
meg, hogy elindul, majd később, hogy
megölte. Hősi zene tehát nincs. Csengery
azonban nemcsak azzal igazolja kvalitá-
sait, hogy világossá teszi a karmester és a
rendező koncepcióját. Alakításában
Idamante fejlődő figura: először csak a
naiv szerelmest látjuk - pantomim-
betétként megjelenítve, amivel Ascher az
első pillanatban eléri azt, hogy mindenkit
ismerjünk, s ne kelljen állandóan az
operaismertetőt böngészni -, majd később
az apját szerető és ebben majdnem fel is
növő fiút. Csengery kitűnő énekesi és
színészi adottságokkal érzékelteti ennek a
felnőtté válásnak az állomásait, majd azt
is, hogyan zárul le ez a folyamat
befejezetlenül, egy hamis illúzióval.

Az Iliát éneklő-játszó Pitti Katalin több
szempontból is feltűnő alakítást produkált.
Szépsége, színpadi hamvassága már nem
meglepő. De ahogy használni tudja: az
Idamantéval való duettjében a boldog,
gyermeki egymásratalálás önfeledt báját
olyan természetes játékossággal hiteti el -
ez a beállítás és mozgássor egyébként
szintén nagyon hatásosan konvenció-
romboló rendezői elképzelés -, mintha ez
lenne a legtermészetesebb operai közeg.
Hogy Pitti ilyen teljességgel tudja kibon-
tani szólamának szinte az olasz operákat
megelőlegező érzelmi túláradását - ez
szituációteremtő készségének is bizonyí-
téka, nemcsak biztos énektudásának. (Bár
több kritika kifogásolta szöveg-
mondásának érthetőségét, én - úgy lát-
szik, rosszabbhoz lévén szokva - egyet-len
alkalommal sem éreztem e téren bajt: de a
többiekre ez ugyanígy állt.) Pitti képes
egyszerre vonzóvá és taszítóvá is tenni Ilia
szerelmét: érzékeltetve annak elvont
szépségét és puha-meleg álnyugalmát
egyaránt.

Kukely Júlia Elektrájának intenzitása
lenyűgöző. Elszabadult szenvedély, féke-
vesztett indulatok, rikító színek: mai és
mitológiai értelemben együtt hiteles és
vonzó „fúria". Színpadi megjelenései
valódi jelenlétek, egy figura következetes
építésének állomásai. Mozgáskultúrája a
leginkább mentes mindenfajta rossz
konvenciótól: macskaléptei, ruganyos
szaladása, lépcsőn kúszása olyan termé-
szetességgel következnek szólamából,
jelleméből, egyéniségéből, hogy nem is
érünk rá azon gondolkodni, lehet-e így
egyáltalán énekelni?! (Persze hogy lehet:
hiszen halljuk, csak a beidegződések
mondatják a butaságot!) Elektra az
egyetlen az operában, akinek érzelmei
nem kérdőjeleztetnek meg. Ennek kö-
szönhetően övé a zeneileg is legrokon

szenvesebb szólam - s ezért kerül végül is
a pokolra. De valódi élet után 1

Fülöp Attila mindössze két zenei meg-
jelenéssel is tökéletesen meg tudja terem-
teni a királyi bizalmas, Arbace jelentős
figuráját. Az ő megformálásában Arbace :
egy tehetségesnek indult, félig-meddig
karriert csinált, mindent értő és semmit
meg nem értő, „kispolgárrá" váló fiatal-
ember.

„Túlságosan is szereti a metélt nudlit, és
nem törődik a kifejezéssel" - írta Mozart
egyik énekeséről, a már sokat emlegetett
Raaffról. Ezen a színpadon, ebben az elő-
adásban a kifejezés vette át a főszerepet -
s úgy tűnt, a színészek nem sajnálták a
metélt nudlit (értsd: a koloratúrékesíté-
seket, a fülkápráztató bravúrokat). A kö-
zönség - meggyőződésem - így járt job-
ban. Es Mozart, feltétlenül.

A Mihály András vezette új szellemű
Állami Operaház egyre több és egyre
merészebb kísérletet tesz az opera újra
népszerűvé és korszerűvé tételének érde-
kében. Pedig ennek a szándéknak renge-
teg konvencióval, elutasítással, házon
belüli ellenzékkel kell megvívnia. Ezért is
volt merész és jó választás ezúttal két
vendéggel életre hívni egy ritkán játszott
Mozart-remekművet. Mert ennek révén -
talán - Mozart szelleme nemcsak ezt az
egy előadást lesz képes áthatni.

Álljon hát itt befejezésül annak a le-
vélnek egy részlete, melyet a cikk elején
idézett apai intelemre küldött válaszul a
zeneszerző Münchenből, 1780. december
16-án: „ A z úgynevezett népszerű miatt
cseppet se aggódjék, mert operámban minden-
fajta ember számára van zene - kivéve a hosszú
fülűek számára ... "

Az Idomeneo mostani bemutatója után
mesélték: jó néhányan - tanácstalanul
vagy felháborodva - elmennek a
szünetekben.

Nem baj.
Ahhoz, hogy az új közönség be tudjon

jönni, a réginek ki kell mennie.

Mozart: Idomeneo (Operaház)
Szövegét Giambattista Varesco írta, Fischer
Sándor fordította. Rendezte: Ascher Tamás
m. v. Díszlet: Forray Gábor. Jelmez: Makai
Péter. Karigazgató: Nagy Ferenc. Rendező-
asszisztens: Fehér András. Zenei asszisztens:
Garam Zsuzsa. Vezényel: Fischer Iván m. v.

Szereplők: Korondy György, Csengery
Adrienne, Pitti Katalin, Kukely Júlia, Fülöp
Attila, Rózsa Sándor, Polgár László, Békés
Janka, Keszthelyi Margit, Galambos László,
Szécsi József, Horváth Zsuzsa, Sütő Ildikó.

FEUER MÁRIA

Operaénekesnő
a színpadon

Beszélgetés Csengery Adrienne-nel

Az Idomeneo egyik előadásán hallottam,
amint a közönség külföldi vendégei közül
valaki Idamante alakítója után kér-
dezősködött. Amikor megtudta, hogy
Csengery Adrienne énekli a szerepet, rá-
bólintott: hát persze, a müncheni Opera-
ház színpadáról emlékszik rá, s mostani
alakításának perfekt nagyvonalúságát a
müncheni gyakorlatnak tulajdonította.

Csengery Adrienne, az Állami Opera-
ház fiatal lírai szopránja csakugyan pályá-
ja kezdete óta jelentős társulatoknál mű-
ködhetett, jelentős muzsikusokkal és ren-
dezőkkel dolgozhatott együtt, és renge-
teget tanulhatott tőlük. A Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolán 197o-ben dip-
lomázott, utána azonnal az Operaház
ösztöndíjasa, majd szerződtetett tagja lett.
1973-ban Hollandiában első díjat nyert
egy énekversenyen, a rá következő évben,
Párizsban pedig második lett. Külföldi
pályafutása ekkor indult meg;
rendszeresen szerepelt Münchenben,
Amszterdamban, Londonban és a glynde-
bourne-i nyári operafesztiválokon. Első-
sorban Mozart-alakokat kelt életre: Pa-
minát a Varázsfuvolából, Susannát a
Figaro házasságából, Fiordiligit a Cosí fan
tuttéból, Zerlinát a Don Giovanniból, de
nagy sikerű szerepei közé tartozik a
Traviata és a Lulu főszerepe, Gluck
Euridikéje is. Itthon, operaházi tagsága
első éveiben - jó néhány ifjú pályatársával
ellentétben - nem sorolták azonnal az
„ügyeletes zsenik" közé, azt kell mondani:
szerencséjére. Így ugyanis módja nyílt
megtanulni, kitapasztalni a világ vezető
színházaiban folyó munkát, még-hozzá
nem alkalomszerű vendégszerep-lések
formájában, hanem rendszeres
kapcsolattal. Megismerkedett a hazai
rendezők: Békés András, Mikó András,
Szinetár Miklós, Vámos László mód-
szerein kívül többek között Götz Fried-
rich, Michael Geliot, Peter Hall, Günther
Rennert inszcenálásaival.

- Ilyen előzmények után került most egy
újabb Mozart-szereppel Ascher Tamás szín-
padára az Idomeneóban. Igaznak tartja-e a
bevezetőmben idézett észrevételt: csak-ugyan
előtanulmánynak tekinthetők-e kül-



négyszemközt
földi szerződései, csakugyan ott tanulta-e meg a
színpadi mozgás perfekcióját

- Az idézőjelbe tett előtanulmány
legalábbis ami a gyakorlatot illeti - igaz, de az
operai játékot, a színpadi mozgást itthon
tanultam meg Keleti Istvántól, a
Pinceszínház jelenlegi vezetőjétől. Gim-
náziumi éveimben amatőr irodalmi szín-
padokra jártam, itt találkoztam Keletivel, s ő
vezetett rá arra, hogy nem azt kell tenni a
színpadon, amit tud az ember, hanem azt,
amit akar: ekkor sajátítottam el a tudatos
beszédet, mozgást, sőt azt is, hogy hangomat
tudatosan használjam.

-- Ezek szerint nem igaz, hogy az énekes
színészi tehetsége külön istenadománya, és
nemigen lehet a hiányát számon kérni?

Nem hiszek abban, hogy az eredetileg
ügyetlen színpadi mozgáson ne lehetne
segíteni. Igen kevés énekes büszkélkedhet
vele született ]játékkészséggel, de többségük
nagyon is nevelhető e téren. Ex' éppen azt
tanultam meg Keletitől, hogyan. fejleszthető
e képesség. Mert a cél az, hogy mindent meg
tudjak tenni a színpadon, amit csak kérnek
tőlem - prekoncepciók nélkül.

Akkor is, ha ez ellenkezik saját szerep-
elképzelésével?

- Igen. Az énekes nem arra való, hogy a
rendező helyett alakítsa ki a figurát, s nekem
akkor is a kért alakot kell meg-formálnom,
ha történetesen nem értek vele egyet. Sőt,
annyira azonosulnom kell még az esetleg
idegen elképzeléssel is, hogy mire a próbál;
végére érünk, már el is hiszem az igazát.

Ha ennyire át tudja adni magát a rendező
kívánságainak, akkor képes-e ugyanazt a szere-
pet esetleg egy másik szellemben is megoldani?

- Szerintem ez természetes. Ha meg-
tanulta az ember, hogy valóban mindent
megtegyen, amit kérnek tőle, akkor olyan.
nyitott lesz, hogy képessé válik egy szerep
többféle rendezői befogadására, akár
párhuzamosan is. Igen jó példám van erre,
ugyanis előfordult, hogy egyidőben négyféle
Susannát alakítottam Friedrich, Rennert,
Peter Hall és Békés rendezésében. Ez a
négyféle rendezés összetéveszthetetlen
számomra ; az alakítások elemei nem is
keveredhetnek, hiszen tulajdonképpen ez
négyféle szerep.

Mi volt az alapvető különbség a négy/ éle
rendezés között ?

Friedrich korhoz kötött rendezésé-ben
afféle plebejus Susannát játszottam. E
rendezés lényege, hogy mindig mindenki
jelen van, akkor is, amikor szerepe szerint
kiment a színpadról. Susanna látható például
a bezárt szobában, ahová

Cherubin helyett lopódzott be, s amely előtt
a gróf féltékenységi jelenete zajlik. Susanna
eljátssza tehát azt a szituációt, amelyet --
elvben - a közönség nem lát-hat, amelyről
sem a gróf, sem a grófnő nem tud. A
rendezés egyébként úgy franciás, ahogyan a
francia szellemet egy német elképzeli. A
másik német rendező, Rennert viszont igazi
francia atmoszférát teremtett, az ő színpadra
állítása könnyed, csípős, szellemes, de
sziporkázó ötletei elfedték a darab
mélységeit, és senki nem vett komolyan
semmit. Peter Hall ezzel szemben a zenéhez
híven, tértől és időtől függetlenül rendezte
meg a Figarót; itt minden az emberi
kapcsolatokról szólt, mindenki
élethalálharcot vívott - és én minden este
igazi könnyeket sírtam. Békés rendezésének
szelleme Halléhoz állt a legközelebb, de
kevésbé konzekvensen valósította meg
elképzelését.

Beszélgetésünk témája színházi jellegű,
mégsem hagyhatom el a közbevetett kérdést:
befolyásolja-e a rendezés a zenei formálás'?

- Természetesen az alakítással az ének-lés
is változik, változnia kell, hiszen az. ének, a
zenei kifejezés hozzátartozik a figurához,
amely történetesen nem prózában, hanem a
zene nyelvén fejezi ki gondolatait. A zene
érzelmi többletet ad, s ez segít az
ábrázolásban, ugyanakkor - színészi
szempontból - korlátok közé szorít, hiszen a
dinamika, a metrum kötött. A zenei formálás
akkor ideális, ha a karmesterrel közös
nevezőre jutunk. 1 add mondjak cl egy
negatív példát ennek igazolására. Müncheni
bemutatkozásomkor a Fidelio látványosan
meg--bukott, mert Geliot nagyszerű színpadi
próbái után valamennyien csak a fő-próbán
találkoztunk a vezénylő Sawallisch-sal, s
akkor derült ki, hogy kettőjük elképzelése
nem fedi egymást. Számomra tanulság is
adódott ebből az esetből: a főszereplő olyan
riasztó sztárallűröket produkált, hogy
elhatároztam, én minden erőmmel
nyitottságra, mások elképzeléseinek
megvalósítására törekszem.

- Lehet-e a nyitottságot megtanulni?
- A nyitottság igényével kell fellépni, s

meg lehet tanulni az én feladását, saját
szerepelképzelésem, egyéniségem háttér--be
szorítását. Erre is van negatív példám: az
itthoni Koldusopera előadásában csak néhány
instrukciót kaptam, a figurát nekem kellett
kitalálnom.

Ha ennyire fontosnak tartja az én fel-
adását, akkor hogyan bontakozik ki a színpadi
figura? Mi a szerepfelépítés útja? Egyaltalán

kialakult-e nálunk az effajta előkészítés
módszere?

- Ideális esetben a szerep tanulása köz-ben
tisztában vagyok már a rendező igényeivel.
(Persze ritkán fordul elő, hogy a szerep is új,
a rendező is előre közli szándékait.) Az
Ideomeneo előkészítése ebből a szempontból
optimálisnak mondható. De akkor is
ismernem kellene jó előre a rendező
kívánságait, s azt, hogy milyen jel-leget,
karaktert kíván adni, milyen funkciót szán a
figurának, ha már tudom a szerepet, mert a
mozgást együttesen kell kialakítanunk. A
próba a lehetőségek kipróbálására való. Úgy
gondolom, hogy az előkészület első
szakaszában számos improvizáció közül kell
kiválasztani a megfelelőt, a második szakasz
pedig a rögzítésre, minden mozdulat hajszál-
pontos kiszámítására való. (Improvizációra
tehát szükség van, a baj csak az, hogy
gyakran ennyiben is marad a dolog.) A
tudatosság természetesen nem bábszerűen
rutinos mozgást jelent, ha-nem tudatosan
előidézett lelkiállapotot és az érzelmek
kialakítását. (Ezért volt törvényszerű, hogy
egyfajta, következetesen felépített
rendezésben minden elő-adáson sírva
fakadjak; az érzelmi hő-fokot nem lehet
rögtönözni, csak tudatosan előidézni!)

- Befolyásolhatja-e tudatosságát lámpaláz ?

Nagyon lámpalázas alkat vagyok, de a
drukk kétféle: én konstruktív és destruktív
lámpaláznak nevezem. A konstruktív akkor
jön létre, ha minden körülmény jól
formálódott: sikerültek a próbák, egyetértés
alakult ki a partnerek között, szeretem,
tudom a művet. Ilyenkor úgy érzem, mintha
egy picit ittam volna: minden felszabadulttá
válik, és létre-jön a hőn óhajtott lazaság az
agyamban is, a mozgásomban is. De ha csak
vala-melyik tényező is zavarónak látszik,
akkor fellép a rossz, a destruktív lámpa-láz,
amelytől görcsös leszek.
 A zavaró körülményeket nyilván próbák

tömegével lehet eloszlatni, s erre a legtöbb
operaházban nincs mód.

 A színház munkájának lényege a
próbákon zajlik. Szerencsére Mihály András
is ezt az elvet képviseli. Ha a premier sokkal
jobb, mint azt az előkészületek után várni
lehet, akkor baj van, mert az
eredményességet egyfajta „felsrófolás" idézte
elő. Az igazán jó produkció a harmincadik
előadáson is jó. (Persze természetes, hogy
közben oly-kor kifárad, de egy kis
hullámvölgy után újra a felszínre kormányozza
magát.



... és a müncheni Rennert-rendezésben (Lilian Sukissal)
Csengery Adrienne Susanna szerepében (Gáti Istvánnal)
A glyndebourne-i fesztivál Peter Hall rendezte
előadásának Susannája

Így volt most Idomeneo-szériánkkal is.) A
profi művészt egyébként éppen az
különbözteti meg az amatőrtől, hogy míg
az amatőr csak egy-egy alkalomra képes
átlagon felülit nyújtani, a profi mindig
megbízhatót produkál.

- A z imént említette, hogy riasztónak találja
a sztárallűröket. Ezzel a véleményéve l nyilván
összefügg az énekesek önálló szerep-alkotását
illető ellenszenve, mivel ez is, az is a produkció
szétesését eredményezheti. Ezek szerint az
ensemble-kultúra híve. De - lévén az Operaház
repertoárszínház - a mi körülményeink között
vajon megvalósítható-e ez?

- A világ operaházai vagy együttes-
kultúrára vagy sztárprodukciókra épül-
nek. Az utóbbiak is kétfélék lehetnek:
jobbik esetben egy teljes (vagy majdnem
teljes) szereplőgárdát szerződtetnek egy
produkcióra. Ilyenkor a társaság együtt
próbál mindvégig, tehát nagyjából úgy
dolgoznak, mint az ensemble-munkára
építő színházak. A sztárgyakorlat rosz

szabbik formája az, hogy egy-egy ki-
emelkedő művészt vendégjátékra hívnak
meg. Ez a felemelt helyárak ellenére sem
hozhat jó eredményt, mivel a vendégnek
nincs ideje, alkalma, módja valódi
kapcsolatot teremteni partnereivel. Az
efféle előadásokat nyugodtan nevezhetjük
antioperáknak akkor is, ha az opera-házak
többsége erre a módszerre rendezkedett
be. Kérdésére válaszolva: nálunk is
megvalósítható az összmunkán alapuló
produkció - legalábbis az Idomeneo so-
rozata ezt bizonyította. Valójában az
ensemble-munka eredményessége azon
múlik, hogy sikerül-e a színpad és zene
teljes egyensúlyát megteremteni. Az Ido-
meneo esetében hazai erőkből kovácsolt
együttest a karmester és a rendező - s azt
hiszem, hogy ezt máskor, más pro-
dukcióknál is el lehetne érni. Számomra
az ensemble-gyakorlat ideális példája
Glyndebourne, ahol minden darabra
egyenként szerződtetik a legalkalmasabb-

Csengery Adrienne mint Zerlina (John Rawnsleyvel) Mozart Don
Giovannijának Peter Hall rendezte előadásában a londoni Nemzeti
Színház színpadán .. .

Békés András rendezésében .. .

... és a Royal Albert Hall pódiumán



nak vélt szereplőket. S bár ez nálunk
természetesen nem követhető, a munka-
módszer azért elsajátítható. A karmester és
a rendező együttműködése alapfeltétel, és
ugyanennyire fontos, hogy ne csak a
premierig tartson a közös munka, hanem
az utolsó estéig. Glyndebourneben például
minden előadáson megkaptam az előző
fellépés hibajegyzékét (tapintatból,
pszichológiai érzékről téve tanúságot: nem
rögtön, hanem a következő alkalommal).
Ez a hibajegyzék mindenre kiterjedt:
színpadi viselkedés-re, zenei, intonációs,
sőt nyelvi botlásokra is, és rendkívül
ösztönzően hatott: mindenki boldog volt,
ha az előadások előrehaladtával a hibák
száma csökkent.

- A z éneklés felszabadultsága kapcsolatba
hozható a laza színpadi mozgással?

- Feltétlenül.
- És a szövegejtés? Mert ez is igen fontos

eleme az alakításnak.
- A szövegejtés egyszerűen énektech-

nika kérdése. Sokan nem fordítanak rá
kellő figyelmet, mert egyszerűbb azt éne-
kelni - Karinthyval szólva -, hogy
„szaratnalak, da nam tadlak szaratna", mint
vokálisokat formálni, s közben az éneklés
szépségére is ügyelni. De a szövegejtés
kapcsán meg kell mondanom, hogy az
eredeti nyelvű előadások pártján állok,
mert a legügyesebb fordítások is fontos
részletekben - éppen a jól énekelhetőség
miatt - eltérnek az eredeti mondanivalótól,
s ezzel a zene gesztusainak, hangsúlyainak
mondanak ellent. A közönség vagy ismeri
a dara-bot, és nem okoz számára
nehézséget az idegen nyelv, vagy
kétnyelvű szöveg-könyvből tájékozódhat.

A glyndebourne-i fesztivál Hall rendezte Zerlinája
(Moldován Domokos felvételei)

- Hosszan beszéltünk színpadi mozgásról,
játékról, de nem kérdeztem meg: tapasztalata
szerint mennyire fontos a költséges díszlet,
jelmez, kellék? Nálunk ugyanis - s ez
köztudomású - a megromlott technikai
körülmények miatt a szcenika okozza a
legtöbb gondot.

- Életem legnagyobb élménye volt,
amikor Londonban az Albert Hall ha-
talmas, arénaszerű épületében díszlet,
jelmez nélkül, mintegy pantomimikusan
adtuk elő Peter Hall Don Giovanni-
rendezését. Igaz, előtte tizenötször elját-
szottuk Glyndebourne-ben díszletekben,
kosztümben, kellékekkel; idegeinkben élt
tehát minden mozdulat, mégis illúziót
tudtunk kelteni hétezer ember előtt úgy,
hogy mindössze egy sétabot, egy esernyő
és egy zsámoly állt rendelkezésünkre.
Mindenki szerepkarakterének megfelelő
civil ruhát viselt, csak a Kormányzó és
Don Giovanni énekelt frakkban.
Magamban - a zsámoly miatt -
sámliszínháznak nevezem ezt az előadást,
amely bizonyítja, hogy ha van koncepciója
a rendezőnek, akkor színházat csinálhat
még a semmiből is. Őrzöm egyébként egy
másik ilyen sajátságos előadás emlékét is:
Matačić dirigálta Gluck Orpheusát, s a
koncertpódiumon minden kellék nélkül,
estélyi ruhában eljátszottuk az operát
Matačić kívánalmai szerint. Díszlet és
jelmez mindig a rendező elképzeléseit
szolgálja, és a legkülönbözőbb
megoldások, stílusok elfogadhatók (vagy
elfogadhatatlanok) lehetnek, ha a
koncepció igazolja (vagy cáfolja) őket. A
fenti - elismerem, szélsőséges - példa
mindenesetre azt igazolja, hogy nem kell
okvetlenül költséges kerethez ragaszkodni.

Csengery Adrienne-nek hosszú idő után ez
az első évadja, amikor nem vállalt külföldi
szerződést. Úgy érzi, elegendő gyakorlatot
szerzett már?

- Talán nem hangzik nagyképűen, ha azt
mondom: életprogramom, hogy harcoljak
az ösztönösség és görcsösség ellen, s
ehhez mérhetetlenül sok munka és rutin
kell. Eddig azért énekeltem annyit
külföldön, mert az itthoni feladatok nem
álltak összhangban munkavágyammal.
Most viszont vonzó lehetőségeket kaptam:
részt vehettem az Idomeneóban, és
készülök a Rake's progressre. A Fischer
Ivánnal és Ascher Tamással eltöltött
próbák és előadások sok örömet adtak.
Mihály András személye pedig garantálja,
hogy a Sztravinszkij-opera is elmélyült
munkalehetőségeket nyújt majd.

FÖLDES ANNA

A Deficit
két változatban

Beszélgetés és vita
Horvai Istvánnal

Szokatlan szenzáció vagy felújított ha-
gyomány? Egész színházi életünk szem-
pontjából termékeny kísérlet vagy feles-
leges erőpazarlás? A Vígszínház évad
eleji sajtótájékoztatója után a szakma és a
közönség körében is megoszlottak a
vélemények: érdemes-e egy szezonban,
egy színházban (egy rendező vezetésével),
kétszer bemutatni egy drámát? A kétely,
hogy vajon Csurka Deficitje elég gazdag,
elég sokrétű-e ahhoz, hogy ilyenfajta
próbatétel anyaga, tárgya legyen, csak a
bemutató után fogalmazódott meg. Azok,
akik elfogadták, sokra tartották Szilágyi
Tibor alakítását X. eredetileg Latinovits
Zoltánra írott kulcsfigurájának szerepé-
ben, hirtelen félteni kezdték a színészt, a
szerepet. A második premier, eredmé-
nyeivel, fogyatékosságaival együtt, egy
dologról mindenkit meggyőzött. A kü-
lönbség nem a megvalósítás színvona-
lában, hanem a koncepcióban, a két elő-
adás hangvételében, ha úgy tetszik, a mű
lehetőségeinek feltérképezésében, ér-
telmezésében és kiaknázásában mutat-
kozik. Kiderült, hogy már ma is, 1980-
ban (legalább) kétféle Deficit létezik, és
Horvai István az önismétlés csapdáját
elkerülve mind a két Csurka-drámát
színpadra állította.

Ezért tartotta a SZÍNHÁZ érdemes-nek,
hogy a második bemutató után vál-
lalkozása hátteréről, rendezői szándékáról
és a megvalósítás gondjairól kérdezzük
Horvai Istvánt.

- A legelső, kézenfekvő kérdést akár egyet-
len szóban sűríthetem: miért? Pontosabban :
milyen rendezői szándék vezette, amikor már
évad elején, a munka megkezdése előtt eldön-
tötte, hogy két különböző változatban állítja
színpadra Csurka darabját?

Elhatározásomnak megvolt az elvi és
a praktikus indoka is. Kezdeném a ma
már szinte színháztörténetnek nevezhető
személyes tapasztalattal. Fiatal rendező
koromban, az ötvenes években, a
fénykorát élő Madách Színházban egy
időben két szereposztásban mutattuk be
Osztrovszkij Farkasok és bárányok című
drámáját. Az ötletet akkor sem kizárólag a
lehetőség, a rendelkezésre álló kiváló
színészek nagy száma adta, hanem az a


