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eltűnt, feltételezésük szerint annak következté-
ben, amit náluk mondtak. A darab hőseinek élete
praktikus síkon ugyan rendben volna, mindössze
az erkölcsi felelősséget, a gerinctörés morális
tragédiáját kell elviselniük. Az pedig ugyancsak
részletkérdésnek látszhat, hogy telefonon kap-
nak üzenetet a postaládájukba dobott levélről,
amelyből megtudják, hogy barátaikat bizonyára
elvitték. Valamire való lehallgató azonban
összeesküvési vádat kovácsolhatna mindebből, s
akkor már cseppet sem csak a gerinctörés erköl-
csi kérdésével kellene hőseinknek bajlódniuk. Is-
mét nemcsak ők, de az író sem viselkedik annak a
feltételezésnek megfelelően, hogy valakik
mindazt hallják, ami a színpadon történik.

Ez lehetetlen helyzetbe hozza az előadókat.
Nemigen tehetnek mást, minthogy úgy tesznek,
mintha reális, átélhető szituációkat adnának elő.
Bakó József ugyan átlátszó falakat kerített a já-
téktér köré, a két színész mégis kénytelen úgy vi-
selkedni, ahogyan a szöveg kívánja, tehát mint-
ha látná, nem hallaná őket senki. Meg kell mutat-
niuk, hogy ezek nyíltszívű, egyszerű, jólelkű em-
berek. Szavakban szenvednek attól, hogy intim
életük részletei illetéktelen fülekbe juthatnak, de
nem viselkedhetnek ennek megfelelően: az író
nem teszi lehetővé számukra. Valószínűleg a
rendező, Kozák András sem ösztönözhette szí-
nészeit arra. hogy legalább megpróbálják elját-
szani a szituációk kínos kettősségét, s olykor leg-
alább rajtakapják magukat, hogy fülelők, esetleg
kukkolók előtt nyilatkoznak meg. Az előadás sem
törekszik sokkal többre, mint elvont erkölcsi vi-
selkedésminták felmutatására. Ezt Drahota
Andrea csöndes asszonyi gyöngédséggel, okos
türelemmel toldja meg. Kertész Péter viszont,
jobb lehetőség híján, okos rutinnal úgy tesz,
mintha valóságos ember valódi mondatait mon-
daná, mintha mindig átélné, amit éppen mond,
mintha átérezné az erkölcsi csapdát, amelyben a
figura vergődik.

A zsarnokot Kányádi Sándornak és a várszín-
házi előadásnak sem sikerült tetten érnie. A
zsarnok ezúttal is az allegorikus ábrázolás, a
modellálás labirintusában maradt, jól elrejtőzve.

A Lenin Sissyről elnevezett bulváron
évtizedek
óta előadja magát egy rejtély:
unalmasan szórakoztatnak, a közönség mind
azonáltal szórakozni látszik.

A rejtélyen sokadszorra Molnár Ferenc A
testőr című bravúrkomédiájának leptetően lassú,
poéntalan és hervasztó előadása gondolkodtatott
el. (Lehetséges persze, hogy nincs igazam, és a
Madách színházi vígjátékstílus a friss, üde,
korszerű teátrális örömszerzés iskolapéldája, de
ezt a lehetőséget kénytelen vagyok mellőzni;
kritikus legyen a talpán, aki kifejti, hogy mi-ért
nincs igaza abban, amit gondol. Elég szép tő-le,
ha leszögezi: ez egyáltalán nem kizárt.)

A stílus - amely persze nem csak a vígjátéki
előadásokat hatja át - a teljes némaságba
visszahúzódott Ádám Ottó alatt alakult ki, aki -
most szinte mindegy, hogy a fennálló egyfajta
apológiájaként vagy épp az ellene való csendes
tiltakozásként - kifejlesztett egy szép és érzel-
mes színházat. A szép fogalma máris pontosítást

Piros Ildikó (A színésznő) és Huszti Péter (A szí-
nész)

kíván: lekerekített, idillizáló szépség volt ez, tu-
datosan nem értelmiségi és nem modern, inkább
művészi kifejezése annak, amit az átlagos mű-
veltségű honi kispolgárság, azon belül is főleg a
széplelkű hölgyközönség szépnek talál. Ehhez a
szépségfogalomhoz szinte tautológia az „érzel-
mes" jelzőt hozzábiggyeszteni: itt is lekerekített,
idillizáló, puha érzelemvilágról volt szó, melynek
átélése optimizmusra, a jó és a nemes győzel-
mébe vetett bizakodásra hangol. Az már a ma-
gyar temperamentumból is következett, hogy
színpadi stílusra lefordítva ez az eszményvilág
lassú, a poénokat is szájbarágó, kényelmes,
megindító, de soha nem felzaklató játékra veze-
tett, aminek végső eredményeként a vígjáték
„fel" emelkedett, a tragédia pedig lesüllyedt a ko-
mótosan érzelmes középfajú dráma világába.

Mindezzel határozottan és sikeresen céloztak
meg egy meglehetősen széles közönségtábort -
elegendőt ahhoz, hogy estéről estére biztosítsa
a Madách legendás táblás házait. Ez a több-
nyire közép- és időskorú közönség még mindig
fodrászhoz megy és cipőt pucol színház előtt;
még mindig megsétáltatja toalettjét szünetben,
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Piros Ildikó és Psota Irén (A mama) (Pintér
Márta felvételei)

és divatosságát a többiekén méri le; ennek a kö-
zönségnek túl modern és frivol a Víg, túl kemény
és furcsa a Katona, túl komoly és ünnepélyes a
Nemzeti (itt persze csak az adott színházak iga-
zán jellegzetes elődásaira utalok). Ők azok, akik
kivételes alkalmakkor jók és nagylelkűek szeret-
nek lenni, és kedvelik a humanizmust, ha az nem
kerül semmibe (így gondolkodásba sem). Szere-
tik a hagyományos értelemben vett, elegáns,
bájos, úri modorú sztárokat, akikkel azonosulni
tud-nak; és csöppet sem bánják, sőt elvárják,
hogy azt, amit a színpadról hallani akarnak,
minél köz-érthetőbben, tagoltabban adják elő
nekik. Csak egyet nem tűrnek: ha sokkolni
akarják őket. Ez a közép- és alsó
középosztálybeli közönség mint-egy három
évtized óta meghökkentő változatlanságban
termelődik újra a körúti nézőtéren.

A Madách-jelenséget hosszasan és számos
aspektusból lehetne elemezni, a műsorpolitiká-
tól a szcenikáig. Ki kellene térni a rendezői karra,
elsősorban magára Ádám Ottóra és Szirtes
Tamásra, akik e stílus emeltebb, illetve
banálisabb változatát képviselték, illetve
képviselik; beszél-ni kellene arról a mutációról,
amely a „Kis-Madáchban" ölt testet; s
feltétlenül érdemes lenne elemezni, hogy a kép
mely vonásai mozdultak el, amióta Kerényi Imre
vette át az igazgatást (egy olyan korszakban,
amely aligha kedvez a merészebb művészi
újításoknak). A legérdekesebb azonban
alighanem a színészi gárda elmélyült vizsgálata
lehetne. Az élen itt a szelíd-szép
nagyasszony, Tolnay Klári áll, aki a régmúltig
hosszabbította meg a koncepció
jogfolytonosságát (a másik nemből,
sajnálatosan rövid ideig, Uray Tivadar
gondoskodott erről); s mára voltaképpen az ő
utódának funkcióját tölti be haloványabb
imázsával Piros Ildikó. A hajdani gárdából,
Ádám Ottó első csapatából mára már keve

sen vannak. Pécsi Sándor, Kiss Manyi vagy
Domján Edit működése még arra az időszakra
esett, amikor a Madách-stílus az ötvenes évek-
hez képest a maga módján forradalmian új volt,
és megtűrte, sőt időnként képlékenyen folyta kö-
rül a nagy egyéniségeket; a náluk tovább élt s
hasonlóan zseniális tehetségű Márkus László
utol-só éveiben mintha már hozzáfáradt volna a
fára-dó iskolához. Egyes dinamikusabb,
nyersebb, szkeptikusabb, intellektuálisabb
tehetségek (s még lehetne szaporítani azon
tulajdonságokat, amelyek a Madách-stílussal
kölcsönösen taszítják egymást) elmenekültek;
Gábor Miklóstól Al-mási Éván át Kiss Mariig
említhetnék neveket. És fájdalmasan kár olyan
kiváló, izgalmas tehetségekért, akik túl soká
maradtak, s túl nagy árat fizettek az öncsonkító
alkalmazkodásért; gondolok elsősorban Schütz
Ila vagy Sztankay István alkotói pályájára, újabb
keletű hányattatásaikra. És a stílus nagy
reprezentánsa, Ádám Ottó lelkéből lelkedzett
színésze, Huszti Péter... Ritka tehetség, hősnek
és ellenhősnek egyformán ideális fizikai és
szellemi alkat... Nemzedékének színészkirálya
lehetett volna; ehelyett a Madách Színház
királya lett. Impozáns, kissé tunya, kissé elfásult
király, akinek uralkodása már jó ideje nem
tartogat meglepetést.

Egyébiránt: a Madách esete korántsem egye-
dülálló a mában is továbbélő színházi közelmúl-
tunkat tekintve. Még legalább négy-öt pesti szín-
ház volna említhető, ahol a házi stílus Prokrusz-
tész-ágya évtizedeken át nyomorított meg érté-
kes, sugárzón indult színészegyéniségeket,
méghozzá oly változatos módokon, hogy bár a jó
színháznak lett volna tájainkon ennyi válfaja.
Színjátszásunk egyik nagy paradoxona, hogy a
sok szempontból mostohább sorsú vidéki színé-
szek védve voltak e kórtól: az állandó személyi -
igazgatói-rendezői - fluktuáció nem tette lehe-
tővé a profilok rögzülését és degenerálódását.
Visszájáról jellegzetesen bizonyítja ezt egyes ki-
tűnő, városukban s a szakmán belül méltán elis-
mert vidéki színészek sorsa, akik számára az
áhított fővárosi szerződés sokszor és igen hamar
a teljes eljelentéktelenedést hozta meg.

Nekem azonban itt most mégiscsak A testőr-
ről kellene szólnom. Amelyet becsülettel végig-
unatkoztam. Pedig hát az a Vámos László ren-
dezte, aki - bár avantgárd művésznek igazán
nem mondható - szűknek érezte a Madách
színházi mundért, és miután megrendezte ott az
utolsó valóban friss, szellemes és pergő, tehát
vígjátéki vígjáték-előadást, Peter Shaffer Black

Comedyjét, más vizekre hajózott. Ő maga volt-e
most gyengébb formában, vagy a genius loci
béklyózta le, nem tudom. Mindenesetre ez A
testőr megint csak nem vígjáték, csupán
helyen-ként operettes édes-búsba hajló, lomha,
szikra-mentes középfajú társalgási dráma egy
házasság válságáról. A játékból hiányzik a
pezsgés, az
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elevenség, hiányzik a játékosan romlott frivol-
ság. Vígjátéki poentírozásra (rövidítésre, sűrí-
tésre) csak az egy Huszti Péter képes, amikor
éppen felrázza magát; mert Psota Irén sokszor
látott magamutogató patronjai műfajtól, szerző-
től, darabtól egyaránt függetlenek.

Ami - számomra legalább - a legnagyobb baj:
hiányzik - a fentebb felsorolt hiányokból szinte
már következőn - a színészvilág. Huszti Péter és
Piros Ildikó elsősorban férjet és feleséget játszik,
s nem színész férjet és színésznő feleséget, s
ezzel épp a mű törékenységében is maradandó
lényege sikkad el. A testőrcsillogóbb és hígabb
felöntése játék és élet, látszat és valóság örök,
de a megírás idején épp különösen divatos
témájának. A főhős egyszerre akar nagy színész
és boldog férj lenni, csak éppen a kettő nem
megy együtt: minél nagyobbat alakít mint
színész, annál mélyebbre zuhan mint férj. Az,
hogy egyikről sem képes lemondani, ez a darab
lelke; ezt a kettősséget kellene Huszti Péternek
végigvinnie. Ehelyett Huszti szerelmes férj, aki-
nek fájdalmasan nehezére esik a szerepjátszás
- holott azt, jól felfogott érdeke ellenére is, ma-
zochistán és önfeledten élveznie kellene. Az elő-
adás többek között azért oly hosszú és ritmusta-
lan, mert Huszti állandóan tudtunkra adja, hogy
neki nagyon nehezére esik testőrt alakítania. Az
arisztokrata széptevőt úgyszólván csak Helén-
nek adja elő; a nézők számára hangsúlyosan
szerelmes, szenvedő, szánnivaló, széplelkű, ro-
mantikus férj marad, a szép és nemes Madách
színházi eszményvilág legújabb képviselője.
Huszti a férj lelkével szórakoztat, nem pedig a
színész férj játékával. A virtuóz alakváltó, az ön-
nön alakításába szerelmes vérbeli komédiás
marad ki az alakításból; igazából akkor kellene
lebuknia, amikor Helén - már az első percekben -
rájön, hogy a maskarán is a férj unalmasan
vérző szíve üt át.

Egyetlen pillanatra valósul meg a hiányolt ket-
tősség, s nem véletlenül lesz ez az est csúcs-
pontja: a második felvonást záró csókban, ami-
kor Huszti elfeledkezik a figura férji keserveiről:
úgy ragadja karjába az asszonyt, hogy azzal
egyszerre jutalmazza magát bravúros színészi
alakításáért, s élvezi egy csábítóan szép nő meg-
hódítását. Hogy ezt a csókot már ismeri? Ez a férj
magánügye, ez most nem számít; testőrként elő-
ször ízleli az asszony ajkát. Ez a színtiszta diadal, a
színész-apoteózis; enyhén perverz, tehát igazán
molnári. Megszenvedni ráér később; arra való a
harmadik felvonás.

A másik, gyermeteg nézői szíveket s egyszerű
nézői intellektusokat megcélzó egyszerűsítés
Helén alakjával kapcsolatos. Járt-e Cecile a Tö-
rök utcában? Meztelen-e köpenye alatt Monna
Vanna? Hasonló rejtély, hogy tudta-e Helén mű-
vésznő, kivel flörtöl férje állítólagos távollétében.
Ha ez mindvégig titok marad (bár minden néző-

nek meglehet róla a maga verziója), akkor Helén
nemcsak kikapós menyecske, hanem igazi szí-
nésznő - Molnár pedig színészekről írta darab-
ját. Ebben az előadásban azonban nincs titok:
Helén, amikor férje váratlanul hazaér a turnéról,
majd amikor előpakolja testőrkellékeit, őszinte
rémületével egyszeriben leleplezi, hogy nem lá-
tott át a szitán. Hogy aztán mégis kimagyarázza
magát? Ez csupán a csalfa feleségek köznapi,
„civil" ravaszsága; színészi véna nem kell hozzá.

Ekképpen Piros Ildikó feladata roppantul le-
egyszerűsödik, s ő ezt szokásos, ízléses, kor-
rekt, hűvös és dekoratív szintjén meg is oldja. Ez
azonban nem Molnár színésznője, a Játéka kas-
télyban Annie-jának méltó párja - az ezerarcú, a
forrón érzéki és hűvösen számító, a kiszámít-
hatatlan és megfejthetetlen - a Nő. Ez csak egy
unatkozó pesti polgárasszonyka, aki félrelép, és
aztán kihazudja magát a pácból.

A központi pasztellszíneket az egyik végleten a
maga szürkeségével Koltai János (az aznapi
előadáson a kritikus alakítója), a másikon, a ma-

Mint a legtöbb Eörsi-darabban, itt is
vitamama
nézői vagyunk, dialógustűzijáték bámulói.
Ugyanakkor élesre állított vevdikészülékekkel
felszerelt rádióamatőrök is, akik képtelenek
bemérni teljes pontossággal, vajon melyik
riposzt, melyik pengeéles levezetés, melyik
szillogizmus mit jelenthetett „akkor", kire
vonatkozhatott, s mit, miért láttak benne
(vélhetően) veszélyes gyúanyagnak.

Eörsi István túlpihentetett játéka kiszabadult
végre könyvfogságából, s Valló Péter rendezé-
sében az Arizona Kisszínház elkeskenyített já-
tékterére került.

Lehetetlen vállalkozás, hogy egyszerre hüve-
lyezzük az összetett, sokrétegű mondanivalót, s
mintegy történetiségében próbáljuk visszame-
nőleg is elgondolni, hogyan hatottak az akkori ál-
lapotokra illeszthető „szabadszájúságok".

A dráma: az aznapi este, a ma műfaja. Azért
kell nagyon jól megírni, hogy az ezerkétszázhá-
rom évvel ezelőtti mát is mának fogadhassuk el.
Emiatt Az áldozattal bizonyára nem lesznek gon-
dok: olyan sokféle ötlet- és gondolatcsíra dús
táptalaja, hogy nem kell (csak még éppen erősek

ga harsányságával, Psota Irén (a mama) bővíti
teljes skálává, s mindehhez illő keret a szolidan
és unalmasan elegáns színpadkép, az ezerszer
látott polgári típusszalonok legújabb kiadása.
Legalább az operai kép páholysoraiba ültetett
volna jópofa merev, groteszk bábukat vagy báb-
kivágásokat a tervező!

Visszavonom. Az a díszlet nem illett volna
ehhez az előadáshoz. Utóbb még gúnyt űzött
volna a polgári társadalomból, s a - valóságos -
polgári nézőkből. S nem szólhatna az est za-
vartalanul arról, hogy a legjobb házasság is ve-
szélybe kerül olykor, de nem kell félni, azért nincs
nagy baj, egy kis komédiázással meg lehet men-
teni.
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Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Kemenes Fanny.

Zenei munkatárs: Kocsák Tibor. Játékmester: Tatár

Eszter. Rendezte: Vámos László.

Szereplők: Huszti Péter, Piros Ildikó, Mensáros Lász-
ló-Kol tai János, Psota Irén, Varga Klári f. h., Dózsa
László, Lelkes Ágnes.

az emlékeink) okvetlenül a manipulált és mani-
puláló szocialista történetírókra, lánglelkű, ám
fanatikus kommunistákra és cinikus hatalmi reál-
politikusokra asszociálnunk a szellemi feldolgo-
zás folyamatában, hiszen itt egy újfajta Krisztus-
(vagy inkább Júdás-) koncepció is elővezettetik,
sugallván, hogy Júdás túlélte az „árulást", s
egyébként is, baráti jószolgálatként vitte véghez
a csókkal való kiválasztást. Ugyanígy Márkról, az
evangélistáról, egy sajátos Krisztus-imágo kidol-
gozójáról is hasonló súllyal esik szó, mint egy
„világmozgalom" elindítójáról; ő alkot népvezér-
idolból összefogó szimbólumot, aki ekként „nem
egy megvert népnek, hanem a világnak lesz a ki-
rálya".

S nézhetjük a római cinikus bölcselőt, Domi-
tiust is az evangélium egyik apokrif ihletőjének,
aki szerint a szétesést elkerülendő a római biro-
dalmi érdekek is megkívánták egy „általános is-
ten" kiötlését.

Míg dolgoztatja, sebes iramra készteti agyun-
kat Eörsi, hű marad a címhez: pontosan, patika-
mérlegen adagolva osztja ki az „áldozat" - és az
„árulás" - porciókat mind a hat hősének. Márk
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