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Az előadás kezdetén erőre kaptak bennem
bizonyos, lelkiismeretesen elfojtani pró-
bált előítéletek. Nem tetszettek a vetített
lombpöttyök, amelyek éppoly fölöslege-
sen csúnyának tűntek, mint később (és
végig) Menczel Róbert egész leporellódíszlete,
nem tetszett az agresszív valcerzene, mert ősi
pavlovi reflexeim már megjósolták édes dalla-
mok és nyers, kegyetlen cselekmény várható
kontrasztját, nem tetszett a brechtizáló színhely-
bemondás (bár elismerem, a nemcsak csúf, de
egyszersmind jellegtelen díszlet szükségessé
teszi a kívülről bevitt eligazítást), nem tetszett a
fehér ruhás lányka által iskolásan felmondott
mottó; Telihay Péter korábbi Stuart Mária-ren-

Murányi Tünde (Marianne) és Alföldi Róbert
(Alfréd)

dezésén éreztem magam, ahol ugyancsak a
számba rágták, amit, ha magamtól nem tudok,
gyengeelméjű volnék. Szóval engem bizony
ezen az estén nem volt könnyű valcerbe vinni.

Amiből már sejthető, hogy végül mégis táncba
mentem - legalábbis az első két rész időtarta-
mára. Igaz, ebben nem csekély része volt magá-
nak a darabnak, amely hatvan év után is remek-
műnek bizonyul. Eszembe jut: valamikor réges-
telen régen, megvan annak talán már négy-öt
éve is, mérvadó színházi személyiségek nyilat-
koztatták ki - és mennyire jólesett egy kicsikét
hinni is nekik -, hogy ezennel megszűnt az úgy-
mond odamondogatós, tendenciózusan kritikai
színház létjogosultsága, és a színház immár te-
heti a maga igazi (?) dolgát, vagyis a nagy emberi
igazságokról, érzelmekről, szenvedélyekről, jel-
lemek párharcáról és a többi tudósíthat. Hol volt,

hol nem volt... 1931-ben fogant ez a darab, ket-
tő-tizennégy évvel valamielőtt. Nem tudta
feltartóztatni a valamit, persze. De legalább senki
sem mondhatta, hogy a színház vak, süket és
néma maradt. Bizony termékeny még az öl,
ahonnan a darabbeli Erich kijött - Kassel vagy
Dessau után Rostockban és Egerben,
Nápolyban és Buda-pesten nemzik meg újra és
újra, s ördögivé aszott nagymamák, infantilisen
bárgyú Oszkárok, a világot önmagukra szűkítő
tündérkirályok örvendeznek világrajöttén. A
nagyszerű darab most is torkon ragad, amihez a
szöveg egymaga természetesen kevés volna.

Amit az első bekezdésben nehezményeztem:
megannyi külsőség és ilyen külső-külsőséges
effektusok továbbra is vannak az előadásban.
Gondolok a Tündérkirály pohárköszöntőjét meg-
szakító vonatdübörgésre, a következetesen vé-
gigvitt színhelybemondásokra, amelyekhez a
rendező még hozzá is told (például Alfréd lesza-
kadt gombjának főcímbe szövésével), vagy a
végső valcerzenébe hasító szirénabúgásra. De
még e kissé mesterkélt effektusok is egyre in-
kább szervülni tudnak az előadásba, mégpedig
azért, mert annak belső világa, ajellemábrázolás
és a kapcsolatrendszer szférája következetesen
át van itatva ugyanezzel a szellemiséggel: a mű-
alkotás egésze ebből az aspektusból van újra
gondolva. Telihay nem finomkodik, nem pepe-
csel negédes, idillikus látszatok megteremtésé-
vel - itt minden leplezetlenül durva és brutális.
Már az első jelenet sem a wachaui természeti
idillre akar ráfeleselni, a környezet eleve nyo-
morszagúan sivár, a színpad nagy üres terében
sehol egyetlen otthonos tárgy, a háttérben sehol
egyetlen lágy természeti elem, csak a megnyo-
morított, meghunyászkodó anya, a démoni
nagymama és az embertelenségig érzéketlen,
az egész vílágból csak a nagymamához kötődő
fiú hármasa. Ödön von Horváth itt vajas kenyeret
és aludttejet ír elő, Telihaynál csak aludttej van,
amely a maga szegényességében mintegy a ki-
sajátítás, a kíméletlen birtoklási vágy piti szimbó-
lumává válik: ami van, ami épp adódik, azért kell
egymás torkának ugrani...

Jó néhány mozzanatot idézhetnék még,
amelyben különös élességgel idéződik meg a
kispolgári-nyárspolgári létnek ez az örökös ag-
resszióra kész frusztrált brutalitása. Itt minden
legyintés, minden paskolás fájdalmat okoz (és
tudat alatt vagy tudatosan ez is a célja), minden
gyengédség idézőjeles, minden erotikus gesz-
tus vadállatian célratörő; így készíti elő a rende-
ző a legemlékezetesebb mozzanatot, amikor
Oszkár, a bárgyún érzelgős hentes dzsiudzsicu-
bemutatót tartva önfeledt büszkeséggel teremti
földhöz imádott menyasszonyát, a szerető atya,
a lírai foglalkozású Tündérkirály pedig előrejön,
megszemléli a fájdalomtól és a döbbenettől alélt
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leányát, majd elismerően gratulál leendő vejé-
nek.

Telihay minden szereplőt hézagtalanul illeszt be
ebbe a koncepcióba, nem utolsósorban ma-gát a
hősnőt, a boldogtalan Marianne-t is, akit csak a
szerelem röpít túl önmagán, a szerelem pedig
köztudottan vak; különben Marianne is látná, hogy
nyegle, szplines, széllelbélelt imádottja - akiben
szinte kényszeresen ismerhetünk rá Fox Rezső
pesti fogász és vőlegény leszármazottjára - csak
küllemében és modorában különb a kikosarazott
hentesnél. Marianne lázadása csak egy újabb s
végső soron még kietlenebb kiszolgáltatottsághoz
nyit utat, és a gargalizáló hősnő nem több
nyomorúságos áldozatnál; a plakáton is sulykolt
- s nem véletlenül a nőalak ölébe ágyazott -
mottó („Semmi sem kelti bennünk annyira a
végtelenség érzetét, minta butaság") őt is telibe
találja.

A harmadik részre aztán, ha el nem is fogy,
érezhetően megfogyatkozik a muníció. Ludas
ebben maga a mű is; az epikus szerkesztés sok
mindenre lehet mentség, de büntetlenül még-
sem szaporíthatók az olyan képek és konfrontá-
ciók, amelyek már semmit sem adnak hozzá Alf-
réd, Valéria,Oszkár, Marianne, a nagymama és a
többiek eleve is eléggé egyértelmű jel lemképé-
hez, s mivel e portrék az előadásban is kezdettől
markánsan bevégzettek, mihelyt a cselekmény
kifullad mögülük, egyre lankatagabb figyelmet
ébresztenek. Szerencsére a végső tablóban még
egyszer megszalad a cselekmény, a nagy-mama
manifeszt gyilkosként, az anya manifeszt
bűntársként áll előttünk, a többiek pedig kezeiket
mosva hurcolják Marianne-t az (áldozati) oltár-
hoz - így hát a távozó néző lelkiállapota végül
mégiscsak alkalmas lehet rá, hogy másnapra
már inkább a jó emlékeket hívja elő.

Telihay Péter többnyire újoncokból álló társu-
latot kapott és tudott megnyerni magának, így az
előadásból szerencsésen hiányzik az a felszí-
nes, rutinírozott glanc, társalgási gördülékeny-
ség, amely az igényesebb, ambíciózusabb víg-
színházi előadásokat is oly sokszor a mélybe
húzta-húzza. Egyetlen alakítás sem rí ki az egy-
séges hangnemből - ha másfelől a kiemelkedő is
kevés benne. Nekem a legjobban Várnagy Zoltán
emblematikusan bamba, idomtalan Oszkárja
tetszett: számomra a színész most először iga-
zolta, hogy nemcsak üdvözlendően egyedi típus,
hanem egyéniség is. Szánnivaló Oszkárja, aki
szerelmi bánatában a süldőt sem képes levágni,
gondolkodás nélkül brutalizálja az imádott lányt,
nemcsak birkózófogásaival és durva csókjaival,
de elsősorban azzal, hogy vonakodásával mit-
sem törődve megkaparintja magának. Igaz, ezt
gyanútlanul, mintegy ártatlanul teszi -- de éppily
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rtatlanul formái majd át később egyéb
mpulzusokat is autonóm biológiai késztetéssé.

Alföldi Róbert és Murányi Tünde reprezentatív
árosa a fiatal magyar színháznak, de hovato-
ább a túlságig összeszoknak: Romeo-Júliájuk
evésbé hasonlított az együttműködést meg-
lapozó Raszkolnyikov-Szonja duettre, mint
ost Alfrédé és Marianne-é. Alföldi a kisujjából

ázza ki Alfrédot, s látszik, hogy a szerep neki
agának sem szerez igazi élményt; Murányi
ünde pedig cserfes lázadóként még eredeti, de

szenvedő hősnőt már csak árnyképpé sá-
asztja. Mégis megemlítendő egy számomra
odellértékű - persze a rendezőt is dicsérő -

etét: az énekszámé. Amikor korábban Oszkár
z eljegyzésen előadja a maga szirupos bieder-
eier románcát, a színésznek könnyű a dolga:

osszul - hamisan, érzelgősen - kell énekelnie;
eg is oldja. Lehet aztán nagyszerűen énekelni;
z sem nehéz, csak hang kell hozzá. Murányi-
ak, amikor a zongora tetején előadja a Wachau-
alt, azt mondhatta a rendező: közepesen éne-
elj. Az ének alig fog falsot, az előadásmód mér-
ékelten konvencionális, de időnként átsüt rajta
alami egyszerű, természetes pátosz - éppen
lég hozzá, hogy a ravasz bárónő felfedezze
enne a nem túl igényes kuncsaftoknak eladható
rut. Így énekelni - nem csekély művészi telje-
ítmény.
Valamivel bonyolultabb kérdés Kern András

ündérkirálya. Erről egyfelől az a véleményem,
ogy Kernt, aki szakmailag talán túlságosan is
okat tud, túl korán terhelték meg apaszerepek-
el, melyek egy negyvenes évei elején járó szí-

nészt óhatatlanul külsőségekre csábítanak;
Kern jóformán még Mercutio volt, amikor a Csó-
kos asszonyban már bursikóz apát játszott. Az
alakítás most sem mentes a technikázástól, a
notabenéktől, másfelől azt is meg kell jegyezni,
hogy ebben az előadásban a Tündérkirály
komplexebb figura a megírtnál; bizonyos szelle-
mi profilja és szuverenitása van, ami kitetszik el-
sősorban az unokaöcs pángermán extázisával
szembeni finom, ironikus elutasításból. Kernnek
persze elhisszük, hogy a Tündérkirály tüntetőn
ülve marad a „Deutschland über alles" apoteózi-
sa alatt, és gúnyosan mímeli a „német köszön-
tést"; más kérdés, hogy ez miképpen harmonizál
a lánya iránti embertelen brutalitással. A dolog
nem elképzelhetetlen, csak épp dráma kéne
hozzá, amely többé-kevésbé a Tündérkirály el-
lentmondásos személyiségéről szól, s amelynek

Harold Pintert néha a „dühös fiatalok" angol
drámaírói mozgalmához kapcsolják,
máskor meg az abszurd szerzők között
emlegetik. Időnként azzal jellemzik élet-
művét, hogy benne a naturalisztikus drá-
maforma visszafojtott társadalmi indulatokkal és
talányos filozófiával telítődik, mások viszont azt

végén a hőst bizonyára le is terítené az itt még
csak felsejlő végső szívroham.

Érdekes alakítás még Igó Éva igazán
önzetlenül szürke, színészi sértődöttségnek
nyomát sem mutató Zentnernéje, Tábori Nóra
ismert eszközei hatásos kombinációban
jelennek meg, Szoboszlay Sándor pedig
veszprémi nagy kor-szaka óta nem volt oly sűrű,
mint mosta Kapitány epizódszerepében.
Szegedi Erika korrektül fel-mond mindent, amit
tudni illik a buja és érzelmes Valériáról, aki
senkit nem akar bántani, de soha senkinek nem
tesz jót. A három fiatalember: Havlitschek,
Hierlinger és Erich alakítói számomra
némiképp összefolynak, de lehet, hogy még
barátkoznom kell Oberfrank Pál, Selmeczi
Roland és Király Attila arcával.

Eléggé kíváncsi volnék rá, mi is történhetett a da-
rabbeli Maxim színpadán; erről azonban még
csak halovány sejtésem sincs, mivelhogy a har-
madik sor bal negyedik székében ülve Farkas
Antal (Mister) teljes fehér ruhás terebélyében
széltében is, hosszában is eltakarta előlem a
színpad hátterében berendezett belső színpa-
dot. Megtehetném persze, hogy még egyszer,
máshonnan megnézem az előadást, igazán jól
elviselném másodjára is, de inkább megfosztom
magam ettől az élménytől, mégpedig elvi okok-
ból. Az a nézetem, hogy elsőre is teljes képet illett
volna kapnom róla.
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emelik ki, hogy Pinter közhelyes köznyelvi
dialógusai (melyek gyakran a komikumig
fokozód-nak) az emberi kommunikáció
elképesztő csődjét érzékeltetik, a
megmagyarázhatatlan rejtély-re minta
cselekmény epicentrumára épülő szer-
kesztésmódja pedig a szorongást mint létformát,
a kiszolgáltatottságot mint kiteljesedésre váró
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