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mindenki a helyén van. Frenetikus sikerű Békés
Itala magánszáma, jó Szűcs Gábor uzsorás rapje
és Dunai Tamás családjáért élő, kedvesen jó
könyvelője, Vikidál Gyula mackós toporgása egy
hatásos báljelenetben, ismerős Huszti Péter
morcosan dörmögő bankárjának rezgőn bárso-
nyos hangja és jellegzetesen megnyomott hang-
súlyai, Szerednyey Béla szellemének már több
előadásban felbukkanó, metsző sikolya, Juhász
Róza szelídsége, Varga Klári tisztasága - a
végeredmény pedig egy jó csapat s egy kellemes
este.

A néző azzal a tudattal távozik a színházból,
hogy mindenki megváltozhat: Scrooge kiegyen-
lítette becsületbeli tartozásait kizsigerelt ember-
társaival szemben, a nyomorék Kis Tim meggyó-
gyul Amerikában, a bank pedig bőkezűen szpon-
zorálja a jóságossá váló bankárról szóló mesét.
Igaz: az emberek egymást tiporják az égből hulló
pénzeső miatt Nagy Viktor fanyar iróniájú befeje-

Ha én lennek a szazéves Vígszínház, a
születésnapomra én is bemutatnám a
Hermelint, hiszen egykor nekem íródott, és
helyenként rólam is szól: a tomboló
sikeremről, a művészeimről, a friss
premieremről. (1916. március 4-én Jób Dániel
rendezésében ez volta Víg négyszáztizedik
produkciója,

zésében, de a tapsrend vidámságában a nézők
közé is zúdul a színházi valutából.

Én pedig kíváncsian várom a jövő karácsony
szellemét.

Müller Péter-Tolcsvay László-Müller Péter Sziámi:
Isten pénze. Musical Charles Dickens Karácsonyi
ének című műve nyomán (Madách Színház) Díszlet:
Götz Béla. Jelmez: Vágó Nelly. Koreográfia:
Fodor Antal. A rendező munkatársa: Cs. Nagy
Endre. Asszisztens: Kutschera Éva. Rendező:
Nagy Viktor.
Szereplők: Huszti Péter, Szerednyey Béla, Dunai
Tamás, Vikidál Gyula, Cseke Péter, Varga Klári, Weil
Róbert, Békés Itala, Juhász Róza, Bajza Viktória,
Kuthy Patrícia, Szűcs Gábor, Csutka István,
Kökényessy Ági/Varga Zsuzsa f. h., Kéry Gyula, Kis
Endre, Bodor Tibor, Juhász Jácint, Barát Attila f. h.,
Barabás Kiss Zoltán, Ladinek Judit f. h./Venekei
Mariann, Szabó Helga, Czeglédi Attila, Nagy Kati,
Szöllősi Györgyi, Héjja Róbert, Röthler Balázs,
Pádua Ildikó, Siklósi András, Szegő András/Ámosi
Gábor, Sas Kriszta.Zenél a Nocomment együttes.

tehát a darab is ünnepel: éppen nyolcvanéves.)
Persze a Szomory-színmű mai színpadra állítói
nálam sokkal jobban tudják, hogy a mindössze
„Péterkének, a galambnak, május havának és B.
G. kisasszonynak" ajánlott alkotás első felvoná-
sa remek, a második már kis jelenetekre és jel-
lemképekre oszlik, a harmadik pedig gyönge

melodráma (május hava bizonyára atavaszt és a
B. G. kisasszony - az ősbemutató egyik szerep-
lője - iránti szerelmet jelképezi, de a Víg, Szomory
egy másik szerelme is májusban nyílt meg, 1896-
ban. Évad végén. A darabban az évadvég a
happy end záloga).

Máté Gábor vendégrendező a kiállítás ele-
ganciájával, színpompájával, valamint az előnyös
színészválasztással és -vezetéssel igyekezett
elfedni a mű gyöngéit. Ez csak részben sikerült - s
ha e s ínház hajdani drámaíró-fejedelmét, Molnár
Ferencet is a díszpáholyba varázsolhatnánk, a
Szomorynál is nagyobb mester az egyre
unalmasabb, terjengősebb szöveg hallatán
igazolva látná tételét: első felvonást még csak-
csak tudnak írnia kollégák, ám utolsót szinte
senki. Máté nem vádolható azzal, hogy a Gothár
Péter dirigálta, 1982-es kaposvári előadást,
annak érdesen ironikus, kissé pontatlan elemzé-
sű fölfogását vette volna mintául. Rendezőként
más Pálfi Tibort képzelt el főszereplőnek, mint
amilyen ő maga volt. A nyelvi bűbájjal fűszerezett,
szecessziós esztétamodernség világát
meghagyta a századelőn - úgy, hogy a sorsokba
a századvég is belefájjon. Ne nagyon.

Törekvéseit néhány kulcsjelenetben és a han-
gulatteremtésben siker koronázta, viszont ha egy
kicsit megbökdössük a játék burkát, szakadozik,
lyukad az egész. Khell Zsolt díszlete, a máig
nevezetes, dúsgazdag és extravagáns Szomory-
lakás megidézése eleinte elkápráztat. Csak
később tűnik ki, hogy a bútorzat horizontális
szétteregetése folytán a térnek sem hangsúlyos
helyei, sem valóságos centruma nincs, ezért sok
az eltévedt, fölösleges téblábolás. A szép
kellékek csúfakkal váltakoznak, koncepciótlanul,
funkciótlanul. Az égre nyíló különleges padlás
ablaktáblái mocskosak, a mennyezet (a dísz-
leteknek mindig kényes része) megoldatlan, a

Gálffi László (Pálfi Tibor) és Hernádi Judit (Lukács Antónia)
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Benkő Gyula (Hordár), Szarvas József (Róna-
llos) és Kern András (Dr. Plundrich) (Koncz
Zsuzsa felvételei)

ronda csillár kilóg a képből. A második felvonás
könyvtárszobájában nem jutott elég türelem és
ötlet a könyvekre, a harmadiknak a tetőtéri „füg-
gőkertje" a vertikalitással nem tud mit kezdeni.
Igen jó viszont Jánoskuti Márta ruhatára. Ő Szo-
mory szavaiból eredeztette, az író nyelvi pompá-
jából fürkészte ki a jelmezek pompáját. Az ezer
ötletű tervezői és szabászati stílusbiztonság mu-
latságos karikírozással és szemernyi búbánattal
járul hozzá a figurák „színpadon kívüli" minden-
napjainak sejtetéséhez. Mivel írótól, színésztől,
tanártól kezdve virágüzleti leányig húsz szerep-

lőt lehet öltöztetni, Jánoskuti munkája valóságos
szociológiai tanulmány.

A rendező tőle szokatlan módon megengedi
magának az otrombaságot, a túlkapást, a laza-
ságot. Murányi Tünde mint Julis szolgáló ugyan
találékony cserfességgel játssza el, hogy a józan
paraszti ész és a célirányos erotika nem hagyja
magát zavartatni a művész agysejtjeinek sze-
szélyes működésétől és a különböző szexuális
kultúrájú szeretőit sűrűn váltogató entellektüel
szerelmi szokásaitól - de ok nélkül és eldöntet-
lenül merül föl, hogy Pálfinak esetleg a szobalá-
nyával is akadnak kellemes ötpercei. A kukkoló,
magát markolászó kiscseléd idegen a darabtól.
Idegen az az ízléstelenség is, midőn a Börcsök
Enikő által balsorsú és kisszerű démonként áb-
rázolt Maltinszky Manci korántsem „kéz a kéz-

ben" kényszerül üldögélni a nagy drámaíró mel-
lett. A már önmagukat sem jelentő fogdosások-
ban - és a bárgyú „szövegbetoldásban" - a most
meghökkentően invenciótlan Vallai Péter (Kürthy
Kökény) jár az „élen".

A második felvonás kisebb - és a főcselek-
ménytől, Pálfi és Tóth Hermin viharos kapcsola-
tától sajnálatosan független - szerepei rutinos
(fád?) gazdákra leltek. Halász Judit sokadszor
alakítja a „kérem szépen, én egy jobb sorsra ér-
demes, érintetlen vidéki leány vagyok, és igen
köszönném, ha meg tetszene engem... meg
tetszene pillantani" típusú, előredűtött felsőtestű,
behúzott nyakú életelszalajtót, ezúttal Tördes
Sárit. Tahi Tóth László (Szűcs Mihály) pöffesz-
kedő, buta és borongós amorózója még ezeket a
vonásokat, érzületeket is teátrálisan mímeli,
Szegedi Erika (Sz. Hárfás Giza) a Pálfinál adott
vacsorán is abban tetszeleg, hogy még mindig
az a Pálfi-darab megy, amelynek a premierjén
egy órával ezelőtt őt is megtapsolták. Korognai
Károly (A háziúr) mindent egy gesztusra tesz föl,
és rikítóan elrajzolt maszkjával valami más vígjá-
tékból keveredett ide. Szarvas Józsefet (Róna-
llos) nem festő- és rajzolóművész-szerepekre
találták ki, így hátfelvonásról felvonásra inkább a
figura félalvilági voltát, alkoholos öntépését és
giccses megtérését színezgeti közepes meg-
győződéssel.

A második felvonás vacsorajelenetére azért
van szükség, hogy teljék a drága drámai idő. Az
első rész szépszámú mellékalakjai a bemutató
előtti (és a szerelmi csata előtti) izgalmat, cécót
fokozzák. Közülük Benkő Gyulát (Rotschild Ig-
nác hordár) az a szeretet fogadja, amely meg is
illeti a százéves Vígszínházban immár ötvenhét
esztendőt eltöltő művészt. Benkő Szomory
hangján beszél, nem forszírozza nagyáriává a
név és a szakma ellentétén alapuló epizódot, je-
lenléte arányos és aranyos.

Kern András fanyar és visszafogott Pálfi „ne-
gatívjának", a sikertelen és nőtelen Dr. Plundrich
tanárnak szerepében. Mancival való frigye és el-
költözése Szomorynál sem kellően megokolt,
bár Plundrich sorsfordulata Tördes Sári, a gyer-
mekkertész változhatatlan életével is "dialogizál'
pedagogice. Valószínű persze, hogy a klasszika-
filológus szűznek és „mártűrnek" Szomory
másfajta megváltó szüzet képzelt el, mint amilyet
Máté Börcsök Enikővel játszat. Kern lírai filozóf a
testi forradalomban.

Sajna a Hermelinben arra sincs magyarázat,
végül miért könyörgi vissza és veszi feleségül a
sikeres író és hódító világfi, Tibor a konok kis szí-
nésznőt, Tóth Hermint. Ez a kifejlet némileg
olyan engedmény, amilyet - máig elhíresülten -
Bródy tett A tanítónő esetében a Vígszínház-nak.
(Bródy Sándor egyébként az erősen önélet-rajzi
színmű „külső" író-célpontja.) Jobbára az
öregedés hűvös fuvallatával szokták motiválni
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felújítások Pálfi döntését (Szomory negyven-
ét éves volt, amikor darabját műsorra tűzték).
áté Gábor erre ügyet sem vetett, azaz a lelki fo-

yamatok megokolását a kisgyermek, Péterke
edves lényére, a föltámadó apai szeretetre
ízta. A talpraesett fiúcskának roppant hatásos,
gyesen koreografált epizódokat eszelt ki, hatal-
as rekvizitként hozatta be füstölgő (játék)gyá-

át, s a fináléban fölültette egy igazi szamárra
nota bene: színpadon a kisgyerek és az eb -
zúttal a szamár - mindig sikeres).

Gálffi László Pálfiként inkább boldogtalan,
int boldog, inkább bölcs, mint öntetszelgő, in-

ább agresszív, mint szívtipró - s ezt az árat
egfizetve, mindezt vállalva legalább korláttala-
ul szabad lélek. Szabadsága lelkiismeretlenség
s hamis fölény is. Jobbára csupán megjátssza
z exhibicionistát: szívesebben szemléli kívülről
z életet és önmagát - a lehetséges drámai ma-
ériát. Átlagosabb, már-már kispolgáribb a kívá-
atosnál, a megírtnál. Mi sem elképzelhetetle-
ebb számára, minta házasság, s mégis, már az
lején benne van a nősülékenység. Végül is egy
rva ember, aki szeretné hinni, hogy hirtelen
saládiasulva, nejjel, gyermekkel nem lesz árva.
a nagyon akarjuk, ez a víg szomorúság olvas-
ató-látható bele a Víg előadásába. Gálffi nem
pp sokszínű, de szuggesztív.

„Hermelin", Tóth Hermin: Eszenyi Enikő a
zöveg szerint is többször kommentálja a szín-
ázművészettel és a Vígszínházzal való viszo-
yát. Ezt a kommentálást a játékmódban a figura
gész lényére, girbe-gurba útjára kiterjeszti. Pe-
ig mindentudó bakfisnak, az élet hétköznapi
senijének kellene lennie. Bármily furcsa: Szent
ohannának vagy legalábbis olyan színésznő-
ek, aki Szent Johanna szerepéről is álmodoz-
a, ha Shaw 1924. helyett már 1916-ban megírta
olna híres darabját. Eszenyinek a közelmúltban
ernard Shaw hősnője kemény, csak részben
egoldott leckét jelentett. Ezúttal is hiányos re-
ekléssel rukkol ki. Az önreflexiók, a saját hely-

et állandó meghatározása miatt Pálfira kevésbé
gyel, nemigen veti be a női fifikát. Két önmagára
igyelő, magával küszködő szerelmes marakodó
özött aligha jöhet létre babonázó viszony. Per-
ze ez is egy lehetséges értelmezés, de Máté ezt
em emelte ki. Eszenyi Enikőnek nehéz a hely-
ete: visszhangos rendezői ambíciói, újszerű
lőadásai, vitatott kísérletezései a komplexebb
zínházi tevékenység felé lendítették. A kislá-
yos szerepek még kísérik, noha ő maga már
úl-jutott rajtuk, a Lady Machbeth-szerű
igurákkal még nem igazán találkozott össze,
ár talentumát tudva ez már pusztán csekély

dő kérdése.
A Hermelint Hernádi Judit Lukács Antónia szí-

észnője uralja. Esznyivel külön kollegiális ket-
ősjátékot folytatnak, két - egymással szövet-
éges és egymás ellen berzenkedő - stílus kép-
iseletében. Hernádi parodisztikus, Eszenyi

szatirikus eszközökkel, előbbi spleenesen, utób-
bi komolykodva alakít. Lukács Toncsinak min-
denki a lába előtt hever, ő viszont Pálfi lába előtt.
Olykor az ágyában. Ez a dinamikusan enervált,
hiteszegetten életerős, még szemforgatás köz-
ben is gyönyörű pillantású nő, a szeretőtől a
gazdasszonyig valamennyi női funkcióban maga
a tökély. Nincs is más baj vele, mint ez.

Azt hiszem, jómagam - mint „a százéves
Vígszínház" - valamit megfejtettem Szomory
Dezső zeneműként hangszerelt darabjának tit-
kából. Pálfi Tibor nem veszi el Lukács Antóniát,
mert nem is akarja elvenni, és mert a nő az ab-
szolút odaadó, megbocsátó, rajongó szolgalé-
lek. (Különben is, mit lehet elvenni egyférjes asz-

A századnak a szó „köznapi" (értsd: nem
színházi) értelmében legnagyobb tragédiájáról,
a holocaustról, a koncentrációs táborok
infernójáról csodálatos prózai művek, versek
és filmek születtek - szín-darab egy sem. Ami
természetes. Az elefánt talpa és a hangya között
nem létezik konfliktus - se tragikus, se drámai.
Legföljebb egyes hangyák-nak merő
véletlenségből sikerül elmászni. Korántsem
feltétlenül a legerősebbeknek, leg-
szemfülesebbeknek. A megmenekülés véletlen-
szerűsége is merőben drámaiatlan.

Martin Shermant, az Actors' Studióból kikerült
színész-írót azonban elsősorban nem a shoah
izgatta, hanem az amerikai közéletet a hatva-
nas-hetvenes években oly élénken foglalkoztató
„gay liberation" ügye. S miközben toleranciát
akart követelni a másság e sajátos válfaja szá-
mára, szellemes ötletként (tudom, a kontextus-
ban profánul hat e jelző) felbukkant tudatában a
homoszexuálisokkal szembeni intolerancia leg-
szélsőségesebb véglete: a rózsaszín három-
szöggel megjelölt foglyok sorsa a náci haláltábo-
rokban.

Az ötlet valóban jó. Végletességében figyel-
met kényszerít ki, mi több, az elöljáróban leszö-
gezett szabályhoz képest még bizonyos drámai
potenciálja is van. A heteroszexuális szerelem
számára ugyanis a lágerekben nem volt hely. A
fogoly férfiakat hermetikusan elzárták a fogoly
nőktől, és bár történtek latványos kísérletek az
utóbbiak és náci hóhéraik közötti nemi vagy ép

szonyon?) Pálfi Tibor elveszi Tóth Hermint, mert
nem akarja elvonni, s mert vele magához köthet
egy makrancos, büntetni tudó, érzelmes és szu-
verén lelket. Nem mindegy, kivel hosszabbítja
meg a színpadias, diadalmas, ragyogó, drámák-
ba beleírt boldogtalanságát?

Szomory Dezső: Hermelin (Vígszínház)

Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez: Jánoskuti Márta. Rende-

ző: Máté Gábor m.v.
Szereplők: Gálffi László, Kern András, Korognai Ká-
roly/Cserna Antal, Vallai Péter, Szarvas József, Tahi
Tóth László, Fonyó József, Bata János, Szoboszlay
Sándor, Farkas Antal, Benkő Gyula, Bajka Pál, Né-
meth László, Eszenyi Enikő, Hernádi Judit, Murányi
Tünde, Halász Judit, Szegedi Erika, Börcsök Enikő.

pen érzelmi kapcsolat lehetőségének művészi
(?) kiaknázására, ezek kimerítik a hazugság
igen egyszerű fogalmát: a nácik a foglyokat nem
tekintették embernek, tehát adott esetben nőnek
sem, legföljebb a tábori bordélyok eldobható kel-
lékeinek.

Ehhez képest a homoszexualitás úgyszólván
határesetet képez. Az egyneműeket ugyanis
együvé zárták, 'itt tehát a kapcsolat lehetősége
elvben adva volt, bár a végletesen legyengült,
állandó halálveszélyben élő foglyok nyilván
nem-igen éltek vele; amellett az általános
halálveszély ez esetben egy specifikussal is
kiegészült, hiszen a rózsaszín háromszögeseket
e tekintet-ben bizonyára 'kétszeres éberséggel
figyelték. Ha tehát két homoszexuális ebben a
szituációban képes önmagából a másik iránt
érdeklődést vagy éppen érzelmet kicsiholni,
akkor ők hősök, a szerelemnek Romeo és
Júliánál hősibb hősei, akik esélytelenségükben
is szembeszegeznek valamit a hóhéraikkal:
személyiségük vállalásának, emberi
méltóságuk és integritásuk védelmének dacos
kihívását.

Mivel azonban változatlanul fennáll a tény, mi-
szerint az egyik szerelmest vagy mindkettőt még
az első bizalmas szó elhangzása előtt vagy rög-
tön utána minden különösebb ok nélkül, puszta
hóhéri szeszélyből megsemmisíthetik, naturalis-
ta-realista színpadon mégis bajosan teremthető
meg a dráma hitele (magam például jó néhány-

szor pislogtam a kiváló színészekről a jellegtelen
SS-őrök felé, nem készülnek-e életet s drámát

S Z Á N T Ó J U D I T

MÉRT VAGYUNK ROMEÓK?
MARTIN SHERMAN: HAJLAM


