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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)
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zatosan), (örömmel), (megrendülve), (elszomo-
rodva), (nagy önfegyelemmel), (porig sújtva),
(keserű iróniával), (jeges megvetéssel), (kedé-
l yesen- ez többször is) stb. Mindennek alig van
nyoma a művész kedvetlen, merev játékában; az
ember nosztalgikusan emlékszik vissza a szín-
pompára, amelyet egy másik megcsalt idős férj,
Fülöp király szerepében valaha megcsillogtatott.
(A kritikus számára magyarázat lehet, a néző
számára aligha, hogy a művész beugrással vette
át a szerepet.)

Ami a szöveget magát illeti, nem állítom, hogy
pillanatnyilag a maga közvetlenségében
véresen aktuális volna; a forradalom most épp
nem falja fel saját gyermekeit, talán azért, mert
nincs. Meglehet, nem is okvetlen szükséges
éppen itt és most elővenni az író forradalmi
ciklusának e nocturne-jét. De ha már előveszik,
akkor több van benne a színpadon kibontakozó,
pikáns fel-hangú általános szituációs
teatralitásnál; hitek-ről és kiábrándulásokról,
elvbarátságok tündökléséről és bukásáról,
terhessé vált óriások és helyzetbe került törpék
eleve eldöntött mérkőzéséről is szólhatna a
mese, és bizonyára még sok egyébről, ami a
rendezőnek a téma kapcsán eszébe jut; ebben
az értelemben A szerelem és haláljátéka nem túl
bonyolult, de hálás feladat lehet. Szilágyinak, a
jelek szerint, nem sok jutott eszébe róla.
Rendezőként is olyan rosszkedvű-nek tudom
csak elképzelni, amilyennek főhős-ként
mutatkozik.

Igaz persze: rossz színházban nagyon nehéz
csodát művelni; ahhoz legalábbis a hely szelle-
mének bizonyos nyitottsága szükséges. A Nem-
zeti Színház azonban görcsösen, önmagába
zártan rossz. Keserves helyzetben lehetett Szi-
lágyi Tibor, ki oda belépett, ha ezzel a helyzettel
- holott nyilván tisztában volt vele - nem akart
számolni. Ami egy Andrzej Wajda-formátumú
rendezőóriásnak nem sikerülhetett, abba neki,
az e minőségben debütánsnak, úgyszólván tör-
vényszerűen tört bele a bicskája. A csapatmun-
ka sikeréhez csapat kell. A mai magyar focicsa-
pat akkor sem győzhetné le nemhogy Németor-
szágot, de Andorrát sem, ha a jóisten maga is
ne-ki szurkolna.

Önálló rendezői lelemény terén egyetlen
sikerült mozzanatot láttam: amikor a kínos
helyzetből gyáván menekülő Lodoïska kirántja a
sebesült Vallée feje alóla székre dobott kendőjét.
Egy másik: a földön gubbasztó s Courvoisier
egyik könyvébe áhítatosan belefeledkező sans-
culotte pribék - a hegedülő hóhér analógiájára -
öncélú; a suta statisztacsapat egyik tagjának
ilyetén egyénítése merőben fölösleges.
Szólhatnék még az úgyszólván jakobinus módra
vérengző dramaturgi ceruzáról, amely számos
szép és erős részletet metélt le a darabról, csak
hogy szűk két óra alatt lezavarhassa. De inkább
szólok az önálló leleményű befejezésről, ame-

lyet tisztán hatásvadásznak mondhatnék, ha
hatna.

E befejezés előzményeképpen Courvoisier,
teljesen fölöslegesen, gyertyát gyújt, amit csak a
világítás változása, a sötétedés indokolhatna, ez
azonban nem áll fenn. A gyertya csakis azért kell,
hogy a Courvoisier elhurcolását követő rövid idő-
közben Sophie erről a férjét szimbolizáló gyer-
tyáról még kettőt meggyújtson (mellesleg, a
rossz előadásokat oly gyakran kísérő technikai
pechként, a művelet sehogy sem akar sikerülni),
s aztán, mielőtt őt is elhurcolnák, az egyiket
Voltaire büsztje mellett hagyja, a másikat
viszont, a

kisebbiket, önmaga képviseletében, férje gyer-
tyája mellé állítsa; hadd hirdessék kettejük szel-
lemiségét és összetartozását az üres lakásban.

És egyáltalán - miért hurcolják el Sophie asz-
szonyt? A drámában csak közelgő léptek hallat-
szanak; a függöny lemenetelekor az egymásra
talált házaspár még csak várja a pribékeket. Itt
beőgyeleg a két zavart statiszta, s külön-külön
(vajon miért így?) elviszik a hősöket. Rolland
Sophie sorsát nyitva hagyja; lehet, hogy majd
később, mint Lucile Desmoulins-t, őt is lefogják;
lehet, hogy kiúttalan helyzetében él a férjétől ka-
pott méreggel; egyéb, ugyancsak nem szívderítő
perspektívák is lehetségesek. Mi végre ez a sivá-
ran egyértelmű megoldás? (Mellesleg honnan
tudja Szilágyi, hogy a letartóztatást a konvent
emberei foganatosítják, amikor, Carnot szerint,Szilágyi Tibor (Jérőme de Courvoisier)

és Varga Mária (Sophie)
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Robespierre ma éjszakára hajlandó behunyni a
fél szemét? Nem valószínűbb-e, hogy a bosszú-
szomjas Crapart sans-culotte csőcseléke tér
vissza?)

És ha baljósa csillagállás, semmi sem sikerül-
het. Schäffer Judit Courvoisier-t inasruhába öl-
töztette, mint egy korosodó Ruy Blas-t; így szinte
komikus, ahogy a sans-culotte-ok ütései alatt
behúzza a nyakát. (Egyébiránt a francia forrada-
lom, ha jogi úton járt el, korrekt formák között
gyilkolt, a foglyok brutalizálása nem volt
jellemző.) Azt sem tudom, miért nem jut idő
(amikor pedig jutna) Vallée átöltöztetésére. A
sikktelen farmer-kabát helyett kerül rá elegáns
zöld malaclopó; de mi haszna, ha a köpeny alól
kilátszik a malac - a rongyos nadrág s a cafatok
közül kifityegő kötés?

Vitám van Kézdi Lóránt díszletével is, amely
ebben a rugalmas, bárhogy alakítható térben a
legrosszabb megoldást választja: széltében,
egy kellemetlenül kiterjesztett, sekély sávban
rendezi be a színpadot, holott a dráma világa fe-
nyegetett intimitást követelne. A két szélen két
szimmetrikus, egyforma garnitúra; egyetlen
helyzetben sem indokolt, miért épp az egyikre s
nem a másikra telepednek le a szereplők (a hely-
változtatásoknak többnyire amúgy sincs drámai
indokuk, csak a tablók oldását szolgálják); közé-
pen pedig Courvoisier íróasztala áll, holott a nagy

Varga Mária és Rékasi Károly (Claude Vallée)
(Németh Juli felvételei)

tudósnak bizonyára jutott saját dolgozószoba,
netán még könyvespolc is, és nem szorult rá,
hogy könyveit asztalon s fotelekben felstószolva
tartsa. A ki- és bejövetelek a széles és keskeny
színpadcsíkon aszerint válnak hangsúlytalanná,
hogy a néző jobb vagy bal oldalon ül-e; magam a
jobb oldalra kerülve a bal oldali fallemezen át
be-lépő szereplőket már csak akkor
érzékeltem, amikor néhány lépést tettek befelé.

A színészi alakítások annyiban ütnek el Szilá-
gyiétól, hogy nem csupán kedvetlenek és lendü-
let nélküliek, hanem rosszak is. Varga Máriát
(Sophie) már a sokadik színház képzeli vezető
színésznőnek; ám az előzőek elég hamar kijóza-
nodtak. A Nyíregyházán ígéretesen indult Rékasi
Károly (Vallée) minden összetettséget kiszerelt
az ifjú girondista alakjából; az - egyebek között -
bátor, büszke, szenvedélyes, önmarcangolásra
hajlamos, embernek is, politikusnak is for-
mátumos fiatalember itt az első perctől taszítóan
begyulladt, szepegő túlkoros kisfiú, akiről mást,
minta végső hisztérikus dezertálást, feltételezni
sem lehet, s aki az összes többi tulajdonságot
legfeljebb némi durcássággal pótolja. Fülöp
Zsigmond (Carnot), aki vezető epizódszerepei-

ben intelligenciájával és pontosságával nem egy
előadást mentett már meg a korábbi, de gyors-
segélyekre többnyire akkor is rászoruló Nemze-
ti-érákban, most a hálás és hangsúlyos szerep-
ben beéri a mondatok értelmezett eljátszásával.
A statisztéria pedig éppoly amatőr, mint a Chlo-
rist és Lodoïskát játszó Gellért Éva és Póka Csil-
la, akiknek váltásai iskolásak és üresek, mozgá-
suk már-már idétlen; kíváncsi lennék, mi lehetett
a mozgások tervezőjeként külön feltüntetett
Énekes István funkciója. Tóth Sándor (Horace)
és Horkai János (Denis Bayot) egy ideig benn
vannak a színpadon.

A nézők és Szilágyi Tibor biztosan jobb sorsra
érdemesek; de nem vitathatom el e feltételezést
a szomorú előadás néhány más közreműködő-
jétől sem. Lehetséges, hogy valamennyiüknek -
valamennyiünknek - még további öt éven át fel
kell hagynunk minden reménnyel?

Romain Rolland: A szerelem és halál játéka (Várszín-
ház - Refektórium)
Fordította: Benedek András. Díszlet: Kézdi Lóránt m.
v. Jelmez: Schäffer Judit m. v. Tanácsadó: Fekete
Sándor m. v. Dramaturg: Benedek András. Zene:
Tallér Zsófia. Mozgás: Énekes István m. v. Grafika:
Kádár János Miklós m. v. Rendező: Szilágyi Tibor.
Szereplők: Szilágyi Tibor, Varga Mária, Rékasi Károly,
Fülöp Zsigmond, Horkai János, Tóth Sándor, Póka
Csilla m. v., Gellért Éva a. n., Izsóf Vilmos.


