
Ferenc), Szegedi Erika (Mikár Ferencné) és Prókai
Annamária (Ida)
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Némi aggodalom töltött el tehát a Tordy-
Szomory találkozó hírére. Rossz előérzetem fo-
kozódott a színlap láttán, mely Györgyikeként
Pap Verát ígérte. Ő ugyanis elképzelhetetlen
Györgyikének. Félreértés ne essék: nem azt ki-
fogásolom, hogy a színésznő jóval idősebb Szo-
mory tizenhét éves hősnőjénél; szinte az anyja
lehetne. Ezt feledteti Pap Vera kislányosan bájos
arca, bimbózóan nőies alakja. Szögezzük le: e
színésznőn nem látszik a kor. Csakhogy úgy
gondolom, pályakezdése idején sem illett volna
Györgyike szerepe Pap Verára. (Angi Verát ját-
szotta akkor!) Egyszerűen „eltaszul" tőle a figu-
ra. Ahogy a Pesti Színház előadásában először
megszólal: odavet egy nyegle Bánom is én!-t,
mindjárt eszembe idézi a Körmagyart. Abban
csengett ilyen hamisan a hangja. A könnyűvérű,
diszkózó takarítónő szerepében éppúgy hitelte-
lennek hatott tőle a „libaság", mint most. Ez nyil-
ván alkati kérdés. Pap Vera személyiségéből lát-
hatóan hiányzik az a negatívum, mely őszintévé
tehetné őt ebben a szerepkörben. Minden igye-
kezete ellenére sem tudja elfogadni és elfogad-
tatni magát sekélyes, tyúkeszű nőcskeként. (Egy
példa: Györgyike a második felvonásban nagyon
várja a szülei jöttét. Egyrészt, mert unja már a
nászutat a nemszeretem férjjel, másrészt, mert
hírt szeretne kapni a lecsukatott szeretője felől.
Györgyikét a hitvese igen kevéssé izgatja, sokkal
inkább húz a szüleihez, amikor azok megérkez-
nek. Pap Verát azonban nem viszi rá a lélek,
hogy e jelenetben ne ítélkezzék pénzsóvár és
önző apja-anyja felett. Szükségét érzi, hogy oly-
kor összenézzen az urával, vessen rá egy-egy
mentegetőző, elnézést kérő pillantást. S ez a fel-
sőbbrendűséget mutató összjáték Hübner Félix-
szel, ez a legkevésbé sem Györgyike igénye. Ha-
nem a Pap Veráé.)

A Györgyike és Pap Vera közti idegenkedés
természetes hozama, hogy az előadásnak nincs
Györgyikéje. De nem csak a főszereplő jegyez-
hető fel a hiánylistára. Nem hangzik el az eredeti
Szomory-szöveg sem a maga teljességében.
Tordy és a dramaturg, Radnóti Zsuzsa sok he-
lyütt leegyszerűsítette Szomory terjengősen
nyafogó, lázasan lihegő, sajátos nyelvezetét. Az
Ah!-okat és Óh!-kat úgy irtották ki, mint a gyo-
mot. (Erre az adott nekik lehetőséget, hogy Szo-
mory nem tehet ellene semmit. Ha a szerző élne,
bőszen ragaszkodna minden hangos sóhajtás-
hoz. S bizonyára elájulna, ha hallaná, hogy az
egyik szereplője kutyát mond eb helyett. Szalad-
hatna Tordy hidegvizes borogatásért...) A szö-
veg „lemeztelenítése" nyilván jó szolgálatot tesz
a színészeknek, akik így „szájba valóbb"
mondatokat kapnak, ám ezáltal a maradék esé-
lye is elvész annak, hogy az előadás valamelyest
szomorys legyen.

Végül is a Pesti Színház produkciójának stílu-
sáról az mondható el, hogy nincs. Pontosabban
annyiféle, ahány összetevője van az előadás-

Pap Vera (Györgyike) és Tahi Tóth László (Hübner
Félix) (Koncz Zsuzsa felvételei)

nak. Vágó Nelly jelmezei úgy szépek, hogy mind-
egyiken akad valami, ami egy csöppet ízléstelen.
Györgyike például rossz öveket hord, akárcsak
Natasa a Három nővérben. A toalettek efféle
„megbolondítását" értékelhetnénk koncepció-
ként. Szolgálhatna arra, hogy jelezze: Mikárék
hiába csinálnak karriert egy milliomos vővel, be-
kerülhetnek ugyan az úri körökbe, de azért min-
dig lesír majd róluk, honnan jöttek. Csakhogy a
helyszín, a bécsi luxushotel szintén nem kifogás-
talan látvány. Fehér Miklós díszlete amolyan ma-
gyar Bristolt mutat, ahol nincs két berendezési
tárgy, mely illenék egymáshoz. A csipkésen át-
tört lila falhoz nem megy az ajtók körüli narancs-
sárga tapéta, azzal meg a vörösesbarna ajtók
nem harmonizálnak. Az ülőgarnitúra elüt szín-
ben és stílusban az órától, melyhez viszont a csil-
lár nem stimmel. Ennek a szedett-vedettségnek
az igazi Bristolban aligha lenne helye, ám az ta-
gadhatatlan, hogy adekvát módon viszonyul a
Pesti Színház előadásához. Itt ugyanis - előre
megfontolt szándékkal elkövetett rendezés híján
- mindenki azt játszik, ami eszébe jut. A színé-
szek oly sokszínűek, minta díszlet elemei. S épp-
úgy nem passzolnak egymáshoz.

Míg Pap Vera reménytelen küzdelmet folytat
Györgyikével, Tahi Tóth László fel sem veszi a
harcot Hübnerrel. Úgy dönt, hogy méltóságteljes
és imponáló külsőt ad a gavallér milliomosnak, a
belbecsét nem bocsátja közszemlére. Halvány
jelét sem mutatja annak, hogy ez a gáláns úriem-
ber egy-egy szabad percében esetleg gondolko-
dik. Netán morfondírozik, találgat, rosszat sejt.
(Hiszen csak a vak nem látja az első felvonás-
ban, hogy leendő feleségével valami nincs rend-
ben!) Igó Éva Annaként belső életet él, mint egy

Csehov-hősnő, s olyan lelki szépséget csillant
fel, hogy már-már sikerül elhitetnie velünk a vén-
kisasszony külső csúnyaságát is. Anna és az
apja erkölcsi vitája során lgó mélyen titkolt
érzelmeket és indulatokat hoz felszínre,
miközben a Mi-kárt játszó Reviczky Gábor
azzal foglalatoskodik, hogy egy-egy
szemguvasztással, szájfittyesztéssel vagy
grimasszal újabb és újabb ne-vetést fakasszon a
közönségből. Ebbéli igyekezetében már jó ideje
nem tud senki és semmi gátat szabni
Reviczkynek. S ha még sokat kacagnak a
nézők, elérhetik, hogy a színész továbbfejleszti
alakítását. Egyelőre csak háromszor játssza el
öt percen belül, hogy a szívószállal nem talál bele
a saját szájába, de ez a nagy sikerre való
tekintettel nyilván fokozható.

Szegedi Erika a temperamentumát kölcsönzi
Mikárné figurájának, Kaszás Attila pedig szo-
morys sálat hord s lendületesen pózol színinö-
vendékként. Tersánszky Lacija tehetségesen és
hatásosan próbálgatja magát amorózói szerep-
körben. Szabó Gabi f. h. nagyon természetes
Stefi, s ez jó, Rátóti Zoltán viszont talán túl
könnyen abszolválja Glanz Hugót. Kovács Nóra
bukkan még fel egy csípős nyelvű, szegény
rokon szerepében - ugyancsak képtelenség,
hogy Prókai Annamáriát a lányaként hozza
magával ---, s ahogy jóízűen, felvillanyozva,
mindenféle hátsó gondolatokat sejtetve csacsog,
engem felettébb emlékeztet valamire. A
megtévesztésig olyan, mintha Szomoryt
játszana. Minő váratlan szerencse!

Szomory Dezső: Györgyike drága gyermek (Pesti
Szinház)

Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Vágó Nelly m. v.

Dramaturg: Radnóti Zsuzsa. A rendező

munkatársa: Eichner András. Rendező: Tordy
Géza.

Szereplők: Reviczky Gábor, Szegedi Erika, Pap Vera,
lgó Éva, Szabó Gabi f.h. Tahi Tóth László, Kaszás
Attila, Rátóti Zoltán m. v., Kovács Nóra, Prókai
Annamária, Pribebszky Katalin, Vint Attila, Besztercei
Pál, Kovács Andrea, Morocz Zsolt.

A Royal Shakespeare Company megbízott két
drámaírót, Howard Brentont és Tariq Alit, hogy ír-
janak drámát a soron következő angol
parlamenti választásokról. A szerzők közösen
elhatározták, hogy a már elkezdett művet menet
közben írják tovább, a mindenkori
közvéleménykutatásoknak megfelelően, és két,
esetleg három befejezést írnak, amelyek közül
valamelyik mindenképpen egyezik a
végeredménnyel. A premiert aznap este tartják,
amikor bejelentik a választások eredményét.


