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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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Szabó Győző) már nem egyszerűen kétes szín-
onalú szonettet ír, hanem azt kazettáról beját-
zott kísérettel a legsilányabb tömegkultúra piaci
ermékeként interpretálja mint valami popszámot.
caste (Rusznyák Gábor) és Clitandre (Hu-szár
solt) primitív bunkók, akik bambán bámul-nak
aguk elé, vagy bunyóznak, nehéz elképzel-ni

óluk, hogy verniszázsra járnak, vagy a klakkot
ezénylik a színházban; ízlésük maximum az ak-
iófilmekig és a popkoncertekig terjedhet. Az a
étségbevonhatatlan szellemesség, amely Petri
yörgy Moliére-hez képest szándékosan egysze-
űsített és költőietlenített fordításán is átüt, foko-
ott diszkrepanciába kerül a szereplők szellem-
elenségével. Hogy ne mondjam: általános em-
eri színvonaltalanságával.

Nyilvánvaló, hogy ebben a közegben Alceste
em lehet elvont intellektuel. Eltekintve attól,
ogy föltehetően sem Lukáts, sem Menszátor
em az a típus, aki szereti az elvont intellektue-

eket, ebben az esetben Alceste mindenképpen
letidegenné válna, és - egyébként a moliére-i
redetinek megfelelően - komikus árnyalatot
apna. Akkor pedig veszítene fölforgató szelle-
éből. Ez viszont lehetetlen: a mai elemzés Al-

este-et morális pozícióba, a romlott erkölcsök, a
orrupció és az általános hipokrízis ostorozó-
aként akarja látni. Menszátor alkatilag kellően
sötét", lefojtott, robbanásveszélyes figura, aki
em intellektuális üzeneteket küld a világ állapo-
áról, hanem zsigereiben érzi az undort. Alceste-
e egyfelől rendkívül zárkózott, önreflexív, szinte

ár kommunikációképtelen, másfelől mintha
ég mindig volna benne valami a gyermeki cso-
álkozásból és hitetlenségből, amellyel a dolgok
lakulását kíséri. Az alakítás javára és egy-
zersmind a hátrányára válik a túlzott ben-
őségesség, ami inkább valami szomorúsággal,
intsem indulattal ruházza föl a nonkonformistát.

Lukáts valószínűleg saját introvertált színészi
abitusát ajánlja föl Menszátornak, amikor belső
zemlélődésre készteti, és a puszta jelenlét inten-
itását kívánja meg tőle. Nem veszi azonban
igyelembe, hogy a fiatal színésznek még nem
ehetnek olyan gazdag belső tartalmai - nem
eszélve a kifejezésükre szolgáló eszközökről -,
melyek igazolnák ezt a fajta passzív szerepföl-
ogást. Másrészt Menszátor impulzívabb, exp-
esszívebb alkat, érezhetően olyan belső energi-
k feszítik, amelyek fölszínre törve nagyobb
mplitúdójú érzelmi megnyilvánulásokat, élesebb
áltásokat, színesebb játékot eredményeznének.
em az „alakítást", a forszírozott külső

ntenzitást hiányolom, hanem a színészi alkat
redendő természetének fölismerését és ren-
ezői támogatását. Ennek hiányában Menszátor
lceste-jének vannak kifejezett üresjáratai, kivált
mikor kívül kerül a jelenet centrumán. Még
rámai csomópontokon is, például Céliméne le

velének fölolvasásakor. Néha egyszerűen nem
tud mit kezdeni magával, ami nem róható föl egy
kezdő színész hibájaként, különösen mivel van-
nak szép megoldásai. Ezek közül is a legszebb a
végső távozás, a bulizó társaságot megvető
gúnnyal, makabrikus mosollyal magára hagyó
deviáns elmenetele. Ebből látszik, hogy volnának
az alakítás számára kihasználatlan tartalékok. (Az
már rendezői kérdés, hogy hová a nagy kimene-
tel. Valószínűleg albérletbe. Vagy az Eötvös-kol-
légiumba.)

Alulértelmezettnek tűnik Alceste és Céliméne
viszonya. Gryllus Dorka Céliméne-je tucatcsaj;
az a közönségesen rágózó-hetyegő, jelentékte-
len, hülye kis tyúk, aki mindamellett-vagy éppen
ezért - fölhívja magára a hasonló kaliberű férfiak
figyelmét; épp csak azt nem érteni, hogy
Alceste-ét mivel. A szexualitás, a közönséges-
ség, akár a primitív vulgaritás markánsabb jelei
hiányoznak. Céliméne a moliére-i kontextus
szerint valaki; ha másnak nem, Alceste von-
zalmának ezt igazolnia kell.

Két sápadt, vértelen figura: Juhász Réka
Eliante-ja és Hevér Gábor Philinte-je. Koncep-
ciózusan vértelenek, Éliante a középszerű tö-
rekvő, Philinte a simulékony konformista, akit
Hevér szinte már fölstilizáltnak ható szobahang-ter-
mészetessége, álnaturalizmusba rejtett miniatúra-
technikája végletesen ellenszenvesnek mutat.

Szabó Győző látványosan megoldott Oronte-
magánszámából csak az nem derül ki, hogy a
punkba oltott, költői ambíciót tápláló kommersz
dalszövegíró hogyan kerül ide, és miért éppen
ennek a láthatóan outsider Alceste-nek a vélemé-
nyével szeretné hitelesíttetni magát.

Zborovszky Andrea alkoholista Arsinoéja az
előadás legrutinosabb, színészi eszközökkel leg-

Vajon hogy kerülnek 1998-ban egy miskolci
színpadra vöröscsillag-fejű emberek, éhe-
ző szegények, sztrájkoló munkások? Mit
keres ott egy lelkiismeretével küszködő
chicagói konzervgyáros és Szent Johanna,
polgári nevén Johanna Dark, akit éppen elbocsá-
tanak az Üdvhadseregtől? A kérdések naivnak
tűnnek, de azért ismerjük el, a mai színházban
nem divat olyan nyíltan és didaktikusan társadal-
mi kérdésekről is szólni, mint az Brecht ritkán

gazdagabban kidolgozott („legprofibb") alakítá-
sa. A róla szóló Céliméne-monológban is abszo-
lút mértékben magára vonja a figyelmet, amint
ideges ujjakkal cigarettákra gyújt, italt tölt, és
közben számot ad egy finomkodó kékharisnya
sznob pszichopatológiájáról.

Az időnként különféle háztartásbeli foglala-
tosságokkal bealkalmatlankodó, gondnoki Baszk
(Bánki Gergely), a rémületében bevizelve érkező
DuBois (Jánosi Dávid) és a törpe motorosfu-
tárként idézést kézbesítő becsületbírósági tiszt
(Köleséry Sándor) az előadás érdekességi fokát
hivatott emelni. Az említettekhez képest fősze-
replő a gyakran használt lift, amelyben többek
között a darabkezdő Alceste-Philinte-dialóg is
zajlik, oly hosszan, hogy azalatt körülbelül a
negyvenedik emeletre érkezhetnének föl a sze-
replők. Céliméne falra szögezett kerékpárt teker,
Oronte színrelépte után a zongora mellé helyezett
valamibe vizel, Acaste és Clitandre Oronte-ot
szidva töttyedt medicinlabdán tölti ki a mérgét,
Alceste pedig leoldott nadrágszíjjal, próbababát
pajzsul tartva támad Céliméne-re, és feldühödve
spontán öntudatlansággal magával hurcolja a
liftbe az arra tévedt Baszkot. Ezek az ötletszerű
pótcselekvések a gondosabb elemzés hiányát
takargatják.

Moliére: A mizantróp (Kleiszter Ugrócsoport a Thália
Stúdióban)
Fordította: Petri György. Zene: Rusznyák Gábor, Varjú
Vilmos. Díszlet: Ágh Márton. Jelmez: Salamon Eszter.
A rendező munkatársa: Taschler Andrea. Fény, hang:
Pethő József. Rendező: Lukáts Andor.
Szereplők: Menszátor Héresz Attila f. h., Hevér Gábor,
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játszott darabjában, A vágóhidak Szent Johanná-
jában történik.

A német író 1931-ben a gazdasági világválsá-
got kiváltó közgazdasági törvényszerűségeket és
ezek társadalmi hatásait tette dráma tárgyává. A
tanító célzat mellett azért kellő iróniával is élt,
hiszen nehéz komolyan venni például a kereslet-
kínálat alakulásáról drámai jambusokban vitázó
állattenyésztők és konzervgyárosok jeleneteit. Az
iróniánál jóval keserűbb stílushatású azonban az,
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