
KRITIKA

ellentmondás: egy rossz munkát látunk,
ami jó. (Ha nem lenne az eddigiekből
egyértelmű, nem technikai-szakmai érte-
lemben rossz.) Abban rossz, hogy üzene-
tét nem az érzéki megjelenítésben, ha-
nem egy értelmi-szellemi síkon tükröz-
teti. így nem válik belső lényegéből faka-
dó, önmagán alapuló, öntörvényű színpa-
di játékká, hanem egy, a filozófia foga-
lomköréhez sokkal inkább sorolható ér-
tekezés tárgyáról szóló tanulmány szem-
léltetésévé. Színpadi mű helyett tehát
egy esszét közölnek, amit látványban is
demonstrálnak.

Taub János színpadi esszéje a magyar
színház elavult mítoszait veszi célba. És
könyörtelenül, magabiztosan le is számol
velük. Az előadás nyitásával ledönti kol-
lektív színházi tudatunk bálványát, Hel-
tai-Kacsóh János vitézét. Nem kíméli
meg Dankó Pistát sem, és Stefan Dankó-
vá változtatja. Merészségében színpadi

alapanyagába építi Shakespeare Hamlet-
jének nagymonológját. Bölcs, ironikus
derűje hatására szétporlad a „magya-
rosch mézeskalács-mítosz". Kíméletle-
nül bánik el Szigligeti darabjával, szak-
mai profizmusában a posztmodemért
áhítozó megveszekedett avantgardisták
sem találhatnak kivetni valót. Átgondolt
és telitalálatos szereposztásában addig
lép, hogy ifjú lánykáit korosodó férfiak,
idős urait pedig fiatal hölgyek játsszák,
és viszont. Felfordult a világ, üzeni Taub
János szerzői színháza. Azt nem lehet
csinálni a színházban, amit, és úgy,
ahogy eddig csináltuk - sugallja. Nem-
csak az épületnek, hanem az épületben
működő szellemiségnek, művészi gon-
dolkodásmódnak is meg kell változnia.
Az előadás ezek követelésében átlép a
hamis mítoszokon, leszámolva helyet ad
új mítoszoknak. Tagadása ezért nem
romboló. Nem az a fontos, milyen az új,
csak ne hamis legyen - mondja.

Előadása orfeumvilágú színpadképét
Kemény Árpád, a szereplők ruháit Csík

György tervezte. A zenét részben össze-
állította, részben írta Selmeczi György.
A színház zenekarát Verebélyi József
karmester vezényli, a színészek mozgá-
sát Szabó György koreográfus tervezte
meg. Taub János rendező kifejezetten a
szolnoki társulatra dolgozta át az eredeti
Liliomfit.

A társulat pontosan teljesíti a rendező
elvárásait, mind az „első vonalban", a
színlap szerinti felsorolásban: Garas De-
zső, Törőcsik Mari, Meszléry Judit,
Mertz Tibor, Czibulás Péter, Császár
Gyöngyi, Győry Emil, Spolarics Andrea,
ifj. Újlaki László, Mucsi Zoltán, Koós
Olga, Sebestyén Éva, Szerélni Zoltán,
Kozák Ágnes, Bajcsay Mária, Egri Már-
ta, Mészáros István, Hada János, Tóth
József - mind a „másodikban": Árva
László, Bakos Éva, Balogh Ddikó, Czakó
Jenő, Ecsedi Erzsébet, Éliás Anikó,
Gombos Judit, Horváth Gábor, Dlés Edit,
Kaszás Mihály, Szőllősi Zoltán, Tóth
István, Turza Irén személyében.

Molnár H. Lajos

Ez a Danubius, ez a Danubius!.
Ez az, megtalálta, hi-hi, ez az ön

frekvenciája... Volt.
Addig volt, amíg valami huncutok el

nem rontották, azaz el nem vették tőlem.
Amíg az adásidő nagy részében jobbnál
jobb muzsika szólt, amíg kitűnően meg-
felelt a kellemes „háttérrádiózásnak",
miközben az ember törte vagy nem törte
a fejét valamin, olvasott vagy éppen írt.
Amíg a zenére, és nem a saját szövegükre
összpontosító lemezlovasok „csinálták"
a műsort, és a dalok összeválogatásán,
tömör tálalásán és „végigjátszásán" volt
a hangsúly. Közben - ritkán! - volt egy
kis reklám, egy kis játék, hisz ettől keres-
kedelmi adás egy zenés (!) adás is.

Aztán kezdett elburjánzani a reklám.
De nem úgy, hogy egyre többféle és
egyre változatosabb, hanem általában
ugyanazok a mafla szövegek többször,
sűrűn, idegesítően, orrvérzésig. És jöttek
a jópofáskodó, vihorászó, állandó szelle-
meskedési kényszerben szenvedő lányok
és fiúk, akiket mintha azon az alapon
válogattak volna ki, hogy akinek az Isten
a legkevesebbet adott humorérzékből, az
jöhet a Danubiushoz. No meg azok, akik
beszédhibásak, nem tudnak rövid ideig
sem összpontosítani, képtelenek rögtö-
nözni... De el sem tudom nyugodtan
sorolni, hogy még mi mindent nem sza-
bad tudni, mert beidegződött reflexeimet
kioltani még nem sikerült, most is a volt
frekvenciámat „háttérrádióztamám", de a

sok hebrencs duma miatt kilép az előtér-
be.

Hüj...e, kedves hallgatóink, kutya, de
az ám, kutya egy meleg van itt, a stúdió-
ban, kapcsoljuk munkatársunkat, aki
most együttfut a futókkal... Halló, Pis-
ta!... Hallasz?... A kutya mindenit, az
előbb még itt volt a vonalban..., akarom
mondani, futott, futott..., amíg előkerül,
talán egy kis zenét...

- Ne! Én itt vagyok..., hallak..., csak
nehezen kapok levegőt, sajnos..., a start-
ról lekéstem..., be kell hoznom..., elné-
zést, úgy lihegek, mint egy... kutya...

- Sebaj, mondhatnám, hi-hi eb-baj,
he-he, addig reklám:

- ...és ha nincs is zsozsója, lehet hogy
lesz egy pözsója!...

- Közben itt a stúdióba bejött egy
szörny..., hi-hi, megkérjük elísz kúpért,
kergesse el... (zenerészlet) ..Hát, hi-hi,
elég csúnyán vonyltott, de sajnos, nem az
a szám volt, amit felkonferáltam, és még
sajnosabb, hogy most nincs is idő arra,
mert vonalban Pista, halló Pista!...

- Halló, akarom mondani hello, hu-
hú..., már nem futok, bár nem is izzadok,
mert, hi-hi, nyakig vagyok a vízben... Au!
Ez nem egy pincsi volt, hanem én, mert
majdnem beesett a mikrofonom a vízbe,
úgyhogy, bruháhá, ha csobbanást halla-
nak, az nem én voltam..., hanem a mikro-
fon, most tanulja a kutyaúszást...

- Köszönjük, Pista, innen a stúdióból,

nagyon irigyelünk, ezért is kapcsolunk
most ki, no meg azért, hogy ma donnánk,
a kis macskánk oroszlánkörmeit ereges-
se... (zenerészlet)... Hát, sajnos, ide-oda
ugrált a tű a cédé-barázdákon, ha lehet
ezt így mondani, de még egyszer nem
tudjuk ennél rosszabbul sem lejátszani,
bre-keke, mert itt a játék ideje, halló!...
Az előbb még nyolcan voltunk a vonal-
ban... Na, milyen állatra gondoltam, Pé-
ter, vagy hogy a túróba hívnak...

-Állat?
- Hát persze.
- Egy lába van?
-Majdnem jó.
- Akkor három.
- Na, segítek egy kicsit: ugat...
- Akkor apuci.
- Sajnos nem, pedig rá is gondolhat-

tam volna.
- De igen, eltaláltam! Anyuci mondta

az előbb, hogy ne ugasson bele a játé-
komba.

- Na jó, akkor nyertél egy trikót,
feliratos, hogy valami kultúra is legyen a
műsorban, ha letetted a telefont, akkor
fel tudom venni az adataidat... Kurva
hőség van, kedves hallgatóink, mindjárt
következik újedit az új hírekkel, elöljáró-
ként csak annyit, hi-hi, meleg napokat
átélve élünk a nyárban...

És ez mind-mind Danubius...


