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gy is sokkal jobban ki lehetett volna osztani a
zerepeket. Én például nehezen tudom megér-
eni, miért tűz műsorára a Magyar Állami Opera-
áz Szöktetést, ha, mondjuk, Rost Andrea, Gre-
or József és Polgár László közül egyiket sem
zerepelteti benne. Az általam látott előadáson
sonka Zsuzsa küszködött Konstanza szólamá-
al. Tehetséges énekesnő, de semmiképpen
em Mozart-szoprán, fölváltva énekel koloratúr
s lírai szerepeket. A pályakezdő Péter Anikó
emmi érdemlegeset nem hozott ki Blonde figu-
ájából. Mukk József tenorja valóban mozartos,
e fénytelen és kis volumenű, s személyiségé-
en is vajmi kevés lelhető fel abból az emelke-
ettségből, ami a Mozart-hősök énekléséhez oly

ontos volna. Csányi László Pedrillója mintha egy
ossz gyerekszínházból csöppent volna ide. A
egaggasztóbb mégis az, hogy az előadásnak
incs Ozminja. Szvétek László tehetséges
asszista, ám hangterjedelméből egyelőre csak
középregiszter szól megfelelően, márpedig ez
szólam sokszor kalandozik a legmélyebb és a

inden évadban lehetne Molnár Ferenc-
körképet írni - legalábbis 1956. október
12-e óta, mikor, beszédes időpont, elő-
ször feloldódott az írót övező nagy szilen-
cium.

Valahogy úgy van ez, s az idén
iváltképp ezt a lehetőséget kellett
egragadniok a színházaknak, ahogy a Molnár

zületésének századik évfordulóját (akkor még
issé visszafogottan) ünneplő cikkek egyikének
zerzője, Földényi F. László írja: „Nem is
nnyira a konkrét művek vonzzák a
özönséget, mint inkább a műveket
sszekapcsoló világ és a tudat, hogy egy Mol-
ár-bemutató biztosítja a pár órás kikapcso-

ódást, nosztalgiát, játékosságot és ellazulást."
Ezt pedig más mű révén nemigen tudják az

gényesség néhol látszat-, néhol komolyan vett
övetelményéhez hűen elérni: a Slade-ek, a Si-
onok, Ayckburnök úgy viszonyulnak ugyanis
olnárhoz, mint az új, agyonreklámozott mosó-
orcsodák a jól bevált Ultrához. Nagyobb, újabb,
zínesebb a dobozuk, de a ruha nem lesz tőlük
ehérebb. (S ugyan mitől lennének ismerőseb-
ek, mondjuk, a kertvárosi, középosztálybéli
merikai beszélgetőcsoport tagjai, mint saját

legmagasabb fekvésekbe is. Ő is most debütált,
s ez a szerep nem épp pályakezdőknek van kita-
lálva. S bizony, óhatatlanul fölmerül az életkor
problémája. Szvétek föltűnően fiatal, márpedig a
darab korviszonyaihoz elengedhetetlen, hogy
Ozmin öreg legyen. Vagy legalábbis öregnek
tűnjön.

Fiatal gárda énekli a szerepeket, ám ők sem-
mifajta generációt nem alkotnak, sem nevelteté-
sükben, sem zenei fölfogásukban nem mutat-
koznak közös jegyek.

Ebben a színházban nagy hagyománya van a
jó Mozart-előadásoknak. A század közepén Eu-
rópában az a szlogen járta: aki jó Don Giovannit
akar látni, menjen Budapestre. Persze ebben az
időszakban a darabot, többek között, Erich Klei-
ber és Otto Klemperer dirigálta, s olyan éneke-
sek léptek föl benne, mint Osváth Júlia, Gyurko-
vics Mária, Rösler Endre, Bartha Alfonz, Réti Jó-
zsef, Székely Mihály. Persze efféle generáció
színrelépésében jelenleg nem bízhatunk, a reális
szereposztást mégis számon kell kérnünk.

nagyanyánk szalongarnitúrája s fényképalbu-
mának lenyalt hajú, bajszos lovagjai, charleston-
ruhás, hosszú gyöngyös leányzói?)

Molnárt mindenképp játszani kell, azért is,
amiért a rendszerváltás előestéjén elgondolkod-
tatóan vélte egy tanulmány (Ladjánszky Katalin
Műhely-beli dolgozata), mert „újra van közép-
osztályunk". Nos, azóta hat év telt el, és már me-
gint nincs, illetve a maradéka is
felszámolódóban van ennek a tételezett
befogadói csoport-nak; de legalább
emlékezhetünk azokra, akik valaha élték ezt az
életformát, aztán meg azokra, akik még jobban
értették egy-egy színpadon fel-tűnő-elhangzó
kifejezés, gesztus, társalgási fordulat, szokás,
tárgy jelentését és jelentőségét. Molnár tehát
erre is jó, nemcsak dramaturgiai és színpadi
fegyelmet okítani: kultúrtörténet-kurzusába
belefér az elmúlt fél évtized recepcióbeli
változásának követése is.

Az évadban látott öt különböző Molnár-be-
mutató közül több is a színház, valamint a sze-
repbe öltözés filozofikusan sokágú témáját bon-
colgatja, oly szórakoztatóan, hogy - mint nála
oly gyakran - el is felejtődik a tulajdonképpeni
komoly mag, s a kifejezés, a technika emelkedik

a középpontba. Ez egyébként a Molnár-oeuvre
alapparadoxona - s jó színrevitel esetén e ter-
mékeny ellentmondásból születhet mozgósító, a
technikai tűzijáték mögé is kukkantó előadás.

A gép forog...

A Madách Színház-beli Vörös malom-bemutató,
azaz „világpremier" azonban nem az emberi
ösztön, szenvedély kontra civilizációs érdekha-
tékonyság, gépies mechanizmus inherens el-
lentmondását mutatja, hanem a körúti színház
saját masinériáját.

Mivel itt exportáru előállításáról van szó, s a
Józsefek, Máriák, állatkák dalra fakasztott sorá-
nak újabb állomásáról, tulajdonképpen édes-
mindegy, hogy az alapszüzsé honnan szár-
mazik; ez történetesen éppen egy elfeledett és
sikertelen Molnár-színműből; de a jogdíjak inté-
zésén túl erősebb kötés alig van - merthogy
szöveg sincs. Ami elhangzik, azt Kerényi Imre, a
rendező maga ollózta össze, s Miklós Tibor írta
át, illetve ojtotta dalszövegbe. Ez a legkisebb
probléma. (Igaz, a főiskolások, akik beszédtech-
nika-szövegként ismerték az eredeti darabot, ta-
valy néhány jelenetét színre vitték - s így nem is
volt nyomasztó. Egyébként ez nem teljesen ér-
dektelen darabja mégsem az életműnek, mert
Molnár megpróbált benne történeti-filozófiai sík-
ra emelkedni, önnön visszatérő problematikáját
nagyobb távlatba helyezni. Barta János 1927-es
tanulmánya világít rá a sikerületlenség okára, il-
letve a próbálkozás különlegességére: ,,...még
idealizált fantasztikus világán is meglátszik egy-
részt az aktualitás bélyege: a Rosszat elektro-
mos gépezet viszi diadalra, másrészt mihelyt a
valóság talaját teljesen elhagyja, nem jut tovább
üres allegóriánál. Ördögeiben, túlvilágában ép-
pen annyi a valódi átélt tartalom, mint magában a
színpadra beépített masinériában: eszmét ele-
venné tenni nincs hatalmában".) Zenés változa-
tának ötlete sem madáchosan eredeti: 1974-ben
már említette a jó emlékezetű Gáspár Margit,
mint az operettszínház terveibe illesztendő mun-
kát.

Hogyan teszi a Jót nagyon gyorsan Rosszá a
Gonosz - Madáchnál, Goethénél, Danténál, de
akár Stevensonnál vagy Babitsnál ez tuti tipp a
remekműhöz. Mégsem bizonyul elegendőnek se
Molnárnál, se a musicalváltozatnál. Mihez is?
Ahhoz, hogy a két órányi fantáziadús színházi
cirkuszt unalom nélkül ki lehessen bírni. Pedig a
cirkusz igen tehetségesen van megszervezve -
és ez nyilvánvalóan érdemdús dolog, nehéz,
professzionális munka, amelynek hagyományát
nálunk éppen, többek közt, Kerényinek kellett
visszaépíteni. Akrobatikus táncok közepette jól
énekelni bonyolult színpadképben - ez bizony
emberpróbáló feladat, s nem is képes rá akárki.

B UD A I K A TA L I N

A NAGYSZERŰGÉPLAKATOS
ÖT MOLNÁR FERENC-BEMUTATÓ
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De ha a színharsogás, lézer, drótkötélpálya,
sárkánydodzsemezés, rnézeskalács-bábszín-
pad kavalkádjában rejtezve didereg is a sem-
mi, attól még semmi marad. Valamiképp tudják
ezt a színészek is - de annyira el vannak fog-
lalva helyezkedéssel, koreográfiával, zsinórral,
forgóval, hogy nem jut idejük eltöprengeni
egyéb tennivalókon. Jó példa erre Huszti Péter
Magister-főördöge, aki elegánsan levezényli a
pszichocorruptor-gépezet tündöklését, majd
bukását, de végig hangsúlyozza: én elegánsan
és ironikusan nézelődöm, tudom, hogy itt nincs
alakításra mód. Psota lrén szinte teljes passzi-
vitásra kárhoztatott Rex Infernusa más képlet: ő
mindenképp elementárisan van, ha csacska-
ságba, hát abba dobja be személyiségének
erejét. Vikidál Gyulát is ezért érdemes felléptet-
ni is, nézni is.

Akiknek a legtöbb munkalehetőségük van,
az a díszlettervező Horesnyi Balázs, a jelmez-
tervező Rátkai Erzsébet és a Koreográfus Krá-
mer György. A kaszinóbeli rulettjelenet például
mesteri táncban, világításban zenében és szó-

Jelenet A vörös malomból

vegben is. Kár, hogy olyan pillanatok ritkán
akadnak, hogy a szemnek vagy a fülnek ked-
vezne valami (az ízlésnek meg szinte semmi).
A három megkísértésjelenet, amely a Földön
zajlik, ahonnan az Ördög elrontandó alanyt
szeretne zsákmányolni, kedves, barátságos és
a díszletidillben jól is érvényesül - de a kabaré-
tréfa színvonaláról egy tapodtat sem mozdul, s
ez nem Bajza Viktória, Pusztaszeri Kornél, Var-
ga Klári, Galbenisz Tomasz vagy Némethy Fe-
renc hibája.

Bukás lenne-e hát ez az egyébként
exportképes csinnadratta vagy csak az
értelmiségi fanyalgás minősíthetné annak? Az
általam látott előadásokon, a kakasülőn
sikítozó diáklányok őrjöngtek a gyönyörtől,
nincs az a Kisstadionba vetődő pop-rock-heavy
metal sztár, aki ne örül-ne az efféle
csápolásnak. Magam kissé meglepődtem a
zajos tetszésnyilvánítás ilyen hőfokú
megnyilatkozásán, de ezek szerint tudomásul

kell venni, hogy, van a hazai musicaleknek egy
ifjonti szurkológárdája, amely Kocsák Tibor
egyébként Lloyd Webberénél nem rosszabb mu-
zsikájától is eksztázisban fetreng.

Újabb leletásás

Nem kevésbé kellett filológiai búvárkodás a
Nemzeti Színház lelkiismeret-könnyítő Molnár
Ferenc-ősbemutatójához sem. Ők teljes ember-
öltő óta adósai az írónak: Molnár életében csak
egyszer került a Nemzetibe, 1917-ben, az Úri di-
vattal. Másodszor az Olympia ment, de már
1982-ben. Nem mondom, hogy ezzel a mostani
bemutatóval az agyonhallgatás el van felejtve,
de azt sem, hogy egész jól meglettünk volna nél-
küle. Ha Amerikában írta is, s ha keveset is
játsszák, a Panoptikum attól még autentikus
Molnár-darab, rengeteg allúzióval az Olympiára
és A hattyúra. Kimeríti a kellemes és nézhető
kategóriát, bár a nagyvonalú és gyilkos irónia
bohókás karikatúrává szelídül benne.
Panoptikumi figu-
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rák, a Monarchia utolsó évtizedének arisztokra-

tái, a római nagykövetség diplomatatársasága

adja e szerelmi fickándozás szociológiai bázísát.

Történelmi kövület - sulykolják a múzeumi ke-

ret, a turistafiataloknak bemutatott szalon és vi-

aszfigurái. Az már a rendező, Bodolay Géza

pluszdidakszisa, hogy az első jelenetek alatt a

megelevenedő figurák marionettszerűen mo-

zognak. Értjük, tudjuk, hallottuk, hogy ők csak

bábjai voltak egy korérzületnek és nyomasztó

viselkedési szabályozásának.

Ettől kezdve minden előírásszerűen nevetsé-

gesen merev. Tóth Éva olympiás múltjából me-

rítve nagyon jól érti ezt a nyársatnyelt főúri höl-

gyet, aki a normális emberi érzést csak beteg-

ségként képes önmagán regisztrálni s csak hiva-

talos úton tudja megnyugtatóan a helyére tenni.

Igen, beleszeret egy angol építészbe. (Ez azért

Sinkovits Imre (Diegelmann) és Agárdy Gábor
(Dubetz) a Panoptikumban (Nemzeti Színház)
(Németh Juli felvételei)

nehéz, mert Végh Péter nem fiatal amorozó, a

cári tiszti kémmúlt meg végképp nem bír kitürem-

kedni belőle.) E szerep nincs megírva, viszont

Végh Péternek se eszköze, se lehetősége, hogy

Sinkovits Imre komornyikjának vagy Agárdy

Gábor katonai attaséjának nyomdokain járjon.

Ők ugyanis megcsinálják saját hálás különszá-

maikat, s az vesse rájuk az első követ, aki nem

így tenne (vagy aki nézőként nem mosolyodik el).

Huszár László sem tud sokat tenni a diplomáciá-

hoz korlátolt agyú követ-herceg férji szerepé-

ben. Róla is inkább csak mondják, mesélik, hogy

figyelmetlen, érzéketlen, öntelt - inkább szeret-

ni valóan tájékozatlan és bumfordi. Béres Ilona

és Moór Marianna egyenként háromezredik

pletykás, intrikáló idősödő hölgyeiket mutatják

be - vajon mikor fognak egyszer jelenet közben

felállni és nevetőgörcsben kivonulni. (Bár mai

magyar színpadon ezt a szerepkört kétségkívül

ők tudják legmagasabb szinten...)

A vég idétlen kémleleplezési anekdotába tor-

kollik, minden megoldódik derűs békeidősen -

és az egész nagyobb anekdota nyugodtan, ízlé-

sesen, szarvashibák nélkül lebonyolódik a Nem-

zeti Színház színpadán is.

Ki színészkedik?

A Színház cím alatt futó Előjáték Lear királyhoz,
Marsall, Az Ibolya három egyfelvonásos nem
más, mint hogy - Kosztolányi szerint - Molnár-
ból „kitör a vallomás", azaz műhelytanulmányt ír
a mesterségről, a színházcsinálásról és színház-

ban létezésről, csakúgy, mint a Játéka kastély-
ban esetében. Egy főszereplő uralja a három kü-
lönböző játékot: a színész. Az, aki Learnek
öltözve már nem kisszerű tanárnécsábító vagy
hitelezőinek kedveskedő lump; az, aki
szerelmében megcsúfolva nem teszi meg azt a
szívességet, hogy szenvedni lássák, és
komédiási tehetségével vesz elégtételt,
legújabbkori Ludas Matyi-ként; s az, aki
„kiragyog a karból", mert tud vala-mit az
emberekről, „empatikus", ahogy ma mondanák,
s tisztában van a hatáskeltés apró
mozzanataival is.

Miskolcon, mivel magán a színpadon játsza-
nak, eleve adott a légkör (talán nemis élnek a le-
hetőséggel százszázalékosan), ám a József
Attilában meg kell teremteni a hangulatot: vörös

Hegyi Barbara (Edit), Mihályi Győző (Litvay) és
Sztankay István (San-Friano) a Marsall pesti
előadásában (Koncz Zsuzsa felvétele)
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Kuna Károly (Zeneszerző), Bíró Krisztina (Ilon-
ka) és Matus György (Igazgató) a miskolci Ibo-
lyában (Strassburger Alexandra felvétele)

bársony, staffázs és könyöklő - minden a he-
lyén. Csakúgy az egész estén: ízléses, korrekt,
visszafogott a játék, csekély az atelier-jelleggel
való vísszaélés is, nem mutat meg saját maga tit-
kaiból a darab örvén tolakodóan sokat az adott
színház.

Bánáti színész kicsit túlságosan is el van fog-
lalva azzal, hogy beijedtségét mutogassa: ma-
gára a lelepleződött liezonra és a színészi fenség
eljátszására már nem marad energiája Blaskó
Péternek. E darab főhőse egyértelműen a kelep-
cébe került Shakespeare-tudós tanárember, aki a
művészet bűvkörébe vont színészt, felesége
csábítóját sérthetetlennek találja: a hétköznapi
élet zűrzavarai fölé helyezi, eszményei polcára.
Szombathy Gyula hibátlan alakítása pontosan
érzékelteti ezt.

Semmitmondóbb a Marsall - ez a Léner Péter
által helyesen pszichokriminek is mondott
színmű. Nem a színész bravúrszerepét megfor-
máló Mihályi Győző miatt, aki rendkívül meggyő-
zően bünteti az életére törő féltékeny férjet - el-
játssza, illetve letagadja azt a sebesülést, amit a
puskagolyótól valóban szerzett, hogy a gyilkos-
sági kísérlet bűnvádi árnyával riogassa a bárót
és a hűséges feleséggé túl gyorsan visszavedlő
szépasszonyt. Miliője és partnere nincs igazán
hozzá. Hegyi Barbara kívül marad a játékon,
hozza Olympiája merevségét, Sztankay pedig,
noha kifogástalan úr, se a birtokló férj, se a lelep-
lezéstől besározódott merénylő irányába nem
tesz jellembéli kanyart.

Itt az az érdekes kapcsolódási pont, ahol a
miskolci megjelenítés radikálisan különbözik a
pestitől, s ez a két előadás színrevitelének szán-
déka. Ugyanis Kovács Kristóf rendezésében egy
wedekindi pszicho-erotikus libikókajáték zajlik,
amelyben erős szexuális kötés fűzi össze férjet
és feleséget, amelybe a csábító színész szinte
be sem férkőzhet. Képi szinten iderajzolódik még
egy férfiruhában járó női inas, aki időnként leple-
zetlen leszboszi vonzódással simogatja-tapo-
gatja úrnőjét, és nagyon sokatmondóan néz. Így
a Marsall nem a színészi képesség igazságosztó
erejéről szól, hanem egy zavaros bűntényről és
egy nagyon erotikus alapú, gerontofíliából is táp-
lálkozó párkapcsolatról. (Hogy ennyire elbillen a
játék, arról Kuna Károly éppúgy tehet, mint az
egész este felemásságáról: ő aztán egyáltalán
nem szerelmes, ő csak magával van elfoglalva,
meg azzal, hogy minél visszafogottabb és mes-

Szilágyi Tibor (Turai) és Kolti Helga (Annie) (Já-
ték a kastélyban, Veszprém) (llovszky Béla fel-
vétele)

terkéltebb hangon tudjon beszélni - ez érthetet-
lenül végigkíséri mindhárom alakítását, egybe-
mosva karaktert, tartást, gesztust, jellemet: ki-
csire húzódott, magával bíbelődő, fura manó a
három, Kuna Károly által megformált figura.)

Valamennyi mai és korabeli kritika a három
egyfelvonásos közül Az Ibolyát tartja a legigény-
telenebb színműnek: valahogy mégis ez a
legkedvesebb. Jóllehet színházi közhelyekre, s

ahogy Molnárnál annyira tipikus, a figurától elol-
dódott nyelvi sziporkázásra, „poénra menésre"
épül. Ám ha van három, de legalább egy tündéri
színésznő, akkor ez a csúcs - ezért is játsszák
általában utolsóként. (Meg ezért is játszotta, töb-
bek között, Gaál Franciska, Mészáros Ági, Turay
Ida és Domján Edit.)

Amiben a József Attilában erősebbek, az a ka-
rakterszereplők, epizodisták kara. Az egyetlen
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• KRITIKAI TÜKÖR •

edves és belterjes ötlet Miskolcon, hogy a jó hu-
orú dramaturgnő és rendezőasszisztens is be-
ll direktorhoz esengő kóristánénak - Pesten vi-
zont Radó Denise, de különösen Vándor Éva
gészen kiváló figurát, sorsot, életet tud megcsi-
álni öt percben, és ez fontos a darab szekven-
iajellegének és tempófokozásának meneté-ben.
iss Jenő remek mindentudó színházi szol-
aként. Szombathy Gyula mértéktartó, visszafo-
ott robbanású színigazgató, kisemberibb, hét-
öznapibb méretű, mint Matus György direktora.
una Károly zeneszerzői hepciáskodása Bán
ánosnál izgulékony idealizmus.

Ibolya-Ilonka, a kedves, egyszerű árvalány és
lvált asszony, a folyton színidirektorokba sze-
elmesedő kardalosné, akinek leghőbb vágya a
iszta lakás és a hófehér ágyhuzat, alapos, jó,
isztességgel kiállított munka Kocsis Juditnál, de
z a bizonyos plusz bűbáj Bíró Krisztinánál van
eg, aki - mivel Miskolcon mindenki játszik
indenben - Ilonkaként a legjobb. Segíti őt a
agyon szolidra vett kartonruhácska is, a macs-
avágású szeme is: de az Ibolya öntudatlan rafi-
ériája nála akkor is zsigerileg adott. Miatta lesz
lményszerűbb a darab miskolci megformálása -
ert ő tényleg „kiragyog" az előadásból.

Kovács Kristóf újítási vágyai a Marsallban lát-
zanak leginkább: ám a színpadra épült színpad
tlete nem mindig következetes. (És még vala-
i: a Marsall legjobbja nem más, mint az orvos-
oktor ötmondatos szerepében Honti György.)

Sérült konstrukció

int kötelező antológiadarab, amelyet akkor ér-
emes elővenni, ha van stílusérzékeny rendező
s alkalmas színész, úgy került most Veszprém-
e a Játéka kastélyban.

Majdnem minden összejön és a helyén van:
renetikusnak azonban nem mondható az este.
alán azért sem, mert már nem tudjuk, hogyan
ulattak művészek és arisztokraták egy kastély-
an, az olasz tengerparton, s hogy mikor kell
ezsgőt és mikor konyakot inni. A piros bársony-
arnitúra talán nem a végső érv ebben a miliő-
en.

Szilágyi Tibor a karmester, az író, az omnipo-
ens teremtő, aki életeket ment, szerelmes szí-
eket hoz újra össze az írás hatalmával. Molnári
rs poetica és mesterségbeli kiskáté, ami a szín-
adon elhangzik, pontosan adagolva azzal a kri-

ikával, ami a gyorsaságnak, felszínességnek és
úl jól működésnek szól - ugyanis a Molnár
erenc-i zsenialitás ezt mindenüvé beleírta.
ala-hogy ez a lelepleződés, a saját gépiesen jó
gy-intézéséből való kis kiábrándultság hiányzik
z előadásból - amelynek azonban hangulata,
empója, hatásossága semmi kivetnivalót nem
agy maga után. Szilágyi Tibor rendkívül élveze

tes, Trokán Péter a csábító színész szerepében
kellően bűnhődik, Soltis Lajos földönjáróbb és
naturburschabb, Bősze György remek kabinet-
alakítása az emberi lelkében megérintett komor-
nyik. Kolti Helga viszont „nem vált". Mindig egy-
forma szerepet játszik, holott itt van színházi sze-
rep, színházi-színházi szerep meg színházi-ma-
gánemberi szerep is: ő csak színházi-színházi,
egy percre meg nem rendül, hétköznapi hangon
meg nem szólal, Balogh Annie csak mint díva lé-
tezik, mint beijedt, leleplezett kis buta tyúk - nem.
Ettől aztán sérül a konstrukció, nehezebb a
többieknek is szánalmat ébreszteni maguk iránt.
llyés Róbertről is nehéz elhinni, hogy ő még sihe-
derlelkű, érzékeny, kamaszkorból alig kinőtt ifjú,
akit egy drámaszerzőnek és egy zeneszerzőnek
kell felügyelnie.

Ettől függetlenül pergő az előadás, működik a
molnári gépezet: minden megoldható, minden
hatalomra fordítható - csak az emberi érzések
halnak meg egy kicsit.

Molnár Ferenc-Kocsák Tibor-Miklós Tibor: A vörös
malom (Madách Színház)
Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Rátkai Erzsébet.
Koreográfia: Krámer György. Zenei vezető: Kocsák
Tibor és Gebora György. Színpadra alkalmazta és
rendezte: Kerényi Imre.
Szereplők: Psota lrén/Vikidál Gyula, Huszti Péter,
Szerednyey Béla, Kerekes Éva, Fűr Anikó, Laklóth
Aladár, Bognár Zsolt, Czvetkó Sándor, Varga Klári/Ju-
hász Róza, Pusztaszeri Komél, Bajza Viktória, Galbe-
nisz Tomasz, Némethy Ferenc.

hoz
színészhőse, a félig-meddig címszereplő Bánáti.
Molnár Ferenc Színház című mesterhármasát a
„színháziság" és a szerepjátszás fonák
minidrámáinak, tragikomikus látleleteinek szokták
játszani. Ezt teszi most a József Attila Szín-ház
is. Ám ha ezt a trilógiát Angliában vagy Ame-
rikában adják, a fordítás bízvást kaphatja a The-
atre helyett a Love címet. Molnár, a léhán bölcs
mágus a színház, a színészkedés iránti
szerelem, a szerelmetes színházakarás mellett
legalább ekkora érdeklődéssel szemléli a
szerelem

Molnár Ferenc: Panoptikum (Nemzeti Színház)
Díszlet: Mira János m. v. Jelmez: Kovács Anikó
Mercedes m. v. Dramaturg: Bereczky Erzsébet.
Asszisztens: Trimmel Ákos és Hegedűs Zsuzsa.
Rendező: Bodolay Géza.
Szereplők: Huszár László, Tóth Éva, Béres Ilona, Moór
Marianna, Végh Péter, Agárdy Gábor, Tóth Sándor,
Tahi József, Sinkovits Imre, Póka Csilla m. v., Lukácsi
József.

Molnár Ferenc: Színház (Miskolci Nemzeti Színház)
Díszlet: Telihay Péter és Lovas Imre. Jelmez: Bozókí
Mara. Rendező: Kovács Kristóf.
Szereplők: Matus György, Kuna Károly, Bíró Kriszta,
Markó Éva, Honti György, Tilless Éva, Faragó Zsuzsa,
Vágó Katalin, Ábrahám István, Molnár Sándor Tamás,
M. Szilágyi Lajos.

(József Attila Színház)
Díszlet: Székely László m. v. Jelmez: Jánoskuti Márta
m. v. Szcenikus: Éberwein Róbert. Zenei szerkesztő:
Palásti Pál. Rendező: Léner Péter.
Szereplők: Blaskó Péter, Szombathy Gyula, Besenczi
Árpád, Fehér Anna, Láng József, Háda János, Sztan-
kay István, Hegyi Barbara, Mihályi Győző, Katona
János, Bán János, Román Judit, Vándor Éva, Radó
Denise, Kocsis Judit.

Molnár Ferenc: Játéka kastélyban (veszprémi Petőfi
Színház)
Díszlet: Horgas Péter. Jelmez: Cselényi Nóra. Rende-
zőasszisztens: Réthly Attila. Rendező: Koltai Róbert.
Szereplők: Szilágyi Tibor m. v., Soltis Lajos, Ilyés
Róbert, Kolti Helga, Trokán Péter, Horváth György,
Bősze György.

színházát, két - vagy több - ember heves ér-
zületeinek mulatságos teatralitását, az őszinte-
ségben is maszkírozott voltát, fanyar játékos-
ságát. Az Előjáték... egy pásztoróra fülbesug-
dosós, fülharapdáló előjátéka is, sőt kétséges,
csupán elő-e? A vígjátékíró, Isten hatalmas ál-
latkertjének jellemszakértője sohasem tisztázza
egyértelműen, mit jelent „két percre beugrani"
egy titkos udvarlóhoz, és miféle - a szótárban
nem található - jelentésekkel bírhat például a
szállítmányozás, az alapítás, a lekenyerezés szó,
ha férfi és nő közt hangzik el. Nem
megnyugtatóbb-e egy hiéna, mint egy szerelmes
- vagy „szerelmes" - asszonyszemély; nem
biztonságosabb-e egy állatkert, mint egy
vadaskert, ahol féltékenykedő férfiak egymást

sak aki színészek között él, az tudja, mennyi
megnyugtató van egy hiéna arckifejezésében, s
milyen szelíden néz egy tigris. Az állatkert a
vigasztalásom..." - sóhajtja híres bon mot-jával
az Előjáték Lear király-
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