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Charme gróf elcsábítja Albertinkát, hogy
felöltöztesse a lányt, és hogy bebiztosítsa
hódításokkal szerzett előnyét a szintén
szoknyavadász Firulet báróval szemben
(„szerelmi" szál). A Himaláj hercegi pár
vendégül látja Fior mestert, a divatdiktátort, aki a
tiszteletére rendezett álarcosbáltól inspirálódva a
jövő divatját szeretné megkreálni („társasági
élet" szál). A Professzor bevezeti a társaságba az
álruhás Hufnágel grófot, aki a lakájok
bevonásával forradalmat tervez az arisztokrácia
bálján
(„politikai élet" szál). Kész csoda lenne, ha ebből
az egészből épkézláb történet kerekedne ki, nem
is kerekedik. Gombrowicz Operettjében minden
érdekesebb, minta történet maga. Az álarcosbál
ugyan valóban forradalomba és világháborúba

Bács Miklós (Charme) és Hatházi András
(Firulet)

fullad, de nem Hufnágel, hanem Charme és
Firulet miatt, akik szabadon engedik csirkefogó-
ikat. A három szál ekkor gabalyodik össze:
Albertinka eltűnik, az úri társaság álruhában buj-
kál, Hufnágel fasisztának öltözött alakokat üldöz
és ítél el. A történetnek nincs terjedelme, sem
lezárása; nyitott marad és tanulságtalan. Jelle-
meket, egyéni drámákat nehéz lenne találni eb-
ben a lélektanilag rezzenéstelen, dramaturgiailag
légüres térben, ahol minden elvont, jelképes és
stilizált. Az állapotok, helyzetek felsorakoztatásá-
ra korlátozódó darabban szokatlanul gyakoriak
és terjedelmesek a bemutatkozó áriák, lévén a
szereplők létezésének egyedül felmutatható bi-
zonyítékai.

Az Operettnek szétágazó és - mivel a valóság-
gal állandóan változó távolságot tart fenn - kissé
bonyolult a szimbólumrendszere: a kiemelt,
nagybetűs fogalmak közül (mint Divat, Történe-
lem, Forradalom, Maszk, Meztelenség) egyesek

hol szó szerint, hol áttételesen, mások csak szó
szerint vagy csak áttételesen értendők. Forrada-
lom, háború, anarchia, átrendeződés - Gombro-
wicz darabját a maga zilált jelképhálózatával tipi-
kusan kelet-európai allegóriának lehetne kikiálta-
ni, ha ideológiákat ironizáló, a már fejfájdító bu-
taságot kifigurázó vonulatai nem volnának időtlen
és korlátlan érvényűek. Értelmezését azonban
tovább bonyolítja, hogy az Operett valójában
nehezen meghatározható viszonyban van az
operettel, amely nem csupán apropó, sem nem
megtartó forma, de nemis egyszerűen csak a
karikatúra tárgya. Gombrowicz, bevallása szerint,
azért választja ezt a haldokló, hamis formát, hogy
annak „mennyei szklerózisát" meg nem bolygatva
igazi tragédiát szőjön bele. A választott műfaj
konvencióit azonban maga sem veszi komolyan,
a forma interpretálását pedig teljesen
elhanyagolja.

Nem az operett valószerűtlensége importálódik
át tehát ebbe a darabba; a torzítás mértéke és
módja egészen sajátos. Az operettek kétértelmű
célzásai, kokottjai, pikáns helyzetei és élveteg
valcerei például szinte egészséges erotikaként
hatnak az Operett erotikája mellett. A főhős,
Charme formálisan férfi, női faksznikkal, aki irtó-
zik a meztelenségtől, és nem tud mit kezdeni a
libidójával; hódításai kalap- és ruhavásárlások-
ban teljesednek be. Animális, ösztönlény alter-
egója a csirkefogó-kutya, aki „megteheti azt, amit ő
nem": bemutatkozás nélkül „kontaktusba léphet"
egy nővel. Albertinkát, aki végül is nem meríti ki a
primadonna szerepkörét, álmában érintik meg,
így ő továbbra is alvással tölti az idejét, a
„meztelenségről" sóhajtozva. A meztelenség az
Operett legkomplexebb motívuma, egyszerre
vannak erotikus, lélektani és társadalmi zöngéi:
Charme annyira túlfinomult, hogy a testiség (a
sajátja is) megbotránkoztatja; Fior mesterre a
meztelenség végzetes lenne, mert a divat halálát
jelentené; a Himaláj hercegi pár ünnepi
beszédben fejti ki, hogy a meztelenség maga a
szocializmus, mert mindenkit egyenlővé tesz. A
Forradalom után mindenki álruhában ténfereg,
majd a meztelen Albertinkát keresi - a
meztelenség maszktalan őszinteséggé értékelő-
dik föl, maga lesz az elérhetetlen szentség, mert
teljes maszktalanság nem létezik. A gombrowiczi
gondolat szerint maszkok sorából áll össze az
emberi arc, de a maszkok alatt nincs semmi.
Ezért nem is lehet cél minden maszk levetése,
hiszen végül is ezek tartják össze, világítják meg
több oldalról a személyiséget, amely önmagában
alaktalanul, de a külvilág számára szerepek for-
májában létezik, definiálódása elkerülhetetlen.

A lengyel szerző darabját a magyar színházak
közül a kolozsvári játssza először Romániában,
alig néhány hónappal a debreceni előadás után.
Tompa Gábor rendezése az operettszerűségben
a Térség esszenciális hazugságait, zavarait, ren-
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detlenségeit és nagy átveréseit fedezi fel, és
főként azt, hogy a hasonlat groteszk. Ezért nem
kerülheti meg az operettműfajjal szembeni állás-
foglalást sem; még akkor sem, ha ez csupán
keretül vagy ugródeszkául szolgálhat, hiszen a
játék jóval tovább lép annál, mint hogy egysze-
rűen kifigurázza ezt a működőképes, de „idióta"
műfajt.

Az operettszerűség jól eltalálva és kellő rafi-
nériával lengi be a koncepciót és a játékmodort.
Lászlóffy Zsolt és Incze G. Katalin zenéje a szín-
padi történésekhez és nem az operetthez igazo-
dik. A díszlet (Dobre-Kóthay Judit) sem nem
parafrazeál, sem nem variál, hanem jelzi azt a
valóságtól és egyben az operettszerűségtől elru-
gaszkodott, irracionális helyszínt, ahol nem lé-
teznek állandó formák, viszonyítási pontok, s
amelyben alkalmanként maguk a szereplők is
díszletelemekké válnak. A templomot állandóan
színen lévő, festett vitorlás hajó helyettesíti, fe-
délzetén a zenekarral. Ugyancsak itt áll még egy
egyházi méltóság - papírból, és a festett díszleten
több helyen is visszatérő motívum a kereszté (in
hoc signo vinces?). (Később a plébános - Szikszai
Rémusz - markánsan karikírozott alakja is arra
rímel, hogy itt egy kiemelt fontosságú ideológiáról
van szó.) Széles primadonnalépcső köti össze a
fregattot a megnövelt, sterilen hófehér színtérrel,
amelyet csak az Úri Társaság és alkalmilag
néhány szék „díszít" a jelenlétével.

Ez az Úri Társaság mint kollektív szereplő
(akárcsak az udvari csoport a Képmutatók csel-
szövéseben) ennek a rendezésnek is kulcssze-
replője, mivel, többek között, Tompa itta látványt
is rájuk bízza. Es a frakkjukra vetett fekete köpö-
nyeget viselő, cilinderes férfiak, a fekete ruhás,
nyakukon fehér boát, fejükön kalap gyanánt mű-
virágkosarat viselő nők (jelmez: Dobre-Kóthay
Judit) vészt jósló, groteszk eleganciája nem habos
operetti látvány. (A nyitó jelenetben köpenyüket
emelgetve úgy hátrálnak le lassan a főlépcsőn,
mint egy csapat denevér.) Ez a társaság többnyire
egymással szoros közelségben mozog. Afféle kis
kelet-európai társadalom: összebújik, pletykálgat,
ide-oda gurítható passzív tömeg, amely főállásban
űzi a kommunikációmentes fecsegést. A dolog
szimbolikája viszont jobban működik, minta
kivitelezése: az Úri Társaság leginkább egy
láthatatlan dróton rángatott, sokfejű, soklábú
marionettfigurára emlékeztet, amelynek
botladozása időnként koreográfusért kiált. (Igaz, a
végrehajtás mechanizmusa a diktatúrák kedvelt
monumentális tömegdemonstrációit idézi.) Hogy
nem aktív látvány-rendezők, azt éppen néhány
összehangolt, jó hatású megnyilvánulásuk sejteti,
mint mikor esernyőik kampójával hirtelen lefogják
az előttük ugrándozó Charme-ot, hogy a lakáj
beadhassa a kért injekciót. „Balkán-reakciójuk"
emblematikusnak van szánva: Fior mester (Csíky
András) a

Jelenet az Operettből

jövő divatján hangosan töprengve sorolja az
alternatívákat: ...Oroszország... Anglia... Tengeri
politika... Declassé... Balkán... Szocializmus...
Trónörökös... Minden felemlített lehetőségre
élénk a reakció, fanyalgás, helyeslés, elutasítás,
esetleg érdeklődés, az egy „Balkán"-t kivéve,
amikor is mindenki patetikus elhülyültségbe me-
revedik, mintha semmit sem hallott volna.

Ez a félébrenléti, bamba állapot tulajdonképpen
mindenkinek egy kicsit a lételeme: Charme (Bács
Miklós), akármennyire élénknek, sőt izgágának
tűnik is, folyton elpilled, és a legváratlanabb
pillanatokban közli álmosan, hogy mennyi-re
unatkozik; a báli vendégek csendben szunyó-
kálnak, amíg az állandóan cipőtisztítással terro-
rizált személyzet tisztára nyalja a lábbeliket.

A csábítási jelenetben a szétosztott Úri Társa-
ság parkként asszisztál Charme és választottja ta-
lálkozásához, amely a bugyuta erotika jegyében
zajlik. Albertinka (Gajzágó Zsuzsa) balettcipőben,
gazdag rétegzettségű tüllszoknyában, rózsás pofi-
val ingerlően nyújtogatja nyelvét, és úgy tud ásítani,
mint egy ló. Csöppet sem tartózkodó magatartása
a legtöbb férfit felvillanyozná, de Charme-ot ki-
veri a veríték, és hirtelen Belmonto-szószokról
meg langusztával töltött osztrigákról kezd
raccsolni. (Ekkor értjük és bocsátjuk meg neki ba-
rackvirágszínű frakkját.)

A második felvonásban már a jelmeztárban is a
hasadás, a meghasonlás jelei mutakoznak. A
hercegi pár szerelése több mint bizarr. Himaláj
herceg (Boér Frenc) aranyszínű házikabátot visel,
derékig érő szőke hajjal; feleségén (Spolarics
Andrea) fehér ruha és minden mozdulatra rugó-

zó, összekoccanó golyócskákkal ékes fejdísz.
Charme és Firulet (Hatházi András) a megszóla-
lásig egyforma ruhában, fejükön egy-egy fácán-
fészekkel párbajoznak. Közben az egyre váratla-
nabb mennydörgések és a félreérthetetlenül
figyelmeztető zene szolgáltatják a hangzó disszo-
nanciát. Bomlásnak indul a nyelv is, a társalgás
cafatokban lóg. Hufnágel (Bíró József) és a Pro-
fesszor (Nagy Dezső) feleslegesen hosszas vitát
folytat idevágó marxista terminusokban; a lakájok
lófejmaszkokban és egyre vészjóslóbban skandálva
bukkannak fel. A fokozást Forradalom tetőzi be:
agresszíven villogó fény, éles sikoltozás.

A harmadik felvonásban Fior mester, kívülál-
lóként, a józan ész törvényei szerint próbál eliga-
zodni az anarchiában, amely folyton újratermeli
magát. A botrány, közőrület, apokalipszis fokoz-
hatatlan; utolsó mozzanataiban a színészeket egy
betolt televízión lejátszott videofelvételről láthat-
juk. Az itt „közvetített" tárgyaláson a tömeg min-
denképpen és hatálytalanul akar elítélni valakiket,
akik csak rémült makogásra képesek önvédelem
helyett.

A csoport egyedekre hull, aztán az egyedek
hullanak darabokra. A fölborult székek és a szét-
dobált ruhakupacok között rohangáló alakok
zászlórúdra húzott ruhákat lengetnek (a tetsző-
legesen behelyettesíthető címer helyén, helyett:
lyuk). Az elveszettnek hitt Albertinka meztelenre
„maszkírozva" lép fel a színpadra, testszínű jel-
mezben, hosszú, fekete hajjal, viselősre kitömött
hassal, termékenység-istennőként. Az Operett for-
gatókönyve ezek után véget is ér. A színpadon
azonban váratlan dolog történik: hirtelen min-
denki vetkőzni kezd. Az előbukkanó bőrszínű
trikómeztelenség sem szállítja le a feszültséget, a
zavarba ejtő hatást. Nincs két egyforma mezte-
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lenségmaszk, ahány ember, annyifélére szabott-
kitömött mell, has, fenék, nemi szerv, annyiféle
megmutatott személyesség, megsértett intim szfé-
ra. A sor két végén az állig begombolkozott
csavargók, a két, látszólag jelentéktelen
kulcsfigura, akik valójában az események
mozgatói voltak.

Harminc pucérnak öltözött, pucérnak látszó
ember áll a színpad szélén, amikor a beálló
csendben nyikorogva leereszkedik hátuk mögött
a vasfüggöny. Farkasszemet néznek a közönség-
gel. Különös összezártság. Totális kiszolgálta-
tottság. Furcsa feszültség gyűlik itt össze a há-
romórás, gyakran lankasztó előadás végén.

Ha a játékot nem jellemzi is végig ilyen
intenzitás, az előadásnak kétségtelenül
megvannak a belső törvényei, amelyek azt
költőiségében is koherens esszévé lényegítik.
Ez a szociálpszichológiai irányú esszé, mint az
előadás gondolati háttere, metaforagazdagon,
szellemdúsan szól rólunk, a Helyzetről, az
emberi lélekről, a szerepekről, a tömegről stb.,
de a látható előadás a közönség tűréshatárát
provokálja, amennyiben néha azt a benyomást
kelti, hogy nem tudott úrrá lenni a darab
látszólagos összefüggéstelenségén, és
hatalmába kerítette a történések banalitása. Íve
ugyanis van az előadásnak, de ritmusa kevésbé.
Időnként menthetetlenül unalomba fullad,
feléleszthetetlenül ellaposodik a furcsa,
absztrakt alakok színpadi tevékenysége, amit a
szöveg komikumig feszített groteszksége (a
Professzor hányingere; Charme és Firulet
licitálásai) csak helyenként élénkít. Ezért aztán
egy-egy ötletes megoldás csak úgy csattan, sőt
majdnem bombasztikusan hat (rajzfilmpoén:
Wladislaw fürtös hajú Ámorként bukdácsol elő,
és parittyával továbbítja a pirulát urának-
parancsolójának; vagy: Charme az arisztokrata
létforma hátrányairól monologizálva széttárt
karjait hirtelen a keresztre feszített Megváltó
pózához igazítja). A hosszadalmas szertartások
ismétlődésében (például a párbajjelenetben) a
hatalmas színpadi tér bejátszása talán nem
teljesen jelentőség nélküli, de az elszánt
monotonitás próbára teszi az emberi türelmet, és
felesleges kérdőjeleket ébreszt.

Közben a színészek mozdulatai mindvégig arról
árulkodnak, hogy átérzik, mennyire problematikus
a létezésük ebben az antidramatikus térben;
fogódzó nélkül, tanácstalanul és kicsit
elveszetten is közlekednek benne, groteszk
gesztusaik néha önleleplezőek, teljesítményük
előírt mozdulatsorok pontos, de szenvtelen
végrehajtásából áll.

Értőn-érzékenyen végiggondolt darabértelme-
zés a Tompáé és a dramaturg Visky Andrásé,
amely mindenkitől elvárja a megfejtés és tovább-
gondolás munkáját. Ezért is sokkal izgalmasabb
a szemantikája, mint a színpadra alkalmazása,
mely utóbbi megőriz valamit a darab színszerűt-
lenségéből: utalásgazdag, átlényegített és kicsit
mindig néhány centiméterrel a deszkák fölött
lebeg. A zárójelenet metaszínházi gesztusként

emeli el a játékot a színpadról, amelyen sohasem
volt igazán otthon.

Gombrowicz: Operett (Állami Magyar Színház, Kolozs-
vár)
Fordította: Eörsi István és Pályi András. Dramaturg:

Visky András. Díszlet- és jelmeztervező: Dobre-Kóthay
Judit. Zene: Lászlóffy Zsolt és Incze G. Katalin.
Rendező: Tompa Gábor.

Szereplők: Csíky András, Boér Ferenc, Spolarics
Andrea, Bács Miklós, Hatházi András, Gaizágó Zsu-
zsa, Borbáth Júlia, lile Ferenc, Csutak Réka, Bandi
András Zsolt, Szikszai Rémusz, Salat Lehel, Dehel Gá-
bor, Panek Kati, Nagy Dezső, Bíró József, Bogdán
Zsolt, Fülöp Erzsébet, Tordai Tekla, Kardos Róbert,
Madarász Loránd, Szabó Jenő, András Lóránt, Dimény
Levente f. h., Keresztes Attila, Kántor Melinda, Lázár
Gabriella, Tóth Tünde, Orbán Attila f. h., Dimény Áron f.
h.

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN-DÍJ

A Szentgyörgyi István Alapítványt és Színművészeti Díjat azzal a céllal hívta
életre a Budapesti Székely Kör, hogy az élvonalbeli, a kiváló művészi teljesít-
ményt nyújtó színészeket jutalmazva hozzájáruljon a romániai magyar szín-házi
élet fejlesztéséhez, értékeinek méltó elismeréséhez. Azoknak az áldozatosan
dolgozó, remek alakítások sorát nyújtó színészeknek kívánt szakmai elégtételt
nyújtani a romániai magyar színikritikusokból álló kuratórium, akiket a korábbi
években elkerültek a hivatalos állami kitüntetések, a színházi seregszemléken
kiosztott díjak. A szerény erdélyi keretek között meghonosodott és funkcionáló
sztárcsinálási mechanizmus kinövéseit próbálja a díjak odaítélése valamelyest
ellensúlyozni és jóvátenni. A kuratóriumtól távol áll ennek az alapelvnek merev
és kizárólagos érvényesítése. Hivatalos állami vagy szakmai díjak birtokosait is
„megkoszorúzta" már, s az elkövetkezőkben is díjazni fogja.

Az első három esztendőben csak életműdíjakat osztott ki.
Életműdíjat a következők kaptak:

1994:
Ferenczy István (Marosvásárhely)

László Gerő (Kolozsvár)
Péterffy Lajos (Nagyvárad)

1995:
Tarr László (Marosvásárhely)

Török István (Szatmár)
Vitályos Ildikó (Kolozsvár).

Az 1996-os díjak kiosztására a budapesti Fészek Klubban 1996. október 17-én
került sor, amikor Bányai Irén (Nagyvárad), Makra Lajos (Temesvár) és Márton
János (Kolozsvár) vette át a Szentgyörgyi István-díjat - Jecza Péter temesvári
szobrászművész bronzplakettjét, valamint egy szerényebb pénzösszeget.

A jövő évtől kezdve változik a díjazás rendje. Továbbra is évente három díjat
fog odaitélni a kuratórium: egy életműdíjat, valamint egy-egy alakítás-díjat,
amelyekkel a lezárult évad legjobb férfi és női színészi teljesítményét kívánja -
életkortól függetlenül - elismerni,


