
s
h
f
d
b
„
s
„
b
k
h

C
M
l
k
k
(

▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

(P. s. az R. S. 9.-nek) (A krónikás nemigen
zeret tülekedni. Egyszerűen alkatától távol áll,
ogy részt vegyen a bebocsátáskor zajló szék-
oglaló versenyben egy pici nézőtéren. E pro-
ukció némely jeleneteit ekként oldalsó széksor-
ól, féltakarásban látta. Így persze még inkább
alulnézetből" tárult elé a Kiskatona botladozá-
a, a Sipos család és Fáskerti elvtárs történelmi
együttműködése". A forró légkörű előadás köz-
en mégis többször arra gondolt: még egy ifjú és
evésbé ifjú nézőktől zsúfolásig telt stúdiószín-
áz is megengedhetné magának azt a luxust,

arl Sternheim, a századforduló „porosz
oliére-je" nem bánt kíméletesen a maga körül

átott világgal. Dühödt indulattal vet-te célba
ora földhözragadt nyárspolgárát: a
özhivatalnokot, aki eszik, alszik, aktát másol
elvezet ez a nyugdíjig, ha Isten is

hogy fönntartson egy-két helyet a szombat este
tízkor beeső kritikusnak. Az .,atmoszféra" attól
még ugyanaz marad.)

Bereményi Géza: Légköbméter (R. S. 9.
Stúdiószínház)
Technikai munkatárs: Szabó Gyula. A rendező mun-
katársa: Palotás Zsuzsa. Rendező: Kőváry Katalin.
Szereplők: Ternyák Zoltán, Papp Zoltán, Hámori Ildi-
kó, Kerekes Éva. Csudai Csaba Zsolt, Györgyi Anna,
Krizsán Edit, Kiss Jenő, Schnell Ádám, Igó Éva, Tán-
dor Lajos, Vajdai Vilmos, Kóti Kati.

úgy akarja), aki félrelép ugyan a
szomszédasszonnyal, de rosszul lesz, ha más
csak ránéz a feleségére. Történjék háta
legnagyobb szörnyűség Theobald Maske
hivatalnokkal A bugyogó című komédiában: essék
le nejéről a nyílt utcán a címben szereplő
ruhadarab (épp a pertli- és a

patentrendszer váltásának vagyunk tanúi). A
szerzőt a kisszerű kor lelki tápanyagát jelentő ro-
mantikus érzelgősség is haragra gerjeszti: je-
lentkezzék hát udvarlóként egy Goethével, Kant-
tal, Nietzschével átitatott fennkölt lélek, aki a
szenvedély legmélyét kutatja, amint dúlt lélekkel
szavai - ám büdös a szája. Bukkanjon fel még a
kor radikális lázadója egy göthös borbély szemé-
lyében, s derüljön ki róla napnál világosabban:
persze hogy tagadja a hazafiság korszerűségét,
s persze hogy a nyitott házasság a híve, mert
gyáva, valamint mitugrász nyomoroncként saját
asszonyra nem telik neki. Sternheim poroszos
keménységgel, koromfekete tussal rajzol, exp-
resszíven karikíroz. Talán csak akkor bizonytala-
nodik el kissé, mikor az asszonyokhoz ér. A rafi-
nált szomszédasszony-kerítőnővel még csak
gyorsan elbánik: ez az álnok típus nyilván másra
sem vágyik, mint egy kis férfiölelésre - ha más
nincs, akkor szeretett barátnője férjére. Az
ifiasszonyról más markáns állítása nincs a
szerző-nek, mint hogy ilyen alakok társaságában
persze hogy hoppon marad.

Sternheimet az a mérhetetlen öntudat és ren-
díthetetlen magabiztosság dühítette fel, mellyel a
polgári világ abszolútnak hirdette - ahogyan a

László Zsolt (Mandelstam), Tóth Ildikó (Luise),
Gáspár Sándor (Theobald Maske) és Rátóti
Zoltán (Scarron)
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Kerekes Éva (Gertrud Deuter) és Gáspár Sán-
dor (Koncz Zsuzsa felvételei)

színjátékban el is hangzik - „az értékek mozdít-
hatatlanságát": a biztonságot nyújtó beszabá-
lyozottságot, a korlátoltságig fajuló józanságot, a
mindenek elé helyezett kuporgatást - no és a
hamis, mert minimum kétfedelű házassági mo-
rált. „A polgári hősi életből" gyűjtőcím alá vett
műveinek bemutatóit ennek megfelelően általá-
ban felzúdulás, botrány követte annak idején.

A tespedésre szoktató biztos, polgári langy-
meleg elleni harcos kiállás valószínűleg nem a
legaktuálisabb mondandó itt, Magyarországon

és most, 1992-ben. A bugyogó ettől függetlenül
sarkított, jól mozgatott figuráival, pergő ritmusá-
val - valamint Szántó Judit erőteljes, gazdag
nyelvi humort felvonultató fordításában - játsz-
ható, sőt, jól játszható darab. Mi több, mivel ma-
radéktalanul betartja a hely, idő, cselekmény
klasszikus hármas egységét, egyetlen, akár kis
méretű díszletben is eljátszható. Tudomásul vé-
ve, hogy a magyar színház inkább a biztonságot
nyújtó régiek leporolására, mint kortárs - akár
honi, akár külföldi - szerzők frissen a mának írt
műveinek bemutatására hajlamos, elmondható,
hogy az előadás - egyébként magyarországi
bemutató - megfelelő évadvégi választás a
Radnóti Miklós Színház részéről.

A produkció alkotóinak érdeme, hogy nem is
titkolják: ilyen-olyan kényszeredett aktualizálás-
ra nem vállalkoznak, ízig-vérig polgári vígjátékot
akarnak előadni, legalább a polgári színházra
jellemző szakmai igényességgel. A tervezők
Sternheim erőteljességével kommentálják a vi-
lágot: Horesnyi Balázs rézgálic színű alpári stuk-
kókkal, a falra biggyesztett, kiabálósan sárga
kakukkosórával, kakukkos (meglehet, hogy sár-
garigós) festménnyel. (Hiábavaló vállalkozás
ugyanakkora Radnóti Színház tenyérnyi színpa-
dára egy egész bérháznegyed perspektivikus
makettjét bezsúfolni, mert bútorraktárnak tűnik.)
Dőry Virág főleg a kifinomult kultúrarisztokrata
talpig velúr kosztümjével remekel.

Jordán Tamás rendezőként felad valamennyit
Sternheim gyilkos expresszivitásából, eltolja a
hangsúlyt a gúnyos és fölényes század eleji társa-
dalomkritikáról. A kaposvári iskola hagyományai-
nak megfelelően az elrajzolt karikatúrákban elő-
ször is az embert keresi. A bugyogó ennek
megfelelően a Radnóti Színházban legalább
annyira egy szokványházasságról, az
elhanyagolt asszony-népről és - a főszereplő
szavaival élve - a „hitvány férfitorzképekről"
szóló komédia, mint polgári gúnyrajz. Jordán
Tamás gondosan elemez. Ahol és akinek lehet,
juttat egy kis igazságot, így például,
megmutattatja a főszereplővel a dolgos,
feleségéhez legalább rutinszinten ragaszkodó
kisembert is a szájhős, naplopó udvarlókkal
szemben. Mindeközben azért főleg a vaskos, lát-
ványos komikum megteremtésén fáradozik, ami-
nek során a derék, másnapos polgár nyílt színi
megböfögtetésétől sem riad vissza.

Gáspár Sándor sokat átment „hetvenkedő ka-
tonakorának" gesztusaiból, ahogyan Maske
nyárspolgári és férji bugrisságát ábrázolja igen
szemléletesen, izzadó hónaljjal, bárgyúan kiok-
tató tekintettel, merev fejtartással, merev gerinc-
cel. László Zsolt tartalmas alakítást nyújt, aho-
gyan a behúzott nyakú, horpadt mellű borbély
nevetséges kisszerűsége mögé rétegzi a szere-
tet utáni alamuszi kuncsorgást, majd kibontja be-
lőle a hepciáskodó kivagyiságot. Rátóti Zoltán
megelégszik egy szélsőségesen elrajzolt, kissé
sablonos figurával, ahogy a küldetésétől elborult
agyú, elfuserált művészarisztokrata szerepében
szemével villámot szór, hangjával mennydörög,
föl-alá vonul Maskéék nappalijában, és folyton-
folyvást látványosan alakít. Íme, a dicső férfiko-
szorú.

A fonnyadásnak indult, szerelmi intrikákról ál-
modozó szomszédasszony szerepére Kerekes
Éva túl fiatal, túl élénk és túl szép: csillogó sze-
mével, temperamentumos álnokságával profi
szépasszony, vénlányságnak nyoma nélkül. A
legnehezebb helyzetben Tóth Ildikó találhatja
magát: feleségként pusztán katalizátori szerep
jut neki. Ő minden szituációra pontosan reagál:
meghunyászkodik, amikor a férje ostorozza (át-
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vitt értelemben, illetve szó szerint); felébred ben-
ne a remény, amikor a szomszédasszonya okít-
ja; kacéran nekibátorodik, mikor hősi lovagjától
várná - hiába - az immár tettleges ostromot;
gyakorlatlanul fondorkodik, amikor azt akarja,
hogy a borbély befogja a száját. Afféle általános
feleségszerep: arra szolgál, hogy felszínre hoz-
za és kommentálja a többi figura lényegét, ennek
megfelelően az előadásban Tóth Ildikó minden
természetessége ellenére kissé körvonaltalan

Kérdés, nem jutott-e Eugéne O'Neill is arra
a sajnálatos sorsra, mint a háború előtti
vagy a hatvanas évekbeli magyar színpadok
egynémely nagy nyugati szerzője, G.
B. Shaw-tól, mondjuk Dürrenmattig. Az-az: nem
csak a neve maradt-e igazán eleven, habár
darabjainak némelyike továbbra is bármi-kor
elővehető (mert okosak, egységesek és
játszható szerepek vannak bennük)?

O'Neill nevezetesen kevés teret enged a ren-
dezői fantáziának, drámáit kissé avíttas indula-
tok és ideológiák hatják át, utolsó művei ráadásul
- hogy e némiképp gyanússá vált kifejezéssel
éljünk - realisták, híján vannak mindennemű
groteszkségnek, intellektuális megpöccintésnek
és világfacsaró szürrealizmusnak. Vagyis kö-
zép-európai piacképességükhöz kétség férhet.
Az Utazás az éjszakába miskolci stúdióelő-
adása viszont azt bizonyítja, hogy legalábbis ez a
színmű pontosan olyan érvényes ma is, mint a
századközép legjelentősebb egzisztenciális töl-
tésű drámái (franciákra gondolok, de a hasonló-
ság Bergmanig elér), bár a megrázó szókitöré-
sek közt néha ugyanúgy megcsap egy-egy doh-
szagú fuvallat, mint amazokban.

Az Utazás az éjszakába végtére is vallomás
(nem egyszerűen stilizált önéletrajz) és keserves
ítélet - éspedig nem az első vagy második nem-
zedékbeli ír bevándorlók sorsáról Amerikában,
hanem a világról, ahogyan az elbánni képes bár-
mely individuummal. Mondandója profánul lefor-
dítható néhány összefüggő tételre:

 Semmiféle garancia nincs rá, hogy az
egyes ember életében a boldogság és a szenve-
dés aránya ne boruljon fel az utóbbi javára.

 Ez az arány nincs összefüggésben az
egyes ember szándékával, vagy akár erkölcsi tu-

marad. Hogy mi vár rá férje mellett pár év múlva,
azt a kimért szenvtelenség és unalom élő szob-
raként felvillantott új albérlő, Kiss Jenő kamaraa-
lakítása sugallja - kesernyés kicsengéssel.

Carl Sternheim: A bugyogó (Radnóti Miklós Színház)

Fordította: Szántó Judit. Díszlet: Horesnyi Balázs. Jel-
mez: Dőry Virág. A rendező munkatársa: Balák Margit.

Rendezte: Jordán Tamás.

Szereplők: Gáspár Sándor, Tóth Ildikó, Kerekes Éva,
Rátóti Zoltán m. v., László Zsolt, Kiss Jenő.

datosságával, azaz van végzet, és ez nem ne-
vezhető igazságosnak.

- „A múlt: a jelen", vagyis az ember múltbéli
cselekedetei átnyúlnak az időn, nem évülnek el,
nem felejtődnek el, és nem tehetők jóvá, hanem
ugyanúgy eldönthetik jövőjét, mint az, amit épp a
jelen pillanatban csinál.

A balett-terembe szorult miskolci előadás már
csak körülményeinél fogva is próbára teszi a né-
zőket - nemkülönben a színészeket. A szellő

zetlen hőségben eltöltött három óra hozzásegít,
hogy a „minden marad ugyanúgy, csak egyre
rosszabb lesz" tragikus élménye fizikai tapaszta-
lattá váljon. A színpadkép igénytelensége már a
kezdés előtti percekben arra utal: itta belső vilá-
gok összecsikordulására kell figyelni. S nincs té-
vedés. Lukáts Andor rendezésének egyik fő eré-
nye a színészválasztás; az öt különféleképp ka-
rakteres szereplő egységes pszichikai teret hoz
létre.

A nagyváradi színész-igazgató, Miske László
például nyilvánvalóan másféle színpadi kultúrát
hoz magával, de csak annyira másféle ő, mint
James Tyrone a saját családjában. Utóbbi a be-
vándorlónyomorból hímévre és jómódba emel-
kedett, az erkölcsi rend megbomlásával szem-
ben értetlen apafigura, aki alapvetően tiszta és
rombolóan makacs -- a darab szerint sem tud ki-
bújni színészi bőréből. Pontosabban: megnyil-
vánulásaiban folytonosan azért küzd, hogy a reá
rakódott szerepektől megszabaduljon. Méltó-
ságteljessége igazi is, üres is, egyszerre nevet-
séges és irigylendő, diadalmas és bukott.

A voltaképpeni főszereplő a morfinista fele-
ség: Mary Tyrone. Dobos Ildikó félelmetes ener-
giával játssza - és végigjátssza - gondosan
felépített, kimerítő szerepét. Elhisszük: vékony
alakját kísérteties erők mozgatják, és nem-

Dobos Ildikó (Mary) és Dégi János (Edmund)
(Jármai György felvétele)
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EUGÉNE O'NEILL: UTAZÁS AZ ÉJSZAKÁBA


