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A játék és valóság
hullámhosszain
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Páskándi Géza Szeretők a hullámhosszon
című darabja kitűnően indul. A jól
idomított férj az utcán dudál, hogy
megérkezett, ám az ifjú asszony, a
„tanácselnök szép leánya" még
marasztalja szere-tőjét, aki már a
nyakkendőjét köti. Nem, nem azért
marasztalja. A szerelmi együtt-léteknek
megvan a menetrendje: „Egy:
intellektuális beszélgetés, kettő: bevezető
játékok, három: lényeg, négy: utójátékok,
vagyis rövidített változata az elő-
játéknak, és végül ismét intellektuális
csevegés." Most már az utójátéknál tar-
tanak. Ez versben elmondott humoros
szóáradat, javarészt értelem nélküli mon-
datok nyakatekert rímekkel; magyarán:
intellektuális blődli. A blődli-játék ket-
tejük viszonyának alapjellemzője, melyet
az asszony kezdeményezett. A látszatra
ellenállhatatlanul vonzó és szellemes szó-
párbajjal az író és rendező az asszony
ürességét, céltalan és haszon nélküli éle-
tét is kritizálja.

'Az unatkozó szépasszony mindenki-
nek nevet ad: ő maga Hámorilla, a férj:
Ödödön, a szerető : Szürtevér. Életét csak
ezekkel a könnyed, tartalmatlan já-
tékokkal, „lebegéssel", bolondozással
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más iránti szerelmet. Egy vidéki felvá-
sárlókörútról Ödödön és a házvezetőnő már
mint leendő férj és feleség jönnek vissza.

Közben Hámorilla megnevelése is
folyik: üres, tartalmatlan szépasszonyból
neki való feleséggé. De még a korábbi
házasság keretében. Szürtevér egyetlen
házaspárt nem tudott elűzni Hámorilla
mellől, Bonifácékat. A „tanácselnök szép
leánya" ezért csak Bonifácot tudja
felhasználni, hogy kiugrassa Szürtevér
nyulát a bokorból. Az ki is ugrik, s hála
annak, hogy Szürtevér már gondoskodott
Ödödön jövendő családi boldogságáról, a
fájdalommentes legboldogabb vég
bekövetkezik.

Karinthy Márton rendezése több okból
igazán jó. Először is, több réteget épített az
írott darab köré. Magának a történetnek, a
cselekménynek a menete, azaz az írott
dráma egyik leglényegesebb rétege nem a
való életet asszociálja. Sem a szerelmi
háromszögekben, sem a társa-dalom
értékrendjében nem akkor és az-által lesz
tisztességes egy szerető maga-tartása, ha -
mielőtt az asszonyt elvenné - megfelelő
feleséget kerít a férjnek. Az írott mű értékei
a szavakban, a - jó értelmű -
bemondásokban, a szójátékokban, a
replikákban találhatók. S mivel a szavak
szintje többet mond és ad - humorban és
társadalmi mondanivalóban egyaránt -,
mint a cselekmény rétege, a rendező módot
kap, hogy a gyengébb cselekményszinthez
asszociáltasson. A lehetőség felismerése
igen jó színházi látásmódot feltételez.
Karinthy Márton a 20-as évek
némafilmjeinek sztorijait, kuplékat és a 30-
as évek édeskés, vidéki operettjeit
asszociáltatja a történethez. Ahol Páskándi
Géza ötlet- és szóbravúrjai ki-kihagynak,
ott Karinthy Márton növeli a színjáték
humorát, és az adódó rendezői
lehetőségekkel kitűnően élve, még
mondanivalóját is mélyíti. A háttérben,
tüllfüggöny mögött, időnként egy régi autó
körül folyik a némajáték, a fel-vonások
végén a némafilmekben szokásos
feliratokat villantanak fel, s a felvonások
nyitása és zárása remekül megválasztott
dallamokkal történik. Mindezek még
azoknak számára is egyértelművé teszik a
némafilmek „valóságlátását", akik sohasem
láttak olyat.

A rendezésnek azonban további érdemei
is vannak. Először: a színészek remekül
megmutatott jellemeket vonultatnak fel, s a
rendezői és színészi eszközök társadalmi
valóságunkból erednek. Min-den szerep
karakterszerep; nem követel

akarja leélni. Persze unja a mindig vidék-
re járó, felvásárlással foglalkozó férjét,
mert képtelen a játékokra, nincs vele egy
„hullámhosszon". A játékos élethez hoz-
zátartozik, hogy szeretője legyen, s
Szürtevér, ha fáradtan és unva is, de csi-
nálja a játékokat, tehát ő van a „hullám-
hosszon". Közben mégis beleszeret Há-
morillába, s arra is rájön, hogy Ödödön
tisztességes, becsületes ember, imádja
feleségét, büszke rá, de olyan otthont
szeretne, ahol rend van, és készen várja őt
a fürdővíz és a vacsora. Hámorilla pedig
ezekkel egyáltalán nem törődik. A férjnek
voltaképp egyetlen „hibája" van: soká
került rá a sor ott, ahol az értelmi
képességeket osztogatták. Emellett ab-
szolút jóhiszemű és jóindulatú, de soha
nincs egyetlen önálló cselekedete, de
gondolata sem. Az okok, hogy egy szo-
katlan manőver elindulhasson, mind
megvannak.

A két férfi pillanatok alatt barátságot
köt, s ettől kezdve Szürtevér tartja be-
folyása alatt Ödödönt. Vele ellenőrizteti a
szépasszony minden lépését, s még arra is
ügyel, hogy hajnalokig kártyázzanak,
nehogy a férj bemenjen felesége szobá-
jába. Kerít egy vidéki lányt házvezető-
nőnek, aki rendben tartja Ödödönnek a
lakást. Lényegében azonban nem ezért
kerítette, hanem feleségnek Ödödön
számára. A szokatlan manőver ugyanis
ez: csak akkor akarja elvenni Ödödöntől
feleségét, ha neki is talál hozzávaló fele-
séget. A házvezetőnő ilyennek ígérkezik;
s rábeszéli egyikre is, másikra is az egy-



nagyívű színészi koncepciót. Karakter
voltuk talán a történet vázlatos elmondá-
sából is kiderülhetett. Még Szürtevér is
karakteralak, pedig egy idő után ő moz-
gatja a cselekményt. Róla az égvilágon
semmit nem tudunk meg, sem múltjából,
sem jelenéből. Azt sem tudjuk, ami a
leglényegesebb lenne: mi az oka a „szo-
kásostól" teljesen eltérő, extrém manő-
verének. A „szokásos manőver" ugyanis
az, hogy a szerető vagy elveszi a feleséget a
férjétől, a férjre való tekintet nélkül, vagy
benne marad a háromszögben. Így
azonban valóban az, aminek Hámorilla
titulálja: „házi Makarenkó", s ezért válik
jellegzetesen karakteralakká.

Karinthy Márton úgy faragja és farag-
tatja meg a karaktereket, hogy nemcsak az
operettekhez, a némafilmek sztorijai-hoz
és ezek valóságlátásához, de a színészi
eszközökkel a mai valósághoz is hozzáköti
őket.

Először Pákozdy János Ödödönjével.
(Pákozdy Jánost ilyen jónak talán még
sohasem láttuk. Lehet, hogy róla is ki-
derül: nem pozitív-negatív hősök, de ilyen
rokonszenves, jobb sorsra érdemes
kisemberek alakítása illik színészi egyé-
niségéhez?) Kezének tétova mozdulatai,
szemhunyorításai és üres bámulásai,
homlok- és szemöldökráncolásai, ajkai-nak
üresjáratú mozgatása, a bal arcán
megjelenő ránc - mind az értelmi tom-
paságot, mind a tökéletes jóindulatot
sugározzák. De alakja nemcsak külsősé-
gekben él. Pákozdy János Ödödönje a
valóságban azok közé tartozik, akik az
életet - jó értelemben véve - a testükkel
élik, s azt tekintik az élet alapértékeinek,
amelyek a testhez kapcsolódnak. Nem „vad
bika", nem zabáló hasember; csendes,
nyugodt örömmel mégis csak a testet
szolgálja. Pákozdy János kitűnően állítja
elénk ezt a magatartást, és egyik
legrokonszenvesebb vonását: az emberek
iránti teljes jóindulatát. Sohasem akar
másokat megbántani, s az alakítás azt is
megmutatja, miért: saját vágyainak
érvényre juttatása másoknak fájdalmat
okozhat. Ugyanakkor azt felfogja, hogy a
férfiassághoz hozzátartozik a határozottság,
s mivel azt már nem veszi észre, hogy neki
nincs önálló gondolata, akarata - elhiteti
magával, hogy mások sugalmazása az övé.
Pákozdy János ezek-ben az önelhitető,
önáltató, önigazoló pillanatokban is kiváló,
mert biztonságának bizonytalanságát is
megmutatja.

Szemrepillát, az egyetemre hiába pá-
lyázó, belső görcsökkel teli házvezető-
leányzót Sír Katalin formálja meg. A ka-

rakter itt is tökéletes, s talán a legmélyebb
valamennyi között. Úgy áll, úgy beszél,
karjait olyan sután-görcsösen tartja távol
testétől, ujjait úgy tördeli félszegségében
és szorongásában, hogy a nézőtéren is
érezzük, ennek a figurának csuromvíz az
izzadságtól a tenyere, s hogy a lelke
mélyén mégsem ilyen lesütött szemű
szendeség. Egyik jelenetét a legigazabb,
legmélyebb színházi élmények közé so-
rolhatóan oldja meg. Anyja vidéken él, s
az ország különböző helyein rengeteg
rokona, ismerőse, volt osztálytársa és
tanára él. Amikor Ödödön Szürtevér
rábeszélésére - felajánlja, hogy egyszer
elviszi felvásárlókörútjára, megkéri a
férfit, látogassák sorba ezt a rengeteg
ismerőst. Sír Katalin úgy építi fel a jele-
netet, hogy a görcsös izzadtságból, a za-
vart és félszeg arcvonásokból, a suta
tartásmódból indítja, s úgy nyitja ki ezt a
dohos egyéniséget, hogy a végén a fél-
szegség is megmarad egy kicsit, és érez-
teti is: most, ezzel kezdődhet el ennek a
görcshalmaznak az az oldódása, az a
repülése az életben, amit fojtogató álmai-
ban kínlódva óhajtott magának. Igazi,
pompás színészi teljesítmény. Kár, hogy
a karakter ívét utolsó megjelenésekor
viselt ruhája kissé félrehajlítja. A ruha
apróság, de a színházi gyakorlatban még-
sem az. A piros, selyem estélyi annyiban
jó, hogy Hámorilla előző jelenetben
viselt ruhájára üt: elöl zárt, hátul igen
mélyen dekoltált, és nyíltszíni tapsot vált
ki, amikor Sír Katalin megfordul. Am a
hátul viselt dekoltázs kommuniká-
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ciója más, mint az elöl viselté: a tudatos
rafinéria jele. Nos, épp itt van a figura
ívének elkanyarodása: az előzőekben
megmutatott Szemrepilla kinyílásának íve
nem a tudatos rafinériába visz

Vári Éva Hámorillája egyértelműen ki-
tűnő a színjáték elején, majd később is
azokban a részekben, amikor a „tanács-
elnök szép leánya" könnyedségét, „le-
begését", játékosságát és felszínességét kell
megmutatnia. Technikailag kitűnően
képzett színésznő; észrevételünk szerint az
a színészegyéniség, aki a figurát mindig
inkább megmutatja, semmint átéli. Ez a -
inkább brechti, mint sztanyiszlavszkiji
ideáltípushoz tartozó - színészi magatartás
jobban érvényesül a komikus, szatirikus
vagy „könnyed" stb. figurák esetében, mint
a „komolyak" megformálásában. Hámorilla
intellektuális blődlijeit Vári Éva nemcsak
technikailag oldja meg remekül, de
bepillantást enged a figura mélységeibe;
megérzékelt ti, hogy a blődli nemcsak
vonzó játék, de üres, céltalan és haszon
nélküli életet leplez. A játékok pedig azért
kapnak életet - még ezt is megmutatja Vári
Éva -, mert Hámorilla álértékeket vél
valódiak-nak. A színjáték második
részében kevesebb lehetősége van a figura
ezen aspektusát megmutatni, s alakítása is
egyenetlenebb lesz. A teljes igazsághoz
hozzá-tartozik, hogy ebben az írott mű
cselekményformálásának is része van. Az
indítás nemcsak a szöveg szintjén kitűnő,
de valóságtartalma is itt a legerősebb. Az
életet játéknak vevő, mindig csak boldo-



gan „lebegni" akaró magatartás jelen van
társadalmi valóságunkban. Amikor azon-
ban - a darab első negyede után - Szürte-
vér veszi át az akciók irányítását, s arra
törekszik, hogy a csak kettőnek boldog-
ságot adó háromszöget egy mindenkit
boldoggá tevő négyszöggé alakítsa át,
ezzel párhuzamosan veszti el az írott mű a
valóságos élethez való asszociációk
lehetőségét, s a végén enyhe melodrámába
fullad. Így aztán Vári Éva számára is
megnövekszenek az objektív nehézségek.

Karinthy Márton érdeme még az is,
hogy a mű kissé hanyatló részébe egy
remekül megkomponált jelenettel behozta
a mai társadalmi tartalmakat. Szürtevér
féltékenységében és Ödödön segítségével
mindenkit elmart Hámorilla mellől, csak
Bonifácékat nem sikerült, s ők meg is
jelennek. Ostoba, kispolgári házaspár,
„divatos" (és lapos) elvekkel,
magatartással, tele álértékekkel. Hámorilla
saját könnyedebb életvágyainak
szükségszerű másik oldalát láthatja ben-
nük. Karinthy Márton e látogatás rövid
jelenetében a kispolgári, buta harsányság,
a lapos elveket a „hát ilyen az élet" alapján
mint mély életbölcsességeket szajkózó
magatartások, a divatos részegség, a „van
egy jó viccem" fordulatok, az ál-értékek és
áljópofáskodások olyan mai kavalkádját
teremtette meg, amely a szín-ház valódi
hivatásának egyik részét - a
megismertetést és rádöbbentést -
tökéletesen megvalósítja. Egy enyhe túl-
zással itt is találkozunk: Bonifácné toll-
kalapja annyira „csak-színházi-kalap",
hogy a jelenet valóságtartalmának töké-
letes és művészi megmutatásához nem
illik. Bonifác alakjában Koroknay Géza,
nejéében Antal Anetta megvalósította a
rendezői koncepciót.

Az írott műben és a színházi előadásban
központi helyen áll Szürtevér, a szerető,
aki a „hullámhosszon" van. Ahogy
említettük, róla semmit sem tudunk meg,
kivéve amit az írott mű - eléggé egyszerű -
alapszituációja róla tudni enged, azaz a
többiekhez való konkrét, aktuális
viszonyait. Így aztán mintha komolyan
veendő lenne a Hámorillának elmondott
szövege, miszerint ő városról városra,
országról országra járó hódító, aki csak
azokra a kikapós asszonyokra vadászik,
akiknek tisztességes férjük van, s akiket
éppen ezért meg kell leckéztetni. Persze a
szövegből semmi sem igaz. A többi
szereplő mindegyike hozzákapcsolódik
valahogyan a darabon kívüli valósághoz:
Hámorilla egy „tanácselnök szép leánya",

aki szépségének vagy az apuka pozíció-
jának járó vonzalmakhoz szokott, s aki
már diákkorában is hódítani és „lebegni"
akart; Ödödön felvásárló, akit kollégái és
főnökei felesége miatt irigyelnek, s az
asszony szépsége miatt hívják meg
vendégségbe; Szemrepilla falusi lány, aki
az egyetemre akart bejutni. Az író Szür-
tevért még ennyi szállal sem köti konkrét
drámai helyzeten kívüli valóságba, min-
denféle háttér nélkül mutatja be, még
polgári foglalkozása sem derül ki. Mind-
ez segít valahogyan abban, hogy
elhiggyük, a színpadi helyzetben
valószínűnek tartsuk ennek a „házi
Makarenkónak" a háromszög boldog-
négyszögesítésére irányuló manővereit,
illetőleg azt az el-képzelését, hogy
Hámorillát még az Ödödönnel való
házasságán belül kell megnevelnie. Ha
róla többet tudnánk, a valóságos tények
között és azok közül kinőve, törekvéseit
még valószínűtlenebbnek tartanánk.
Azonban így a figura a valóságból nincs
megalapozva. Ha a színésznek nincs
semmi szöveg hordozta ténybeli alapja,
módja és lehetősége sincs, hogy egy efféle
figura konkrét mozgató-rugóit
megmutassa. Nyilvánvaló, hogy őt a
Hámorilla iránti szerelme mozgatja, de ez
még sem az Ödödön boldogságát
elősegítő manővereit, sem azt nem ma-
gyarázza, hogy Hámorillát csak az Ödö-
dönnel való házasságán belül tudja meg-
nevelni.

Bárány Frigyes az adott helyzeten belül
egyenletes, jó színvonalú alakítást nyújt.
Színvonalát nemcsak a figura lehetséges
és kínálkozó túlzásaitól való mentesség
jelenti. Elsősorban az, hogy a brechti
színészideál-típus követelményeit - a
figura és alakítása közé helyezett
távolságot - mindig érzékelteti. Az írott
mű köré rendezett filmsztorifátyol vagy a
30-as évek vidéki operettjeinek szövedéke
az ő alakítása körül lebeg a legpreg-
nánsabban, de úgy, hogy mégsem válik
egy pillanatra sem valódi vagy egyszerűen
karikírozott amorózóvá, bonvivánná. A
figura és alakítása a végén azonban
összefonódik, amikor a szerelmes
Szürtevér úgy veheti el Hámorilláját,
ahogyan eltervezte. Bárány Frigyes szí-
nészileg még ezekben a pillanatokban is
hiteles.

A figura és alakításának ez az eggyé
válása Vári Éva alakítása során is be-
következik. Nem vagyunk egészen bizo-
nyosak abban, hogy e két figura és ala-
kításának eggyé válása a színjáték mon-
danivalóját erősíti. Amikor ugyanis ez
bekövetkezik, az előadás filmsztori- és

operettsíkja eltűnik, s marad a szerelme-
sek „legboldogabb vég"-valósága. S ezzel
az előadás mintha egy pillanatra meg-
kérdőjelezné eddigi kritikáját. A szöveg
is ad erre módot. Az intellektuális blődlit,
a játékot eddig az üres, komoly célok
nélküli szépasszony valóságaként pre-
zentálta és kritizálta. Ezt szolgálta a ren-
dezői szövet is. Most pedig a „megko-
molyodott" végben mindezeket már
olyan pozitív és vonzó lehetőségnek mu-
tatja, amiket csak az azonos hullámhosz-
szon levő szeretők valósíthatnak meg, de
házastársak soha. Ez a „tétel" és valósága
önmagában bizonyosan igaz. Itt
azonban, az eddig bemutatott vonatko-
zások között nem „többsíkúságként",

hanem enyhe ellentmondásként jelenik
meg: amit eddig az idézőjelbe tevéssel
kritikaként láttunk, az most általában a

szeretők-szerelmesek szép világává, il-
letve az ennek az elvesztésén feltámadó,
pozitív értelmű nosztalgiává változik.
Szürtevér és Hámorilla boldogszerető-
játéka a házasság melodrámájába érke-
zik.

Igaz, a színpadon mindez csak rövid
ideig marad érvényben. Az írott mű
utolsó szavának elhangzása után a ren-
dező újra felvillantja a filmsztorit az
ócska autóval, a szereplők némafilm-
mozgatásával, az ehhez illő zenével, s mi

újra a látottak kritikáját kapjuk.
*

Páskándi Géza darabját az egyik lehetsé-
ges jó megvalósításban láttuk a Pécsi
Nemzeti Színház bemutatóján. Karinthy
Mártonnak volt mondanivalója, jóllehet
nem mondott ellent az íróénak, rendezé-
sével hozzátette a magáét. Ha akadt is
egy-egy olyan eszköze, mely nem egé-
szen a neki szánt hatást váltja ki (például
Szemrepilla ruhájának dekoltázsa), ez
cseppet sem módosítja az előadás egészé-
nek mondanivalóját. Karinthy Márton
mondanivalójának lényegét az adja, hogy
a történést a társadalmi valóság alapján,
annak szemléleti oldaláról állítja elénk,
rendkívül mulatságosan, de sohasem ön-
célúan. A darab eredményeire épít, gyen-
géit jobbnál jobb - valóságtartalmakat
ábrázoló - színházi eszközökkel feledteti.

Páskándi Géza: Szeretők a hullámhosszon
(Pécsi Nemzeti Színház)

Rendező: Karinthy Márton, díszlet- és jel-
meztervező: Vata Emil.

Szereplők: Vári Éva, Pákozdy János,
Bárány Frigyes, Sír Kati, Koroknay Géza,
Antal Anetta.


