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széles gesztussal bajuszt pödörnek, a hintán ha-
nyatt döntött (mert fejkötözésben részesülő)
Bajkhállóy fekve járja a verbunkot, és így tovább.
A férfiakra emlékező két jelenetben Pécsett nincs
emeléstechnika, Misit és a bankettos Gusztit a bal
oldali ajtónyílásban, fentről megvilágítva látjuk. A
piciny, alacsony tér adottságait itt-ott még javára is
fordítja az előadás, például amikor a huszároknak
háromszor a levegőbe kellene dobniuk
kapitányukat, Richard a terem mennyezetén
három fekvőtámaszt csinál.

Ebben az előadásban a huszárok mellett honle-
ányok is szerepelnek. Ok változtatják meg a színt, a
jelenetekben azonosulnak és együtt énekelnek
Amáliával, ők is kacérkodnak a huszárokkal, akik-
ben mindannyian párjukra lelnek, amikor kell, Amá-
liával az élen tépést csinálnak a vitézeknek. Ezenkí-
vül lengedeznek, hajladoznak, táncolnak, a mozgá-
sokat betanító Bognár József koreográfiája szerint.

A JESZ előadása nem Jolán dilettantizmusáról,
nem az alkotóknak az operettstílusban vagy annak
paródiájában való otthonosságáról, ha-nem Jolán
drámájáról szól - a körülmények és a vágyak
távolságáról, a képességek és a remények
szétválásáról, az emberi kapcsolatokban tétova,
mások érzelmi béklyójában vergődő egyén
groteszk lázadásáról, arról, amit Jolán így fejez ki:
„Mér nem tudok én rendesen látszani?"

A két szereposztásban két eltérő alkatú és
adottságú egyetemista játssza Jolán szerepét.
Rosner Krisztina törékeny, lóg rajta a kék pénz-
tárosköpeny, hangja vékony, az egész jelenség
„erős férfikebelért kiált". Szépen építi fel a leré-
szegedésből bátorságot merítő reménytelen lá-
zadás folyamatát. Nagy Lilian erősebb, lomhább,
hangja mélyebb, jobban énekel. Mindvégig érzé-
keltetni tudja a Jolánban hol latensen vibráló, hol
ki-kitörő, feloldódni képtelen feszültséget.

Rajnai Attila (Richard, Misi) igazi délceg
charmeur, finoman parodisztikus gesztusokkal,
remek énekhanggal; Horváth Csaba a másik sze-
reposztásban cingárabb, izgágább, komikusabb.

lnhóf László (Guszti, Talpighy) minden lében
kanál, okvetetlenkedő és kotnyeleskedő, a „vonat
füstje által megcsapott" figura, a gróf szerepé-ben
a negatív hős komikus túlzásaival. Tóth András
Ernő Gusztija mackósabb, lágyabb, ostobább, és
muszka kémként is esendőbb.

A statisztériát és a teljes szereplőgárdát a
kettős bemutatón áthatotta az odaadás, a lelke-
sedés és a szeretet. Ez átsugárzott a nézőkre is.

A hely szelleme és egyéb
összefonódások, avagy a finálé

Bagossy László pécsi. Költő, és tíz éve a JPTE-n
a tanítványom volt.

Parti Nagy Lajos, noha nem itt született, és nem
itt él, mégis pécsi. 1977 és 1986 között lakosként
is az volt. A Jelenkor szellemiségét tekintve a mai
napig ide tartozik. És Pécs nélkül sohasem
született volna meg Sárbogárdi Jolán.

A recenzens ugyancsak helybeli.
Mikuli János huszonöt éve Pécsett él, így hát ő

is az.
Mindhármukat jól ismerem.
De Mikulinak hármunkkal szemben van egy

behozhatatlan, „ibusári" előnye. Pécsi volta ellené-
re ugyanis, születését és gyerekkorát tekintve - és
itt csap belénk a genius foci - bizony sárbogárdi!

Parti Nagy Lajos: lbusár (kecskeméti Katona József)
Színház)

Ment-e a balett által a világ elébb? A kérdés
persze álságos. Vörösmarty sorába bármi
behelyettesíthető. Hubay Miklós újabb drámája
azonban kikényszeríti, hogy ezen elgondolkodjunk.
Hőse Vaclav Nizsinszki, a párizsi Orosz Balett
egykori legendás sztárja. Aki később megőrült, és
1918-19-ben, a zsenialitás és őrület határán írt egy
pompás könyvet. A Füzetek hol olyan, mint egy
Leacock-paródia Karinthy fordításában, hol
Gogoltól az Egy őrült naplójára emlékeztet. Hol
igazi együgyűség szól belőle, hol mintha annak
művészi ábrázolása volna, hol meg a nagy
vallásalapítók naivitását juttatja eszünkbe, ahogyan
rögeszméit hajtogatja a szeretetről. A szegényekről
például egyrészt megállapítja, hogy „többet
éreznek, minta gazdagok", majd így folytatja:
„ugyanolyanok, mint a gazdag emberek, csak az az
egy különbség, hogy kevés pénzük van."

A könyvben a tánc főképp mint munka jelenik
meg, amellyel pénzt lehet keresni, márpedig a
pénz elengedhetetlen a benne szétáradó szeretet
kifejezéséhez, az emberek, a rokonok, ismerősök,
a népek és nemzetek, egyáltalán, az emberiség
megajándékozásához. Azt is tervezi, hogy
tőzsdén szerzi meg az emberiség megváltásához
szükséges összeget. Másfelől a pénz miatt, ami
nincs, állandó harcban áll Gyagilevvel, az imp-
resszárióval, az egykori baráttal, akivel évekig
együtt is élt, valamint anyósával, Márkus Emíliá-
val, akivel budapesti internálása idején össze volt

Zene: Darvas Ferenc. Díszlet: Zeke Edit. Jelmez: Földi
Andrea. Koreográfus: Vidákovics Antal. Rendező:
Bagossy László.
Szereplők: Réti Erika, Rancsó Dezső, Kovács Lajos,
Harsányi Tímea, Sághy Tamás, Máthé Eta, Kiss Jenő,
Latabár Árpád, Csizmadia László, Fandl Ferenc, Zelei
Gábor, Tárnai Attila, Engert Péter, Csontos Zoltán, Nagy
Tibor, Kniesz Viktor, Kölesséry Sándor.

(Janus Egyetemi Színház, Pécs)
Zene: Darvas Ferenc. Díszlet: Herczig Zsófia. Mozgás:

Bognár József. Rendező: Mikuli János.
Szereplők: Rosner Krisztina-Nagy Lilian, Füsti Molnár
Éva, lnhóf László-Tóth András Ernő, Rajnai Attila-
Horváth Csaba, Fekete András, Köles Ferenc, Szabó
Attila, Rónai Orsolya, Szalmási Gabriella, Gelencsér
Tünde, Nagy Réka, Kárpáti Éva, Ács Norbert,
Bornemissza Iván, Domonyai András.

zárva, s akit ugyancsak szentenciózusan jelle-
mez: „Romuska anyja nehéz asszony. Szeretem
őt, de tudom, hogyha megtudja, hogy nincsen
pénzem, akkor el fog ejteni." Hubay hősében
egyesíti a zseniális táncost és a világmegváltót, a
szeretetvallás hirdetőjét. Ezzel igyekszik drá-
maivá, történelmi jelentőségűvé, tragikussá
emelni a szerencsétlenséget, a betegséget. Mint-
ha a táncos már a tánccal, a tánc által is az
emberiséget kívánta volna megváltani, s ennek
az igyekezetnek csak újabb fázisa lett volna, hogy
írásban is igyekezett kifejezni magát.

Az író ügyes, bár túlságosan átlátszó drama-
turgiai trükkhöz folyamodik. Kettős gyűrűbe fog-ja
a megváltói küzdelmet folytató hőst. Nemcsak a
szűkebb környezettel, a családdal, a kezelőor-
vosokkal no meg leginkább a tehetségét kizsák-
mányolni igyekvő Gyagilevvel kell megütköznie
egy svájci szanatóriumban, Sankt Moritzban, ha-
nem az emberiség, a nagypolitika, a történelem
akkor legjelentősebb képviselőjével is. Inkogni-
tóban ugyanitt pihen Wilson, az Egyesült Államok
elnöke, aki éppen az első világháborút lezáró
békerendszeren dolgozik, s az örök békét, örök
boldogságot ígéri az emberiségnek. Ha tetszik,
egy konkurens, egy másik megváltó - ter-
mészetesen hamis próféta. A feszültséget, a
helyzetek kiélezését állandó lavinaveszély és
földrengés fokozza. Ez utóbbit mintha Nizsinszki
tánca váltotta volna ki, ő viszont bevallja, hogy
csak előre megérezte azt. Hiszen a természettel
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éppúgy mindenkinél bensőségesebb kapcsolat-
ban van, mint az Istennel.

Kultúremberek kultúrtörténeti drámája zajlik
ezúttal is Hubay színpadán. Bármi történjék is,
nem kevesebbről van szó, mint az emberiség
sorsáról. A századfordulót követő évtizedekben a
század további szörnyűségeinek előérzete fo-
galmazódik meg, akárcsak a Freudról szóló da-
rabban. A zsenit, a megváltót természetesen nem
értik meg, természetesen ki akarják használni,
természetesen el akarják szigetelni a világtól. S ő
Hamlet módjára úgy próbálja kijátszani környe-
zetét, hogy bolondnak teszi magát. Hogy igazi
tanításáról elterelje a figyelmet, szándékosan szét-
hagy őrületre valló írásokat, mígnem tényleg bele-
örül e játékba, végképp elhallgat, hogy aztán még
évtizedekig éljen teljes némaságba burkolózva.

A táncos megváltói igyekezete az első pillanat-
tól az utolsóig reménytelen. Valójában nincs
benne igazi drámai feszültség. Az író viszont
megragad minden teátrálisan kiaknázhatónak
tetsző életrajzi motívumot. Déltengeri romantika,
nász az Egyenlítőnél, az inkognitóban utazó el-
nök testőrének szerencsétlenkedése és bölcsel-
kedése a túlművelt hotelportással, küzdelem egy
csekkért, amelynek azonban csak akkor lenne
fedezete, ha Nizsinszki ismét színpadra lépne -
mindez érdekesebb a darab lényegénél.

A debreceni Csokonai Színház előadása megtesz
minden megtehetőt. Túri Erzsébet zsúfolt sze-
cessziós látványt von az események köré, lendüle-
tesen hajlonganak a vonalak, rikítanak a színek.
Csíkos Sándor karikírozza Wilson hiúságát, Bíró
József ironizálja a Csincsillának becézett Gya-
gilev prakticizmusát. Szilágyi Enikő az anyós
szerepében gond nélkül egyesíti a gyakorlatias
üzletasszonyt a folyton verseket idéző tragiká-
val, Sárközy Zoltán pedig az anyós férjének
szerepében méltósággal képviseli a nagyok kö-
zé keveredett kisember józan értelmét. Várnai
Szilárd Nizsinszkiként átszellemült naivitással

szinte végiglebegi az előadást. Valódi, lélekszag-
gató drámát a feleséget alakító Majzik Edit ábrá-
zolhatna, végtére is minden helyzetben az
asszony őrlődik mind az őrült férj és a gyakorla-
tias anyós, mind a világmegváltó táncos és a
megváltói szándékokat készpénzre váltani óhajtó
impresszárió között. A darab azonban nem róla
szól, viselkedése nem igazán motivált, így aztán
inkább szerencsétlenkedik, mintsem vergődik a
különböző erők, vonzások és taszítások között.

Van, akinek az '56-os forradalom és a '89-es
fordulat között eltelt harminchárom évre
visszatekinteni dogmatikus szendergésnek tűnik.
Másoknak ugyanez - rémálom. Es vannak olyanok,
minta Kegyelem veszprémi előadásának készítői,
akik talpraesett szkeptikus módjára tagadják az
álom és az ébrenlét közötti lényegi különbséget.
Ez utóbbiak szerint a világ most is éppen olyan
cinikus, kisszerűségre hajlamos és sivár, mint
amilyen korábban volt. Következésképpen az
elmúlt évtizedek Magyarországáról szóló
színdarabnak is cinikusnak, kisszerűségre
hajlamosnak és sivárnak kell lennie. Hogy valóban
annak kell-e lennie, nem tudom; de annyi biztos,
hogy a veszprémi előadás meg-fejtése ebben a
„kell"-ben keresendő. Mert nyilvánvalóan rengeteg
„kell" vesz körül egy olyan darabot, amelyet alig
kilenc évvel a főszereplő Kádár János halála után
mutatnak be.

Nizsinszki: Várnai Szilárd (Máthé András
fel-vétele)

Lengyel György rendezése szakszerűen poen-
tíroz, az elméncségek kiaknázásáról éppúgy gon-
doskodik, mint a hatásos nagyjelenetek megfe-
lelő tálalásáról» A műfaji megjelölés tragédiát
ígér zenével és tánccal. Herczeg László valóban
hatásos muzsikákat válogatott össze. De Szakály
György koreográfusi közreműködése sem vál-
toztatott azon, hogy itta tánc csak ürügy, inkább
csak beszélnek róla.

A világnak különben mindegy. A balettól épp-
úgy nem hagyja magát megváltani, mint a be-
szédtől.

Hubay Miklós: Hová lett a rózsa lelke? (Nizsinszki)
(Kölcsey Művelődési Központ Kamaraszínháza, Debre-
cen)
Játéktér, látvány: Túri Erzsébet. Jelmez: Gyarmathy
Ágnes. Dramaturg: Töreki Attila. Zenei vezető: Szőke
Tünde. A rendező munkatársai: Gyulai Mihályné, Tenki
Ferenc, Sóvágó Csaba. Rendező: Lengyel György.
Szereplők: Várnai Szilárd, Majzik Edit, Szilágyi Enikő,
Sárközy Zoltán, Jéger Janka/Bőjte Réka/Kiss Alexand-
ra, Bíró József, Koncz Lóránt/Szabó Viktor, Jámbor
József. Novák Géza Máté/Anga-Kakszi lstván,Tokaji
Csaba, Csíkos Sándor.

A kvázi-történelmi dráma - a színlap szerint
tragigroteszk- hiteles, tehát valóban elhangzott
szövegekre épül. A színpadon csupa olyan figu-
ra, akit a nézők nagy része jól ismer, sőt vélemé-
nye is van róla. Kádár, Nagy Imre, Ferenc József,
Rajk, Rákosi, Mező Imre. Gyakorta eleven indu-
latoktól átjárt vélemények ezek. Igy hát nem lehet
a színpadon bármit megcsinálni: bizonyos érte-
lemben a darab fele már ott van a nézők fejében,
még mielőtt az előadás - a Kádár (Blaskó Péter)
előtt megjelenő, bűntudattól vezérelt, szörnyű
víziók sora - elkezdődne. Ezzel a nézői kontrollal
írónak, színésznek, rendezőnek egyaránt szá-
molnia kell. A színpadra alkalmazó rendezőnek
az, hogy hivatalos jegyzőkönyvek szövegéből kell
drámai szituációkat létrehoznia - az utolsó,
1988. április 12-én elhangzott, szánalmassága
által megkapó; önmagában is drámai erejű Ká-
dár-beszéd kivételével -, komoly nehézséget
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