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den helyzetben figyelni kell. Szücs Edit pár egy-
szerű kellék segítségével más-más miliőt
megjelenítő jelmezei szellemesek, a báli jelenet-
ben pedig kifejezetten fantáziadúsak.

Mint már említettem, ez az előadás egy követ-
kezetes út kiteljesítésének és lezárásának tekint-
hető, abban az értelemben, hogy ebből a játék-
stílusból újat már nehéz lenne kicsiholni. Izgal-
masnak tűnik a kérdés: hogyan tovább?
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ház)

Díszlet: Khell Zsolt, Jelmez: Szücs Edit. Segédrendező:

Tombor Zsuzsa. Világítás: Bányai Tamás. Rendezte:

Mohácsi János.
Szereplők: Bodor Erzsébet, Cseszárik László, Ébl Hel-
ga, Fekete Kata, Hegedűs Miklós, Karácsony Tamás,
Kovács Zsolt, Lestyán Luca, Lugosi György, Kelemen
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sét. A mizantróp férj mellett az élet hiába erköl-
csös, ha szürke és hamis. A pillanatnak élő,
élvhajhász színházi népség világa viszont gusz-
tustalan és szintén hamis. A drámaíró minden
sanda didaktika nélkül a nézőt célozza meg az
eldönthetetlen kérdéssel: hogyan is kéne élni?
Ezt úgy éri el, hogy végig vigyáz a kényes egyen-
súlyra, miközben tempósan lepörget egy harsány
vígjátékot, amely a jellem- és helyzetkomikum
tradicionális eszközeit használja.

A fergeteges komédiázás érdekelte rende-
zőként Alföldi Róbertet is. Munkatársával, Rácz
Erzsébettel bátran nyúlt az eredeti szöveghez.
Leporolták a poénokat, felfrissítették a szóhasz-
nálatot. Pontos találat például, hogy a főszörnyet
még átkozódáskor is csak teljes nevén: „Alexand-
raművésznődrága"-ként emlegetik az alszörnyek.
Érthetőekre cserélték a negyvenöt éves, ajánlva
feladott szurkapiszkákat is. A darabbéli színház
által próbált és játszott darabot Anouilh arra
használja fel, hogy Racine-epigonokat paro-
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Szokás azt mondani Anouilh-ról, hogy
bulvárnak túl igényes, irodalomnak túl bulvár.
Ez meglehetősen sarkított kijelentés, de
nem alaptalan. Nehéz lenne például a
Colombe-ról is eldönteni, hogy micsoda leg-
inkább. Felszínes bohózat a kulisszák mögötti
csábító és kibírhatatlan világról: jaj, milyen enni-
valóan elviselhetetlenek ezek a komédiások?
Vagy pontos problémafeltárás erkölcs és realitás
viszonyának ügyében: mennyire van szüksége
örök érvényű elvekre a halandó és esendő em-
bernek? Egyrészt látunk egy vastraverzekből he-
gesztett masszív drámai szerkezetet, bámulatos
szakértelemmel intézve ritmus, arányok, súly-
pontok, minden stabilan a helyén. Másrészt
hemzsegnek a szövegben az emlékkönyvbe való,
örökbecsű szentenciák. A jellemeket is bárki jog-
gal mondhatná túlsematizáltnak, de közben kri-
tikusan nyilatkoznak magukról a szereplők, és
ezek a reflexiók valamilyen módon mégis ár-
nyalttá teszik a gondolkodásukat.

A szerzőnek nem szándéka értékrendet kika-
rózni, csak elmesél egy történetet, amely értel-
mezési lehetőségek egész sorát kínálja. Az
idealista elveit komolyan vevő, kissé sótlan
fiatalember megkeresi anyját, akivel haragban van,
és azt kéri tőle, hogy gondoskodjon feleségéről
és kis-fiáról, amíg ő sorkatonai szolgálatot
teljesít. A Carment még mindig igézően játszó
nagymama, az egész színházat rettegésben
tartó, mégis köz-imádatnak örvendő szent
szörnyeteg pedig egy-kettőre rafinált színésznőt
farag naiv menyéből. Ugye milyen banális? De
Anouilh nem minősíti a nevében és lelkében is
galamb asszonyka dönté-
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dizáljon. Ez nálunk érdektelen lenne, nagyon
ügyes húzás helyette a Carment használni. Nyil-
vánvalóak a párhuzamok a Colombe-bal: vak
féltékenység „örökszerelemre" hivatkozva, kontra
a temperamentumos nő szabadságvágya szere-
lemben és bármiben. Mintha Carmen lenne Ale-
xandra művésznő drága, és Colombe a kis drága
példaképe. Carmen szelleme finoman végig jelen
lehetne, ehelyett csak triviális esetekben utalnak
rá. Nem sikerül kihasználni a színház a színház-
ban helyzetet sem, a Carmen-előadás részlete
nem lesz semminek a paródiája, nem jelenik meg
másik játékstílus, csak marad a spontán bolon-
dozás, mint egyebütt. Mert ennél többre sehol
sem futja. Nyoma sincs az előadásban az
Anouilh-féle finom egyensúlynak, a dekára ki-
mért érveknek és ellenérveknek. A képlet egysze-
rű. Elfuserált Szaxofonista saját tökéletlenségét
erkölcsi prédikációkkal igyekszik megindokolni.
Zsarnoksága és a pelenkamosás terhe alól kisza-
badulva felesége, Emanci Manci megtalálja az ő
énjét, és tovább előre a feminizmus útján. Dol-
gozó nő, szakmájának él, gyermekét egyedül
neveli, férfiakra csak futó kapcsolatokban van
szüksége. Ekképpen rendbe is jött volna minden.
Szó sincs itt dilemmákról, értékrendek válsá-
gáról, ütközésről. Más vadra vadásznak: hatásra.

A rendezés nem lát túl az éppen adott jelene-
ten, mindegyiket külön igyekszik megoldani: ak-
ció mindenképp, persze vicc is feltétlen, és ha
valami kicsi bizarr kerül bele, hát az se baj. Ami
az eszközöket illeti, nem válogat a rendező. Ale-
xandra művésznő drága első megjelenése csip-

pendélbojok táncával van körítve, ő cirkuszi tra-
pézra kapaszkodva a levegőbe emelkedik, szok-
nyája harmonikaszerűen kinyílik. Ha valaki le
akar jönni a játéktér felső szintjéről, egy angyal-
kának öltöztetett díszítő lépcsőt tol neki oda. A
kétségkívül hatásos effektek azonban stílusuk-
ban nem kapcsolódnak sehova. Helyenként na-
gyon érdekes a térkezelés: a sínen csúszó falak-
nak köszönhetően hirtelen hol a folyosón, hol az
öltözőben lehetünk. Csak azt nem értem, minek a
váltásokat még külön stroboszkóppal is jelezni,
hacsak nem azért, mert olyan jól mutat a villogó
erős fény, hogy muszáj volt valahova betenni az
előadásba.

Ezek a kósza sziporkák képviselik a hatásva-
dászat avantgárdos vonalát, de az előadás létre-
hozói nem finnyásak, kapunk bőven a hagyomá-
nyos ripacskodásból is. Roppant vicces, mikor a
faszobor szóban duplán ejtik ki az sz hangot,
vagy amikor a fodrász nyávogva a Kokodzsám-
bót énekli. Rengeteg a túljátszás, az iskolás hiba:
ujjal mutogatok arra, amiről beszélek, kezemmel
is eljátszom, amit mondok, mérgemben a leve-
gőbe rugdalok. Néha ezek idézőjelbe kerülnek:
megváltozik a fény, és a színész kifordul a
jelenetből egy-egy blőd gesztus vagy mondat
erejéig. Jó lenne ez a geg: „ugye milyen rosszak
vagyunk" kikacsintás, ha nem lennének az
előadásban ugyanilyen szörnyű megnyilvánulá-
sok minden idézőjel nékül is. Várom, hogy vált-
son a világítás, de mégse. Főleg a végén, amikor
mindenki átmegy háztáji pszichológusba, és fo-
lyik a díványozás, direkt lélektúrás oda-vissza.
Csak úgy zuhognak a filléres bölcsességek. Hiá-
ba remélek fölfedezni valami jelzést, tényleg ko-
molyan gondolják a sok üres közhelyet. Irónia
sehol, az eddigi játékosságot odahagyva a szívet
kezdenék facsarni. Újra kéne futózni az elkopott

igazságokat. A szöveg olyan, amilyen, de a szí-
nészi jelenlét, a rendezői lényeglátás sokat segít-
hetne.

Szinte magától adódik erre az ellenvetés: mi-
nek jövök én ezzel egy komédia kapcsán. Hagy-
juk a nyögvenyelős értelmiségi tépelődéseket, a
színháznak az a dolga, hogy hasson mint érzéki,
fizikai jelenség. Magam is úgy gondolom, hogy
szabadjon mindent a színpadon a hatás érdeké-
ben. De ne keverjük össze a stilizációt a ripacs-
kodással, a szertelenséget a szeszélyességgel,
sőt ízléstelenséggel. Ne adjuk ilyen olcsón, hogy
a hatást az kelti, ha valakinek lecsúszik a nadrág-
ja. Illetve lehet ezt is, de ez egy másik műfaj.
Lehet öntudatosan vállalni, ha valaki a komédiá-
zásnak egyszerűbb, rusztikusabb módját műveli,
de képmutatás ezt álmodern művészkedésbe
csomagolni.

Vita van arról, hogy milyen volt, létezett-e
egyáltalán a száz év alatt a sokat emlegetett
„vígszínházi stílus". Ezt nem tudnám hirtelen
megmondani, de mostanság mintha létezne. Ér-
zékelni vélek egy tendenciát, ahogy a figyelemre
méltó színházi kezdeményezéseket azonnal fo-
gyasztási cikké alakítják. A legaptudétebb törek-
véseket nyújtjuk a kedves közönségnek celofánba
csomagolva, kis masnival. Meghökkentőt, ag-
gasztót, de tejszínhabbal. Ez a produkció szim-
patikus bátorsággal alkalmaz bármi teátrálisat, de
közben, sajnos, sugárzik belőle a készítés
attitűdje: jaj, de cukor lesz, zabálni fogják. A
Kentaur és Kentaurné kreálta látvány és az egész
rendezés eklektikus stílusa az elüzletiesedett, do-
mesztikálódott avantgárdot idézi: vagány vagyok,
de könnyen fogyasztható, nem akadok meg senki
torkán. Szalonfurcsa, divatból más. Anouilh az
utolsó jelenetben bemutatja a két éve történt
előzményeket, amelyeket eddig csak emlegettek
a darabban. Kiderül, hogy a szerelem, amelynek
a csődjét láttuk, giccsesen nagy, de igazi
szerelem volt, nem üres illúzió. A darab egy
konvencionális heppienddel végződik, amelyről
végig tudjuk, hogy hamis, hiszen a történetnek
más vége lett már korábban. Ez valamiért Alföldi
Róbertet nem érdekelte, akármennyire kedveli is
a formai csavarásokat. Mi lenne viszont, ha lenne a
végén egy kis bábozás meg filmvetítés? Az olyan
érdekes, sokan csinálják mostanában. Lett is. Az
utolsó jelenet az érthetetlenségig meg van húzva,
viszont van benne marionett és film minden igazi
funkció nélkül. De legalább érdekes.

A rendező külső beavatkozásokkal igyekszik
megoldani, amit csak lehet. Pedig komoly színé-
szi erők mozognak az előadásban. Nagyon jól
vannak kiosztva a szerepek, testre szabottan.
Csak éppen senkitől sem követel egész estés,
felépített alakítást az előadás. Oberfrank Pált ez
zavarja, végig bizonytalan. A két női főszereplő
könnyebben boldogul. Szegedi Erika tud lenni
zsarnoki vagy megfáradt, Murányi Tünde szende
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vagy kacér, minden jelenet egy-egy etűd a szá-
mukra.

A társulat igyekszik önironikus lenni, hiszen a
színház furcsa világáról is szól a darab. Magukra
aktualizálták a szöveget, és olyannak láttatják a
színházi üzem működését, ahogy azt Móricka
elképzeli. Önszerettető magagúnyolás ez: ugye
milyen aranyos hóhányók vagyunk mi, csepűrá-
gók? De nagyon kilóg a lóláb. Sokkal jobban
sikerül ez az előadás két olyan pontján, ahol nem
is akarják. Az eredeti darabban egymás után
ajánlják fel pártfogásukat Colombe-nak a szín-
ház senior Don Juanjai, az előadásban egyszerre
dongják körül, egymásra rábeszélve adják elő
nőfőző egyenszövegüket. A jelenet kaotikussá
stilizálódik, eddig rendben is volna, de mindez
még nem elég: a Carmina Burana bordalára a
három veterán kakas násztáncba kezd, amely
veszett kánkánozásba torkollik. Rajhona Ádám,
Lukács Sándor, Tahi Tóth László: három jobb
sorsra érdemes, rossz karban lévő, megpocako-
sodott színész versenyt emelgeti a lábát. Most
tényleg szeretni valóan esendőek, ahogy itt ug-
rabugrálnak egy habókos ötlet nyomán, ahelyett
hogy azt csinálnák, amit tudnak, színészkedné-
nek. Az előadás végi tapsból is jelenet lesz, annak
köszönhetően, hogy ugyanezzel a függönnyel
eljátszottak már egy tapsrendet a Carmen-jelenet
végén. Bemutatták, hogyan kelleti magát a szí-
nész a közönségnek, hogyan nyájaskodik a má-
sikkal, miközben igyekszik minél több tapsot ra-
bolni magának. Azt gondolná az ember, hogy
ehhez a jelenethez nem lehet majd nem kapcso-
lódni az előadás végén. Vagy tudatosan vissza-
fogottnak lenni, vagy direkt rájátszani valahogy.
Mégis elfeledkeznek róla, jön az igazi tapsrend:
puszi, ölelkezés, bájolgás, mint a paródia. Ezzel
többet mond el magáról a társulat, mint az egész
színházban játszódó darab során, ahol pedig
szándéka volt.

Fanyaloghat bármennyit a kritikus, a közön-
ség feltehetően szeretni fogja a darabot. A bérle-
tes nagymamák némileg megbotránkoznak majd
a trágárságon, de végül titkon büszkék lesznek
arra, hogy milyen jól végigbírtak egy ilyen mo-
dernet. Az iskolai osztályok sokáig emlegetik
még az előadást, mert lehetett benne női mellet
látni, és végigröhögték, nem unatkoztak. Rend-
jén is van ez így. Csak hát minden vitorlás hajónak
van egy alkatrésze, ami nem látszik, de a hiánya
azonnal észrevehető. A tőkesúlyra gondolok.
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Drámaírók számára legalábbis ígéretes
alaphelyzet az, amelyik két házaspárt
hosszabb időre egy szobába szituál. Telje-
sen indokolt, hogy történjék velük valami;
esetleg kiderül, hogy nem félnek a farkas-
tól, de az is előfordulhat, hogy megoldják a kör
négyszögesítésének paradoxonát. Épp ezt a két

lehetőséget egymás mellett emlegetni azért sze-
rencsés, mert pompásan rávilágít az orosz „vál-
tozat" természetére is: Katajev vígjátékának kö-
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