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 KRITIKAI TÜKÖR 

sz- és brigádnevek idiotizmusával megspékelt
atematikapélda révén. Fiatalokkal beszél fia-

alokról, azokról, akik éppen mert biológiailag
erűre ítéltettek, a rosszat, a butítót, a lélekölőt is
énytelenek voltak saját, pótolhatatlan életidejük
odrásában mégis, csak azért is örömként meg-
lni.

Jordán Tamás állította össze és rendezte meg
színpadi játékot, saját sihederkorszakának

mlékmorzsáiból, melyeket vetített filmhíradó-beli
észletekkel vagy azok laterna magicaként való
egelevenítésével, egy szál zongora at-
oszférateremtő erejével (Selmeczi György),

emek ruhákkal (Földi Andrea) s invenciózus vi-
ágítással támogatott meg; nem vádaskodva,
em görcsösen, nem sziszegő gyűlölettel, ha-
em lazán, oldottan, már-mára marxi megfogal-
azásból ismert vidámsággal. Remek szkecsek,

zínjátékosi csuklógyakorlatok ezek: élükön az
gészen kiváló párttagfelvételi jelenettel.
éltánytalan ugyan bárkit is kiemelni az össze-

orrott és itt szigorú csapatmunkára kötelezett
erlin színészképzőbeli növendékek közül, de
ásztor Tibor nagyot alakít. Nemcsak egy speci-
lis ötvenes évekbeli magnezitgyári tagfelvétel
angulatát idézi meg, hanem a kényszer hatásá-
a cselekvő, alig motivált ember mindenkori, ha-
zonleső, de mégis húzódozó figuráját keveri ki
hát"-jaiból, kínos szüneteiből, fellobbanó moso-
yokkal belendülő, majd az őszinteségtől vissza-
ettenő mondataiból. Ez az a pillanat, amikor a
éző megnyugodhat: nem idomítást lát, hanem
evelői tapasztalatátadást. Az adott helyzetet
sak az mutathatja meg így, aki megértette, mit
s miért kell így megmutatnia.

Végül is csak sorolni lehet a mozgásban,
esztusban, díszletjelzésben hasonlóképp frap-
ánsan és jó ízléssel megoldott jeleneteket: a
ansági riportot, a vízfakasztó hősi ének pateti-
us előadását, a fergeteges matematikaórát, a
ilmhíradós pillanatok groteszk mozzanatait,
melyekben valamennyi növendék szépen
elytáll.

De éppen itt aggályos a dramaturgia: ezek az
pizódok vég nélkül szaporíthatók. A ráismerés
alk kis nézőtéri sikolyait a ruhatár felé menet a
asonló helyzetek, tárgyak, nevek felidézése kö-
ette. Nem ív tehát, hanem szelet, vagy mondjuk,
zeletsorozat az, amit Jordán és növendékei a
elnőtt segítőtársakkal, Mucsi Sándorral, Kis-
árday Gyulával, Lázár Katival és Tardy Balázs-
sal egyetemben felénk nyújtanak. Stílus- és
ortörténeti stúdium a színinövendékeknek,
últidézés nosztalgiával, de érzelgősség és
ántó gúny nélkül a kortársaknak, kellemes este
színházba járóknak.

Itt be is fejezhetnénk, ez jól szól utolsó mon-
atként, ha nem kerül a Szeretni kell... végére
gy olyan hátborzongató utolsó jelenet, amelyik

óval több, mint a felsorolt három komponens

összege: ez történelembölcselet, megértés és
emberi szánakozás együtt. Bejön Lázár Kati, a
veterán elvtársnő, szavai és zászlóanyaként
szalagot gyömöszköl a terítőbe, aztán pedig ül, és
nem érti, a virslis-sörös, egyszerű házi
ünnepélyből hogyan lesz vad, tvisztes tivornya,
lila öltönyös bárénekessel, négykézláb kúszó,
beszívott derék szovjet katonával, és egyáltalán...
Ülnek Szikszai Kingával a papírtálcát fogva,
beszélgetnek - és nem értik. Ők már egy más
világ.

Mi hány világgal tartunk odébb? Értjük-e, hogy
ez az asszony mit nem ért? Egy este kell hozzá
a Merlinben, huszonévesek között, hogy

Ha egy szinház műsorára tűzi a Hyppolit, a
lakájt, orvul arra számít, hogy a nézőkben
felderengnek régi filmemlékei, s bejönnek, hogy
jókat kacagjanak és elandalodjanak. Koltai
Róbertnek van humora. Gondolhatunk akár régi
rádiós kabarétréfáira, akár újabb időkből az általa
rendezett film, a Sose halunk meg sikerére. Ez a
humor időnként száraz, néha csípős, újabban
kesernyés és bölcs, de általában nem békebeli
bájmosolyt fakasztó. A veszprémi társulat vezetői
valószínűleg nem számítottak arra, hogy a
Hyppolit, a lakáj című szalonbohózat rendezésére
fölkért Koltai Róbert ezúttal sem válik meg
egykönnyen önnön, erő-teljesen kaposvári
alapozású szemléletétől. Nehezére fog esni léhán a
súlyos magyar valóság fölé lebbenni.

Annak idején, még 1931-ben Zágon István
felskiccelt egy kedves komédiát a szállítmányo-
zó Schneider úrról, a családjáról, valamint gró-
foktól „örökölt", Hyppolit nevű komornyikjukról. A
frissen fölkapaszkodottakról tehát, akik buzgón
rázzák a rongyot, de nem bírják szusszal, s egy
rájuk telepedő lakájról, aki előkelősködik ugyan,
de nincs mire. S a bohózati ötlet, fájdalom, hat-
vanhárom éve tartalmasnak bizonyul honunk-
ban. A magyar kispolgár harmincas évekbeli íz-
lés-, stílus- és viselkedésbeli viszonyait őrzi a
hangosfilm. A szocialista vállalkozások öszvér-
korszakában támadt asszociációk láthatók voltak
a Játékszínben. S hogy mi jutott eszébe Koltai
Róbertnek, megtekinthető most a veszprémi
Petőfi Színházban.

részvéttel is nézhessünk egyszer a Fáskerti elv-
társnőre.

Szeretni kell... (Merlin Színház)
Jelmez: Földi Andrea. Zene: Selmeczi György. Kore-
ográfus: Geszler György. Filmdokumentációs munka-
társak: Gyürei Vera, Pécsi Vera, Topits Judit, Durszt
György. Rendező: Jordán Tamás.
Szereplők: Lázár Kati, Jordán Tamás, Kis-Várday
Gyula, Mucsi Sándor, Tardy Balázs és a Merlin Szí-
nészképző Műhely növendékei: Bozó Andrea, Gyalog
Eszter, Horváth Ákos, Horváth Barbara, Kalmár Ta-
más, Koleszár Bazil Péter, Kupcsok Zoltán, Oberfrank
Margit, Orosz Róbert, Pásztor Tibor, Pető Fanni, Szik-
szai Kinga, Szűcs Lajos.

Az előadás nem oly habos, mint a felhangzó
dalban emlegetett sütemény. A megvalósítás ré-
szint tudatos, részint igénytelenségből fakadó
vaskosságától, finoman szólva, elnehezült a bo-
hózat. Ami vélhetően koncepció: Schneiderék
eredeti otthona nem pusztán szerény és nett, ha-
nem porcelán vadkacsával, művirággal ékes, te-
hát agresszíven ízléstelen. A házicselédek nem
egyszerű, kedves figurák: Tóbiás fekete loboncú,
marcona vadmagyar, Julcsa szegedi papucsba
bújtatott félnótás némber. Schneider úr pedig na-
gyon-nagyon távol van attól az esendő, szeretetre
méltó kisembertől, aki Kabos Gyula volta filmben,
s aki zavartan pillogott fölfelé, hol a feleségére, hol
a fölébe magasodó lakájra. Benkóczy Zoltán
Veszprémben elhízott, izzadó és nagyhangú vi-
déki „demokrataként" jelenik meg a színen. Sört
vedel, zsíros libacombot zabál, puszta kézzel tömi
magába a savanyúságot, és fröcsög a szájából az
étel, ahogy közben hőzöng. A magyar Mucsa, a
maga hetyke arroganciájával.

Ebbe a miliőbe toppan be Szilágyi Tibor meg-
hívott művész mint Hyppolit, a maga fővárosi ele-
ganciájával, kifogástalan vezérigazgató-öltöny-
ben. Csortos Gyula filmbéli alakításából, nyár-
satnyelt mozdíthatatlanságából sugárzott a -
magára öltött, tehát komikus - osztálygőg. Ezt a
veszprémi Hyppolitot távolságtartó intellektusa
helyezi a környezete fölé, lakájjelmezben sem
hihető róla, hogy komornyik. Álruhás européer
módjára disztingváltan végigrezonőrködi az es-
tét, és egyáltalán nem komikus. Minden percben
azt várjuk, mikor nyújtja már át a névjegyét.

T E G Y I ENIKŐ

LE A GRAVITÁCIÓVAL!
ZÁGON-EISEMANN: HYPPOLIT, A LAKÁJ
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Kínos helyzet: Schneiderék - nem teljesen vilá-
gos, mely korba tegyük őket, de - felvettek la-
kájnak egy PR-menedzsert.

Koltai Róbert kétségkívül pontosan érzékeli,
hol húzódik ma Magyarhonban a frontvonal szel-
lemiség, kultúra és mentalitás tekintetében. A
Hyppolit, a lakájvígjátéki erővonalai azonban et-
től összekuszálódtak. Ami pedig játék és látvány
minőségét illeti, szívmelengető, szellemes bohó-
zat helyett parlagi, leginkább az igénytelenebb
népszínművekkel rokonítható alkotás keletke-
zett.

Szilágyi-Hyppoliton kívül gyakorlatilag min-
denki harsányan karikíroz és keményen „lapátot
a nevetésért, főleg a prózai részekben. Ben-
kóczy Zoltán szerepe a vértolulásos provinciali-
tás; ha semmi nem jut eszébe, alpári képeket
vág. Újhelyi Olga a lelkesen butácska feleség
szerepében előre döntött felsőtesttel, tátott száj-
jal mosolyog és figyel. Szórakoztató megoldás
ahhoz képest, amikor négykézláb mászkál az
asztal körül. Láng Rudolf valósággal kukorékol a
Kelet-Európa legszebb férfitestével rendelkező
vigéc és udvarló szerepében. Benczédi Sándor
főtanácsosként eszelősen rángatja a fiát, csak
hogy megkérdezze, mi újság.

Nem tudott a rendezés mit kezdeni a komé-
dia szerelmi szálával, a filmen Jávor Pál és
Fenyvessy Éva között szövődő ábrándos ro-
mánccal. Koltai igyekezett mai bakfisok stílusá-
ban játszatni a kettőst: a „Mon ami" típusú érzel-
mes énekszámokban az ironikus kacsólebeg-
tetés, a bőröndcipelős, roggyantásos póz még
elfogadható kommentár. A prózai részekben vi-
szont a csaj vadul rámenős, vagányul lesmárol-
ja a sofőrt - meglehetősen durva fogás. Varga
Szilvia csinált felháborodásaival egyébként is
megfosztja a figurát minden lányos üdeségétől,
Szeles József pedig a fiú szerepében érdekte-
len, nyámnyila.

S nem andalító a produkció kiállítása sem.
„Röneszansznak" messze nem „röneszansz"
hatásúak a gobelin utánzatú csúnyácska s még
csak nem is egyforma huzatú székek. (A díszlet-
tervező, Horgas Péter alkatának, úgy látszik, az
elvontabb, költőibb terek jobban megfelelnek.)
Dobis Márta bizonytalan stílusú ruhái alapján
megítélhetetlen, népies kontra urbánus, egyálta-
lán: harmincas évekbeli, netán mai öltözékeket
akart-e tervezni.

A második felvonástól kezdve a táncbetétek-
ben a veszprémi csapat le-legyőzi a gravitációt.
A mázsás életábrázolás és a sorozatban
felcsendülő Eisemann-dalok könnyedsége,
vala-mint Barta Judit jópofa koreográfiái
együttesen sajátos esztétikai minőséggé állnak
össze. Először a cselédségnek sikerül a feladat.
Tóth Rita, azaz Julcsa amúgy nyerít és lohol
Nyirkó István, azaz a bősz ábrázatú Tóbiás
oldalán. A „Bőg a tehén, mert nincs kalap a
fején" című rusztikus

Szilágyi Tibor (Hyppolit) és Benkóczy Zoltán
(Schneider) (Ilovszky Béla felvétele)

számban lógó fejű bikaként, szöcskeként és
csirkeként viszonylag szellemesen táncolják el a
parlagi együgyűséget. Schneider úr korpulens
testét meghazudtoló légiességgel szökdel, mint
egy túlméretezett barokk angyal, miközben
megálmodja, hogyan végez a lakájá.val - ez tu-
lajdonképpen bájos. A diétára fogott, molett
Schneiderné szívszakasztó vágyakozással tán-
col, röpköd az asztal körül, miközben habos
süteményről ábrándozik. Kívánom neki, hogy
amint kéri, sajnálják meg az angyalok. Az
élveteg és drabális veszprémi Mimi pedig -
Dobos Judit, a lokáltáncosnő szerepében -
előbb egy könnyed csípőmozdulattal odébb
küldi Schneider urat

(„Pá, kis aranyom"), majd felhömpölyög az asz-
tal tetejére. Amint felcsippentett szoknyaszéllel
felfedi dús combjait, és bordó flittertenger hul-
lámzik húsos keblein - ha úgy tetszik -, Koltai
Róbert veszprémi ars poeticájának
megtestesülése. Íme, a magyar illúzió.
Közönséges és vas-kos, de szálldos.

Zágon István-Eisemann Mihály: Hyppolit, a lakáj
(veszprémi Petőfi Színház)
Zágon István és Nóti Károly filmforgatókönyvét átdol-
gozta: Vajda Anikó és Vajda Katalin. Zenei vezető:

Rossa László. Díszlet: Horgas Péter. Jelmez: Dobis

Márta. Koreográfus: Barta Judit. Rendezőasszisz-

tens: Perlaki Ilona. Rendező: Koltai Róbert.

Szereplők: Szilágyi Tibor m. v., Benkóczy Zoltán m. v.,
Újhelyi Olga, Varga Szilvia, Szeles József, Benczédi
Sándor, Láng Rudolf, Dobos Judit, Tóth Rita, Nyirkó
István.


