
és cseppet sem vonzóvá teszi furcsa öl-
tözékükkel - az a rendezővel való együtt
gondolkodásnak remek teljesítménye.)

Hűvösvölgyi Ildikó ebben a jelenetben
halott lányt játszik. (A gyerekelőadásban
Rockó Zsuzsa nagyon helyesen le-mond
erről a felfogásról, hiszen az még a felnőtt
nézők számára is nehezen megfejthető.) Ez
a Tündérországbeli Iluska gépiesen
mozog, nincs benne élet, a szövegét, az
intelmeit, az örömét csak fel-mondja.
Hogy Jancsija megtalálta, érzi, még nem
jelent feloldozást. Pedig János vitéz, ha
riadtan is, de beállna tündérkirálynak,
hajlandó lenne, ha nehezen is, nem
hátratekinteni többé, hanem ott meglelni a
hazáját. Képes lenne ismét eljátszani egy
szerepet, bár szerep-játszása öntudatlan.

De közbelép Bagó. Elkéri Jancsi fu-
rulyáját. Mert ő nem tartozik ide. Ide sem.
Ő elindul haza. Ahová szintén nem
tartozott. És amikor a királlyá avatás
szertartása közben felhangzik a távolból
Bagó furulyájának a hangja, Jancsi nem
bírja tovább. Újra győz a lelkiismeret-
furdalás, a honvágy. Es ezzel meg-váltja
Iluskát is. Ledobják magukról a
díszmagyart Jancsi hátra se néz, Iluskája
követi-e vajon! -, hogy új életre keljenek.
Elindulnak haza, ahol senki nem várja
őket, legfeljebb az egykori meg-kövezők.
Akik közé tartoznak. Szól tovább a zene, a
hazahívogató. A szín-ről eltűnik a tüllvár,
minden tüllszikla, mögöttük felragyog az
ég, de már nem a délibábos - sőt, gyanúsan
hasonlít a francia égboltra! -, feltűnik egy
gémes-kút, mellette egy életnagyságú,
szupernaturalista tehén (igaz, két fajta
jegyeit viseli színeiben és szarvformáján --
apró kis szándékos hiba, de ez is
magyarságszimbólumaink pontatlanságára
hívja fel a figyelmet), s a gémeskút-nak
támaszkodva talán Bagó furulyázik. A
sötét előtérben megjelenik Jancsi és Iluska.
Pontosabban: János bácsi és Ilus néni,
Összekapaszkodnak, hajlottan-öregen
elindulnak a pusztába. Most érkeztek haza,
Visszajöttek meghalni.

Happy end?
Mindenesetre függöny.

Az idézőjelekről

A békéscsabai és a kaposvári János vitéz
egyaránt egy magyar legendának üzen
hadat. A tisztánlátás reményében. Az
előbbi kesernyés zamata abból adódik,
hogy bár a hitet mutatja föl átélhetőnek és
kővetendőnek, eredményként a mesé-

ig jut csak el. Az utóbbi, a kaposvári már
valóban keserű konklúziója, így két
magyar állat, a gólya és a tehén által
keretezetten. Stíljátékkal indul, hogy aztán
egyre szomorúbb és sírnivalóbb legyen.

Egyértelműek az előadások szimbó-
lumai és idézőjelei - bár teremtő színészi
játéknak sajnos csak Kaposvárott vagyunk
szemtanúi. A szimbólumokat föl-fejteni
kényszerülő kritikus nehéz helyzetben
van: hiszen szükségképp varázsuktól
fosztja meg őket ezzel. De mit tegyünk?

A magam gondjaihoz közelebb álló és
nívója miatt teljesebben átélhető ka-
posvári János vitében Ascher Tamás azt a
kérdéskört feszegeti, mellyel - ne
szépítsük - évszázados történelmünk során
igen sok magyar szembesült már. A menni
vagy maradni dilemmája ez - már túl az
illúziókon. Az elvágyódásunkról szól,
mely maradásra vagy visszatérésre
késztet. Tehát az ambivalenciáról. És nem
keres, nem is talál erre álmagyarázatokat.
Csak felmutatja a valóságot, a kiűzettetést,
a gyalázkodásokat, a hontalanságot, a
gyökértele-nek, az önsorsrontók, a mit
sem értők, a tragikus szerepjátszók és a
hősök magyarságát. Példabeszéd lett a
kaposvári János vitéz, mint a mesék
általában. Es így van közel a valósághoz
is. S hogy Ascher Tamásék ezt az aktuális
mondandót, ezt a gyötrődő idetartozást
éppen Kacsóh-Bakonyi-Heltai János
vitézével mondták el ? Ez ennek az
előadásnak a legnagyobb idézőjele.

Kacsóh-Bakonyi-Heltai: János vitéz (Békés
megyei Jókai Színház)

Hangszerelte: Kenessey Jenő. Átdolgozta:
Karinthy Ferenc. Díszlet és jelmez: Schéner
Mihály m. v. Koreográfus: Novák Ferenc m, v.
Vezényel: Holpert János. Rendező: Udvaros
Béla.

Szereplők: Géczy József, Csoma Mária,
Hidvégi Mária, Medgyessy Pál, Széplaky
Endre, Kalapos László, Gálfy László,
Pusztaszeri Emília.

Kacsóh-Bakonyi-Heltai: János vitéz (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Díszlet: Donáth Péter. Háttérfestmények:
Gáspár András m. v. Jelmez: Szakács Györ-
gyi m. v. Koreográfia: Vidákovics Antal m,. v.
Karmester: Hevesi András és Fuchs László.
Rendező: Ascher Tamás.

Szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó m. v. Roc-
kó Zsuzsa m. v. Spindler Béla, Bezerédy
Zoltán, Gyuricza István, Pogány Judit, Csá-
kányi Eszter, Rózsa Tibor, Hunyadkürty
György, Koltai Róbert, Dánffy Sándor,
Csonka Zsuzsa, Komlós István, Kisvárday
Gyula, Serf Egyed.

SZÁNTÓ PÉTER

Partraszállás
gyöpmesteréknél

Boris Vian „börleszkje"
a miskolci Nemzeti Színházban

„Meglepett, hogy a fantáziájukról leghí-
resebb rendezők gyakran félve fogadták a
darabot. Hogy mást ne említsünk, Grenier
és Hussenot két évet haboztak, mielőtt
elszánták volna maguk a t . . . hogy ne
mutassák be" - írta egy emberöltővel
ezelőtt Boris Vian, a Mindenkit
megnyúzunk! című darabja elő-adása elé.
Talán csak ebből a szempontból nem
furcsa, hogy a fantáziájáról leghíresebb
Szőke István eddig nem rendezte a
darabot. Most viszont, hogy megtette,
mellékgondolatok és fenntartások nélkül
szögezhetjük le: darab és rendező,
szerepek és színészek rég várt és ritkán
bekövetkező szerencsés találkozását
láthattuk a miskolci Nemzeti Színház
stúdiószínpadán.

Boris Vianról aligha kell szót ejtenünk,
hiszen a Tajtékos napok és a Pekingi ősz
című regényei régen hozzáférhetőek
magyar nyelven, s Vinkó József fordítói,
propagátori tevékenysége folytán a francia
„patafizikus" immár színpadainkon is
háziszerzővé lett. A Birodalomépítők, avagy
a Smürc után, melyet Pécsett állított
színpadra Szikora János, most más
oldaláról ismerhetjük meg az abszurd
drámairodalom birodalmának építőjét,
Viant. Pontosabban az előadás egyben
kísérlet: kísérlet arra, hogy a szövetében
egységes viani életművet új oldalról
ragadja meg, más színházi eszmény
nevében fogja vallatóra. Szikora barokk
katedrálist épített a Smürcből, az abszurd
színház hagyományai és az - eddig inkább
csak képzőművészetben létezett -
szürnaturalista stílus jegyében formálta
meg az előadást. Szőke István a maga
jellegzetes, elemelt színházi stílusát ötvözi
új - de szervesülő - elemekkel, hogy
ugyanazt az életszeletet, hasonló drámai
anyagot börleszkként állítsa színpadra.

Félkatonai vaudeville

A Mindenkit megnyúzunk! című börleszket
(eredeti műnem-megjelölése szerint
„félkatonai vaudeville egyetlen hosszú
felvonásban") Vian 1946-ban írta, de a
bemutatóra négy évig kellett várnia.
Martin Esslin, az abszurd színház eszté-



tája szerint a darab „már a keserű, fekete
humor mesterének mutatja a szerzőt, noha
a mű, e tragikomikus farce még jól illik a
hagyományos színház formáiba, annak
ellenére, hogy például Jean Cocteau
Apollinaire Theiresziasz emlői című és a
saját, Az Eiffel-torony házasai című
darabjaihoz hasonlítva üdvözli".

A vaudeville - Szőke színpadán „ma-
gyarosítva" börleszk - 1944 június 6-án, a
szövetségesek partraszállásának napján
játszódik Arromanches-ban. A helyi
gyöpmester és családja békésen űzi az
ipart: lovakat nyúznak. Közben ké-
szülnének az egyik Marie - két lányukat
nevezték el így - esküvőjére egy Heinz
nevű német katonával, a hullámzó front
azonban minduntalan meg-akadályozza
őket. Bánatukat keresetlen szavakkal az
annalesek tudtára is adják. Hol franciák,
hol németek, hol amerikaiak, néha
amerikaiból lett németek és németté
öltözött amerikaiak viharzanak át a
szobán; egy japán harcos az emésztőgödör
mellett szeppukut követ el, az égből,
ejtőernyőn érkezik az amerikai Jacques és
a szovjet Catherine, akik történetesen a
család elszármazott gyermekei. A családi
tanácskozást követő esküvői ebéden, mely
előtt az esküvőt egy amerikai,
összerakható főpapautomata celebrálná, ha
az agnosztikus, materialista és
antitrockista Catherine ezt hagyná; a
család tagjain öngyilkossági járvány vesz
erőt. A még megmaradtakat végül a
Szabad Franciaország győztes katonái
robbantják föl, hogy helyet teremtsenek az
újjáépítés nagyszabású vállalkozásához.

A helyzetkomikummal és szófacsa-
rással, kiforgatással, félreértelmezéssel
bőven élő darabot Vinkó József kitűnően
fordította le. Remekül oldott meg például
olyan szofizmákkal bővelkedő jelenetet,
mint amelyben a ház ura szám-szeríjjal
eltrafál egy kémnek és álamerikainak vélt
amerikait: - A sisakja volt, vagy a
cserépharangok? - kérdi a szomszéd. - A
sisakja - így a válasz, mire a megjegyzés: -
Amerikai bóvli! - Amerikai? - hökken
meg a ház ura -, de hiszen akkor nem
kém! Még szerencse, hogy a harangokat
találtam el!

Minden másképpen van

A Mindenkit megnyúzunk! Szőke rendezé-
sében a minden másképpen van apoteó-
zisa. A rendező gyakran hivatkozik arra a
shakespeare-i tételre, hogy az ember álmai
anyagából van szőve. Igy a da-

rabnyitó, ötperces pantomim kóstolót ad
egy sintér álmaiból. Míg az apa sze-
relmetes igyekezettel „lövi be" a na-
gyobbik, lónyúzó gyalut, bugyuta gyer-
meke, André kiöltött nyelvű áhítattal
asszisztál ehhez a már-már éteri művelet-
hez, hogy majd a darab egy későbbi
pontján, a Gyertyafény-keringő édesbús
dallamára atyjával és a nagy, lónyúzó
gyaluval együtt táncra kerekedjék, elő-
véve a maga, gyermeki tisztelettel mért,
kicsiny gyaluját.

Miközben ez a borzongató s a körül-
ményekhez képest meglehetősen büdös
világ egyre jobban kibontakozik előttünk,
világossá válik hatalmi szerkeze-te,
csúcson az apával, aki agresszivitással
vagy tréfás-gyengéd diktátori tulaj-
donságokkal sakkban - néha satuban -
tartja a famíliát. Ugyanakkor a rendező
célja szerint ez a viszolyogtató világ még-
is rokonszenvessé válik valamelyest, mert
emberi. Mert jótettei és aljasságai méltóak
sárgolyónkhoz, míg a „rendet és
fegyelmet" hozó, a francia földet „védő"
németek, a bárgyú, felszabadító ameri-
kaiak, az „ellenállók", a ki tudja miért
Arromanches-ban landolt, ám oda egy-
általán nem való japán egyre ellenszen-
vesebbek, egyre irtózatosabbak, míg végül
a kimérten elegáns francia tisztecskék
cigarettázva, a Marseillaise dallamára föl is
robbantják ezt a világot.

Ugyanígy érvényesül a minden más-
képpen van rendezői szándéka a szereplők
külső-belső fejlődésében is. Az
agyonfrusztrált, csak nyikkanni merő
Andrénak családi parancsra női ruhába
kell öltöznie, hogy végre az merjen lenni,
aki ; hogy végre öblös férfihangon
szólaljon meg. Az apának heroikus
megaláztatásokon kell átmennie, bajokat,
törött tányérokat és gumikalapácsot kell
saját fejére hoznia, hogy végül, családja
javát elveszítve, valóban családfővé
váljék. A szomszéd mindaddig nyápic
belső ember, amíg szomszédi státusának
kellékei, háza, pincéje léteznek. Mikor
azonban házát bomba pusztítja el, tehát
létét tekintve meg-szűnt szomszédnak
lenni, azonmód emberivé, külső
szemlélővé válik.

Ugyancsak a rendező javára írhatjuk,
hogy nem élt vissza lehetőségeivel: eddigi
rendezéseiben is a múlt századi realista
komédiák vagy francia bohózatok erős,
túlzásoktól sem mentes karaktereit vitte
színpadra, hogy meg-valósíthassa
egyedülálló színészvezetési stílusát; most
végre olyan jellemeket

kapott a Mindenkit megnyúzunk-ban ! -
amelyeket igazán a kulisszahasogatásig
provokálhatott volna. Nem tette. A
Szőke-rendezések mindig hangsúlyozzák:
a színpad másfél méterrel magasabban
van, mint a nézőtér, nem várható el te-
hát, hogy a szereplő szélsőséges stressz
alatt állva úgy viselkedjék, mint aki egy
pohár vizet kér. Ezért azután
rendezéseiben a játszók kacagás helyett
fetrengenek a nevetéstől, rekedtre ordít-
ják magukat, és néha - amikor nem jön
össze szöveg, szerep és színész - gyo-
morból induló nyögésekkel, hörögve-
vicsorogva, izzadva üvöltik, hogy „En-
gem Kovács Jánosnak hívnak, és jó es-tét
kívánok!".

Satupad és lóforgács

A rendező természetesen most is ebben a
stílusban játszatta a színészeket, de igen
határozottan mértéket tartva. A
túlfűtöttséget, az elemelt stílust ezúttal
inkább a börleszkjelenetek adták, ame-
lyek e komédiaműnem szerényebb szín-
padi és filmi gyakorlatának, bátran állí-
tom, legkidolgozottabb, örökre emléke-
zetes jeleneteivel vetekedtek. Magyar
színpadon ritkán látni ennyire pontosan
megszerkesztett, összecsiszolt komédiát.
Mire gondolok? Például arra a jelenetre,
amelyben André képtelen meg-itatni az
ugrálóköteles amerikait, míg-nem maga
is bebújik a kötél ívébe, s vele ugrálva
végre sikerül. Vagy arra, amely-ben
kiderül, hogy az apa azért nem vonult be,
mert nem bontotta föl a behívót. Jött
ugyan valaki, de a gödörben végezte. S
szemünk ekkor baljóslatúan rá-vetül a
háttérben eddig békésen álldogáló emberi
csontvázra, amelyre a szomszéd
barátságosan ráterítette kabát-ját. Vagy a
Marie klipsz-szerző buzgalmától magukat
és váll-lapjaikat védő amerikaiak kitanult
koreográfiájára, és sorolhatnám még.

A díszlet a vendég Kerényi József
munkája. Az Ybl-díjas politikus-építész-
mérnök megoldotta a lehetetlent. A stú-
diószínpad zsebkendőnyi háromszögén
elhelyezett egy kéttagú zenekart, egy
műhelyt és egy családi ebédlőt. A realisz-
tikus díszlet (még faforgács is található a
satupad mellett, bár igaz, hogy itt lovakat
gyalulnak) és a piros-kék brokáthát-tér,
amely semmiképp sem tartozik a szín-padi
család berendezkedéséhez, jó ellen-tétet
alkot egymással, kiemelve egyben a
szereplők lábmagasságában, vagyis a né-
zők szemmagasságában elhelyezett tük-
röket, amelyekben, mi tagadás: saját



hökkent vagy vigyorgó képünkkel talál-
kozunk, ha az előadást követjük.

jelmeztervező Fekete Mária bizo-
nyára nem küzdött nehéz gondokkal, hi-
szen fő feladata az volt, hogy a szerző vagy
a katonai szabályzatok előírásai-nak
megfelelő ruhákat megalkossa. Érzésem
szerint néha túl is ment a kötelesség-érzet
maximumán, amikor Catherine-nek
pontosan olyan ruhát tervezett, mint
amilyet a francia bemutatón a lányt dom-
borító Madame Campan viselt: gimnasz-
tyorkát, a keblek hegyén vörös csillaggal,
és bokorugró szoknyát. Egyszóval a többi
jelmez realitásából értelmetlenül és
indokolatlanul kirívó kosztümöt.

Catherine, a szovjet ejtőernyőslány
kapcsán szólni kell a darab üzenetéről is.
Talán legjellemzőbb erre a pókerjelenet,
amelyben két német és két amerikai kár-
tyacsatába kezd. Egy német csizma tíz
dollár, egy amerikai surranó húsz márka.
Rövid időn belül a németek amerikainak,
az amerikaiak németnek öltözve, angolul,
illetve németül beszélve, viselkedve
hagyják el a helyiséget. E jelenet kétség-
kívül közhelyes, szájbarágó. Vian bízik
azonban rendezőiben, színészeiben: azok
majd élettel, valósághitellel töltik meg a
jelenetet! I-la ez nem sikerül, hatalmasat
bukhat az egész darab. Miskolcon ezúttal
sikerült. A vaudeville förgetegében ma-
gától értetődőnek, természetesnek tekin-
tettük, hogy a két-két profi, szakmai ér-
deklődésétől vezettetve, kipróbálja a másik
Coltját vagy Lügerét, csizmáját, ruháját, s a
gönccel együtt akár oldalt és
meggyőződésnélküliséget is cserélhet.
Márpedig a gyöpmestercsalád szempont-
jából végül is mindegy, ki milyen eszmei
meggyőződéssel, szent vagy nemtelen
céllal, keletről, távol-keletről, északról,
délről, tengerentúlról jött s robbant be
dörömbölve békés otthonukba.

Talán nem járunk messze Vian szán-
dékától, ha a Mindenkit megnyúzunk! mis-
kolci kavargásában, két nevetés között
halványan arra is gondolunk, hogy
mostanában milyen sokat hallani itt és ott,
szervezett vagy parttalan békemozga-
lomról, igazságos és igazságtalan
háborúkról, jó és rossz hidrogénbombákat
hurcoló jó és rossz interkontinentális ra-
kétákról...

Még valami, ami feltétlenül segített a
rendezőnek: minden, nem hagyományos
színházat csináló alkotónak szüksége van
olyan társulatra, amely akarja és meg is
tudja teremteni azt a színpadi világot,
amelyet a rendező elképzelt. Szőke
előadásaival eleddig sokszor az volt a

Matus György, Péva Ibolya. Tímár Éva és Igó Éva a Mindenkit megnyúzunk! című Vian-előadásban
(miskolci Nemzeti Színház)

baj, hogy néhány nagyformátumú szí-
nészegyéniség árnyékában olyan jatszók
tébláboltak, akik nem tudták vagy nem
akarták érteni és megvalósítani elképze-
léseit. igy sokszor az egyébként sikeres
előadások egyes jelenetei is kettétörtek.

Ezúttal ilyen problémáról szó sem le-
hetett. A miskolci társulat fiatal és idősebb
tagjai egyforma játékkedvvel, ér-tő
nyíltsággal fogadták magukba és adták
tovább a nézőnek Szőke elképelését Boris
Vian darabjáról, s ehhez erejük, tehetségük
is maradt, az utolsó pillanatig.

Az apa szerepében Matus György, mint
már sokszor, ismét bizonyította kitűnő
képességeit. Ez a szerep fizikailag is
igénybe vevő, hiszen nemcsak hanggal kell
bírnia a megerőltető mindvégig-jelen-
levést, de ütik is: kézzel, tányérral,
gumikalapáccsal, s ez más esetben már-
már visszaélés volna a színész - testi ép-
ségével sem törődő - önfeláldozásával.
Matus jól érzékelteti, hogy a családfői sze-
rep az apa számára szerep, tanult visel-
kedés. Keze szinte mindig ökölbe szorítva;
ha kell, ha nem, bömböl, hörög, ellilul a
haragtól, ugyanakkor azonban, midőn
ennek következményeként valóban
kontaktusba kerülne a családtagokkal, nem
tud mihez kezdeni. Az első jelenetek
egyikében Andrét kergeti a gyalu-pad
körül, és amikor a fiú végképp el-fárad,
Matus jól láthatóan megtorpan, egérutat
kínál a fiúnak, láthatólag megzavarodik a
tett lehetőségétől. A külföldön lévő
gyermekeknek szóló tavist esetben pedig,
mikor bömbölve-vicsorog-

va parancsot ad Andrénak, hogy gondol-
ja ki a szöveget (gombolja ki - értette
André), megint csak az a vége, hogy az
amúgy nyusziszelídségű fiú gumikala-
páccsal püföli rettenetes apja fejét.

Az ember, ettől, a megfelelő pillana-
tokban ügyesen visszafogott energiától
válik emberivé, hogy a második rész vé-
gére megbocsássuk neki a lovak és ka-
tonák gyalulását, az összes elkövetett
agresszióját, hiszen ez mégiscsak termé-
szetesebb és emberibb, mint a blazírtan
cigarettázó katonák érdek- és értelem-
mentes agressziói.

Tímár Éva játszotta az anyát, rögvest
káprázatos belépővel kezdve. Első szín-
relépčsekor dőlt el, hogy Cyprienne-
Marie férjhez megy. A színésznő belép, a
hír hallatán sírni kezd, a sírás egyre han-
gosabb és magasabb hangú lesz, míg vé-
gül valami üveghangokká alakul át. Ez a
visszafogott hisztériából kialakuló föl-
döntúliság az anya szerepének kulcsa.
Tímár Éva végig a kirobbanás előtti fe-
szültség szélső határán tartja az anyát,
éppen ezért nagyon pontosan vigyáz arra,
hogy ne legyen hangos - a mindenkori
feszültséget mindig ezekben az üveg-
hangokban vezeti le. Kétszer robban ki:
első alkalommal, amikor a megetetett,
megfejt, végül élére hajtogatott és kiva-
salt tehenek, a jól táplált csirkék után férje
és parancsolója tréfálkozni méltóztat a
nem létező, harmadik disznóval, Anya-
Marie, a kötelességtudás mintaképe már
rohanna is az ólba, mikor kiderül, nincs is

harmadik disznó, Az apa ekkor kap



egyet a gyomrába. Másodszor pedig, ami-
kor minden eddigi csalódása, kielégítet-
lensége, frusztráltsága kirobban abban,
hogy széttör egy tányért mit sem sejtő,
sőt, egészen mást váró férje fején. Szinte
természetes az a percnyi méla döbbenet,
amellyel saját tettét fogadja, majd átciká-
zik agyán az egyetlen lehetséges megol-
dás ebben a helyzetben: az üveghangok
mostani megfelelője. Furcsa, hökkent
lóarcot vágva beugrik a gödörbe, sokak
után és sokak előtt.

Klipszek, műmellek

Mihályi Győző Andrét játssza. Az első
részben maga a megfékezett, elnyomott,
derékba tört gyermekiség. Nincs egy föl-
szabadult pillanata, miközben ájult áhí-
tattal nézi apja szakmai tevékenységét,
keze akkor is reszket, félénken meggör-
bed, várja a hirtelen kiáltást, amely ter-
mészetesen el is hangzik. Csak az idege-
nekkel szemben képes fölszabadulni,
azokkal a katonákkal szemben, akik hite
szerint, fegyverük ellenére, neki keve-
sebbet árthatnak, mint apja. Mihályi
ilyenkor végtelenül felszabadult vigyort
varázsol addig tátott szájú, eltorzított
arcára.

A második részben pedig, mikor kény-
telen női ruhát ölteni, végre megtalálja
önmagát. Száját vastag rúzsréteg, szemét
festék borítja, így arca maszk alá kerül-
vén, elidegenedhet önmagától. Végre föl
meri fedezni önmaga testét, bár e test
inkább a nylonharisnya, műkeblek és női
ruhadarabok összessége. Hangja öblösen
mély lesz, egyre inkább elfeledkezik a
kötelező tiszteletről - Mihályi e
hangváltozással kitűnően érzékelteti,
ahogy André önmagává válik -, míg
végül, utolsó mondatával fölszabadul.

Azt hiszem - mondja -, mégiscsak elme-
gyek nadrágot venni. Itt már szó sincs
javaslatról, engedélykérésről. Sőt, Mi-
hályi oly nyomatékosan ejti az „azt hi-
szem"-et, hogy egyértelművé válik: And-
ré már nem kér és nem fogad el tanácsot,
André állást foglal.

Külön említendő színész és rendező
együttes leleménye, az öt percig tartó,
lélegzetállító börleszkjelenet, amikor
Mihályi újonnan szerzett, majd a
könnyebbség kedvéért megtalpalt tűsarkú
cipőiben végigbotorkál a színpadon.

Igó Évát sokszor láttam már kitűnő-nek,
ilyen jónak azonban még soha: föl-
szabadultan komédiázott. Szerencsére
nem a Vian szerinti legnagyobb poént
játszotta föl, mármint hogy Marie nim-
fomán, hanem kialakított egy karaktert,
Marie hajlott, egérszerű alakjában. Ez a
beesett arcú, cingár leányzó, szürrealista
szűz, folyvást indulni, lelkesedni kész,
keze, lába percre sem marad mozdulatlan,
ha mást nem tesz, hát idegesen va-
karódzik. A tiszteket nem a szerelem mi-
att szerzi meg, hanem mert a „klipszek-
re", váll-lapjuk csillagaira vágyik, s hiába
húz ágyába akárhány, a szobán átrohanó
katonát, tekintete mindig éhes, kielégítet-
len marad. Ezzel az aprósággal Igó Éva is
megteremti azt a többletet, amitől Marie -
apjához, anyjához és Andréhoz hasonlóan
- emberivé válik.

Ami kevésbé sikerült Gáspár Tibor-nak
és Máhr Áginak Jacques és Catherine
szerepében. Hatalmas nehézséggel kel-
lett megküzdeniök. A második részben
léptek színre, amikor már kialakultak a
színpadi erőviszonyok, amikor már jófor-
mán nem is vártunk új embereket, s két-
ségkívül kissé fáradtak voltunk az addi-
giaktól. Ráadásul Vian jóformán csak

Üzenetet bízott rájuk, nem pedig emberi
sorsot. Jacques anyássága és Catherine
tűzrőlpattantsága kevés volt jellem helyett,
de - hangsúlyozom - a két színész jól
illeszkedett az előadásba, előrevitte azt,
legföljebb a többiekéhez hasonló szólózást
hiányolhattuk.

A másik, a későbbiek során Cyprienne-
Marie Péva Ibolya volt. Az első rész-ben
alig jelent meg, rövid jelenlétei alkalmával
hitelesen hozta ezt az álmos, macskaszerű
teremtményt, akinek azért igazi, el nem
árulható titka van. A második részben,
különösen a csiklandozási jelenet után
(kínzással majdnem egyenértékű
csiklandozással akarták kivallatni, gyere-
ket vár-e), Cyprienne-Marie megrendültté
és megrendítővé válik. Ez azon kevés
rendezői ötlet közé tartozik azonban,
melyet a darab szövege nem nagyon erő-
sít meg. Ezért azután Péva Ibolya nem is
tudja végigvinni a porig alázottságot,
összetörtséget, hiszen néhány perc múlva
vidáman kell ülnie a lakodalmi asztalnál.

Bregyán Péter alakította a szomszédot.
Szerepe számára nem találtak ki határozott
karaktert, ráadásul a szöveg szerinti
életkoránál is jóval fiatalabb. Ezzel együtt,
főleg a második rész hegedűs-jelenetében
főszereplővé vált, jó értelem-ben véve.

Külön kiemelendőnek tartom Somló
Istvánt, aki a II. német, a német katona,
Künsterlich és a francia kapitány szere-
peiben nemcsak hihetetlen átöltözési
gyorsaságáról, de jellemformáló készsé-
géről is tanúságot tett. Jók voltak a többi
hadfi megformálásában Mátyás Jenő,
Teszáry László és Tardy Balázs is. Kuna
Károly Heinzként keveset volt jelen, és -
ez már a kritikusi memória rovására írható
- néha mintha jeney István lett volna,
Szőke valamelyik régi rendezésé-ben.
Major Zsolt pantomimusi ügyességgel
hozta színre a robotpapot.

Szőke István Miskolcon ismét bizo-
nyította életműépítő kedvének töret-
lenségét, ráadásul rég választott ilyen jól,
ennyire stílusához illő darabot.

Boris Vian: Mindenkit megnyúzunk! (miskolci
Nemzeti Színház)

Fordította: Vinkó József. Díszlet: Kerényi
József m. v. Jelmez: Fekete Mária. Zenei mun-
katárs: Kalmár Péter. Rendezte: Szőke István.

Szereplők: Matus György, Tímár Éva,
Mihályi Győző, Igó Éva, Péva Ibolya, Gás-
pár Tibor, Máhr Ági, Bregyán Péter, Má-
tyás Jenő, Teszáry László, Somló István,
Tardy Balázs, Kuna Károly, Körmöczy Ta-
más m.v., Major Zsolt, Bús Erika.

Jelenet a Vian-vígjáték előadásából (Jármay György felvételei)


