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em gyengébb nála: a szerelmet, a szeretetet,
mely éppoly erős, minta halál. Az énekek éne-
ét, a két szerelmeslevél-áriát éneklő Kleist és
enriette fél lépéssel hátrébb áll a bábmerev ta-
úknál. Félúton a háttérre festett édeni táj (Éden
éberül: öröm) és az előtér nyomorúsága között.
z édeni kezdet és a tragikus végzet, az öröm és
nyomorúság, a születés és a halál között az

let: az Éden szüntelen-nyugtalan keresése és a

halál (vágy és -félelem) súlyát kiegyensúlyozó
szeretés. Jeles András színháza - megtalált,
klasszikussá kristályosodó sajátos avantgárd
stílusával és elidegenítő, bebábosító keménysé-
gével együtt (részint épp ezeknek köszönhető-
en) - kereső színház, tehát - Halász leklasszi-
cizáló, „laza", kabarészerű kamrabeli újságszín-
házának tragikus komplementer párjaként -
igazi élő színház.

Melis László-Jeles András: Kleist meghal (Merlin
Színház; Szabad Tér Színház)
Írta és rendezte: Jeles András. Zeneszerző-karmes-
ter: Melis László. Dramaturg: Forgách András. Terve-
ző: Balla Margit.
Szereplők: Regenhart András, Várhegyi Éva, Kista-
más László, Kis Erzsébet, Vereckei Attila és a zenekar
tagjai: Székely Kinga, Scholz Melinda, Tihanyi Gellért,
Boldoghy Kummert Péter, Füzesséry Monica, Paláncz
Antónia, Kovács Éva.

Veszélyes dolog civilt engedni a színpadra -

így van ez a gyerekszereplőkkel is -; kívülálló,
amatőr jelenlétüknek többnyire elidegenítő hatá-
sa, pikantériája van. Csizmadia Tibor azonban
valószínűleg úgy gondolta, hogy ha Márton
László kiötlötte Spangenberg Radiszló csász.

és kir. korlátnok talányos alakját, aki furton-furt
azt hangoztatja, hogy valamennyi szereplőt ő
találta ki - akkor játssza is el: így saját bőrén
tapasztal-hatja a darab dramaturgiai döccenőit, s

megértő alkotótárssá válik.
Úgy vélem, a rendező számítása bevált. Az

író elhagyta a Radnóti Színpad 1987-es
bemutató-

Jelenet az előadásból

olt egy prekoncepcióm, amely szerencsé-
re nem igazolódott; nevezetesen, hogy a
szerző szerepeltetése elterelheti a figyel-
met a műről és az előadásról. A Budapesti
Kamaraszínház szomszédos stúdióter-

MÁRTON LÁSZLÓ: LEPKÉK A KALAPON

ALA-POM-POM-POM
MAGYAR JUDIT KATALIN

mében játszott Alku esetében ugyanis
méltán szenzáció a rendező Ruszt József
játéka, ám a kutya sem figyel arra, hogy
„mellesleg" az elő-adás egésze jó, a
színészekkel egyetemben.
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jának terhes sallangjait - a tanító félkarú le-
ányát, Rozgonyi Mordeháj termékkereskedőt, öt
hullát (négy még így is maradt) -, és némi
kiegészítéssel-húzással nagyjából visszatért a
SZÍN-HÁZ 1985/4. számában, majd kötetben is
meg-jelent eredeti változathoz. A mű ekképpen
rém-bohózatból bohózattá „szelídült", s a
narrátor szövege is rövidebbé, első hallásra
befogadhatóbbá vált. Márton,
komédiáshajlamait kiélve, zökkenőmentesen
illeszkedik a társulatba, ja-

lenlétét nem dagasztják kuriózummá, neve a
színlapon sem szerepel.

A szereplőkhöz képest más idődimenzióban
élő, s ezért iszonytató gyorsasággal öregedő
Radiszló életkora kezdetben megegyezik a
szerzőével; vaksin hunyorogva, furcsa
imbolygó mozgással mutogatja teremtményei
fotográfiáit, akik számára láthatatlan marad;
csak neuraszténiás lényük képzelgi, hogy valaki
állandóan figyeli őket. Szellemlénye gyertyákat
és újságot gyújtogat, elégedetlenül kommentál,
puskát és ételt csen el, s csak a gyerekek tudják
róla, hogy létezik. Bemutatkozó mondata -
„Vagyok, aki v a n " - az örökléttel kecsegtet
(akár az Éj mono-lógja: „Sötét és semmi voltak:
én valék"), ám a

történet végkifejletét mégsem éri meg, csak sá-
táni kacaja és tolókocsin begördülő csontváza
„éli túl". Mintha ő is megsokallná a melodramati-
kus véget, akár a méltatlankodó orvos, akinek
szavaival a darab zárul: „Na de kérem. Kérem.
Az én türelmemnek is van határa!"

A művet az ősbemutató kritikusai - a másik
rémbohózattal, a Szolnokon bemutatott Kínkas-
téllyal szemben - többnyire csupán stílparódiá-
nak, blődlinek érezték, amelynek Verebes István
rendezése sem adhatott mélységet, bábuszerű
figuráival, túlzott stilizáltságával, rideg neonvilá-
gításával, a műlepkék sokaságával. Hogyan látja
és láttatja mindezt a szolnoki „bezzegelőadás"
rendezője?

Csizmadiát mintha jobban érdekelné az entel-
lektuel horrordilinél a Gozsdu-regényből átvett
alaptörténet, a szerelmek, kapcsolatok, életek,
végső soron a világ bomlása; Radnóti Zsuzsa
frappáns jellemzése szerint: „A szereplők közö-
nyösen nézik egymás pusztulását, és azt is,
hogy egy Feydeau-bohózat működési mecha-
nizmusa közepette shakespeare-i tömeghalál
színhelye lesz a színpad". Természetesen meg-
marad a nyelvi és stílusparódia: a néptanító da-
gályos szóvirágai, a német orvos kerékbetört
magyartudása, a mondatpanelek refrénszerű
halmozása, a kihagyásos, állítmány nélküli mon-
datok, a névtorzítások (Sopeng, dokter, gelesz-
ták és vérszipó hernyók stb.), ám a stilizáció fo-
kozatosan, a lélektani realizmustól elemelked-
ve-elrugaszkodva jön létre.

Szinte csehovi módon mutatkozik meg a bom-
lás derűs idillje mögött az ösztönök zűrzavaros
világa. A mulatság forrása gyakran a társalgást
kísérő, jellemet, vágyat leleplező kisrealista
mozzanat: Safranek Károly idegesen széttran-
csíroz egy süteményt, miközben arról győzködi
feleségét, a megadóan haldokló Andai Györgyit,
hogy milyen boldog és hosszú élet áll még előt-
tük, a szép özvegyasszonyal közösen keverge-
tett-lötykölt kávéscsésze pedig szexuális előjá-
tékként funkcionál egy következő hazug házas-
sághoz. (Safranek remek médium Márton fekete
humorának tolmácsolásához, a lángoló újságot
is oly fegyelmezetten tartja kezében a végső pil-
lanatig, minta többször emlegetett norvég hajós-
kapitány, akit haptákban állva találtak a jégbe
fagyva.)

Kerekes Viktória ügyesen lavíroz a társasági
dáma és az eszelőssé váló, piócanyomoktól tar-
kított szépasszony figurájának szélsőségei közt.
Gyönyörűen tudja viselni Bánki Rozália rafinál-
tan megkomponált csipketoprongyait, s karikíro-
zóan stilizált játékmódja jól illeszkedik a darab-
hoz: csak azokkal a nehezen rögzíthető műpió-
cákkal ne kellene kínlódnia... A tudálékos Stifter
Adalbert elzüllőben is szeretetre méltó, Ujvári
Zoltán pedig a ziccerszerepben is egyéniség
marad; legnagyobb poénja sikeres volt, amikor a
ma-

Márton László (Spangenberg Radiszló)
(Koncz Zsuzsa felvételei)
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yar kifejezést keresgélő „doktert" a megfelelő
zóval segítette ki a főpróba egyik nézője. A mű-
eltség bűvöletében élő sznob közegben idege-
ül mozgó figurák megformálói kellemes megle-
etést szereznek: a főiskolás Újvári Csaba „őse-
ejű" Tax Ivánja jó humorával, Kocsó Gábor pedig
egannyi extravagáns figura eljátszása után
r-nyalt jellemábrázolásával; megrendítő, ahogy

megalázott tanító beállít a gyerekeknek
ásárolt szegényes ajándékokkal: félfülű
ackóval, rozsdás homokozólapáttal, horpadt

ödröcskékkel.
Csanády Judit avarral és kőlapokkal borított,

ém pókhálós elvarázsolt játékterében minden-
e beakad a ruha, bizonytalan a szereplők járá-

franciák utálkozva kiköpik a Coca-Colát
Ettore Scola A bál című filmjében, s el-
ügyetlenkedik ezt a furcsa, idegen táncot,
a rock and rollt - van, ki egyszerűen hasra
vágódik -, s még a Ginger Rogers és
Fred Astaire stílusában sikló, émelyítő

merikai táncospár is megcsúszik a becsületes
árizsi táncparketten. A magyar ifjak a
ígszínház francia mintára készített Össztánc
ímű előadásában elalélnak a kóla okozta titkos
yönyörűségtől, a szabadság régóta várt,
ksztatikus mámorában vonaglanak Bill
aileyre, a piros sálas, hivalkodón
onkomformista értelmiségi szenvedélyes
lvágyódással ring Elvis Presleyre, és az
merikás magyar platinaszőke feleségéhez ta-
ad. A franciák, úgy tűnik, az össz-európai meg-
ázkódtatások közepette is öntudatosan a saját-
ukként élték meg történelmüket. A magyarok ke-
ésbé tudtak azonosulni a nekik kiszabott sors-
al, ennyi mindenképpen kiderül a fenti apró
sszehasonlításból éppúgy, mint A bál
ígszínház-beli változatának egészéből.
Félre azonban a nagy szavakkal: egy bálte-

embe sűríteni és szalontáncokban elmesélni
gy generáció történetét - ez az alapötlete a
agyarországon is forgalmazott Scola-filmnek,

lletve a film alapjául szolgáló párizsi Théâtre du
ompagnol előadásának is, melyet azonban
sak hírből ismerek. A Víg társulata mindeneset-
e Marton László vezetésével ismét kölcsönvet-
e, s két hónapos irgalmatlan próbasorozatot
övetően bemutatta a minta honosított
áltozatát, a

sa, billegnek a Sorsszimfóniát kopogó, roggyant,
húr nélküli zongora s a finom vonalú, átlátszó
székek. Két dolog biztos mindössze: hogy valaki
figyel, és hogy kultúrember nem riad vissza.

Márton László: Lepkék a kalapon (Budapesti Kamara-
színház)
Gozsdu Elek Köd cimű regénye nyomán. Díszlet: Csa-
nády Judit. Jelmez: Bánki Rozália. Asszisztens: Szőcs
György. Rendező: Csizmadia Tibor.
Szereplők: Márton László, Kerekes Viktória, Safranek
Károly, Andai Gyöngyi, Kölgyesi György, Újvári Csaba
f. h., Ujvári Zoltán, Kocsó Gábor, Egyed Attila, Vesszős
Krisztina - Hána Kata, Kóka Dóra - Blesa Patrícia,
Mánya Zsófi - Strausz Noémi.

pompásan felújított színházépület blickfangos
megnyitására.

A filmben tehát, mely kis szerencsével ma is
hozzáférhető Budapesten, felvonulnak Ettore
Scola kortársai. Feszengő nők és gátlásos férfi-
ak - aztán a kamera kíméletlenül rájuk közelít.
Elkapja a szorongó, a csináltan hűvös, a
kétség-beesetten hódítónak szánt pillantásokat,
a nyílt, sebezhető, sunyi tekinteteket. Szól
eközben a bolero, majd - snitt, vissza az
időben - a béke-beli francia sanzon, a Lili
Marleen, majd a dzsessz, a tangó, a diszkó.
Kiutálják az össznépi táncparkettről a
betolakodó arisztokrata párt, együtt
szoronganak az óvóhellyé alakult bálteremben,
kitáncolják maguk közül a világháborús
kollaboránst. Változnak az idők, zajlik a nagybe-
tűs Történelem, de nem ez a lényeg. Hála az in-
tim közelképeknek, látjuk, ahogy a pezsgőspo-
hárba reszkető kézzel ejtett monokliról lecsurog-
nak a csöppek, látjuk a csalódottságot a hiába
megrendelt italok miatt, s látjuk az egyre erősebb
dioptriájú szemüveget az évtizedenként egyre
mutatósabb kiállítású sztármagazin mögött
megbújó nő orrán. Milyen szenvedélyes,
meleg-szívű teremtésből keményedett lakk-
kabátos „őrmesterré" ez az asszony, aki
mostanra az el-utasítás szobra... Táncról
táncra, évtizedről évtizedre mélyebbre
vésődnek a fájdalmas, riadt, agresszív
vonások. A bál végén tettetett határozottsággal,
de végtelenül fáradtan és egyedül távozik
minden résztvevő. Arcokat láttunk, könnyeket,
életsorsokat.

A Vígszínház társulata hű marad saját pro-
dukciója címéhez és valóban össztáncot mutat
be. Nem nagyítja föl az arcvonásokat, mozgal-
mas nagytotálokkal dolgozik. Magyar társadalmi
tablókká igazította át Békés Pál a
forgatókönyvet, zenés-táncos
történelemkönyvről lévén szó, Marton László
inkább csak egymás mellé rendezte a
csoportos illusztrációkat, a beállításokat
elsősorban Imre Zoltán koreográfus „komponál-
ta": rock and rollra, diszkóra és rapre, Karádyra,
csasztuskára és - Beethovenre. Meg-megnyíl-
nak, majd szorosan összezáródnak e zenés ma-
gyar eszpresszó díszletfalai, melyeket Khell
Csörsz tervezett, jótékonyan és bőségesen
idézve a filmből. A közép-európai történelmi
széljárás mozgatja őket, a hirtelen támadó
hasadékon át hol egy csapat sárga csillagos
zsidó tűnik el a beáradó gőzben-gázban, hol egy
csomó vacogó férfi az Orosz hóesésben, máskor
egy teherautónyi 56-os menekülő. Egyszóval
príma hely ez, ahogy Cseh Tamás üzeni
rezignáltan a nézőnek és kedves Irénnek
legvégül, nem először.

Legyünk igazságosak. Azért nem az arctalan
társadalmi közeg keringőzik, polkázik, twistel
keményen két felvonáson keresztül. A még
kongó táncterembe, Harkányi Endre
szertartásmester sokat ígérő előkészületei után,
egymás után fut-nak be jó ismerőseink, utcáról,
villamosról. Jól karbantartott, dögös
negyvenes, talán butikos-nő. Karcos tekintetű
némber lila sztreccsminiben, valószínűleg a
Józsefvárosból. Kék dzsörzékosztümös trampli,
meglehet, titkárnő egy privatizálandó
szocialista nagyvállalatnál. Szolídszelíd, ápolt
nő, könnyen mosható anyagú pú-
derrózsaszínben, pedagógus lehet... S jönnek a
férfiak. Irritáló yuppie az örökös rádiótelefonjá-
val, Hugo Boss-stílusú öltönyben; régi vágású
könyvelőforma avíttas zakóban; szőrös mellkasú
körúti dzsigoló; bőrmellényes magyar macho...
Erősen kiugratott, egyéni ízek-színek, itt még. A
későbbiekben inkább Jánoskuti Márta jelmezei
gondoskodnak arról, hogy a mindenkori
csoportképeken ne mosódjanak össze a kontú-
rok.

Tehetségesek pedig a Víg színészei, aki jól ki-
mereszti a szemét, a történelmi távlat ellenére is
láthatja, egyéniség minden táncos. Tehetséges
koreográfus Imre Zoltán, a forgatagot mindig
érdemes tüzetesebben szemügyre venni egy-
egy jól kidolgozott „magánszámért". Színházi
élmény mégis akkor születik, amikor a
tetszetős történelemillusztráció, sőt, időnként -
dekoráció alól előrobban egy személyes
történet, egy eredeti gondolat.

Az előadás egyik csúcspontja ennek megfele-
lően Eszenyi Enikő tangója, történelmileg a bé-
kebeli, már polgárias, még úri Magyarországot
idézendő. Eszenyi égszínkék estélyi ruhában,
jéghideg arisztokrataként járja az argentin tan-
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SAK AZÉRT IS: ROCK AND ROLL
BÉKÉS PÁL: ÖSSZTÁNC


