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lalása a többséggel szemben legföljebb részvétet vált-
hat ki, s nem katartikus, harcos együttérzést.

Csiszár Imre, az elôadás rendezôje hisz a darab igaz-
ságában és ennek az igazságnak a drámai, színpadi
hatékonyságában. A maga tervezte díszletekkel felvá-
zolja Stockmannék lakását, a kisvárosi lap szerkesztô-
ségét, a népgyûlés termét, a látvány azonban illúzió-
keltéshez kevés, lényegi közlendôje pedig nincsen.
Szakács Györgyi ruhái jellemet, társadalmi helyzetet,
a darabban elfoglalt álláspontot tükröznek. Önmagá-
ban azonban mindez érdektelen. A játék többnyire
rendben folyik, a népgyûlési jelenet kivételével,
amelyben a város érdeklôdô népének érzékeltetése
helyett tíz felbérelt randalírozó jelenik meg.  Ettôl lé-
nyegében az egész áldemokratikus játék, a demagógia
teljesen fölöslegessé válik, hiszen nincsen senki, aki
elôtt le kellene járatni, aki miatt el kellene hallgattatni
a leleplezésre készülô fürdôorvost. A csata már elôbb,
bizonyára a szünetben eldôlt. 

A színészek teljesítménye többnyire korrekt, Köles
Ferenc és Zayzon Zsolt szépen egyénítve mutatja be
a sajtómunkások szélkakas lelkesedését, majd megal-
kuvó átállását, Ottlik Ádám a mindig óvatos munkás-
mozgalmár ismerôs alakját hitelesen idézi meg,
Herczeg Adrienn Stockmann feleségeként érzéke-
nyen egyensúlyoz a családi béke féltése és a férj igaz-
sága melletti kiállás között, Fischer Lilian rokonszen-
ves a könnyen hevülô ifjú értelmiségi nô szerepében.
Németh János elegáns hajóskapitány, a némileg ko-
mikusan közhelyes körszakállt is méltósággal viseli,
Stenczer Béla viszont túlripacskodja az ostoba, ám ra-
vasz vén spekuláns figuráját. 

A két fôszereplô, a két Stockmann testvért alakító
Pál András és Széll Horváth Lajos azonban valami ke-
veset azért becsempész korunk levegôjébôl az elô-

adásba. Széll Horváth a mûsorfüzetben közölt nyilat-
kozata szerint hisz a polgármester igazságában, meg-
alkuvását a realitásokkal kötött szükségszerû, elkerül-
hetetlen kompromisszumnak értelmezi. A köz igazi
érdekének tudja, amit képvisel, tehát kötelességének
érzi, hogy a tények igazságát kiforgassa, ellehetetle-
nítse. A gazdasági érvek is mellette szólnak, legalább-
is romantikus antikapitalistának kell lennie annak,
akit nem képes meggyôzni arról, hogy a fürdôvendé-
gek hasmenésénél sokkal fontosabb érdekek forog-
nak kockán. Szikár, fanyar személyisége és módsze-
rei ellenszenvesek, de sokkal mélyebben gyökereznek
a valóságban, mint elragadóan kedves, mosolygós
öccsének ábrándos hôsiessége. Pál András a fiatalab-
bik Stockmannt gyermetegen naivnak, együgyûen
jámbornak, a világ dolgaiban járatlannak, a maga
szakterületén kívül mindenben tudatlannak mutatja.
Nemcsak szereti az életet, eltérôen gyomorbajos báty-
jától, nemcsak ragaszkodik az igazsághoz, nemcsak
merész fölfedezô kedvvel végzi dolgait, nemcsak ma-
kacsul kitart elvei mellett, de közben szinte folyama-
tosan ragyog. Mintha egy nem egészen e világi lény
lebegne néhány milliméterrel a padló fölött. 

HENRIK IBSEN – ARTHUR MILLER: 
A NÉP ELLENSÉGE (Pécsi Nemzeti Színház)

Fordította: Vajda Miklós. Jelmez: Szakács Györgyi.
Díszlet-rendezés: Csiszár Imre.
Szereplôk: Pál András, Herczeg Adrienn, Fischer
Lilian, Bogdány Bálint, Bogdány Péter, Széll
Horváth Lajos, Stenczer Béla, Köles Ferenc, Zayzon
Zsolt, Németh János, Ottlik Ádám, Ujláb Tamás.

em angolszászoknak Oscar Wilde egy buktatót
csempészett a Bunburybe: a címbe – The Im -

portance of Being Earnest – rejtett szójátékot, amelyet
tökéletesen csak a németek tudnak megoldani, lévén
náluk az „ernst”-nek (komoly) és az „Ernst”-nek (Ernô)
még az írásmódja is azonos (itt legföljebb az a bibi,
hogy az elsôt kisbetûvel, a másodikat naggyal kezdik).
Nálunk hol a „Viktor”-ral kísérleteznek (tudj’ isten,
miért, nekem újabban sûrûn cseng a fülembe a József
Attila Színház zenés változatának egyik slágere:
„Szeretlek, Viktor, Viktor, Viktorom…”), hol a Gyôzô -

vel, hol meg, mint most, Nádasdy Ádám változatában
is, a Szilárddal. Az elsô név magyar jelentésével a leg-
több nézô nincs tisztában (egyébként rosszul teszik), a
Gyôzô meg a Szilárd pedig nem hangzik angolosan,
idegen test marad a szöveg szövetében (de mondhat-
juk, Wilde szellemében, a textus kontextusának is). 

No de ezért a kis problémáért, amely fölött a közön-
ség gondtalanul elsiklik, kár lenne lemondani a
Bunburyrôl, amely a legsikerültebb (arisztokrata be-
ütésû) polgári vígjátékok egyike. Abban a polgári ma-
gabiztosságban fogant, amely Machiavellitôl, majd
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Goldonitól és Beaumarchais-tól Molnár Ferencig és
Shaw-ig jellemzi a mûfajt: a szerzô magabiztos öntu-
dattal tudja, hol a helye a világban és a társadalomban,
belülrôl ábrázol, és pontos mûvészi arányérzékkel
méri fel, mennyi csipkelôdést és iróniát vagy éppen ci-
nizmust engedhet meg magának. (Oscar Wilde öntu-
data is felhôtlen volt: sorsát a homoszexualitás csupán
külsô nyomás és kényszer hatására fordította tragikus-
ra.) A poén, amely Molnárnál is kikezdhetetlen hatás -
eszköz, Wilde-nál paradoxonná hegyezôdik; ez az ô
egyedülálló hozadéka, nem utolsósorban ettôl klasszi-
kus. Az irónia és a paradoxon fûszerezi, kiteljesíti, sôt
némiképp relativizálja az ábrázolt világ megnyugtató
örökkévalóságát, de csak szigorú keretek közt: a hibát-
lanul felépített szellemes vígjátéki cselekményt, az
egyöntetûen vígjátéki jellemábrázolást és hangvételt
egy pillanatra sem ingatja meg.

A Radnóti Színház konvencionálisan mulattató elô-
adása, szó se róla, vígjátéki elôadás, és borús napjaink
közönsége hálás is érte. Ráadásul matinén vagyunk, a
népszavazás nyomasztó napján, voksolás (vagy nem
problémátlan iskolakerülés) és eredményhirdetés kö-
zött; megérdemeljük, hogy némi kedves, könnyed, ko-

molyan nem veendô bonyodalom után minden meg-
oldódjék, három szerelmespár is révbe érjen, a szín-
padot a túloldalról idecsempészett operett arany fénye
öntse el. Szlávik István tartózkodóan tetszetôs színpa-
da, párja, Szakács Györgyi elegáns és/vagy bájos jel-
mezei szendén keretezik az idillt (legföljebb Cecily
második toalettje mutatja nyaktalannak a szép Marjai
Virágot), minden rendben van.

Valló Péter magabiztosan szerény olvasatát csupán
Csomós Mari (Lady Bracknell) borítja fel; ô ugyanis el-
játssza, amiért Oscar Wilde-ot játszani érdemes. (A ren -
dezô hozzáállásának langymelegérôl tanúskodik, hogy
ráhagyta.) Megfellebbezhetetlen autoritású, minden
ízében úri, sôt fôúri kompozíciójából belülrôl, mintegy
„naivul”, tökéletesen megjátszott spontaneitással fakad

az irónia, a poén, a paradox: egyszerre rínak ki a figu-
rából, és teszik kerekké. A közönségnek ez ellen sincs
kifogása: végigkacagja replikáit. Persze legyünk méltá-
nyosak: Csomósnak nem kell végigjátszania a cselek-
ményt, Wilde két többé-kevésbé zárt, ülve elôadandó
bravúráriával hozta kényelmes helyzetbe.

Mindamellett ez a kettôs játék a többi szereplô ese-
tében sem volna lehetetlen – ha a rendezô kikötötte
volna, illetve ilyen munkára építi koncepcióját. Valló
egyébként nem tiltotta ezt a játékmódot, hiszen olykor
Wéber Kata (Gwendolen) is megpróbálkozik vele, és
jól is áll neki; de nem is követelte meg, talán abban
bízva, hogy az elôadás enélkül is megáll a lábán.
Különös, hogy a karaktertudatos Csányi Sándor (Jack
Worthing) sem bíbelôdik stíljátékkal; Debreczeny
Csabával (Algernon) karöltve két szabályosan sápatag,
egymástól alig megkülönböztethetô molière-i szerel-
mest teremtenek. Talán még ennél is furcsább, hogy
még az ilyen stílusjátékra par excellence alkalmas inas-
figurák alakítói (Kocsó Gábor, Karalyos Gábor) sem tar-
tanak igényt úgynevezett kabinetalakításra, és beérik a
szöveg felmondásával; és nemhogy stílbravúrra, de
még szimpla figurateremtésre nézvést sem kapott el-

igazítást Martin Már ta
(Miss Prism) és Szom -
bathy Gyula (Cha suble
tiszteletes). Marjai Vi -
rág (Cecily) más eset: ô
mintha megpróbálna a
hamvas szubrett alak-
jába némi kontraár-
nyalatot csempészni,
de itt az áttétel nélküli
negéd és durca kevés. 

Üsse kô, elôzô este
a Van Gogh szerelmén
bezzeg nem lehetett ily
felhôtlenül szórakozni;

ott arcul csapott bennünket a rendezôi szándék. Valló
Péter kesztyûs kézzel, sokkal több tapintattal nyúl
hozzánk.

OSCAR WILDE: BUNBURY (Radnóti Színház)   

Fordította: Nádasdy Ádám. Dramaturg: Morcsányi
Géza. Díszlet: Szlávik István. Jelmez: Szakács
Györgyi. Rendezôasszisztens: Ôri Rózsa. Rendezô:
Valló Péter.
Szereplôk: Csomós Mari, Wéber Kata, Debreczeny
Csaba, Kocsó Gábor, Csányi Sándor, Marjai Virág,
Martin Márta, Karalyos Gábor, Szombathy Gyula.

Martin Márta (Miss Prism),
Csányi Sándor (John
Worthing), Marjai Virág
(Cecily Cardew) és
Debreczeny Csaba
(Algernon Moncrieff)
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