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éle stílus. A sokféle stílus természetesen lefojtja
gymást, és azzal jár, hogy a Menyegző Nemzeti-
éle interpretációjának egyáltalán nincs stílusa.
árpedig a művészet legfőbb feltétele a forma. A
agy lengyel rendező által megálmodott forma
zonban csak pazar csomagolóanyag marad,
ivalkodón körüllengi a belepasszolni sehogy se
épes nemzeti színjátszósdit. Pedig a Nemzeti
zínház társulata jobb sorsra érdemes. Hiszen
ár ez a távolból, Salzburgból és Krakkóból

üldött Csipkerózsika-csók is arra sarkallta a
zínészeket, hogy jobbak akarjanak lenni, mint
áskor. És jobbak is. De csak jobbak, és nem

ók. A Nemzeti különös színház. Hosszú éveken
t azt hittem, már semmire nem képes, színészei
imúltak. S akkor jön, mondjuk, egy Tovsztono-
ov. Két héten át magyarázza a színészeknek A
evizort, és kizárólag az első jelenetet próbálja
elük. Az ismétlések végtelen sora keserves
zületési folyamatba torkollik. Minőségi változás
övetkezik be. A tetszhalottak fölriadnak, többé
em ugyanazok, mint akik voltak. Átváltoztak.
ttovsztonogovosodtak. Most már rá lehet bízni
ket egy időre az asszisztensre. Akszjonov, a
ester állandó munkatársa, a már megváltozott

zínészekkel próbál tovább. Nézzük, hogy ment
égbe ez a folyamat a Menyegző esetében! A
zínészek két napra kiutaztak Krakkóba, hogy
alálkozhassanak Andrzej Wajdával. Két nap
ég egy alapos olvasópróbára sem elég, nem-
ogy átlényegülésre! Nem kizárt, hogy Janusz
ica ugyanolyan tehetséges asszisztens, mint
kszjonov; ám neki egy zilált társulatot kellett
eterelnie a foma szabta feltételek közé, nem
edig olyan színészeket, akiket már átjárt az az
szmeiség, melyet a forma hordoz. Az az utolsó
ét hét tehát, amelyben az orosz rendező újra
gyütt dolgozott A revizorcsapatával, eleve más
tarthelyzetet biztosította Gogol-mű bemutatója
zámára, minta Wyspiański-előadást megelőző
ét hét, amely legfeljebb az összemelegedésre
ehetett kellemes alkalom Wajda és a Nemzeti
zínészei között. De a tovsztonogovihoz hasonló
tváltozás tanúi lehettünk a Nemzeti Színházban
kkor is, amikor Székely Gábor és Zsámbéki Gá-
or kezdett el dolgozni, 1978-ban, a társulattal.
gyik ámulatból a másikba eshettünk, mert szin-

e előadásról előadásra egységes, összeszokott
gyüttes benyomását keltették a színészek, és
emek dolgok törtek elő olyanokból is, akikre már
sak legyintett az ember.

Ablonczy László, a Nemzeti Színház igazga-
ója minderről másként gondolkodik. Egy évtize-
e írt tanulmányában (Tiszatáj, 1983. 3.), amely

Nemzeti sorskérdéseit taglalja, Székelyt és
sámbékit tökéletesen alkalmatlannak ítélte „ki-

üntetett feladatuk" betöltésére, nevezetesen ar-
a, hogy a Nemzeti Színház művészi arculatát
eghatározzák. Fogyatékosságuk diagnózisa-

ént mindkét rendezőnél „helytudatzavart" és

„helytudathibbanást" állapított meg. Ablonczy
szerint ugyanis a Nemzetinek mindenekelőtt az a
feladata, hogy „gondozza, éltesse a szép ma-
gyar beszédet". Ellenállok a kísértésnek, hogy
Ablonczy írásbeli nyelvezetét a szép magyar
nyelv szempontjából értékeljem; a két általa kre-
ált szó mint a magyar nyelv két stilisztikai ékes-
sége, önmagáért beszél. Természetesen egy
színigazgatónak nem kell feltétlenül írástudónak
lennie. Viszont föl kellene fogni végre, hogy a
magyar nyelv ápolásának ügye, csakúgy, mint
bármely más nemes színházi célkitűzés, csakis
akkor valósulhat meg, ha a színészi játék le-
jön a színpadról. Vagyis ha megérinti a nézőt.
A közönség makacsul igényli, hogy égjen bele
valami az emlékezetébe, hogy maradjon meg
benne valami a színházi este után. Erre pedig
minden előadásnak csakis akkor van esélye, ha
az, amiért létrejött, estéről estére megtörténik a
színészekben. Régi mese ez. A színészeknek
rendezőre van szükségük, olyan rendezőre, aki

Hajdanában-danában másképp forgott a
világ. A szódavizet szép kék palackban
árulták, a kocsit a lakírozásból hozták haza
fényesen, a rendőr őrmester tudott angolul,
mivel kitántorgott Amerikába és visz-
szatántorgott onnan; továbbá súlyos büntetés-
nek számított, ha a cselédlány nem mehetett leg-
alább hetente egyszer a Nemzeti Színházba,
hajdanában-danában. Persze az az 1920 körüli
dana is börtön volt, szabadsághiányos lét. A szo-
babérlők nem vagy ritkásan fizettek, a panzió-
tulajdonosnő nem tudott férjhez menni, s ha
igen, akkor csupán egyetlen napra, és a
kiscseléd árva volt, mint mindig - „a
legrongyosabb muskátli Pesten".

Szigethy Gábor veszprémi rendezése mind-
ezt azzal fejezi ki, hogy a külső-józsefvárosi ház,
a panzió szinte kérges tenyerére veszi az egész
játékot, Molnár Ferenc Az üvegcipő című darab-
ját. Khell Csörsz első emeletig nyújtózkodó fa-
lakkal körbebástyázott, sárgásszürke külvárosi
udvara a nyitó felvonás giccses-szegényes szo-
babelsőjén és a harmadik felvonás rendőrségi
záróképén is átszüremlik, sőt a befejező, átvilá-
gító fényeffektustól kísértetiesen emlékezetes
hangsúlyt kap. Nem lehet nem észrevenni, hogy

alkotó állapotba tudja hozni őket, vagyis akinek
van személyisége és szellemisége. Egy picinyke
amatőr társulat éppúgy nem mondhat le erről a
luxusról, mint az ország első színháza. Mert az
érvényes színészi játékot semmilyen nemes cél
nem helyettesíti. Még a szép magyar beszéd
sem.

Stanislaw Wyspiański: Wesele (Menyegző) (Nemzeti
Színház)
Fordította: Spiró György. Díszlet-jelmez: Krystyna
Zachwatowicz m. v. Zene: Stanisław Radwan m. v.
Koreográfia: Rafal Jedrizejczyk m. v., Énekes István
m. v. Rendezte: Andrzej Wajda m. v.
Szereplők: Szélyes Imre, Tóth Éva, Ferenczy Cson-
gor, Fazekas Andrea, Csomor Csilla, Végh Péter, ifj.
Jászai László, Tahi József, Sörös Sándor, Tolnay Mik-
lós, Dániel Vali, Fonyó István, Peremartoni Krisztina,
Csepeli Sándor, Keresztes Sándor, Szersén Gyula,
Szakácsi Sándor, Győry Ilona m. v., Dörner György m.
v., Raksányi Gellért. Közreműködnek a Nemzeti Színi
Akadémia növendékei.

Szigethy fölfogásában a színhely Spiró György
Csirkefejét előlegezi: az első világháború utáni
századkezdet az ezredvéget. A második, a lako-
dalmi - és minden vonatkozásban viharos -
rész hosszan láttatja: a lőrésszerű ablakok, a se-
hová sem nyíló ajtók, a hátsó és az oldalsó nagy
kapualj olyan sivár „terecskére", a periferiális lé-
tezés hangos fórumára néznek, ahol az évtize-
dekkel későbbi, rozoga szovjet hűtőgépnek is
megvan a szálláscsinálója egy ősöreg jégszek-
rény révén. Molnár vígjátéka természetesen
sokkal szelídebb, minta róla változatos vélemé-
nyeket kifejtő mai író tragédiája, azonban az át-
hallás (vagyis a lyuggatott díszletfalaknak kö-
szönhetően az átlátás) indokolt.

A Petőfi Színház (névelőtlenített című) bemu-
tatója nem alakította át a műről alkotott összké-
pet, de csöndes következetességével érvelni tud
amellett, hogy ez a három (és fél) szereplőre
komponált, érzelgős öreg férfi-fiatal lány törté-
net nem kopott ki a magyar drámairodalomból. A
rendező fürkésző pillantással mindegyre rákér-
dez: ki kicsoda? kicsoda maga? ki vagy te? Így
kapnak nyomatékot a tulajdonnevek - mert
egyébként ki emlékezne arra, hogy a férjet, illet-
ve az általa végleges társadalmi megbecsülést

TARJÁN TAMÁS

MAGÁT POPOVICSNAK HÍVJÁK'?!
MOLNÁR FERENC: ÜVEGCIPŐ
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akaró panziósnőt Romajzer Adélnak hívják, az
üvegcipő álmodóját Szabó Irmának, a házmes-
tert pedig Popovics Andrásnak? A soha nem hal-
lott Popovics név keltette meghökkenés a szö-
vegnek is része (kár, hogy a valamivel később
következő abszurd tréfát, miszerint a házmester
nyilván Popovics, ha a felesége Popovicsné, az
író egy „Azt mindjárt gondoltam" odavetésével
éppúgy lerontja, amiként más szellemességei-
nek is túlírással, ismétléssel keres biztos utat).
Kézdy György mint az ötödik ikszet épp betöltő
asztalos - bútorrajzoló - úgy álmélkodik ezen a
néven, ahogy az egész világon. Mogorva és
agg-legényi kipislogásainak évtizedeiből
ráncigálja elő őt a vígjáték. Előbb csak a
függetlenségének kénytelen búcsút mondani a
„született agglegény", majd az egynapos
házasságra hirtelen rákövetkező második, igazi
frigy már az arcvonásait, kedélyét is megenyhíti.
A nagyobb nyilvánosság előtt a nemzet
morgósaként (Szomszédok, Virág doktor)
megjelenő Kézdy azért frissül-betett meg az ő
intellektusánál ugyan több egy-szerűséget,
mackósságot ezúttal hiába kérő szerepben,
mert nem a mogorvaságból, hanem a
tanácstalanságból, a bánatos csodálkozásból: a
férfi végérvényesnek tűnő magányából indult ki.
Szigethytől is biztatást kapott, hogy a mester-
ember életvezetésbeli kétbalkezességét apró
játékokkal kifejezze (beszédes betétszám, hogy
még a szivarját sem tudja tisztességesen elszív-
ni egyedül). A szögletes groteszkum, az árnyé-
koló bárgyúság segítségével Kézdy földön járó,
esendő lénynek tartja meg a bátorságával ke-
véssé dicsekedhető, ám szuverén, érdekes és
kedves Sipos Lajost. Úgy mos kezet - egyesé-
vel és orvosi alapossággal valamennyi ujját -,
úgy szemez egy bőrönddel, úgy ejti ezerszer is-
mételt, önmagának is szóló katonás vezénysza-
vait - Kézvíz! A j t ó ! - , mintha a bútormíves kör-
zővel, vonalzóval, vastag ceruzával szeretné
megszerkeszteni, kirajzolni azt a közeget is,
amely úgy-ahogy menedéke lehetne hátralevő
esztendeire. Becsülni való Molnárban, ahogy ezt
a férfit, ötvenévesen, apai terveket szövögetőn, a
kiscseléd oldalán kipenderíti a nyilván kaotikus
és ellenséges nagyvilágba. A nagy marhát
együtt a kis marhával.

A lefelé stilizáló díszlettel ellentétben Rátkai
Erzsébet jelmezei fölfelé öltöztetnek. Adél nem-
csak a szeretője volt hosszú ideig gróf Seeburg-
né fiának, hanem ízlésesen öltözködni is nagyon
megtanult. Antal Olga panziósnője ugyancsak
kirí a Tavaszmező utcából. Karakán jelenség -
Molnár Ferenc-i hangulat, szövegzene nélkül.
Erőszakossága is, csalódása is lehetne réteg-
zettebb, furfangosabb, fátylasabb. Kiss T. István
szerepformálása „fél" figurának hagyta a látszó-
lag csak másodhegedűs bérlőt és szeretőt, Csá-
szár Palit. Inkább csak külső burkát hordozza,
villogtatja a provinciális piperkőcnek. Mi sem ér

ződik abból, hova juthat ez az ifjú, ha elfogadja az
Adél kínálta kitartottságot, illetve ha már nem
lesz majd fiatal, nem lesz az élet császára. A ki
vagy te? kérdése a mellékszereplők esetében
sem hozott mindig eredményt. Spányik Éva

(Roticsné) és Joós László (Tanácsos) rutinból, új
színek nélküli magabiztossággal teljesíti
feladatát, Kakuts Ágnes (Adél anyja) még
ennyire sem találja a helyét. Derekasan helytáll,
vagyis helytül viszont Kőrösi Csaba, ama
angolul is tudó Őr-mester, aki föl nem emelné a
tekintetét az aktáiból, ír, ír, fütyül a kis
drámákra, látott ő már ilyet eleget. Részint az ő
hosszú jelenete a harmadik felvonás, amely
előnyösen megpezsdíti a máso-

Kolti Helga (Irma) és Kézdy György (Sipos)
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ikban kissé elernyedt előadást. Az esküvői kép
em magyarázta meg, miért fogadja a násznép a

eginkább érintettekkel együtt oly bambán, bla-
írtan az anyósa kiválóságáról egy láda tetején,
észegen szónokló Sipos és a fölszarvazás té-
yét egy hokedliről szétkürtölő Irma feleselőket-
ősét. Ebben a részben a játék cikázása sokszor

esterkéltségbe vált, Papp Márta (Viola)
zerepértelmezése és ruházata összehangolat-

an más fontos nőalakokéval, a vihar technikailag
incs megoldva. Az utolsó felvonás aztán kiszí-
esedik, változatlanul főleg a nyughatatlan,
elyzetét mindenáron (és sután) értelmezni,

isztázni akaró Kézdy, valamint az ekkor
kokott-ként" fölbukkanó Irma, azaz Kolti Helga
óvoltából.

Ha a Csirkefejre utaltunk, a veszprémi Mol-
ár-premier lehetne akár „Csirkeláb" is. Tömöry
éter rendező fejtette ki egy helyütt, hogy míg a
ilencven-százhúsz évvel ezelőtti modern drá-
a egyes nagy nőfigurái a Sirály névre szolgál-
ak rá, vagy a vadkacsa rendelődik melléjük
etaforikusan, addig magyar nőtársaik - még
ródy Sándor tanítónője, Tóth Flóra is - „csir-
ék". Nem tehetnek mást: kapirgálnak a hazai
zemétdombon. Sötét fellegek Szigethy rende-
ése fölött is elúsznak, s Kolti Helga Irmája olykor
gy másik háziszárnyasra, a libuskára emlékez-

et - mégis azt játszhatja, és játssza is, jól, ami a
zerep meghatározó vonása: a törhetetlen,
neklő, fényes fiatalságot. A tarka-kék szalagok

még a bakfis hajából lógnak (ilyen elhanyagolt
külsővel nem engednék ám őt a lakodalomba! -
vagyis szegényes az a képzet, hogy imádottjá-
nak esküvőjére ő csak azért is loncsosan megy;
különben is, vasárnap déli harangszókor ismer-
kedtünk meg vele, amikor tán egy kissé ünnepib-
ben várhatta volna haza „a drága mérgest"...) -,
aki rosszlánynak próbált szegődni, az már fel-
nőtt. Visszaszájalni is kész feleség válhat belőle,

Szilágyi Tibor - köztudott - jó színész.
Szilágyi Tibor - már csak intellektusánál,
tudatosságánál, hosszú színházi gyakorlatánál
fogva is - akár jó rendező is lehet.

A Nemzeti Színház harmadik játszóhelyén
látott előadáson, amelynek rendezője is, fő-
szereplője is egy személyben, mindennek kevés
nyoma látszik.

Ez a Jérőme Courvoisier - ha szabad profánul
jellemeznem - mindenekelőtt fád. Így is fejjel
kimagaslik ugyan a rendelkezésére álló
színész-csapatból, de ez olyannyira relatív
dicséret, hogy

és áldozatos, pofonokat osztogató anya. A szí-
nésznő ügyesen ágyazza a világvárosi folklórba
a színházrajongó, versfaragó szolgálót, kissé
gúnyolódva a népszínművek konvencionális
cselédlányain. Ő a szó szoros értelmében búnak
ereszti a fejét, kivirul, levegőért kapkod. A sok
vállalt közhely légiessé válik, át- és összerende-
ződik az alakításban, íve van a jellem érésének
- s csak a váratlanabb, a mellbevágóan frap-
páns megoldásokat hiányolhatjuk.

A legnagyobb tapsot az általam látott előadá-
son (és föltehetően sokszor máskor is) Nyirkó
Krisztina kapta: a (valójában Jánoska nevű)
Lili-két megtestesítő kislány. Molnár tudta, nem
tesz rossz szolgálatot a színpadon egy három-
négy éves gyerek; és elegendő dramaturgiai
funkciót, tényleges szerepet is ajándékozott
neki. A lakodalmi képben még huszáröltözéket
is adatott rá, és egy korsó sörrel is megitattatta.
Szigethy Gábor alapos ismerője és értője
Molnárnak. Megbízott a drámaíróban. Egy kicsit
elkérte a jelennek a darabot, de a zsinórozott
piros mentét, a pompás fejfedőt sem felejtette
el. Nem felejtette el, hogy az üvegcipő magyar
üvegből van.

Molnár Ferenc: Üvegcipő (veszprémi Petőfi Színház)
Díszlet: Khell Csörsz. Jelmez: Rátkai Erzsébet. Zenei
vezető: Rossa László. Rendezőaszisztens: Perlaki Ilo-
na. Rendező: Szigethy Gábor.

Szereplők: Kolti Helga, Kézdy György, Antal Olga,
Kiss T. István, Spányik Éva, Joós László, Papp Márta,
Tóth Rita, Kőrösi Csaba, Udvari Emese, Lang Rudolf,
Kakuts Ágnes, Kovács Kata, Csontos Gabriella, Keller
János, Bálint Péter, Háromszéki Péter, Pataki András,
Jámpa Krisztina, Keresztes János, Fábián Zsolt, Nyir-
kó Krisztina.

budapesti viszonylatban egyedül a Nemzeti
Színházban van némi értéke. Szilágyi árnyalatla-
nul unottra, kedvetlenre, mondjuk ki: unalmasra
rendezte magát; az alakításból jószerivel hiány-
zik mindaz, ami Romain Rolland főhősét drámai
szempontból érdekessé teszi: az egykori forra-
dalmár hit hunyó parazsa, a még lehetséges al-
ternatívák mérlegelése, a folytonos önreflexióra
való hajlam, a Sophie-val való kapcsolatban a
rövid színpadi idő alatt bekövetkező viharos vál-
tások lereagálása. Rolland-nak akár a szerzői
utasításait is elég lett volna tanulmányozni: (alá-

iss T. István (Császár Pali) és Antal Olga
Panziósné) (Ilovszky Béla felvételei)

S Z Á N T Ó J U D I T

KI ITT BELÉPSZ...
ROMAIN ROLLAND: A SZERELEM ÉS HALÁL JÁTÉKA


