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Elöljáróban két általánosabb gondolatfutamot.
Mint az elmúlt évtizedek sokarcú angolszász
drámairodalmának meglehetős ismerője, mindig
fájón hiányoltam az amúgy is igen szűk magyar
palettáról a dokumentumjátékokat. Szerény
műfaj ez, nem kecsegtet még aktuális
babérkoszorúval sem, nemhogy azzal az
örökléttel, amelynek igénye a magukra valamit is
adó honi szerzőket íróasztal-hoz ülteti, mégis
számos előnnyel jár: szórakoztatja a nézőket,
ébren tartja és gyarapítja múltbeli ismereteiket és
kortársi érdeklődésüket, színesíti a színházi
kínálatot, és nem utolsósorban iskolázza az írói
tehetségeket, ezáltal pedig meg-ágyazhat a
nagyobb lélegzetű műfajok kivirágzásának. Ezzel
kapcsolatban még megjegyezném - anélkül
persze, hogy akár magának a jelenség-nek,
még kevésbé pedig szerteágazó okainak
fejtegetésére kitérnék -, hogy míg az általános
magyarságtudat nagyszabású eszméjéből sokan
fújnak teli tüdőből látványos léggömböket, a múlt-
ismeret és a múlt elemzésére való hajlandóság
annál kevésbé jellemzi az országlakosokat. Ezért én
egy jól megválasztott magyar témájú dokumen-
tumjátékot hazafiasabb vállalkozásnak tartok
meg-annyi tripla kokárdás kollektív bódulatkeltési
kísérletnél. Ebből azonban e helyütt ennyi sok
is; a lényeg az, hogy a József Attila Színház
meghirdetett kísérletét, miszerint több évadon át
tartó sorozatot kívánnak szentelni a „nagy
színházi pereknek és botrányoknak", kitűnő,
témájában kiváltságosan adekvát ötletnek
tartom, és szívből kívánom, hogy ne haljon
hamvába.

Más kérdés, hogy a hazaihoz hasonló gyökér-
telen tudatú közönség számára ez az amúgy nem
különösebben bonyolult, ügyesen, de nagyobb
szellemi igények nélkül összeszerkesztett anyag
is túlságosan megterhelő volna; elvégre mélyíteni
csak meglévő ismereteket lehet. No de ez nem
jelent igazi vészt, elvégre a csöppnyi Aluljáróba
adott esetben a valamennyire tájékozott nézők
közül is feltehetően csak a színházi ínyencek
jönnek el, akiknek ha más nem, Fedák Sári és
Honthy Hanna, Básti Lajos avagy Heltai Jenő és
Molnár Ferenc neve mégiscsak mond valamit.
Rátkai Mártoné viszont bizonyára már kevésbé,
Rákosi Szidié, Küry Kláráé, Beöthy Lászlóé vagy
Feld Mátyásé pedig alighanem semmit. Mivel
egy pergő, az eseményekre koncentráló doku

mentumjátékot mégsem lehet ismeretterjesztés-
sel megterhelni, más módozatok lennének ajánl-
hatók: szakszerűbben becsempészett informá-
ciófoszlányok például, és még inkább markáns,
eszközeiben persze jócskán takarékosabb, de
mégiscsak színházi karakterű emberábrázolás;
elvégre aki nem ismeri a Hamletet, azzal is vala-
hogy meg szokta értetni a színművész, miféle
formátumú és jellemű figura is az obskúrus dán
princ. Végezetül elkelne egy okosan informatív
műsorfüzet is, amely az események hátteréről és
szereplőiről emészthető formában előadná a
főbb tudnivalókat. (Kiderülhetne belőle például,
hogy a Fedák-szalon egyik vendégeként éppen
csak megemlített Bágyoni Váró Andor Werner
Krauss Jud Süss-beli „hátborzongató gettózsi-
daját" magasztaló nyilas újságíró volt, a Fedákot
bécsi lakáshoz-álláshoz segítő Fiala Ferenc pedig
éppenséggel háborús bűnös - ennek híján nem
sokat ér a „name dropping".) No igen, tudom -
pénz kéne ehhez is. De talán még inkább mű-
gond. Amely hiánycikk lehet ott, ahol a szerény
szórólap Kürthy Klárát szed Küry helyett, s há-
rom kurtácska bekezdéséből az egyiknek a fele
így hangzik: „Mikor cseppet sem szép, rövidlátó,
ritkáshajú, gyenge hangú színésznő, színpadra
lépet (sic bizony), valami megmagyarázhatatlan
csoda kezdődött."

Ígértem még egy bevezető eszmefuttatást, ez
pedig a következő. Nem tudok egyetérteni sem-
minemű kollaboráns szerecsen mosdatásával,
így az írástudókéval és a művészekével sem.
Utóbbiak esetében álláspontom maradéktalanul
Szabó Istváné, aki a Mefisztóban mindent el-
mondott erről a témáról. Mindez nem jelenti azt,
hogy ha rajtam múlik, a háború után
végérvényesen leparancsoltam volna a színpadról
a zseniális Gustaf Gründgenst - nincs az a
patikamérleg, amely eldönthetné, a közönséget
1945 után gazdagító, netán igenis nemesítő
teljesítményei mennyire ellensúlyozták korábbi
szellemi és lélekrombolását. A lényeg azonban,
hogy a '45 utáni tapsolók is tudták, ki volt
Gründgens-Mefisztó, és ezt semmiféle
meghallgatásra érdemes forrás nem is óhajtotta
elmismásolni előttük. Mire pedig felnőhettek
volna az ártatlan tudatú nézői nemzedékek,
Gründgens és a többi

Gründgensek a természet törvénye szerint lassan
elhallgattak, majd kihaltak. Egy a lényeg: a
dolgokat tisztázni, a bűnösöknek bűnhődni kell, s
aztán esetleg jöhet a lehetőség az újrakezdésre;
akkor már csak a megbántottság mélységén,
esetleg az ízlésen múlik, ki kíváncsi az egykori
vétkesekre. Nálunk például Kiss Ferenc megbűn-
hődött, s tán még a börtönnél is jobban azzal,
hogy mire szabadult, tehetsége, életereje megfá-
radt, és korábbi sikereit, bár módja lett volna rá,
meg sem közelíthette. Megbűnhődött, bár más-
ként, száműzetésként megélt hosszú emigráció-
val és belső katarzissal, Páger Antal is; nem
tagadom, hogy hazatérése után jóformán hátsó
gondolatok nélkül, jó szájízzel tudtam élvezni
játékának azt a póztalan, nagyvonalú egyszerű-
ségét, amellyel: oly üdítően rítt ki a szocreál öb-
lögetős pátoszából. s igenis él bennem bizonyos
részvét a jelen hősnő - már tudniillik a
Nyáregyházán magára hagyatottan, nyomorúsá-
gos körülmények között tengődő, visszhangtala-
nul kimúló öregasszony. az egykori tündöklő
operettprimadonna iránt, aki leülte a magáét, de
még csak a "hulló csillagok" közé sem kerülhetett
vissza. Ezzel szemben, ha már itt tartunk: a
gyomrom kavarodik az egykori szélsőjobboldali
kurzus üdvöskéi láttán-hallatán, akik ápolt idős
hölgyekként és töretlen keblű honleányokként,
ízléses luxustoalettekben ruccannak haza a kül-
földi jómódból, s nyolc év lelkesült újságírói -
mert e téren a két koalíció szellemi aurája töké-
letesen megegyező - vagy nem zavarják meg az
ünneplés eksztázisát tapintatlan kérdésekkel,
vagy ha egy bocsánatkérő „igazisművésznő-
juteszembehogyisvoltcsak"-ot mégis megkoc-
káztatnak, mintegy fellélegezve érik be a díva
értetlen felháborodásával: nem is tudom, miről
beszél a szerkesztő úr, ez csupa szemenszedett
hazugság.

De ide azért még valamit. Nem enyhít a fele-
lősségen - de azért mégiscsak komédiásokról
van szó. Hogy ne mondjam: pojácákról. (Ennyi
mentség még a mai útszéli szélsőjobb színész
útitársainak is kijár.) Akik nem feltétlenül önálló
szellemi karakterüknek, intellektuális diszting-
válóképességüknek köszönhetik hírüket, nép-
szerűségüket. Akik képesek rá, hogy a közéleti
szerepet is úgy éljék meg, mint Iluskáét vagy
Poloniusét: teljes gőzzel bele, aztán másnap jö-
het Phaedra vagy Báni gróf, s a kétféle taps, a
kétféle siker, a kétféle hatás között sem
érzékelnek minőségi különbséget. És hátha egy
zaftos közéleti szerep még Claudiust is csinálhat
Poloniusból vagy Mágnás Miskát Bóniból! Foko-
zottan érvényes pedig ez a séma és ez a mentség
Fedák Sári esetében, aki alighanem pillanatnyi
hangulatai, zsigeri vagy éppen hormonális kész-
tetései miatt sodródott nem ide vagy oda, hanem
ide-oda: a Tanácsköztársaságban játszott szere-
pe miatt emigrálni kényszerült, később zsidó
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férjet választott magának, baráti körében is sok
volt a zsidó, akik mellett aztán, valószínűleg
ugyancsak hangulatai és esetleg érdekei szerint,
hol kiállt, hol nem, hogy aztán legvégül és végső
soron mégis odaadja márkának a maga jól hang-
zó nevét, s egyike legyen azon maroknyi színész-
nek, akit a szélsőjobb, sőt a nyilas uralom szín-
pompás papagájtollként tűzhetett fejdíszébe.
Merthogy ezt se feledjük: valóban maroknyian
voltak. A zöm - és nemcsak az exponáltan balol-
daliak, hanem az apolitikusok mellett a szalonké-
pes, tisztességes jobboldaliak és konzervatívok
is - nem kompromittálódott, és erkölcsileg sér-
tetlenül került ki a háborús évekből.

Nos tehát: a Fedák-ügy. s az ilyen című pro-
dukció.

Sorozatnyitónak: ötlet a javából. Szélsőséges
esete s egyben kvintesszenciája annak a skanda-
lumnak, amelybe a közélet porondjára tévedő
színész belekeveredhet. Az anyagot írta, szer-
kesztette és rendezte az eddig színésznőként is-
mert Radó Denise, aki a leginkább szerkesztő-
ként jeleskedik: a bírósági tárgyalás keretébe
foglalt retrospekció nem új, de mindig hálás és
hatásos dramaturgiai eljárás, amellett a retros-
pektív villanások is ügyesen vannak a szinte ki-
meríthetetlenül gazdag anyagból összeválogat-
va; a röpke kis snittek sokoldalúan exponálják a

Katona János, Láng József és Galambos Erzsi
a népbírásági jelenetben (llovszky Béla felvé-
telei)

kaméleon-Colombina jellemét és élettörténetét.
Az írói munka már kezdetlegesebb: az ilyen, se-
hol megállapodni nem tudó, az események és
jelenségek elmélyítésére eleve alkalmatlan mon-
tázstechnika sokkal jellemzőbb erejű, szelleme-
sebb, poentírozottabb szöveget, egyszóval igazi
írói munkát igényelne. A rendezés - az
arrangement-tól a komponáláson át fel a kon-
cepcióig - még iskolás, elemi szabályokhoz iga-
zodó, azokból sehol ki nem törő. Ügyes vonása
viszont, hogy kerüli az egyértelmű állásfoglalást.
Feltárja a Fedák ellen és Fedák mellett szóló

Román Judit, Galambos Erzsi (Fedák Sári) és
Szabó Éva

érveket, a színésznő politikai tartalmúnak csak
nagy jóindulattal nevezhető, politikai hatásukban
azonban eléggé egyértelmű, viszont annál válto-
zatosabb közéleti megnyilvánulásait, hogy végső
soron mintegy a nézőre bízza az állásfoglalást.
Legalábbis látszólag. Mert hogyan őrizze meg
objektivitását a néző (aki ráadásul az események-
nek csak a felszínét ismerheti meg), ha egy ma-
gába roskadt, megtört idős asszonyt lát maga
előtt, aki makacsul hangoztatja ártatlanságát,
szilárdan hisz felmentésében, és a végén össze-
omolva, magára hagyatottan ül a fejgép fényé-
ben?

Azt hiszem, itt, a színészválasztásban rejlik a
produkció legfőbb gyengesége. Régi vesszőpa-
ripám, hogy az olyan női szerepekre, amelyek
zsenge ifjúságuktól hajlott matrónakorig rajzolják
meg az alak pályáját, negyven és ötven év
közötti színésznők valók. Ez az az életkor, amely
a teljes életutat fókuszba gyűjtheti; az ilyen korú-
ak képesek még - kivált hajó színészek és vonzó
külsejű nők - hitelesen felidézni a húszas-har-
mincas életévek lendületét, frissességét, női-
asszonyi varázsát, és ők képesek némi smink
segítségével hitelesen megöregedni. Mármost-és
nyilvános megjelenés esetében ennek megál-
lapítása nem lehet tapintatlanság - Galambos
Erzsi nagyjából egykorú a népbíróság előtt álló
Fedákkal, aki alkalmasint maga sem tudta volna
hitelesen eljátszani ifjonti önmagát. Ez nem szí-
nészi erő vagy tehetség kérdése, hanem egysze-
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rű és megmásíthatatlan biológia. A pályakezdő,
reménytől és önbizalomtól sugárzó csitrit, a si-
kerei csúcsán tündöklő dívát, a csupa szexepil,
villódzó, izgató, szeszélyes-szerelmes asszonyt
a színésznő - aki ráadásul érthetetlenül előnyte-
len jelmezt is kapott - egy pillanatra sem hitele-
sítheti, s a játék paradox módon azért nem hat
kínosan groteszknek, mert Galambos-ösztönösen
vagy tudatosan - nem is játszik, inkább csak jelez;
mintegy ráutal azokra a színészi eszközök-re,
amelyekkel a múltban nagyon is el tudott volna
játszani egy hasonló figurát, amelyek ma is
rendelkezésére állnának, de amelyeket kibon-
takoztatni már nem érezne ízlésesnek. Az ered-
mény első látásra csak egy fakó, kedveszegett,
néhány rutinos külsőségre redukált alakítás, va-
lójában adott esetben nagyobb a veszteség. Egy
fiatalon és érett asszonyként is hiteles, női és
színésznői varázsának maradéktalan érvényesí-
tésére képes Fedák tudniillik a montázs villaná-
sain át is teljes képet rajzolhatott volna a politi-
kába elbitangoló komédiás, a vörös csillagot a
primadonnai bíborköpennyel, a zöld inget a sma-
ragdszínű estélyi ruhával naivul, objektíve mégis
bűnösen összetévesztő XX. századi Colombina
tragikomikus drámájáról, amelyet költőien sűrít
az előadás végén az Úr szózataként megszólaló
rejtélyes férfihang: „A színésznek csak a színpa-
don lehet igaza." Galambos Erzsi megtört, fény-
telen idős asszonya együttérzést kelthet a néző-
ben - amire Fedák maga csak igen viszonylago-
san szolgált rá -, de nem idézheti meg Fedák Sári
igazi - s megidézésre valóban érdemes - sorsát.

Radó Denise-nek egyebekben sem volt sze-
rencséje a szereposztással, mert bár az egyen-
ként négy, öt, hat, illetve hét szerepet alakító
további öt színészre nem hárul ekkora súly,
mindnek módjában lett volna fokozni az előadás
hatását, s talán egy kivétellel mindnek módjában
volt tovább rontani rajta; annak pedig, hogy a
rendezőnek kezdő művésznő alaposan megdol-
goztatta volna őket, nemigen látszik nyoma. Az
említett egyetlen kivétel Láng József, aki külső
adottságainak és nagy rutinjának hála, ha nem is
izgalmasan, de hiteles színpadi jelenléttel villant-ja
fel a rábízott, tekintélyes, idősebb férfialakokat. A
rutinjából gazdálkodik Szabó Éva is, de a
legkönnyebb ellenállásnak engedve a népszín-
műves tűzrőlpattanást variálgatja, pihentetve já-
téka valamikori őszinte emberi hitelét. Három
további társuknak azonban mintha a rutinjából
sem telne gazdálkodnivalóra, és bevallom, szá-
momra ez különösen fájdalmas olyankor, ha az
éppen megelevenítendő alakhoz személyes és
bensőséges viszonyom van. Ez a csinoska, de se
nem csillogó, se nem sugárzó ifjú hölgy (Román
Judit) volna Honthy Hanna? Ez a merev, minden
elegancia, báj és stílus nélküli komornyiktípus
(Katona János) Heltai Jenő és pláne Molnár Fe-
renc? Ez a jelentéktelen, vékonypénzű, legföljebb

nyeglének mondható mai srác, akit leginkább
egy brókerirodában tudnék elképzelni (Juhász
György), helyettesíti itt Rátkai Mártont és Básti
Lajost? Még a középszerűen megírt jelenetek is
bőven adnának rá alkalmat, hogy a nevezett
személyiségek és Fedák-Galambos közt szikrák
pattanjanak, hogy a néző egy-egy pillanatra
meg-érezze: szent szörnyetegek közé vettetett.
Igy inkább beszélhetünk szentségtörésről.

Jó volna azt hinni: nem törvényszerűen alakult
így mindez, nem a genius loci húzott le magához
egy érdekesnek ígérkező, sok lehetőséggel teljes

Ambivalens érzéseket kelt, ha egy negyed-
éves színinövendék Hamletként vagy Alceste-
ként lép föl a színházi közéletben. Nem úgy
értem, hogy Hamletet vagy Alceste-et játssza,
hanem hogy Hamletet vagy Alceste-et vindikálja
magának, színitanodai kereteken kívül,
ambíciója megvalósítására rendezőket
mozgósítva. Miért nem köti le a tan-órai
előmenetel? Miért nem a nevelde inkubáto-
rában, tanárok árgus tekintetétől kísérve, gondos
szakmai elemzések kereszttüzében fejleszti ké-
pességeit, gyakorolja jártasságát, bontakoztatja
tehetségét? Nem föladatom válaszolni a kérdé-
sekre. Inkább én is kérdezek. Vajon nem
tünetértékű-e, ha egy cselédkönyvért folyamodó
színész kitörni próbál a színészsorsból, a
szerepre várás örök kiszolgáltatottságából?
Nem elgondolkodtató-e, ha kényszeresen
Hamletnak és Alcestenek képzeli magát? Nincs-e
szerves összefüggés eme renitens alakok rossz
közérzete, világundora, belső diszharmóniája és
az ambiciózus színészjelölt tudatállapota
között? Nem a színházi édenkert egy késő
sugáráról van-e szó, mely bevilágítja ama sötét
foltot, ahol egykor a szereppel személyes
viszonyba keveredő színész türelmetlen
azonosulási vágya találtatott?

Nem tudom, csak kérdezem.
Menszátor Héresz Attila, a főiskolai Benedek-

osztály tagja, aki korábban Ruszt Józsefet biztat-
ta föl Hamletra, most Lukáts Andort - Ascher
Tamás egykori kaposvári Alceste-jét - vette rá A
mizantróp megrendezésére.

Alceste tehát egyetemista, akinek baja van a
világgal és önmagával - ennyit biztosan tudni
lehet, mielőtt még beülnénk a régi Thália Stúdió

kezdeményezést. Én mindenesetre a sorozat má-
sodik darabjára is nagy várakozásokkal indulok
majd. Esetleg még a harmadikra is. De akkor már
valóban csak az eredmény győzhet meg.

A Fedák-ügy, avagy kontra, rekontra, szubkontra,
Fedák Sári. Játék a dokumentumokkal (József Attila
Színház, Aluljáró)
Írta és szerkesztette: Radó Denise. Dramaturg:
Szokolai Brigitta. Játéktér: Éberwein Róbert. Jelmez:
Zsigmond Éva. Rendező: Radó Denise.
Szereplők: Galambos Erzsi, Szabó Éva, Román Judit,
Láng József, Katona János, Juhász György.

előadására. A hely kiválasztása telitalálat, külö-
nösen ha összehasonlítjuk az új Thália Stúdióval.
A lerabolt, meztelen térnek levegője van. Az
utcáról, a (bel)város érdes részéről jutunk a
sivár folyosóra és onnan a lakásba, amelyet a
hatvanas évek SZOT-üdülőkből kiselejtezett
csőgarnitúrájával rendezett be a díszlettervező
Ágh Márton. A helyszín átmenet egy lakás és
egy bérházban működő panzió, vendégház vagy
kollégium között. A liftből kilépve a szereplők
egyenesen a nagyméretű nappaliba jutnak,
amely egyben konyha is, egyik szögletében al-
kóvszerűen kiképzett női piperesarokkal. A lakó-
szobák a galériáról nyílnak, az egyikben Céli-
méne, a másikban Éliante lakik, de az ő szobáját
távolabb, a láthatatlan folyosón kell elképzel-
nünk, mert ugyanebből az irányból, föltehetően
egy másik helyiségből érkezik a házmesteri (?),
gondnoki (?), portási (?) teendőket ellátó Baszk.
Nem éppen jól szituált környezet. Éliante (Juhász
Réka) valószínűleg konzervatóriumba jár, hege-
dűtokkal érkezik, néha gyakorolni is halljuk a
szobájából. Alceste-nek bölcsészhallgatónak
kellene lennie, de erre semmi jel sem utal, intel-
lektusnak nincs különösebb nyoma rajta, Céli-
méne (Gryllus Dorka) pedig határozottan nem
értelmiségi típus.

Ascher előadása annak idején a polgári közép-
osztályra jellemző miliőben utalt a deklasszáló-
dott értelmiségi életformára; Lukáts még egy
fokkal lejjebb szállítja a „közeget", nála már totá-
lis az értékhanyatlás, mind a kultúra, mind a
hétköznapi emberi kommunikáció területén.
Mondhatni, általános értelemben a kulturálatlan-
ság és a nívótlanság uralja a terepet. Oronte
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