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rupcióra, manipulációra, az emberi minőség ha-
nyatlására, a végeredmény véletlenszerűségére
irányítja a figyelmet.

Szolnokon viszont zenés vígjátékká alakult a
Tisztújítás. Várady Szabolcs verseire Másik János
gusztusos múlt századi románcokkal toldotta
meg az előadást. Szőke István pedig harsány
népszínművet rendezett. Szegő György csinos,
tiszta kisvárosi utcát, udvart, szobabelsőket va-
rázsolt a zsinórpadlásról leereszkedő festett
vásznakra, Fekete Mária elegáns reformkori ru-
hákba öltöztette a szereplőket. A rendező pedig
szokásához híven folytonos hangoskodásra bír-
ta őket. Kiváltképp Dobos Ildikó altja érvényesül,
úgy szól, mintha süket lenne a főorvas felesége. A
szereposztás egyébként nagyrészt véletlen-
szerűnek tetszik, három-négy férfiszerepet nyu-
godtan fel lehetne cserélni. Alkatilag jellegtelen,
színészileg jelentéktelen figurák szakszerűen
ágálnak a színpadon. Kivétel Czibulás Péter, aki-
nek a főorvos szerepében akadnak emberi pilla-
natai, és Kaszás Mihály, aki viszont mintha A re-
vizorból lopta volna át Hajlósi aljegyző erősen el-
rajzolt alakját.

A népszínműves, vígjátéki szándékot mutatja
az is, hogy a házasság és a politikai karrier kettős
boldogsága felé tartó szerelmes még bonviván-
nak is túl fiatal, Várnai Szilárd mintha egyenesen
az iskolapadból csöppent volna a szolgabíró-
ságba. Igaz, nagyon rokonszenves, és szépen
énekel, de a kiérlelt politikai nézetek éppoly távol
állnak tőle, minta szép özvegy iránti hosszan tit-
kolt, tartózkodó szenvedély. Ez utóbbi vonatko-
zásban azonban legalább némi kamaszos gátlá-
sossággal kölcsönöz realitást a figurának, ami
azonban nemigen illik a jövendő alispáni hivatal-
hoz. Kéner Gabriella víg özvegye szép és fiatal,
de alapvetően hamis. Bátorsága meggondolat-
lanság, életkedve hisztéria, cselszövénye pusz-
tán könnyelmű kockázatvállalás.

Az előadás különben szórakoztató. Kellemes
tavaszi mulatság, alkalmas évad végi jutalom a
hűséges bérlőknek. De a bemutató idején
valószínűleg senkinek sem juttatta eszébe a
közelgő választásokat. Akárcsak a kaposvári
előadás. Az többről szólt a napi aktualitásnál, a
szolnoki kevesebbről. A maga módján mindkét
produkció igazolta, hogy mit ér színházban a
ternatikus időszerűség.

Mindkét előadás rendezőjét dicséri egyéb-
ként, hogy egyikük sem próbálta meg közvetlenül
aktualizálni a reformkori darabot. Mindketten
kerülőutat válsztottak. A kaposvári produkció a
modernizáció görcseivel szembesíti Nagy Ignác
vígjátékát, a szolnoki egy felpörgetett, kihango-
sított népszínművé alakítva szeretné hozzánk
közelíteni. Az előbbi szellemi, mentalitásbeli kö-
zösséget talál jelen és múlt között, az utóbbi a
színpadi forma külsőségeinek hiszterizálásával

próbál közelebb kerülni izgágább korunkhoz. Az
előbbi az emberi lényegben, jellemben, viselke-
désben talál hasonlóságokat, a másik csak a
kocsmajelenetek komikumával tud hatásos len-
ni. Az előbbi úton messzebb jutni. Az utóbbi is
járható. De csak helyben.

Nagy Ignác: Tisztújítás (kaposvári Csiky Gergely Szin-
ház)
Dramaturg: Eörsi István. Zene: Hevesi András.
Díszlet: Khell Csörsz m. v. Jelmez: Cselényi Nóra.
Segéd-rendező: Hock László és Hornung Gábor.
Világítástervező: Bányai Tamás. Rendező:
Bezerédi Zoltán.
Szereplők: Hunyadkürti György, Pogány Judit, Bör-
csök Enikő, Csapó György, Spindler Béla, Lipics Zsolt,

Anita szereti Csíkot, de Csík már nem szereti
Anitát. Anita gyereket vár tőle, de a fiúnál
már más van soron, most éppen (Kitty,
aki Fruzsina utóda. Kitty természetesen
féltékeny Anitára, mert tudja, hogy Anita emléke
nem múlt el nyomtalanul, és bármikorfiel-
lobbanhat a fiúban a szenvedély. Anita kiábrán-
dult, magányos, önmagát keresi, csapong, sze-
szélyeskedik, toporzékol, magába zuhan, haza-
költözik, ócska kalandokba keveredik; di Rosa
nője lesz, „Olaszba" menne pénzt keresni, de
magára csodálkozik, „jé, konzumálok".

A rámenős Kitty megszerzi Csíkot, de érzi,
napjai meg vannak számlálva, színész
barátjának időről időre új hús kell. A poszterekkel
kistapétázott legénylakásban megjelenik
Fruzsina, a szintén átejtett exbarátnő, hisztizik
egy sort, picinykét beletörli a fiúba topánkáit,
majd visszakullog Lovasshoz, egy nála korosabb
férfihoz. Lovassról tudni kell, hogy Anita apja, s
közepesen blazírt, közepesen cinikus, ám hamleti
(s peclagógiai) szenvedélyekkel megvert
kórboncnok; szívek, tüdők, zsigerek tudora.
Lovass atyához illőn szereti Anitát, s mint már
jeleztük, momentán együtt él lánya barátnőjével,
Fruzsinával.

Minderre csak fokozatosan derül fény, Anita
mintegy véletlenül találkozik össze az apja ágyá-
ból tápászkodó lánnyal, merthogy fájdalmasan
becsődölt viszonya után épp haza készül
költözni apjához.

Négy nő, négy férfi szövögeti s bontogatja a
szerelmi történet hálóit, a három vetélytársnő-
modell szenvedélyét a „beérkezett" énektanár-
nő, Kati női pályája ellenpontozza: egy szétesett,

Znamenák István, Némedi Árpád, Tóth Béla, Szula
László, Kelemen József, Törköly Levente, Csapó
Virág.

(Szolnoki Szigligeti Színház)
Zene: Másik Jár os. Versek: Várady Szabolcs. Díszlet:
Szegő György. Jelmez: Fekete Mária m. v. Zenei
vezető: Verebély József. Rendezőasszisztens:
Czeizel Gábor. Rendező: Szőke István m. v.

Szereplők: Czibulás Péter, Dobos Ildikó, Kéner
Gabriella, Magyar Tivadar, Várnai Szilárd, Kaszás
Mihály, Vasvári Csaba, Kákonyi Tibor, ifj. Ujlaky
László, Horváth Gábor, László Sándor, Gombos
Judit, Szabó Csaba, Árva László, Czakó Jenő,
Czákler Kálmán, Fazekas Attila, Szöllősi Zoltán.

de pragmatikus erőszakkal egybetartott kapcso-
lat csömörével„ a háttérben egy ajándékul hátra-
hagyott gyermekkel. A középkorú Lovass Itáliá-
ba szakadt, kétes egzisztenciájú barátja, di Ro-
sa, valamint annak háziszolgája teszi teljessé a
férfiak galériáját. Di Rosa idegenbe szakadt ha-
zánkfiá, aki önmagát keresni tér meg az immár
szabad hazába; Saturnio, di Rosa mindenese
afféle slapaj, aki rendre elvégzi a piszkos munkát
gazdája helyett. Saturnio együtt él Katival, akit
szívből utál, és aki foggal-körömmel ragaszkodik
hozzá, holott jól tudja, a fiú ugyancsak Anita után
ácsingózik.

Gyanúsan közhelyes, banálisan hétköznapi ez
a szerteindázó s önmagába visszakapcsoló-dó
szerelvi körtánc. A dráma dialógusai, figurái és
szituációi i:3 ilyenek: hétköznapiak, laposak. (A
szereplők nevei - két kivétellel - ugyanezt a
közhelyéletérzést tudatosítják: divatos tucatne-
vek. S aligha véletlen, hogy a dráma címe az
egyik ilyen név lesz.)

Németh Ákos új darabja, úgy vélem, mind-
ezek ellenére duplafenekű és csavaros logikájú
színpadi játék. Zavarba ejt sablonos dialógusai-
val, banális szerelmi epizódjaival, kiszámítható
fordulataival. fekélyesnek és banálisnak tűnnek
figurái, földhözragadtnak mutatkoznak darabjának
szituációi. Közhelydramaturgiája mégis rafi-
náltan kidolgozott és drámai erővel teli. A szerző
olyannyira levegősen és látszólag lazán fölskic-
celve alkotta meg figuráit és szituációit, hogy egy
rendező és egy színház úgyszólván bármit „ki-
hozhat" belőlük. A rendezőnek és a játékosok-
nak legelőbb is ki kell tölteniük az epizódok s a

KOVÁCS DEZSŐ

MEG KELL A SZÍVNEK SZAKADNI

NÉMETH ÁKOS: ANITA
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dialógusok közötti gondolati szüneteket, „üres
helyeket". A szerző instrukciókkal sem köti gúzs-
ba az előadókat, a dráma szerkezete, építkezés-
módja mégis meglehetős pontossággal jelöli ki a
játék lehetséges erőterét. A közhelydramaturgia
akkor élteti a darabot, ha a rendező (s a játéko-
sok) fel tudják mutatni és meg tudják érzékíteni
az életszerű banalitásokba kódolt abszurditáso-
kat. A közhelyek, tudjuk, mindig sűrített életböl-
cseletet fogalmaznak meg hétköznapivá kopta-
tott gondolati-nyelvi klisékben. A Németh-dráma
paradoxona, hogy pontosan e banalitásokra ala-
pozva fogalmazza színpadra a földhözragadt
hétköznapiság poézisét, s fölszikráztatja a le-
pusztult viszonyok mélyén meghúzódó, robbanó
feszültségeket. A színrevivők életveszélyes mu-
tatványra kényszerülnek, hiszen ha színpadi
eszközökkel (stilizációval, tempóval, ritmussal
stb.) nem „oldják föl" e közhelyeket, s nem mu-
tatják meg a sztereotípiák mögötti banális viszo-

Koltai Róbert (di Rosa) és Kerekes Éva (Anita)

nyok abszurdba hajló igazi természetét, a játék
maga is beleragad a közhelyes mindennapiság-
ba. A „csak ő kell" vagy a „minden szenvedély
elhamvad egyszer'-típusú panelek a hozzájuk
tartozó szituációval és metaforikus jelentéshát-
térrel egyszerre lehetnek a világ legbanálisabb
történetének s a hétköznapi rutinná sivárult ab-
szurditásnak a hordozói. Németh Ákos drámájá-
nak villódzó életképekből szőtt jelenetfüzérét
minvégig e paradoxon élteti: a banális nyelv, a
szituációk közhelyes vázlatossága mindennapi
létünk kisszerűségéből és sivárságából villantja
föl az emberi viszonyok töredezettségét, seké-
lyességét és ürességét.

A szerző, szépen gyarapodó drámaírói
oeuvre-jének tanúsága szerint, jelentékeny élet-
ismerettel, pszichológiai érzékkel és szituációte-
remtő erővel rendelkezik. Élményei nem irodalmi
fogantatásúak, s nem a dráma- vagy a színház-
történetből eredeztethetők, mint számos kortár-
sánál, hanem a nyers, kozmetikázatlan, megélt
életből. Nem büszkélkedik stilisztikai bravúrok-
kal, ám alkalmanként, mondhatni, szemérmesen

megcsillogtatja költői erejét. Elejtett képei, ha-
sonlatai erőteljes poézisükkel szakadnak ki a
közhelyes mondatfolyamokból. Metaforái is
színházi természetűek: „Átitatja az eget a fény,
mint a vér a vattát" - ezt a kórboncnok szerető,
Lovass mondja kedvesének egy didergős hajna-
lon.

Németh Ákost, a már szinte kamaszfővel ter-
mékeny drámaszerzőt korán megkísértették
Thália édes szirénhangjai. Mára sokat megtanult
a színház valódi működéséről, tudja, hogy gya-
núsan sikeres, s hogy szorgos és termékeny
drámaíróként ingoványos talajra tévedhet.
Nyilván szembenézett azzal, hogy drámaírói
küzdelmét elsősorban önmagával kell
megvívnia.

Mácsai Pál gyorsan pergő képsorozatba, he-
gyes staccatók ritmusára fűzte föl a dráma epi-
zódjait a Radnóti Színházban. A sebes
képváltások újra meg újra ismétlődő
háttérzenéje a szituációk monotóniáját
nyomatékosítja: végtelenített filmtekercsként
pereg előttünk a szerelmi verkli, s bár van
végkifejlet, hiszen valaki megöl valakit (Saturnio
di Rosát), s másvalaki úgy dönt, hogy új életet
indit el (Anita), a történet bármikor folytatható,
ismételhető. Ami ugyan karakteres
drámaértelmezést sugall, ám annak a veszélyét
is magában rejti, hogy a felpörgetett ritmusú já-
tékban nem jut idő a szituációk elmélyült kidolgo-
zására: elnagyoltak, vázlatosak maradnak a je-
lenetek, s pontosan ama pici distancia nem te-
remtődik meg, ami elemelné a játékot a minden-
napiság naturalizmusából.

Pedig Mácsai szinte optimálisan osztotta ki a
szerepeket, s színészei - főként a modellek
megformálói - erőteljesek, hitelesek. Igaz, van
is mit eljátszaniuk: a szerző plasztikusan és em-
patikus erővel formálta meg nőalakjait. Szereti
őket, hát húsból és vérből mintázta meg figuráju-
kat. Nem így a férfiakét, akik - Lovass kivételé-
vel - vázlatszerűbbek, elmosódottabbak (és
persze kevésbé rokonszenvesek) a nőknél.

A szerelmi hálóban vergődő-ficánkoló szép-
séges modelleket Kerekes Éva, Kováts Adél és
Tóth Ildikó játssza. Kerekes Anitája lobbané-
kony, belső tüzektől izzó, tétova és tudatos nő:
vergődik, mert megalázták, de büszke, mert tisz-
tában van erejével; magába zuhant kislány és
kőkemény, számító nő. Koraérett, tapasztalt,
gyűrődéseket viselő teremtés. Unott és szenve-
délyes, cinikus és romantikus, szeszélyes és ha-
tározott, bosszúra éhes és váratlanul ellágyuló.
A színésznő finom, apró, ideges gesztusokkal,
rebbenő törékenységgel, láthatóvá tett benső bi-
zonytalansággal és egyszersmind sugárzással
kelti életre a figurát. Igazi drámát él át, vívódik,
mert már megégette magát, s mikor a világgal
dacolva vállalja gyermekét, illúziótlanul tudja,
hogy magára erőltetett boldogságából mire futja
majd további életében.

Kováts Adél frivol eleganciával, visszafogott
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zenvedéllyel adja a gyakorlott szerelmi torna-
utatványost, Erósz aerobikbajnoknőjét. Tóth Il-
ikó elomló, puha asszonyisággal veti magát a
iztonságot nyújtó, blazírtan cinikus, idősebb férfi
Blaskó Péter) karjaiba. A történet egyik rejtélye
s egyben a mű dramaturgiai csapdája, hogy mi

s hajtja-űzi szüntelenül a vonzó és rá-menős
ányokat a se hús, se hal unott színész, Csík
arjaiba. László Zsolt meg sem kísérli feloldani a
ejtélyt (igaz, a szerző is elég mostohán bánt
ele), így aztán talányos és súlytalan figurát látunk
z egyik kulcsszerepben. Ami persze rá-vetül a

áték egész viszonyrendszerére: ha a mindenki
ltal imádott férfi halovány és vézna fi úcska,
önnyen elillan a drámai feszültség. Koltai
óbertnek ezúttal lazán fölskiccelt mene-
zserfigura jutott: kicsit lötyög is rajta ez a sze-
ep, minta gyorstalpalt ügynökön a Boss-öltöny;
i Rosája kissé elrajzolt, divatosan slampos, pu-
ány férfi, míg Görög László Saturniója az örök
esztes illúziótlanul groteszk tükörképe. Vele
gyütt Molnár Zsuzsa precízen és aprólékosan
egrajzolt énektanárnője képviseli a drámai el-

enpontot; a szerelmi történetek egymásba tük-
öződnek, a birkózások, hisztik és apró aljassá-
ok végpontján ott áll Kati és Saturnio gyötrel-
es „kapcsolata".

Németh Ákos nőalakjaiból viháncoló eleven-
égük és nyers rámenősségük ellenére is vala-
iféle elvágyódás sugárzik, tétova vágyak, re-
énytelenség, fásult közöny és élni akarás ke-

eréke; kivétel nélkül frusztráltak, kapcsolataik -
nem csak a szerelmiek - diszharmonikusak.

sömörük van egymástól, viszonyaiktól és ön-

László Zsolt (Csík) és Kováts Adél (Kitty)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

maguktól. Mácsai előadása a dráma e vonulatát
inkább tompítani, mint erősíteni igyekszik, amitől -
pattogó staccatói ellenére is - kevésbé kar-cos,
mindennapjaink felszínét kevésbé fölsebző lesz e
játék. Dőry Virág ismerősen tépett, körúti
divatcuccai, Paseczky Zsoltnak a játékteret a
szemközti bérház faláig kitágító díszlete és a
pesti dzsumbuj tűzfalait borító koszlott Anita-pla-
kátjai a játék jelen idejűségét tudatosítják. A né-

De Rohan úr Angliában született; édesanyja
norvég, apja pedig német, most egy francia
telefonos cég képviselője hazánkban. „Szóval
európai vagyok" - mondta nevetve, amikor a
minap szót váltottunk Szegeden, ahol a cége
megnyert egy tendert. Szóval európai,
bólintottam pár nappal később a színházban,
ahol Lev Birinszkij drámáját

zőben pedig jó ideig ott visszhangzik még a szí-
nésznővé sosem érő kicsi lány skálázó dallamíve,
afféle groteszk summázataként e csúfondáros
szerelmi történetnek: „min-den fér-fi mocs-kos
gaz-em-ber". Így skálázik Kati és Anita, s ezt fúj-
nák a többiek is, ha járnának énekórára.

Meg kell a szívnek szakadni.

Németh Ákos: Anita (Radnóti Miklós Szinház)
Diszlet: Paseczky Zsolt. Jelmez: Dőry Virág. Zene:
Márta István. Rendező: Mácsai Pál. Szereplők:
Kerekes Éva, Kováts Adél, Tóth Ildikó, Molnár Zsuzsa,
László Zsolt, Blaskó Péter, Koltai Róbert, Görög
László.

játszották. E drámaíró ugyanis ukrán zsidó csa-
ládból származott, de Bécsbe emigrált, ahol da-
rabjait francia nyelven írta. Azt már csak halkan
említem, hogy Bolondok tánca című drámájának
bemutatóját Prágában tartották 1912-ben.

Európai: azaz nincsenek nemzeti fóbiái, kul-
túrája egyetemesebb, nézőpontja szélesebb ho-
rizontú.

MÁROK TAMÁS

BODOLAY BOLONDJAI
LEV BIRINSZKIJ: BOLONDOK TÁNCA


