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csak nehezen legyőzhető belső dadogást. És
amikor valóban azzá válik, aminek hiszik, végte-
lenül komikussá lesz. Ez a botcsinálta bálvány
lelkesen bizonyítja be, hogy mennyire kicsinyes
mindaz a hőstett, amelyet ráfognak. Hiába küzdi
fel magát a nyugati partvidék bajnokává, büsz-
kesége hivalkodó kérkedés pusztán, s nem a va-
lóságos erő jele. Hiába sújt le másodszor is apjá-
ra az ásóval, most is csak pitiáner gyilkossági kí-
sérletre, nem pedig tényleges hőstettre képes.

Élettel töltik meg a színpadot a csodanézőbe
érkező lányok. Ajándékokat hoz Christyhez a
szeles Susan (Varga Kata), a határozott Sara (Il-
lés Edit), a szemérmes Honor (Nyakó Júlia),
ezek a bakfis „háromkirályok". A saját mulatsá-
gukat keresik mindenben a félrészeg férfiak, az
érzéketlen Michael (Gazsó György), az értetlen
Jimmy (Csendes Olivér), a ravaszdi Philly (Lux
Ádám). Hiábavaló vágyakkal és kielégületlen int-
rikusi hajlammal kerülgeti Christyt Quinné (Csá-
szár Gyöngyi), szánandó szerelmes rajongással
és önsajnálattal esetlenkedik Pegeen körül
Shawn (Epres Attila). Groteszk karakterek vala-
mennyien, de nem karikatúrák.

Az alakok érzékletes rajza mellett az előadás
erénye a pontos helyzetelemzés, a szituációk
színpadi játékká való alakítása. A figurák belső
ellentmondásaiból fakadóan mindig marad
azonban a helyzetekben valami bizonytalanság.
Világosan felismerhetők a szándékok, mégsem
cselekszenek egyértelműen a szereplők: mindig
van valami eldöntetlenség a viselkedésükben,
mindig marad némi bizonytalanság Pegeen és
Christy, az öreg Mahon (Kátay Endre) és a fia vi-
szonyában, Quinné és Shawn terveiben. Ez a ki-
ismerhetetlenség összhangban áll a darab hely-
zet-átértelmezésekre épülő technikájával, mely
végső soron az értékrend zavaraiból adódik, s
kapcsolatban áll az előadást meghatározó ironi-
kus szemléletű játékossággal, a groteszk hatá-
sokra törekvő előadásmóddal.

A játék ironizálásához teremt lehetőséget a
pontosan tagolt díszlet is. Jobbra padlásfeljáró,
felette maga a padlás is látható. Ide bújik Christy,
amikor megriad a csodálatára érkező látogatók-
tól, innen fentről néz le diadalt diadalra halmozó
fiára az öreg Mahon. A kocsmát hátul lezáró
üvegfalon át az udvarra látni. Az üvegen keresz-
tül figyelhetjük Christy újabb és újabb győzelmeit,
miközben az előtérben mit sem sejtő apja arról
fest érzékletes képet, hogy micsoda szerencsét-
len alak is az elkóborolt fiú.

John Millington Synge: A nyugati világ bajnoka (szol-
noki Szigligeti Színház)
Fordította: Ungvári Tamás. Díszlet: Szegő György.
Dramaturg: Szeredás András. Jelmez: Németh Ilona.
Rendezőasszisztens: Ungár Júlia. Rendező: Fodor
Tamás.
Szereplők: Mucsi Zoltán, Kátay Endre, Gazsó György,
Moldvai Kiss Andrea, Epres Attila, Császár Gyöngyi,
Csendes Olivér, Lux Ádám, Illés Edit, Varga Kata, Nya-
kó Júlia, László Sándor.

Van néhány színdarab, amely ott él saját
belső háziszínpadomon. No persze
megrendezni
nem tudnám őket, de azt határozottan
állítom, hogy ha más megcsinálja,
azonnal ráismernék: igen, ez az én elő-
adásom. Nagy szerencsém volt, mert az érintett
művek közül például Szép Ernő Patikájának és
Szomory Dezső Hermelinjének valamikori
kaposvári előadása megerősített benne, milyen

ki-

váló rendező lennék, ha tudnék rendezni. Egy
további kész produkciómat, Szép Ernő másik
darabját, a Vőlegényt azonban még nem sike-
rült viszontlátnom, sőt, félelmetes melléfogáso-
kat is tapasztaltam e kis mestermű apropóján
(hogy csak a Várszínház 1990-es bemutatójára
hivatkozzam).

Tóth Ildikó (Kornél) és Széles László (Rudi)
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Szikora János mostani rendezése a Radnóti
Színházban nem mondható melléfogásnak, sőt,
volt, hogy elandalodva ismertem rá a saját elő-
adásomra. A mű vezérmotívumának én a cím-
ben kölcsönkért Thomas Mann-i regénycímet ér-
zem: egy gyökértelen, távlattalan társadalmi
osztály sajátos életérzése tükröződik benne, egy
osztályé, amelyre szerepet osztottak, amely azt
elvállalta, de aztán kiderült, hogy csak szerep
van, de nincs hozzá se darab, se színház, s ők ott
feszengenek, helyüket nem találva a fölösleges-
sé vált figurák maszkjában. Szociológiailag a kis-
polgárság lumpenizálódásának nevezhetnénk
ezt a mára ismét oly ismerőssé vált folyamatot,
ám ilyen csúnya szavak soha nem hangzanak el
Szép Ernő színpadán, sőt, kétlem, hogy ő maga
egyáltalán hallotta hírüket. Annál káprázatosabb
az írói teljesítmény, ahogy ezt a társadalmi diag-
nózist közvetetten, soha tételesen meg nem fo-
galmazva, merőben privát jellegű történetekbe
öltöztetve hajszálpontosan érzékelteti. A darab
Fox Rezső fogász és Csuszik Kornélia, lassan
vénlánysorba fonnyadó eladólány fura kapcso-
latának fanyar tündérmeséje, de igazából a ren-
detlenségről és a szenvedésről szól (Thomas
Mann kisregénye címében a „Leid" szót használ-
ja, ami éppúgy jelent szenvedést, mint bánatot).
Minden rendetlen itt: az anyagi helyzet, a háztar-
tás, a szobák, az öltözékek, az életforma, a na-
pok egymásutánja csakúgy, mint a hősök társa-

dalmi státusa és belvilága is, s bár egyfelől ez a
ziláltság az alakok természetes életformája,
amelyet egyetlen percre sem kérdőjeleznek meg
tudatosan, ugyanakkor zavarodottan, bizonyta-
lanul mozognak benne, s lelkiállapotuk a boldog-
ság hiányától a nyíltan kitörő boldogtalanságig
terjed. Korántsem édesbús líra tehát a darab,
van benne tér mindennek: groteszknek, ab-
szurdnak, szürreálisnak, még a bohóctréfának s
a szerzőre jellemző szecessziós szenvelgésnek
is. Egy feltétellel: hogy néha a szereplőkkel
együtt mi is megpihenjünk, s eltűnődjünk a sok
zűrzavar, vesződség és szenvedés értelmén, s a
kusza szövedéken át-átüssön Szép Ernő szo-
morkásan gyengéd figyelme alakjai iránt.

A várszínházi előadás azért volt alapjában el-
hibázott, mert csak a rendetlenséget érzékeltet-
te a maga gátlástalan abszurditásában, a szen-
vedés, a kora bánat hiányzott belőle. A folyama-
tos rendetlenség már egyfajta rendszert, vagyis
rendet szuggerál - erről pedig szó sincs a Vőle-
gényben. Szikora János rendezésének szá-
momra kitüntetett pillanatai voltak azok, ame-
lyekben a - mindenkor hálás, de puszta rutinból
is megoldható - rendetlenség hosszú pillana-
tokra szünetel, s a szereplők megpihennek a fáj-

Takács Katalin (Mariska), Haumann Péter (Pa-
pa), Tóth Ildikó és Széles László

dalomban, a rezignációban vagy az elmélázás-
ban. Gondolok például arra, amikor a gramofon-
ból felcsapó szépséges Schumann-zene hatá-
sára a lázas sürgés-forgás elül, s az épp színen
lévők megigézve süppednek magukba; gondo-
lok a terítés csendes idilljére, amikor az idegfe-
szültségtől addig valósággal szikrázó Kornél el-
csendesedve figyeli a takarosan és takarékosan
munkálkodó Mariskát; gondolok a harmadik fel-
vonást nyitó meghitt családi pillanatokra, és
gondolok - korántsem utolsósorban - Takács
Katalin (később még említendő) egész Mariska-
alakítására. Persze ezek a pillanatok nem
önmagukban, hanem a kontextusban, a
kontraszthatás révén élnek, de múlhatatlanul
szükségesek; köszönet értük Szikorának.

Köszönet a befejezésért is, amely merész,
giccsel megfuttatottan szürreális képi világra
váltotta a belső színpadomon csak vázlatosan
megfogalmazott igényt: ez a heppiend is „ren-
detlen," gyökértelen, rögtönzésszerű kell, hogy
legyen. A darab eddig látott előadásain Édes Ba-
ba éppen csak bekukucskált, s úgy mérte fel a
helyzetet, a felhevült, önmagukkal elfoglalt sze-
relmeseknek tehát még a realizmus normái sze-
rint sem feltétlenül kellett tudomást szerezniök
röpke jelenlétéről. Szikoránál Édes Baba hosszú
pantomimikus jelenetet kap, spiccesen botorkál a
szereplők között, már-már egymásba ütköznek:
csak a szürrealizmus szintjén fogadható el, hogy
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Rudi és Kornélka nem veszi észre a harmadikat,
aki tompultságában mellesleg szintén nem rea-
gálja le, amit lát. S utána a végső egymásra talá-
lás: a plafont áttörve csillagok ragyognak be a
házba, és Kornélka a magasba emelkedik, Édes
Baba lila léggömbje mellé, repül a hetedik
mennyországba, s egyszersmind groteszkül ka-
limpál a csilláron. S utána a családi tabló
útravalóul adja a nézőnek a bizonyosságot: ez
az idill csupán egy kimerevített pillanat a
végtelen időből. Rudi és Kornél földöntúli kettőse
másnapra, akár a léggömb, leereszkedik a
magasból, s vagy lassan belesüpped a mindent
elnyelő rendetlenségbe, vagy a semmibe
foszlik.

Az igazi probléma azonban a rendetlenség s a
kora bánat szólamokra bontása, és ehhez nem-
csak csalhatatlanul biztos érzékű s kezű rende-
ző, de minden ponton elsőrangú és együttesbe
illeszkedni kész színészek kellenek. Ritkán
éreztem színházban ilyen váltóáramszerű hatást,
hidegnek és melegnek ilyen, a franciák által
skót zuhanynak nevezett váltakozását. Úgy
gondolom, Szikora érzéke pontos volt, csak a
keze nem volt elég határozott. És hát kapott a
két nagy ziccerszerepre, Csuszik papára és
Csuszik mamára két olyan színészt, aki
nemigen fogadja el, hogy a felsrófolt lángot
időnként takarékra kell állítani. Valószínűnek
látszik, hogy Haumann Péter is, Schütz Ila is
azért szegődött a Radnóti Szín-házhoz, mert
szabadulni akartak árnyékuktól, és a szakmai
sokat tudás mellé éppen ezt a fajta ökonómiát is
el akarták sajátítani, mielőtt jóvátehetetlenül
azonosulnának saját manírjaikkal; s egy
társulat, amely velük számolhat, másra nem is
bízhatná a Csuszik házaspár szerepét. Az ön-
magukkal folytatott birkózás nem is egészen
eredménytelen (Schütz esetében pedig, az Ari-
zonában nyújtott lehangoló produkciói után,
egyenesen frappírozó), ám a bravúr - tudniillik
hogy ne bravúrozni akarjanak - inkább csak
kezdetben sikerül, aztán ez az üdítő fojtottság -
amely másoknál persze még mindig harsánynak
hatna - hamarosan, s nyilván a hálás, többnyire
a beváltat díjazó közönségreakcióktól is
serkentve, egyre sűrűbben és egyre hosszabb
időkre csap át a szokásos magamutogatásba,
amely-nek legfőbb célja megágyazni a következő
nevetésnek.

Szerényebb szerepükben ez nyilván
könnyebben megy, mégis ki kell emelni, milyen
hibátlanul oldja meg Kornél két nővérének
szerepét Kerekes Éva (Duci) és Takács Katalin
(Mariska). Duciból, a szüfrazsettfegyelmű és -
öntudatú családfenntartóból a harmadik
felvonásban ellenállhatatlan erővel csap ki a
Csuszik-féle zabolátlan rendetlenség, a
háztartásba belesavanyodott és a
vénlánysorsba már beletörődött Mariska pedig
Takács Katalin alakításában azért oly
meghatóan groteszk és helyenként tragiko-
mikus, mert a színésznő el tudja hitetni, hogy ez a

Haumann Péter, Schütz Ila (Anya) és Tóth Ildi-
kó (Koncz Zsuzsa felvételei)

derék Hamupipőke halálosan komolyan veszi a
család sorsát, és szívvel-lélekkel igyekszik
menteni az egyetlen menthetőt: Kornélka
boldogságát. Takácsnál Mariska az, aki
sápítozik, aki megkergült kotlósként szaladgál,
és soha nem a hatásra, poénokra leső
színésznő kacsint ki a maszk mögül; ő úgy
sztár, hogy soha nem lehet rajtakapni.

A két főhős alakítói viszont már nem
fukarkodnak a skót zuhannyal. Széles László
(Rudi) játékában csak időnként enyhítik a
görcsös, darabos, üres mozzanatokat
felszabadult, hiteles pillanatok; a fiatal
színésznek kevés érzéke lehet Szép Ernőhöz,
és Szikora nem tudta felkelteni benne. Tóth
Ildikó (Kornél) játékában az arányok már
kedvezőbbek, de az ő megkapóan szép, ihletett
pillanatai is modorosokkal és édeskésekkel
váltakoznak. (Nem a szenvelgést kifogásolom,
az nagyon is illik a figurához.) A sok üresjárat
te-

szi aztán, hogy az általuk hordozott második fel-
vonás, ez a mesterien felépített felvonásnyi
nagyjelenet a kelleténél hosszabbnak és helyen-
ként vontatottnak hat.

A többi, meglehetősen szürke alakítás közül ki
kell még emelni Görög László (Zoli) kulturált és
friss színfoltját; a röpke poénnak kedves, ám
mérhetetlenül túlstrapált s a figyelmet egy lé-
nyegtelen mozzanatra terelő sámliepizód aligha
az ő lelkén szárad.

A darab mindazonáltal egészében jól érzi
ma-gát a Radnóti színpadán, s jól érzi magát a
néző-téren a közönség is. Az igazi Vőlegény
eszerint közelebb ért; talán már nem soká várat
magára.

Szép Ernő: Vőlegény (Radnódi Miklós Színház)
Jelmez: Schäffer Judit. Díszlet: Csik György. Drama-
turg: Radnai Annamária. Zene: Melis László. Rende-
ző: Szikora János.'
Szereplők: Haumann Péter, Schütz Ila, Tóth Ildikó, Ta-
kács Katalin, Kerekes Éva, Görög László, Szabados
Mihály, Miklósy György, Széles László, Gordon Zsu-
zsa, Muskát László, Tóth Anita.


