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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-

TARJÁN TAMÁS

ZOO STORIES
MOLNÁR FERENC: SZÍNHÁZ
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akarnák lepuffantani (vagy legalábbis az egyik
a másikát)?

Léner Péter rendezésében meghökkentően
érdektelen a színház, de ahogy pereg a három
darab, szerencsére egyre érdekesebb és szelle-
mesebb az állatkert. Az Előjáték... színpadra és
jelmezbe menekülő gaz csábítója, Bánáti körül
egy pillanatra sem izzik föl az a különleges han-
gulat, amelynek az üldöző és minimum
részlegesen fölszarvazott férjet is meg kellene
babonáznia. A rendező simán megdarálja
Molnárt, az érzéketlen, stílustalan
mellékszereplők malom-kövei közt. A vendég
Székely László elegáns-nak, színháziasnak
szánt díszlete előbbi funkció-ját jól betölti, az
utóbbit viszont nem. Ilyen trón ilyen
emelvényen legföljebb a próbára készülő Leart
várhatná, s vajon miért lógatják be már most a
következő két egyfelvonásos csillárjait?
Szegényesek, merevek a hang- és
fénykulisszák is.

Blaskó Péternek és a József Attila Színháznak
nincs sok szerencséje egymással. Ami a Kato-
nában intenzív, kifejező gesztus lehetett, az itt
hadonászás, és a shakespeare-i szőrök közé-
mögé bújt Bánáti sem emelkedik a furfangos és
spleenes merengés magaslataira. Szombathy
Gyula visszafogottan jellemzi a valószínűleg
minden ízében kis kispolgárt: már-már költőien
megejtő a művészet után ácsingózó tanárember
árvasága a művészet és a művészek szent csar-
nokában. Ő, Dr. Ernő tudja, de nem teszi. Az örök
gyáva oldalán Fehér Anna hitelesen kacarássza
az örök csapodárt. Az eredeti Learrel kapcsola-
tos szövegek részleges elhagyása ügyetlen hú-
zás a komolyabb dramaturgiai munkálkodást
egyébként nélkülöző előadásban: a replikák hiá-
nya humorforrásokat dugaszol be.

A Marsall színházon kívüli színháza jobban
megihlette az alkotókat. Székely László a kas-
tély kandallóját például a színpad kicsinyített
másaként képzelte el. Sztankay István mint
San-Friano báró hűvös állatkert-igazgatók
szakmai biztonságával tájékozódik és cselek-
szik, midőn egy kellemetlen szituáció azzal fe-
nyeget, hogy felesége az ő ketrecéből átköltö-
zik a színész Litvay ketrecébe. Maga is marsall,
nemcsak a puskája. Ez a fiatalosan öreguras,
rezzenetlen fölény valóban szükséges ahhoz,
hogy terve - akárcsak a Marsall - rosszul sül-jön
el. A feleségét, Editet játszó Hegyi Barbara a
kétszeresen kielégületlen asszony ideges izga-
tottságával rebben ide-oda: a pénzt és puszit
válassza-e az öregecske, ám masszív hitvestől,
vagy a bókot és csókot az Ifjú, ám túl heves
Cyranótól? Mihályi Győző (Litvay) tetszene
Molnárnak is, és még jobban tetszene, ha nem
sarkantyúzna bele minden vígjátéki szerepébe
egy katonatisztet (még az Olympia általa ját-
szott Kovács huszárkapitányát sem). Katona
Jánost a Lear Ügyelője után Dr. Jánosy szerepe

sem kényezteti el, s bár becsülettel helytáll,
nem tudja sietős diagnosztaként elhitetni azt a
lövést, amellyel Léner se nagyon törődött. Any-

nyira lefoglalták a szerelmi háromszög tagjai-
nak lelki sebei, hogy a külső sebre fittyet hányt.

Molnár szerint színvonalas első felvonást so-
kan tudnak írni, másodikat kevesebben, befeje-
ző harmadikat pedig alig valaki. A József Attila
Színháznak a Színház „harmadik felvonása", Az
Ibolya sikerült a legprímábban. A szerződésért

Blaskó Péter, az Előjáték Lear királyhoz
főszereplője (Koncz Zsuzsa felvétele)
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turbékoló és káricsáló kisnagysádokat mint hit-
vány háziszárnyasokat elhessentő mogorva
színházigazgató komédiája hatásos, szomorkás
példázat. Amelyik korsó egyáltalán nem jár a kút-
ra, az is eltörik.

Az udvari tarkaságról Jánoskuti Márta virító-
rikító jelmezekkel, Román Judit (Márkus
kisasszony), Vándor Éva (Rakolnoki
kisasszony) és Radó Denise (Thúz kisasszony)
a volt és reménybeli kóristánék karikatúráival
gondoskodott. Elevenek a preabszurd
dialógusok; Thaleia - és a sarokban szerényen
meghúzódó Melpomené - mellé Erósz is
beszemtelenkedik a szín-padra
„pótmúzsaként"; a korábban makrancoskodó
tárgyak ügyesen kézre állnak. Még azt sem
nehéz elképzelni, hogy a színre nem lépő - sze-
repét épp visszaadó, magát öngyilkoló, meghaló
és feltámadó - Szeniczey őnagysága a jelent-
kezők milyen kicsinyes vonásaiból párolta a ma-
ga főszínésznőségét. Kocsis Judit (Ilonka) az
ibolya lilájának teljes skáláját bátran beveti.

Az Elő játék... profán tartalmú blank verseit túl
tolakodóan recitáló Kiss Jenő itt már az a Szolga,
aki nyugtatókat szedő direktorával egy ütemben
játssza a labdacsok lenyelését. Vagyis ő is nyel,
sőt nyelebb. A színésznek sikerült átmentenie az
első darabból a férfiúi hetykeséget rég elfeledő
Tűzoltó érzéki intaktságát: oda se bagózik a lá-
nyokra, még a nevük is jobban érdekli őt a testük-
nél. Nem úgy Bán János Zeneszerzőjét! Bán a
groteszk mimikát, a kígyózó mozgáskultúrát
hozza a Katona József Színházból a József Attila
Színházba, s bár az ő meghívásának stílusbeli
következményeivel éppúgy nem számoltak, mint
Blaskó játszatásánál, a nőimádó muzsikus izgé-
konysága nem rí ki a másképp mozgékony össz-
képből. Az csak titkos gondolataink közt fordul
meg egy pillanatig, hogy Bán János szerepfelfo-
gása valamiféle cseh újhullámos őrület, színpadi
film felé is szalaszthatná Az Ibolya tradicionális
vígjátéknak maradó műformáját, a kedvesből (ez
a mű utolsó, megismételt szava is) kegyetlent
csinálva - ami tán még kedvesebb lehetne a né-
zőnek.

Szombathy Gyula ismét jeles készséggel és
következetességgel rajzolja az Igazgató figurá-
ját. Rétegezett ember, ahogy hordott, illetve ál-
caként fölvett öltözékei is rétegesek. A bohém
polgárrá fékezte magát, a polgár kispolgárrá lus-
tult, de még fölébredhet benne az érzelmes mű-
vészféle, a szabadabb lélek... Az álöltözetes
„Skultéti bácsit" nem ártott volna finomabban,
önállóbban kidolgozni.

A három egyfelvonásos motívumai néha va-
kon, összecsengés nélkül esnek messze egy-
mástól, néha szépen összerímelnek. Például ab-
ban, hogy a szerelem akkora baj: még a színház
sem lehet rá gyógyír. Ezek a színpadi rímek meg-
ejtőek - mint mikor egy hiéna egy tigris szemébe
néz.

árdonyinak nincs színháza. A borcímű
darabját ugyan elismerően fogadta a
kora-beli kritika, de ezt a színművet
nem követ-te több eredeti dráma.
Előfordult, hogy dramatizálták

valamelyik művét - példá-
ul az Ida regényét -, sőt élete alkonyán ő maga is
színpadra írta legkedvesebb művét, A láthatatlan
embert, Zétára változtatva a címét, ennek el-lenére
mindvégig elbeszélő maradt, holott nem volt híján a
drámai érzéknek. Történelmi regényei mellett
novellákat is alkotott, a novellaírás pedig nem
nélkülözheti a drámai szemléletet. Talán inkább
választott életformája, életvitele távolította el a
színháztól. Negyedszázadra a szó szoros értelmében
befalazta magát az egri vár-domb egyik hajlékába,
bepárnáztatta az ablakot és megnyittatta a
mennyezetet. Az égbolt fényé-nél írt. Sok bírálat érte,
amiért lemondott arról a lehetőségről, hogy újabb és
újabb információkat gyűjthessen az emberi
társadalomról. Nem volt rá szüksége. Lényege szerint
költő volt, és befelé figyelt. A saját lelkében látta meg
történeteinek szereplőit.

A Gárdonyi Géza Színház társulata és Gali
László három éven át tervezte, hogy Gárdonyi-
művel kedveskedik az egrieknek. Nyilvánvaló
volt azonban, hogy A láthatatlan embert nem le-
het színpadra állítani a meglévő szűkös költség-
vetési keretből. Beadtak tehát egy pályázatot a
Nemzeti Kulturális Alaphoz, s amikor megkapták
az egymillió forintot, hozzáfogtak a munkához.
Ennek köszönhető, hogy a vállalkozás létrejöhe-
tett, s hogy amit a színpadon látunk, nem sze-
génységszagú.

Gali önnön dramaturgiai beavatkozását úgy
határozza meg, hogy „átigazította" a szerző Zéta
című drámáját a regény felhasználásával. Való-
jában inkább úgy mondhatnánk, hogy a regény
mondanivalóját ültette át, méghozzá sikeresen,
a maga változatára - azt a mondanivalót, ame-
lyet a szerző saját színpadi változata nem képvi-
selt eléggé. A láthatatlan emberfőalakja termé-
szetesen Attila, a hunok királya, ám a regény egy
csodálatos szerelemről is szól, két kultúra talál-
kozása és összecsapása közepette. Gárdonyi,
aki jól érezte, hogy a színpada szerelem és a
halál témáí után áhítozik a leginkább,
drámaváltozatában a fő hangsúlyt a szerelmi
szálra helyezte át. Hogy e megoldás milyen
tudatos volt, mutatja a cím megváltoztatása is:
„Zéta". Így került elő-

térbe a görög származású fölszabadított rab-
szolga, aki önként vállalja az újabb
rabszolgaságot immár a hunoknál, hogy
szerelme közelében maradhasson. Gali
tisztában volt vele, hogy a színházi hatás
eléréséhez a szerelmi motívum is elegendő
lenne, de éppígy tudta, hogy Gárdonyi nem
véletlenül ütközteti meg regényében a két
szemben álló kultúrát, a görög-római civilizációt
s a hun barbárságot.

Az író visszaemlékezésében a millenáris ün-
nepségekre vezeti vissza, miért kezdett el törté-
nelmi regényeket írni: „Elkezdődött az ünnep. Az
ötvenkettedik magyar király megjelent a pompás
emelvényen, s alant a zenekarok rázendítettek a
Gotterhaltéra. Elég volt!" - írja felháborodottan.
Megalkotja tehát az Egri csillagokat - adózik a
hős magyar várvédők emlékének -, hogy meg-
védje a magyar identitást; megalkotja A láthatat-
lan embert, mivel szerette a magyarok hun ere-
detének mítoszát, és a hunok barbárnak mondott
kultúrája iránti személyes rokonszenvét át akarta
plántálni olvasóiba.

Különös érzés ma az egri várban sétálni: még a
„népnemzeti küldetéstudat" reneszánszának
csengő-bongó frázisai sem képesek belénk fojtani
az áhítatot. A hős védők szellemét, hála Gárdonyi
regényének, ma is ott érezzük lebegni a falak fölött;
az ő magyarságuk nem volt demagógia. Gárdonyi
az Egri csillagokban a nemzetinek azt a szféráját
szólaltatta meg, amelyet később Bartók és Kodály a
zené-ben. A láthatatlan emberrel pedig a hunok
mellett akart tanúságot tenni, éppen mert a regény
megírása idején divat volt a magyarság hun eredetét
vitatni.

A dramaturg és rendező Gali ezen a ponton
nyúlt alkotó módon a mű mondanivalójához. Úgy
változtatta meg a darabot, hogy épp ezáltal szol-
gálta a leghívebben a mű eszmeiségét.

Minden mű védtelen. Fel lehet használni rom-
boló cél érdekében is - ahogy a német fasizmus
Hölderlin Hyperionjával tette -, és szolgálni le-
het vele nemes célt is. Gali politikai színházat csi-
nál A láthatatlan emberből, olyan időszakban,
amikor a politikai színház erejét vesztette. Úgy
ütköztet meg két kultúrát, hogy egyik felé se bil-
lenjen a mérleg, úgy játszat le egy csatát, hogy az
írónak is, egyszersmind a történelmi igazságnak
is eleget tegyen. A Gárdonyi Géza Színház elő-
adása azáltal váltik politikai színházzá, hogy
eu-
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