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assított mozgással látni a robbanás közben
zéthulló tárgyakat. Ahogy szállni kezdenek a
usztulásba, de lassú lebegésük valami kétség-
eesett méltóságot is sejtet. Hogy majd a földre
isszahullva talán alapanyagai lehessenek egy
ezdődő építkezésnek.
Zsótér színháza is ilyen. Zuhanás közben, a

obbanás másodperceiben nagyítja ki a széthulló
ormákat, az európai irodalomtörténet közhe-
yessé kopott, de titkos emberi drámákat kódoló
onvencióit, a drámajátszás enervált megoldá-
ait, a színházi formák kiürülő rutinját. Elemeket
álaszt ki, amelyeknek nincs közük egymáshoz,

nem is akarja mesterségesen megteremteni
oherenciájukat. De kaotikus összhatásukban
irtelen többértelművé válnak az ismert elemek,

véletlenül egymás mellé sodródott darabok:
épzettársításokat keltenek, amelyek nem fogal-
azhatók pontos gondolatokká.
Robbanás közben látjuk a széthulló darabo-

at Zsótér színházában. Zuhanásukat figyelve
egérinthet bennünket az az energia, amely

zétveti őket. Megérezhetjük azt a tragikus iróni-
t, amellyel az alkotó - mint tehetetlen szemta-
ú - figyeli vészes repülésüket, és közben fur-
sa fintorokkal, bizarr mozdulatokkal kommen-
álja a szétesés pillanatfelvételeit.)

ennessee Williams: Orpheus alászáll (nyíregyházi

óricz Zsigmond Szinház - Krúdy Színpad)
ordította: Bányai Geyza és Keszthelyi Zoltán. Dísz-

et-jelmez: Ambruss Mária m. v. Zenei vezető: Kollo-

ay Zoltán. Rendezőasszisztens: Kókai Mária. Ren-
ező: Zsótér Sándor m. v.
zereplők: Csorba Ilona, Thuróczy Szabolcs, Bajzáth
éter, Csatári Éva, Pregitzer Fruzsina, Juhász
yörgy, Bálint László, Szabó Tünde, Csabai Judit, Ve-
yige Sándor.

A zt hiszem, fölösleges filológiai egybeveté-
sekhez folyamodni Szép Ernő egykori, ke-
vésbé sikerült saját regényadaptációja és
a miskolci színházban most látható pro-
dukció szövege között. Ez egy új darab,
ezt a darabot nem Szép Ernő írta. Nagyon sántító
hasonlattal valami olyasmi ez, mintha egy
színigazgató a fejébe venné, hogy X
színészben ideális Hamletet sikerült
szerződtetnie, csak ne volna kicsi, kopasz,
holdvilágképű és komikus al-
katú, ezért aztán írat a számára egy új Hamletet,
amely egy kicsi, kopasz, mókás figuráról szól.
Hegyi Árpád Jutocsae szezonzáró bemutató-
ban némileg arányt tévesztett. Határtalan ener-
giával követett el mindent, hogy egyetlen szezon
alatt egy ütőképes, dinamikus, magas színvona-
lú, egyszerűen mindent tudó színház imidzsét
építse fel, s ehhez szervesen hozzátartozott a
csapat sztárolása - nemcsak a színészeké, ha-
nem önmagáé, rendezőié, dramaturgjáé is, azaz
a számára elkeresztelt funkciót viselő „vezető
dramaturgé". (Akit egyébként ezúttal még a da-
rabban is felléptet, s a szereplők úgy hivatkoznak
aztán „a" Faragó álláspontjára, mintha máris

Verebes István (Író) és Létay Dóra (Iboly)

egy Kenneth Tynan vagy egy Botho Strauss
[mint Peter Stein-i dramaturg] formátumával és
közismertségével bíró színházi alkotóval volna
dolgunk személyében.) Mindez helyénvaló, sőt,
üdvözlendő is szürke, szomorú világunkban. De
mérték azért itt is van.

Megszületett tehát az ötlet, hogy egy produk-
ciónak Verebes Istvánról, erről a különleges
„béte de théátre"-ról, a korábbi, nagysikerű (és
kitűnő) Cyrano rendezőjéről mint emberről, és
mint művészről kell szólnia, "so wie er steht und
geht". Mi volt előbb, Szép Ernő szövegapropója
vagy Verebes figurája, tyúk vagy tojás-vita len-
ne. A lényeg az, hogy új szöveg született, ezúttal
új férfihoz új műsor, amely arra lett volna hivatott,
hogy egy ízig-vérig mai személyiség (története-
sen író, de hát Verebes író is) körüljárhatóan
testesítse meg egy mai értelmiségi szellemi
attitűdjét, egy elvetélt szerelmi kapcsolat
ürügyén.

Mármost én - nem tagadom - ezt a szemé-
lyiséget mint embert és mint művészt szívből
kedvelem. Fontos számomra, kíváncsi vagyok
rá. Sok minden olyat fejez ki a világból, ami en-
gem is foglalkoztat, s oly módon, ahogyan az
hozzám közel áll. Bármikor, bármiben, bárminek
rendezőjeként vagy szereplőjeként elmennék
megnézni alkotását, és szinte biztos, hogy
hagy-

SZÁNTÓ JUDIT

LEHETNE SZÉPEBB
SZÉP ERNŐ: HÁROMLEVELŰ LÓHERE

Georg Büchner: Woyzeck (Miskolci Nemzeti Színház
Kamaraszinháza)
Fordította: Thurzó Gábor. Versek: Rónay György. Ze-
ne: Alban Berg, Trabant, Bizottság. Díszlet-jelmez:
Ambrus Mária m. v. Dramaturg: Ungár Júlia m. v. Vilá-

gítástervező: Gibárti Tibor. Rendezőasszisztens: Hajdú
Ági. Rendező: Zsótér Sándor.
Szereplők: Molnár Anna, Kuna Károly, Orosz Anna,
Földi László, Horváth Zsuzsa, Ábrahám István, Posta
Lajos, Szabados Ambrus, Lévay Jolán.

Ifj. Alexander Dumas: „Hölgy kaméliák nélkül" (Mis-
kolci Nemzeti Színház)
lfj. Alexander Dumas A kaméliás hölgy című regénye

nyomán, Thomas Mann Varázshegyének és Arthur

Rimbaud leveleinek felhasználásával a

szövegváltozatot készítette: Zsótér Sándor. Fordította:
Adamik Lajos, Csergő Hugó, Kovács Ilona, Szőllősy
Klára, Pálffy Gabriella. Díszlet: Ambrus Mária m. v.

Jelmez: Papp János m. v. Zenei munkatárs: Csermely
Zsuzsa. Világítás: Gibárti Tibor. Asszisztens: Hajdu

Ági. Rendező: Zsótér Sándor.
Szereplők: Orosz Anna, Kuna Károly, Szegedi Dezső,
Seres Ildikó.
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nám magam elbűvölni. (Ebben az évadban ez
már kétszer is megtörtént: elbűvölt rendezőként
és rejtett főhősként az említett Cyranóval, majd
mint szövegíró, rendező és kulcsszereplő a zala-
egerszegi Gorkij-parafrázisban.)

Apropó, Gorkij: elvégre ott is új, mai darab
született. És elvégre az eredeti Gorkij is van ak-
kora író, mint az eredeti Szép Ernő. Mi bajom hát
voltaképpen?

Éppen ez. Mert Zalaegerszegen érvényes mai
változat született, amelynek színpadára melles-
leg joggal lehetett kiállítani Gorkij mellszobrát. Itt
nem született új, érvényes mai dráma. Itt csak a
régi, érvényes Verebes jelenik meg a színpadon,
egy lazán köré fércelt, inkoherens jelenetmon-
tázsban, amely bármily laza, mégsem enged
számára kibontakozási lehetőséget (annak
ellenére, hogy minden bizonnyal maga is részt
vett a szöveg megírásában). Elejétől végig olyan
változatlanul, statikusan önazonos, mint egy
konferanszié (mint az a konferanszié, aki szintén
lenni szokott, s amely funkcióban az itt használt
eszközök tökéletesen adekvátak): laza, lezser,
okos, szkeptikus, cinikus, az utóbbi
tulajdonságokat hitelesen enyhítve a rá
ugyancsak jellemző már-már romantikus
érzelmességgel.

Sztori, az nincs. Kezdettől nyilvánvaló, hogy

Menczel Róbert díszlete a Háromlevelű lóheré-
hez

Miklós, az író főhős úgysem meri majd leszakíta-
ni a felé kínálkozó hamvas kis színinövendék-vi-
rágot, s mint Anyegin Tatjánát, durván eltaszítja,
miközben magát is csúnyán megégeti. Megjegy-
zendő, hogy a fordulat még ezen belül sincs
megírva; az egyik képben Miklós még felkeresi a
lányka mesternőjét, a híres színésznőt, s bizta-
tást kér és kap tőle nem titkolt érzelmeihez -
hogy aztán a következő képben már rábeszélje a
lány reménytelen udvarlóját a heves ostromra,
majd elvonókúraként dacból elcsábítsa az iboly-
szemű Iboly tulajdon nővérét.

Bizonyos gondot okoz az is, hogy az előadást
évadvégi szuperprodukciónak szánták, amely-
nek hagyományosan zenésnek kell lennie. A be-
iktatott - és kitűnően előadott - eklektikus slá-
gerek, amelyek mind évtizedekkel az eredeti mű
megírása után keletkeztek, s mai vagy legalább-
is tegnapi atmoszférát hivatottak idézni,
szervet-lenek, de nem brechti módon: Miklós
drámaíró és színpadi ember ugyan, de az, hogy
operett-szerző vagy slágerszövegíró volna, nem
derül ki; ő maga nem is fakad dalra, a zene tőle
függetlenül történik.

Mint ahogy nem szervül a főszereplő drámá-
jával az a nagy gonddal és látványosan felépített
színházi világ sem, amelyet Telihay Péter, a dip-
lomázó rendező a színpadra varázsolt. Verebes
az Verebes, a lányka lehetne akár bolti eladó is
vagy egyszerűen csak egy foglalkozás nélküli
pesti „süsses Mádchen" is, a schnitzleri édes bé-
csi lánykák utóda. Mi több: Verebesnek, éppen

Verebesnek, a Verebes-egónak semmi köze a
köré varázsolt színházi világhoz, ehhez a fajta
tarka, Broadway-ízű, bretli-univerzumhoz,
amelyben valóban megmaradt egy csipetnyi
Szép Ernő-i íz, Ő maga persze képes rá, hogy
elegánsan függetlenítse magát tőle, s olyan írót
játsszon, aki köré inkább egy pince- vagy mű-
vészszínház illenék; valahányszor leereszkedik
Menczel Róbert ügyes válaszfala, amely kínai
falként zárja be dolgozószobájába, maradékta-
lanul el is szakad ettől a miliőtől, amely azonban a
többieket magába zárja és elválasztja tőle.

Csak egy, egyetlenegy jelenetnek van drámai
értelemben igazi színházszaga: annak, amely-
ben Margitai Ági önmagát, játékos névkifordítás-
ban Ágai Margitként alakítja, klasszikus kosz-
tümben, félig már a szereppé átlényegülve. De
vigyázzunk: Margitai önmagát nem mint komp-
lett személyiséget alakítja, azt most is szemér-
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Margitai Ági (Ágai Margit) és Verebes István
(Ilovszky Béla felvételei)

mesen elrejti, hanem „csak" önmaga színészi ré-
tegét. Ebben a jelenetben, a két ember között ki-
bontakozó kapcsolatban, Verebesnek is
elhisszük Miklóst; partnernője olyannyira telivér
színésznőt ábrázol, hogy az atmoszféra
Verebesre is átsugárzik, s ezúttal túllép
Verebesen. A jelenet olyan jó, hogy elaltat
minden kritikusi akadékoskodást; ki bánja, hogy
egyértelműen betétről van szó? Bár az egész
darab ilyen elnézővé tudná altatni a bírálót!

Az előadásban persze még valakinek muszáj
kitűnnie, már csak azért is, mert oly sokat van szí-
nen: a Fazekas Iboly színinövendéket játszó Lé-
tay Dóra színinövendéknek. Ameddig a nagy
színházi kandúrért rajongó kis színházi egérkét
játssza, üde bájával, őszinteségével úgy megra-
gad, hogy már-már remélhető volt: ez az előadás
úgy lövi majd ki az ismertség és elismertség felé,
mint hajdan Igó Évát egy másik miskolci Szép Er-
nő-darab, a Lila akác emlékezetes előadása,
amelyet történetesen Hegyi Árpád Jutocsa ren-
dezett. Csakhogy ez, mint már utaltam rá, nem
Szép Ernő-darab, s a Szép Ernő-inek induló
lányalak körvonalai nemsokára feloldódnak, egy
tetszőleges fiatal lányba mosódva át. Létay Dóra
itt is hamvas és bájos marad, de önismétlésre
kényszerülve egyhangúvá, már-már csak „un-
termanná" válik, lévén hogy még nem tud, még
nem tudhat szerep híján, puszta személyiség-
ként is végig olyan érdekes maradni, mint illuszt-
ris partnere.

A többieknek rövid s önkényesen felvázolt
szerepeikben meg szinte módjuk sincs kitűnni;

egy-egy pillanatra lopják be présence-ukat olyan
jeles emberábrázolók, mint Máhr Ági vagy Hor-
váth Zsuzsa, Szervét Tibor vagy Quintus Kon-
rád. Az egy Margitai Ági, az egyetlen jelenetében
is szuverén, egyenrangú személyiség kivételé-
vel itt mindenki csak statisztál Verebesnek. Ka-
szinó Kata és Telefon Tinti (e nevek atmoszférája
is Szép Ernő-ien - itt tehát disszonánsan - len-
gedez) éppoly megkülönböztethetetlenek, mint
a három fiatalember: Zsül, Gyulus, a festőmű-

A Pécsi Nemzeti Színház tagjai társadalmi
munkában színre hozták Kornis Mihály
Körmagyar című komoly bohózatát. A rendező,
Ditzendy Attila kétszemélyesre méretezte a
produkciót, így a tízszereplős színmű
kamaradarabbá ment össze a színpadi
műhelyben. (Ilyen alakzatban még nem került
közönség elé Kornis Körmagyarja, viszont ját-
szották már ekképpen - kettecskén - az eredeti
alapművet, Schnitzler Körtáncát.) A fiatal ren-
dező meghúzta és itt-ott modernizálta a szöve-
get, ami teljesen rendjén való, végtére is hol
van-nak már azok a mozgalmi dumák és
tévéreklám

vész. Marion, a civil úriasszony szerető (Nagy
Ibolya) is csak fizikailag van jelen; hogy mit jelent
neki ez a férfi, ez a kapcsolat, nem tudható, már-
pedig személyisége, ha volna, csak ezen az as-
pektuson keresztül tárulhatna fel. Viszont ő is re-
mekül énekel.

A zene nosztalgiát kelt, csak épp egészen
másmilyent: édesbúsai, múltba, közelmúltba ré-
vedőt, mint ahogy Verebes, darabtól-szereptől
függetlenül, önnön lényével kelt egy szintén me-
rőben másfajta vágyat - egy értelmes és egész-
séges világ után, ahol az ember eligazodhat
ön-magában és a dolgokban. Ő, a maga
személyiségével, a lapos mondatokon is átsütő
töprengő értelmiségi attitűddel már-már valóban
hitelesíti a kissé fellengzősen túlhivatkozott
Nyolc és fél-párhuzamot. Az ő hangja cseng
tovább az emlékezetben, s nem a Szép Ernő-i
mondatok, amelyek - ha maradt is belőlük
mutatóba - észre-vétlenek maradnak.

Vagyis ehhez a Verebes-show-hoz nem volt
szükség Szép Ernőre. Ehhez Szép Ernő túl szép
és túl Szép.

Szép Ernő: Háromlevelű lóhere (Miskolci Nemzeti
Színház)

Díszlet: Menczel Róbert m. v. Jelmez: Zeke Edit. Dra-

maturg: Faragó Zsuzsa. Zenei vezető: Regős Zsolt.

Koreográfus: Majoros István. Hang: Csonka Richárd.

Világítás: Gibárti Tibor. Rendező: Telihay Péter f. h.

Szereplők: Verebes István m. v., Létay Dóraf. h., Mar-
gitai Ági, Nagy Ibolya, Szervét Tibor, Quintus Konrád,
Máhr Ági, Horváth Zsuzsa, Földi László, Posta Lajos,
Locskai Andrea, Somló István, Mátyás Jenő, Homonai
István, Kulcsár Imre, Gábor Anikó, Kováts Andrea, Bo-
dó Séra Sándor, Faragó Zsuzsa.

szlogenek, amelyek annak idején, a rendszer-
váltás előestéjén az up to date élményével aján-
dékozták és botránkoztatták meg a közönséget?
Ditzendy tehát felfrissítette és felújította a dara-
bot, miközben sokkal komorabbra és brutáli-
sabbra rendezte, mint az 1989-es ősbemutatót
létrehozó Horvai István. Míg a Vígszínház elő-
adásában a szexuálszociológiai témát körül
lengte némi frivol mulatság és pikánsjátékosság,
addig itt szinte valamennyi jelenetben a durva-
ság, az erőszak, a testi-lelki megaláztatás domi-
nál.

Most, hogy néhány szót már ejtettünk a ren-

STUBER ANDREA

A KÖR KÉTSZÖGESÍTÉSE
KORNIS MIHÁLY: KÖRMAGYAR


