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 KRITIKAI TÜKÖR 

egyeri Zoltán (Lopahin), Molnár Erika (Ro-
yevszkaja) és Gadó Béla (Gajev) (Csutkai Csa-
a felvétele)

én örömmel daloltak, most lemondóan szól a
al. A színpad közepén lévő bútorhalom közül ki-
ászik Firsz, előrecsoszog, dohog, hogy gazdá-

a biztosan megint könnyelműen öltözött, majd
iegyenesedik, letörli arcáról-fejéről a fehér pú-
ert, s a többiek közé áll.
Mérhetetlen szomorúság sugárzik az ének-

em igaz, egészen egyszerűen nem igaz, hogy
kritikus szeret „levágni" egy produkciót,

lmeélét a gúnyolódáson edzi, s felragyog az
rca, ha hibára lel. Mindnyájan alig várjuk -
lsősorban nézőként, mert akiben nem maradt
eg a rácsodálkozó várakozás, be se üljön a
iztosan szabad tűzoltó-helyre -, hogy tessék
alami, örüljünk, szívből tapsolhassunk s
icsérhessünk. Szinte frusztráló, ha nem

ehetjük. Ezen az estén (és egy másodikon is), a
oszty-adaptáción nem tehettük.

ből. Valami végleg elveszett az életükből. Mind-
annyiukéból. Mindannyiunkéból.
Csehov: Cseresznyéskert (nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház)
Fordította: Spiró György. Dramaturg: Bognár Róbert
m. v. Zene: Jirí Bulis. Zenei vezető: Kollonay Zoltán.
Jelmez-koreográfia: Zoja Mikotová. Díszlettervező-
rendező: Ivo Krobot.
Szereplők: Molnár Erika m. v., Bodor Erzsébet f. h.,
Orosz Anna m. v., Gados Béla, Megyeri Zoltán, Ter-
nyák Zoltán m. v., Juhász György, Pregitzer Fruzsina,
Korcsmáros Gábor, Zubor Ágnes, Tóth Károly, Hor-
váth László Attila, Bajzáth Péter, Venyige Sándor.

Nem mondom, hogy megint nem, mert bár
nyilvánvalóan a sikertelenségeknek is lehetnek
közös okaik, előzetes előítéletes feltételezésük
alávalóság volna, különösen, hogy a színház vi-
lágában axiomatikus érvényű a megállapítás: a
rossz munkába rengeteg áldozatos ember kü-
lön-külön jó munkája is beépül, hogy aztán az
elemek egymásrautaltságának eredményeképp
megsemmisüljön.

Itt ugyan még ez sem érvényes igazán: próbá-
lom bevenni az enumerációba, mi az, ami végül

is jónak mondható, csak hát az összbenyomás
eljelentékteleníti. Nehéz. Jó Mikszáth Kálmán.
Elsőrendűen jó. Jó Karinthy Ferenc és Benedek
András átirata: bár az általuk kerekített kép talán
kissé sommásan negatív, a vonzó, derűs, bájos
avagy a gazemberkedésben a kesernyés bohé-
miát is értékelő epizódokból, jellemszilánkokból
viszonylag kevesebbet tartottak meg. Jó még
Bessenyei Ferenc, Kállai Ferenc és Moór Ma-
rianna. Már amennyire jók lehetnek (vö. fentiek-
kel).

Amúgy közepes minőségű, rutinból előveze-
tett illusztráció van. Vajon milyen meggondolás-
ból? Hogyne kelljen még annyit sem olvasniuk a
középiskolásoknak, mint amennyit úgyse? Egy-
szerűen képtelen vagyok más okot kiötölni.
Vagyis akadna még egy: meglehetősen népes
szereplőgárda kell ide, a foglalkoztatásra tehát
nem lehet panasz.

Igazi, eldöntendő kérdés azonban: vajon
egyáltalán lehetne-e ma színházi eseményt, va-
lódi alkalmat csiholni e nem hibátlan, de élveze-
tes és szeretni való regény átültetéséből? Talán
még ebben sem reménykedhetünk? De ha már
valamikor, valamiért műsorra tűzik, mi foghatná
meg belőle a serdülők vagy a nosztalgiázó idő-
sebbek lelkét? Már-már választ leltem a magam
számára egyik becsült pályatársnőm bírálatá-
ban: akkor lenne mindez nézhető, ha a kínálkozó
párhuzamokat hangsúlyosan megfeleltetnék a
mai élethelyzetekkel. Hiszen parvenük, feltörek-
vők annyian vannak körülöttünk, mint égen a csil-
lag, mindenféle deklasszálódottak éppúgy.
Snájdig, hódító uracsokkal is tele a padlás, csak
ők, tegyük fel, Black Jack-eznek. Politikai áthal-
lásokról már ne is beszéljünk: ki hol legyen képvi-
selő, ki kinek kíjét hová helyezi, kit hogyan lehet
percek alatt más véleményre kényszeríteni stb.
stb. Arról nem is beszélve, hogy a kisebbségi
kérdés megoldatlanságainak gondjait is (pro és
kontra, „nálunk és más nemzeteknél") tálcán kí-
nálja Mikszáth. Remek, rajta, lássuk hát egyszer
az aktualizált, mának szóló Mikszáthot, lelkesül-
tem fel. Egy pillanatra. Aztán elborzadva képzel-
tem el egy SZDSZ-MDF összecsapást a bontó-
vári megyeházán, egy Bősről szóló odavágást a
folyószabályozás kapcsán, vagy Jakab Róbert-
né megfelelőjét a szlovák nemzetiségiekkel való
bánásmódról nyilatkozni.

Ennél sokkal kellemesebb lenne egy virtigli
korhű előadás. Egy pontos, megérzékítő, kor-
rekt, művelődéstörténeti alapozású. Csodálko-
zom Gali Lászlón, a meghívott rendezőn: tőle
nem lehetne idegen egy ilyen megoldás sem.

De itt zsíros, hosszú hajú, rosszul beszélő fia-
talemberek a bontóvári korteskedők, kristálycsil-
lártalan Kozsejuba étterme, rossz népszínmű a
szüreti bál, invenciótlan a zene, lelassult, a nagy
színpadon üresen lötyögő a játék.

És egyáltalán: miért nem mutatja fel a butaság

B U D A I K A T A L I N

DE HOL MARAD A KOS?
MIKSZÁTH:A NOSZTYFIÚ ESETE TÓTH MARIVAL
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olnay Zsuzsa (Krisztina), Kállai Ferenc (Tóth)
s Götz Anna (Mari) (Fábián József felvétele)

öbb szólamát Fonyó lstván, miért elégszik meg
zeme forgatásával és a „tótos" beszéddel, vagy
iért van az, hogy Götz Anna a legtöbbet a
acról tudja, minden más érzés és gondolat csak
gy pillanatnyi cezúra után feslik ki az arcán,
int a rajzfilm munkafázisaiban az egymásutáni
pró változatok önálló rajzai? Kétségkívül Tóth
ari is

merev, tapasztalatlan leány: de ez a fajta merev-
ség belső tartást, óvatosságot takar, amelyet vé-
tek „fababásra" venni. Nem másolom ide. ho-
gyan ír róla Mikszáth, ahogy belibben a füstös
férfipipatóriumba, az ominózus bálon: belesaj-
dulna a szívünk. Rékasi Károly - a rendezői ta-
nácstalanságból is eredeztethetően - csak
nyalka, csak snájdig, csak pénzsóvár. Hogy
lump is meg érzőszívű is - ezt lásd ismét Mik-
száthnál vagy egy korábbi színrevitel, vagy a film
felidézett emlékképében. Rékasi persze „külső-

ben" hozza Ferit, bár a gyakran összecsippentett
szem, a lefojtott hang kísértetiesen emlékeztet
Kozák Andrásra. Ha tudatos (ami elég nehezen
képzelhető), ha nem, erre figyelni kéne.

Kirí feltűnő csöndességével, jellemző erejű
flegmájával Bessenyei Ferenc (az ő jeleneteiben
láthatni a Noszty-féle világ minden cinizmusát),
és a csendességhez bölcsességet, józanságot,
óvó szeretetet társító Kállai Ferenc. Moór Ma-
rianna felületes, gonosz, elragadó Máli néni, él-
vezi a saját hangját, machinátori szerepét, dicső-
ségét, neki még a ruhája is kitűnő (Hruby Mária a
tervező). Sápadtabb Peremartoni Krisztina
Noszty Vilmaként, pedig éppenséggel vele is
történnek a dolgok. De nincs jogunk számon
kérni ott, ahol igazában nincs kin számon kérni
bár-mit is.

Mindenesetre Kopereczky kosa vagy Bube-
nyik inas dörmögései miatt is érdemes otthon le-
emelni a „Nosztyt". Megnyugszunk.

Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival
(Nemzeti Színház)
Színpadra alkalmazta: Karinthy Ferenc és Benedek
András. Díszlet: Pilinyi Márta m. v. Jelmez: Hruby Má-
ria m. v. Zene: Aldobolyi Nagy György. Rendezte: Gali
László m. v.

Szereplők: Bessenyei Ferenc, Rékasi Károly, Pere-
martoni Krisztina, Kállai Ferenc, Zolnay Zsuzsa, Götz
Anna, Fonyó István, Pathó István, Tolnai Miklós, Hor-
kai János, Moór Marianna, Ferenczy Csongor, Bartal
Zsuzsa, Szersén Gyula, ifj. Jászai László, Tahi József,
Kőmíves Sándor, Szélyes Imre, Lukácsi József, Mi-
hály Pál, Szirtes Gábor, Pápai Erzsi, Versényi László,
Végh Péter, Kun Tibor, Botár Endre, Tóth Edit, vala-
mint a Nemzeti Színiakadémia növendékei:

Szerelem, halál, tenger: e három főnév
kulcsfogalom a Romeo és Jeannette-ben.
Anouilh drámáiban szerelem és halál el-
választhatatlanul összetartozik, a magyar
fordítás nem is képes érzékeltetni a fran-
ciában oly hasonló hangzású kifejezések hangu-
lati összecsengését. Az élet mocskától, a hazug-
ságoktól megszentségtelenített érzelem a halál-
ban teljesedhet ki és tisztulhat meg, csak a nem-
lét küszöbét átlépve tűnhet el a két embert elvá-
lasztó másság, s ez az aktus a szexusnál
erőseb-

ben teremti meg a tökéletes egyesülés lehető-
ségét.

A szerelmi halála legősibb mitológiai-irodalmi
toposzok egyike, a 20. századi francia író
azonban létfilozófiává, mi több, valóságos
mániává fejleszti a műveiben minduntalan
felbukkanó motívumot. A negyvenes években
keletkezett klasszikus tragédia-
feldolgozásaiban - amelyek sorába a Romeo és
Jeannette is tartozik --Elektra, Medeia, Eurüdiké
alakja szintén a hazug élet helyett vállalt
elmúlás filozófiai téziséhez

nyújt alkalmat és ürügyet. A Romeo ésJeannette
ikerdarabjaként is felfogható Eurüdikében Henri, a
megszemélyesített Kaszás ki is mondja: „A halál
szép. A szerelem csak az ő birodalmában vi-
rágzik igazán." A féltékeny e századi Orpheusz
mítoszi elődjéhez hasonlóan nem állja meg,
hogyne nézzen halott kedvesére, s így nem hoz-
hatja vissza az életbe, ám a túlvilágon megadatik
számukra az elmúlhatatlan, kimerevített, válto-
zást nem ismerő boldogság. Már ha ez a rájuk
tukmált, kényszerített mozdulatlan öröklét annak
nevezhető.

A Romeo és Jeannette sem kevésbé didakti-
kus, de nem annyira túlírt színmű. A shakes-
peare-i példakép távoli unokaöccse itt Frederick
névre hallgat, s egy szét- és elzüllött család jó-
zan, unalmas, de rendes „kishangyáját" szándé-
kozik oltár elé vezetni. A bemutatkozó családlá-
togatásból azonban egy nap alatt végzetes
szenvedély bontakozik ki: Júlia helyett annak
húgát, a kócos, szabad vadócot szökteti meg a

MAGYAR JUDIT KATALIN

L'AMOUR, LA MORT, LA MER
JEAN ANOUILH : ROMEO ÉS JEANNETTE


