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egészíti ki, s ezáltal kitágítja a Merlin Klubszínház

picinyke játékterét is. Az étteremben elhelyezett

monitorok segítségével nemcsak a filmbejátszá-

sok, hanem a csöppnyi pódiumon ülő vagy a

bár-pultnál álló színészek is jól láthatók

valamennyi asztal mellől. A love story

csacskaságát jól ki-emelik a mese által

megelevenedő hősök jelmezei, az elképzelt

felhőtlen gazdagság szánalmasan mucsai

jelképei: az ordenáré műanyag szan-

dálos, klipszes, testhez álló miniruhába bújtatott

barátnők (Pető Fanni és Bozó Andrea) egymást

színben is kiegészítő egyformasága s a hőssze-

relmest alakító Horváth Ákos hófehér öltönye.

Sárbogárdi Jolánnak nagy szerencséje, hogy

egy olyan nagy színésznő jeleníti meg, mint Csá-

kányi Eszter, aki még a legmulatságosabb mon-

datszörnyeteget is rezzenéstelen arccal képes

kimondani; ugyanakkora tomboló viháncolás kő-

Csákányi Eszter (Sárbogárdi Jolán)

és Pető Fanni (Margittay Edina)

(Koncz Zsuzsa felvétele)

zepette fizikai, fiziológiai valóságával is megmu-

tatja az elbeszélő esendőségét. A regény felolva-

sása közben, a történet menetébe való folytonos

beavatkozás izgalma által, kezdetben keményre

lakkozott frizurája hamarosan csatakosra izzad, s

a pedáns külső szemünk előtt formátlanodik el. A

zilált kinézetű narrátor egyre nagyobb kont-

rasztot alkot hőseivel, a csábos fiatal lányokkal és

az elérhetetlenül bonviván külsejű férfiúval szem-

ben, akinek figyelmét reménytelenül tragikomi-

kus küzdelemben igyekszik felhívni önmagára.

Margittay Edina, aki „még soha nem volt egy-

máséi", és Balajthy Dénes fiatal, tehetséges tele-

víziós rendező szerelme végül minden akadályt

legyőz, s frigyük elkerülhetetlenül bekövetkezik,

ha mikrofonok potyognak is az égből. De a boldo-

gító igent a menyasszony helyett Jolán suttogja-

zokogja el vágyakozón a hüppögő happy endben.

Sárbogárdi Jolán: A testangyala (Merlin Klubszínház)
Írta: Parti Nagy Lajos. Látvány: Rajk László. Zene:
Demjén Erzsébet. Technikai munkatársak: Gyalog
Eszter, Hajdó Sándor. Dramaturg: Czető Bernát Lász-
ló. A rendező munkatársa: Szakács Ági. Rendező:
Tasnádi Márton. Az előadás videobejátszásai a Ba-
lázs Béla Stúdió segítségével készültek.
Szereplők: Csákányi Eszter, Pető Fanni, Horváth
Ákos, Koleszár Bazil Péter, Lázár Kati, Bozó Andrea,
Jordán Tamás, Kis-Várday Gyula, Kalmár Tamás,
Orosz Róbert.

A Lengyel Menyhértről szóló gyér szakiro-
dalom szinte egészében véve irodalmi
apológia. Ezek külön-külön bármilyen
meggyőzőek, a sok mentegetődzés még-
is azt sugallja, hogy az író valóban nem a
legkifogástalanabb művészi pedigrével került be
nemzeti panteonunkba. Lengyelnek ugyanaz a
„bűne", mint Molnár Ferencnek: nemzetközi kar-
riert csinált. Ehhez persze az is kellett, hogy so-
hase merészkedjen túl mélyre vagy ismeretlen
vizekre, ehelyett inkább virtuóz dramaturgiai és
pszichológiai mutatványokat végezzen a felszí-

nen. Mestere volta szakmájának, technikai zse-

ni. Mikor 1915-ben barátja, Hatvany Lajos elem-

ző írást közölt színműveiről a Nyugat hasábjain,

az a mesterember védelme volt egy

váteszkultúrában. Azóta sok minden

megváltozott; ma már a nyomorgó költő

romantikus figurája helyett a tehetségét

ügyesen kiaknázó, inkasszáló művész az igazi

ideál. Ma már büszkék vagyunk rá, hogy volt egy

magyar író, aki sikeres szerepeket írt a

legnagyobb hollywoodi sztároknak (például Gre-

ta Garbónak), akinek írásait, többek között, Ernst

Lubitsch, Paul Czinner, George Czukor és Korda

Sándor filmesítette meg, akinek egyik forgató-

könyvét 1949-ben Oscar-díjra jelölték. A félre-

értést annak idején az okozhatta, hogy A cso-

dálatos mandarin szövegkönyvének írója A nagy

fejedelem című kíméletlen politikai szatírájával

nem bulvárszerzőnek indult. De aztán az lett -

egyike a legjobbaknak.

A Lenni vagy nem lenni filmforgatókönyvnek

készült. Először, még a második világháború

alatt, Ernst Lubitsch forgatott belőle filmet, majd,

mintegy negyven évvel később, Alan Johnson

készítette el az új filmváltozatot a nagyszerű Mel

Brooksszal és Anne Bancrofttal a főszerepben

(ezt az utóbbit nemrég vetítette nálunk a televí-

zió). Időközben a forgatókönyvből Jürgen Hoff-

mann színpadi változatot írt Nem veszett el Len-

gyelország címmel. Ezt fordította le, és egészí-

tette ki néhány dalbetéttel az előadás rendezője,

Bodolay Géza. Mivel a szövegkönyv megőrizte

snittszerű töredezettségét, az átdíszítések alatt

használandó átkötőzenéket ésszerű volt daljáté-

kos formává dúsítani. Ezeknek a zenés életké-

peknek nincs sok közük a történethez, inkább a
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montázsszerű keretjáték részei: hol a megszállt

ország mindennapjainak bemutatására (feketé-

zés, röplapelosztás), hol meg valamiféle színházi

ars poetica megfogalmazására szolgálnak. A

zene leginkább az első felvonásban válik az elő-

adás szerves részévé, ahol itt a jelenetek közben

felhangzó songok az expresszionista színház

formanyelvét idézik. Később egyre kevesebb

munkája akad Gyarmati Istvánnak (zongora) és

Császár Józsefnek (harmonika), s így a második

és a harmadik felvonásban olyan előadást lá-

tunk, amely helyenként „elkuplésodik". (Ez nyil-

ván nem a koncepció része, hanem praktikus

okok miatt alakult így: a négyfelvonásos darabot -

a két középső felvonás összevonásával - három

részben játsszák, ily módon az első etap túl-

ságosan rövid lenne; feltehetőleg ezért került ide

a kuplék többsége.)

Az első rész más szempontból is az előadás

legszerencsésebben megoldott szakasza. Itt ját-

szódnak le a hálás „színház a színházban" epi-

zódok, s ezért itt érvényesülhet legjobban Mira

János forgószínpadra épített, a betétjelenetek-

ben az adott színháztörténeti korszakot hűen

tükröző díszlete. Színház a színházban: 1995-

ben el kell játszani, hogy 1940-ben eljátszot-

ták... Számomra az előadás legpikánsabb kér-

dése az volt, hogy ma a Nemzetiben el tudják-e

jól játszani a rossz színházat. Vajon hogyan

játssza el Agárdy Gábor azt a nyugdíj előtt álló

lengyel bonvivánt, aki a kasírozott díszletek kö-

zött éppen Hamlet szerepében ágál? Egyszóval

képes-e ez a társulat öniróniára? Az előadás erre

a kérdésre nem adott választ, hiszen képte-

lenség volt eldönteni, hogy a mulatságos belső

jelenetek stílusjátéka mennyire tudatosan önpa-

rodisztikus. Vajon tudja-e ifj. Jászai László, hogy

amikor Kasparek színész bőrében a Hamlet
Claudiusát játssza, ugyanolyan modorosan zen-

geti a hangját, mint más napokon az Othello Cas-

siójaként fent a Várszínházban? (Jászait csak a

példa kedvéért említem, hiszen ő egyébként

még képes hiteles gesztusokra, főleg, ha éppen

nem osztanak rá nem neki való hősszerepeket.)

Annyi bizonyos, hogy jót tesz a társulatnak, ami-

kor többféleképpen lehet, sőt kell játszani.

Agárdy például úgy jeleníti meg a kiöregedett ri-

pacsot, hogy a már ismert kulisszahasogató

gagjeit a „játék a játékban" helyzetekre tartogatja

(tehát amikor Tura színészi képességeit jellem-

zi), viszont a művészi és férfiúi képességeiben

kételkedő, magánember Turát tőle szokatlan

visszafogottsággal alakítja.
A mozgalmas első felvonás után aztán lelas-

sul az előadás. Túl sokat pepecselnek a bonyo-
dalom előkészítésével, ráérősen pergetik a po-
entírozó dialógusokat, amelyek csak arra szol-
gálnak, hogy megfűszerezzék a konfliktusról be-
számoló informatív mondatokat. Ahhoz képest,
hogy Stasnik hadnagy figurája is csupán ürügy

Hámori Ildikó (Maria Tura) és Agárdy Gábor
(Jozef Tura)

arra, hogy végigfuthasson a darabon egy vé-

konyka szerelmi szál, és értesülhessünk Siletzky

londoni stiklijeiről, túl hosszasan időznek el a fia-

tal repülőtiszt és az elvirágzásban levő díva ro-

máncánál. Pedig ez a motívum is csak annyiban

érdekes, amennyiben játéklehetőséget nyújt a

Turát alakító színésznek. Hiszen dramaturgiai

értelemben itt minden őérte van - Tura szerepe

igazi jutalomjáték. Hámori Ildikó (Maria Tura),

Rékasi Károly (Andrzej Stasnik) és a többiek lel-

kesen „dolgoznak alá" Agárdynak, aki fegyelme-

zetten és nagyon magabiztosan aknázza ki kí-

nálkozó bravúrjeleneteit (remélhetőleg nem

csak a premierre való tekintettel fogta vissza ma-

gát, hiszen ha játékára még akár egy kicsit is rá-

tesz, könnyen szétverheti az egész előadást).

Agárdy mellett a legmarkánsabb figurát „altere-

gója", az igazi Siletzky hozza: ebben a kedélyes

vígjátéki légkörben furcsán fenyegető jelenség a

kollaboráns professzort feszesen és mosolytala-

nul alakító Tolnai Miklós. Az utolsó felvonásban

aztán felbukkan valaki, aki - a rendező „alapos"

közreműködésével - kis híján teljesen lezül-

leszti az előadást. Erhard SS-Gruppenführer, a

„poznańi mészáros" szerepében Szilágyi Tibor

leereszkedő flegmával, dekoncentráltan és

energiátlanul lép színpadra. Nagy kegyesen

végszavazik kollégáinak, s néha koncként oda-

dob a publikumnak egy-két ízléstelen poént. Ha

már nem tiszteli azokat, akikkel és akiknek ját-

szik, legalább magát tisztelhetné annyira, hogy

nem múlja ennyire alul magát.

Az újabban népszínházi igényekkel fellépő

Nemzeti populárisnak szánt repertoárjába jól il-

leszkedik ez a zenével dúsított bohózat, amely

úgy szórakoztató, hogy közben módjával egy kis
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erkölcsnemesítés is beleszuszakolható. Sze-
rencsére a háborús történetet csak annyira aktu-
alizálták, hogy egy percig se kelljen a helyzetko-
mikumok jól megszerkesztett füzéréből álló víg-
játékot pacifista kiáltványnak képzelnünk. Ehe-
lyett tanulság gyanánt a finálé himnikus nótájá-
ban az a hitvallás fogalmazódik meg, hogy
szín-házra mindig, minden körülmények között
szükség van. A jó színházra, arra igen.

Halálosan komoly iróniája vagy finoman
megrezdülő társadalomkritikai hajlama teszi,
mindenesetre az Almaviva házas-pár és
Figaróék történetének megnyugtató
végkifejlete szemet szúr Ödön von Horváthnak,
s így megtörténik a szereplőkkel a

Lengyel Menyhért: Lenni vagy nem lenni (Nemzeti
Színház)
JürgenHoffmannNem veszett el Lengyelország című
- Lengyel Menyhért ötletéből irt - darabját fordította és
a dalszövegeket írta: Bodolay Géza. Díszlet: Mira
János m. v.Jelmez: Tordai Hajnal. Arendezőmunka-

társa: Trimmel Ákos. Zenei vezető: Gyarmati István.
Rendezte: Bodolay Géza.
Szereplők: Agárdy Gábor, Hámori Ildikó, Szélyes
Im-re, Tahi József, ifj. Jászai László, Peremartoni
Kriszti-na, Rékasi Károly, Tolnai Miklós, Szilágyi Tibor,
Pathó István, Izsóf Vilmos, Versényi László, Lukácsi
József, Bródy Norbert a. n., Presits Tamás a. n., Rácz
János a. n., Mátthyássy Szabolcs a. n., Soltész
Erzsébet a. n., Páris Noémi a. n., Gyarmati István,
Császár József.

legnagyobb tragédia: históriájuk továbbíródik.
Négy halálra rémült árnyék botorkál át a sötétbe
burkolózó országhatáron: Almaviva gróf, aki a
forradalom elől menekülve kénytelen kastélyát
és birtokát odahagyni, vele a hűséges és ebbe a
hűségbe már kissé beleroggyant Almaviva gróf-

né, az úrnőjéhez hűséges Susanne s a Susanne-

hoz hűséges Figaro, akinek amúgy nem fűlik a

foga megfutni a forradalom és az azzal járó kar-

rierlehetőség elől. (Úm.: kastélyfelügyelő.) Eme -

forradalomnak nevezett, de közelebbről nem

meghatározott - társadalmi megrázkódtatás (ez

már a sötét határon is kiviláglik) máris meg-

kezdte jellemromboló munkáját. A nyafka gróf,

tekintet nélkül megváltozott anyagi helyzetükre,

egy méregdrága szállodában landol, s próbálja a

külvilág híreit a maga szája íze szerint értelmez-

getni, a Grófnén erősödő ideggyengeség jelei

mutatkoznak, Figaro egyre vadabbul kezdi rü-

hellni a rákényszerített emigrációt és a korsze-

rűtlenné vált lakájosdit, ettől gyűlölködővé és

egoistává válik, Susanne a gazdái és a férje kö-

zött őrlődik, s a maga konzervatívabb erkölcsisé-

ge szerint igyekszik tisztességes maradni. A

kompánia rövid úton szétzilálódik. Előbb az egyik

házaspár hagyja ott a másikat - Figaro egy isten

háta mögötti faluban borbélyüzletet nyit -, ké-

sőbb maguk a párok is szétválnak. A Grófné

emigrációjuk utolsó állomásán, egy hónapos-

szobában jobblétre szenderül, Susanne pedig

beáll pincérnőnek egy emigrációs mulatóhelyre,

miután Figaro gusztustalan önzése miatt leg-

hőbb vágyáról, a gyermekszülésről kénytelen

volt lemondani.

Mint a fentiekből is nyilvánvaló, az Ödön von

Horváth-i történetre rávetül a tragikum árnyéka.

A szerző életének utolsó szakaszában íródott s

nem sokkal ezután, 1937-ben, az Anschluss elő-

estéjén bemutatott mű, amely már csak a prágai

Német Színházban kaphatott helyet, árnyalt jel-

lemekkel, érzékeny társadalombírálattal, pszi-

chologizáló fondorlatokkal fojtja tragédiába

Beaumarchais komédiáját s vele a mozarti víg-

operát. Az emberi gyarlóságainkon élcelődő

alapmű elnéző attitűdjét a józan, már-már a ke-

gyetlenségig fokozott tárgyszerűség váltja föl,

méghozzá úgy, hogy a továbbírt történet sem

társul valóságos eseményekhez. A forradalom,

az ország, a határ, a másik ország, az emigráció

és a többi mint fogalmak kapnak szerepet, egy-

más viszonylatában kezdenek létezni, konkrét

jelentésük valójában nincs. Az utókor számára

tette ily módon könnyebb prédává a művet Ödön

von Horváth, s ezúttal az utókor nevében Iglódi

István próbált ezzel a gesztussal élni.
Valószínű - legalábbis erre enged következ-

tetni a Thália Színház előadása -, hogy a fordí-
tást frissen elkészítő Bodolay Géza sem igyeke-
zett a történés helyét és idejét konkretizálni. A

jótékony homály a rendező kor-szerűsitő
szándékát látszik szolgálni, vagyis azt a
törekvést, hogy a korunkban ellenkező előjellel
lezajló társadalmi-történeti folyamatot akár ama
megidézett másik helyébe képzelhessük,
kínosan fedezve föl, hogy bizonyos velejáróik
kísértetiesen meg-egyeznek. Egyik országból a
másikba, ebből a

gárdy Gábor és Szilágyi Tibor (Erhard)
Németh Juli felvételei)
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