
azt, aki útját keresztezni meri. Hogy miért
nem ez történik a színpadon, azt Epres
Attila és Gáspár Tibor játéka teszi érthe-
tővé. Fekete Mária remek ruháiban olyan
technokratákat alakítanak ők, akik rezze-
netlen arccal szolgálják ugyan a hatalom,
Dulebov érdekeit, de nem meggyőződés-
ből, hanem hideg megfontolás és még
hidegebb belátás eredményeként: nincs
más választásuk. Amikor ugyanis olyan
választásra nyílik alkalmuk, melybe nem
kell feltétlenül és azonnal belebukniuk,
oly ügyesen állnak az általuk trónra emelt
új úr, Velikatov mögé, hogy a szinte végig
megőrzött kétértelműség nyitva hagyja
számukra azt a lehetőséget is, hogy bár-
mikor, számottevő veszteség nélkül visz-
szakozzanak. S igazuk van! Velikatov el-
utazik, s a lidérces záróbanketton újra az
elhülyült Dulebov „elnököl". Hogy ez a
létmód nem erkölcseikből, hanem a kö-
rülményekből s a fojtogató körülmények
között is lavírozni tudó éles eszükből
eredeztethető, azt jól példázza, hogy a
Gáspár Tibor megformálta simulékony,
ám mégsem ellenszenves színigazgató a
lázadás ütemének elvétésével anyagilag
szinte tönkremegy, de ettől arca sem rán-
dul, segédkezik Dulebov eltakarításában
(más kérdés, hogy az „visszatér"). Ha
talán nem is koru(n)k hősei, de minden-
képpen nyomorultjai. A szó szoros értel-
mében, ugyanis Epres Attila a hatalom
szolgálata okozta emberi megnyomoro-
dást (közelebbről a kontrollvesztés
okozta nevetségességet) rendkívül ösz-
szefogottan s magabiztosan jeleníti

meg, míg Gáspár Tibornak ahhoz is van
színészi ereje, hogy arról győzze meg a
nézőt, egy Nyeginánál is tehetségesebb
ember őrlődött fel - a semminél is keve-
sebbért: értelmetlenül.

Csonka Anikó megbízható játéka mel-
lett külön említést érdemel Agárdy Ilona,
aki, ha a széthulló előadás nem „kény-
szeríti" szinte népszínművekbe illő kli-
sék használatára (M. Horváth Józseffel
közös jeleneteiben), helyenként meg-
rendítő erővel érzékelteti a meggyötört
és megalázott lélek mélyén megőrzött
tisztaságot, mely időről időre, még a tra-
gédia kockáztatása árán is, ellenállhatat-
lan erővel tör felszínre. Oláh Zsuzsával
való közös jelenetei (III. felv. 4. és 7. jele-
net) mindkét általam látott előadáson
emlékezetesek.

Kerényi József díszletei kifogástalan
játékteret biztosítanak a bemutatón re-
meklő színészeknek. A negyedik felvonás
atmoszférájának megteremtésében pedig
Bregyán Péter és Tunyogi Péter mellett az
ő munkája szerez döntő érdemeket.

Osztrovszkij: Tehetségek és tisztelők (egri Gár-
donyi Géza Színház)

Díszlet: Kerényi József m. v. Jelmez: Fekete
Mária m. v. Zene: Simon Zoltán. Rendezőasz-
szisztens: Szarka János. Rendezte: Szőke Ist-
ván.

Szereplők: Oláh Zsuzsa, Agárdy Ilona,
Kátay Endre, Epres Attila, Szatmári György,
Tunyogi Péter, Csonka Anikó, M. Horváth
József, Gáspár Tibor, Bregyán Péter, Megyeri
Zoltán, Ribár Éva, Horváth Ferenc, Fehér Ist-
ván, Cseh Vince.

CSÁKI JUDIT

Kacskaringók

Vitrac drámája a Pesti Színházban

A kacskaringó - ott van a díszletben is,
sőt: uralja, nyomasztja, meghatározza. A
kacskaringó egyébként saját és sajátos
tartozéka a szecessziónak, ilyen értelem-
ben tehát feltétlenül „stílusban van tart-
va" Fehér Miklós díszlete.

Nem mintha az előadás vagy a dráma
jellegzetes szecessziós termék lenne, hi-
szen a szerzőhöz, Roger Vitrachoz rend-
re ugyanazt a címkét ragasztja a szakiro-
dalom: szürrealista. S ezt a címkét első-
sorban éppen a Viktor avagy a gyerekura-
lom című drámája alapján találta ki.

Amikor a mű először tűnt fel hazai
színpadon - ez egyébként két esztendővel
ezelőtt történt, a pécsi Nemzeti Szín-
házban -, szakma és közönség egyaránt fe-
jet hajtotta szerző képességei előtt. A kriti-
kusok leírták, hogy a Viktor . . . jó mű, s
épp annyira mozdul el a klasszikus polgári
családi bohózattól, hogy ma és itt is érde-
kes lehessen; valamint hogy eljátszása
olyan speciális rendezői és színészi közelí-
tést kíván, amely a szürrealizmus egy-
szerre jelentkező kettősségét jeleníti meg.

A pécsi előadás a kívánalmakat nem
fedte ugyan maradéktalanul, de néhány
kiemelkedően jó alakítással sokat segített
Vitrac hazai népszerűsítésében. Főként a
bohózati megoldások voltak emlékezete-
sek; a szürreális - pontosabban a valósá-
gon túli vagy a valóságosság feletti - képek
ügyetlenségét a tempó segített feledtetni.

A szerző és a mű népszerűsítésében a
pécsieken kívül - illetve velük együtt -
jelentős része van a dráma fordítójának,
Vinkó Józsefnek is. Nem elsősorban azzal,
hogy fordítása elegáns, szellemes és he-
lyenként kifejezetten bravúros, hanem
azzal, hogy a drámával együtt publikált
tanulmányában mintegy használati utasí-
tást mellékel a műhöz, előadóknak és be-
fogadóknak egyaránt. Szürrealista vaude-
ville-nek nevezi a művet, s ezzel meg is
határozza a színrevitel legfontosabb alap-
elemeit. Persze nem könnyíti meg a ren-
dező s a színészek dolgát.. .

Vendégrendező

Azzal, hogy a Vígszínház vezetése ven-
dégrendezőt hívott a Vitrac-dráma szín-
revitelére, még semmi különöset nem tett,
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legfeljebb jelezte, hogy a színház rende-
zői közt nemigen akad olyan, aki ké-
zenfekvő fogékonyságot mutatna a mű
iránt. De azzal, hogy éppen Csiszár Imrét
hívták meg, már jelezték a „vállalkozás"
fontos, kiemelt voltát, bár Csiszár
rendezői előéletében éppen hogy semmi
nincsen, amiből a Viktor következ-
hetnék...

Csiszár kísérletező kedvéhez, rendezői
kalandozásaihoz viszont érdemes - mi
több, kell - terepet és lehetőséget ad-ni. A
képben, látványban pontosan, ér-
zékletesen és mindig hatásosan kompo-
náló rendezőt a szürrealista betétekkel
megspékelt Viktorhoz társítani még in-
kább ígéretes ötlet.

A színház nagyvonalú volt a szerep-
osztást illetően: nyugodtan kijelenthető,
hogy a Vígszínház élvonala - illetve az
élvonal egy része - vesz részt a Vik-
torban, ki-ki minden képességével és
rutinjával.

A kísérletnek - még az előadás létre-
jötte előtt - ez is része volt: a karakteres
és nagyfokú határozottságáról (is) ismert
rendező és a tehetséges és rutinos, vala-
mint a Váci utca közönségének ízlésvilágá-
ban igencsak járatos színészek együttmű

ködésének minősége. Nem mintha feltét-
lenül harcot, szembenállást kellett volna
feltételezni; de valamelyes egymásra
hatást feltétlenül.

A jelenleg éppen színháztalan Csiszár
Imrének jelenleg adósa a magyar szín-
házi élet. Az adósság tetemes: kilencévi
miskolci működés; számtalan jó és né-
hány kiemelkedő előadás; egy a szinte
semmiből létrehozott társulat; jó néhány
felfuttatott és Csiszár által „megcsinált"
színész - nos, ez mindaz egyik oldalon; a
másik oldalon érthetetlen és bűnös této-
vaság, határozatlanság a tanács és a szín-
ház berkeiben, a továbbiakban sokak
szintén bűnös semmittevése a konfliktu-
sok kereszttüzében álló Csiszárért, a még
továbbiakban a tehetetlen cselek-
vésképtelenség annak láttán, hogy Csi-
szár Imre - vélhetően alkotói pályája
csúcséveiben - színház és társulat nélkül
jön-megy az országban. Miközben szá-
mos színház és virtuális társulat valósá-
gos vezető nélkül teng-leng a fővárosban
meg vidéken is.

A vendégrendező szívesen jött, és szí-
vesen vállalta Vitrac darabját - valamint a
tervek szerint az évadban még egyet:
Enquist: A földigiliszták életéből című
művét.

Rendelkezőpróba

Kritikusként viszonylag ritkán kerül az
ember olyan helyzetbe, hogy többször is
belepillanthasson egy-egy előadás szüle-
tésének folyamatába. Ha előre tudom,
hogy a produkcióról majd írni fogok,
lehetőleg kerülöm is az előzetes infor-
málódást - végül is az a legszerencsé-
sebb, ha a kritikust csak az előadás befo-
lyásolja. (Más kérdés, hogy ez egyszers-
mind a legigazságosabb-e; a színházi élet
és szakma jelenlegi alakulását tekintve
egyre kevésbé.

Először egy rendelkezőpróbán láthat-
tam egyetlen rövid részletet a Viktorból,
azt viszont nagyon sokszor. Az első fel-
vonás utolsó néhány jelenetét rendel-
kezte le éppen Csiszár: Antalnak, Eszter
apjának a távozását, majd Lonségur tá-
bornok gáláns születésnapi ajánlatát Vik-
tornak, végül Viktor fergetegesen vicces,
ugyanakkor fenyegetően pimasz lovaglá-
sát a francia hadsereg tábornokának hátán.
Ez egyébként az első felvonás vége.

Csiszár halkan, de határozottan inst-
ruált. Utasításai jelentős részét nem is
hallhattam, mert többnyire felment a
színpadra, és csak ahhoz a szereplőhöz
beszélt, akinek az intsrukció szólt. S bár
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a többiek ilyenkor rendszerint nem be-
szélgettek, hanem a rendezőt figyelték, a
nézőtérre már nem ért el a hang.

Egy-egy rövid részlet, néha csak egy-
egy mozdulat vagy félmondat megismét-
léséből később fény derült az instrukció
tartalmára, s arra is, hogy Csiszár rend-
szerint a helyzet mögöttes tartalmának
elemzésével vezette a színészeket.
Figyelmesen végighallgatta a színészek
észre-vételeit, megjegyzéseit, az
ötleteket kipróbáltatta, aztán
határozottan döntött: marad vagy sem.

A színészek legtöbbje érzékelhető biza-
lommal és odaadással bocsátotta képessé-
gét a rendező rendelkezésére. Látni való
volt: itt Csiszártól valamit vártak, ők, a
színészek is, túl az aktuális utasításon.
Bíztak benne, tehát rábízták magukat.

Reviczky Gábor Antal szerepében
legalább hússzor egymás után kiment a
színről. Vagy ötször az ő kimenetelét
próbálgatta Csiszár, de legalább tizenöt-
ször azt, hogy Reviczky látványos
lelépésének pillanatában a színen ki mit
csinál éppen, milyen tartásban, milyen
arckifejezéssel kíséri a jelenetet.
Ilyenkor Csiszár rendszerint nem a
színpadról, ha-nem oldalról vagy lentről
instruált, következésképp jól hallhattam,
hogy az utasításokba mindig magyarázó-
indokló félmondatok, valamint a jó
színészi megoldások elismerése és
megerősítése is „belefértek".

Az első felvonás zárójelenete az elő-
adás egyik csúcspontja. Mint egy fotót

vagy festményt, úgy komponálta meg
Csiszár a jelenet látványerejét: hátul fél-
körben a döbbent „nagycsalád", oldalt
Eszter, elöl középen pedig Viktor a tá-
bornok hátán. Majd egy módosítássoro-
zat után: hátul, az asztal mögött a nők,
Károly, Viktor apja közel az esemény-
hez, de bénultan és mozdulatlanul. A je-
lenetben Csiszár szándéka szerint a fe-
nyegetés, a „gyerekuralom" dominál, az
uralkodó érzelem a többiek részéről a
megdöbbenés és elképedés, Viktor részé-
ről a szomorú-szemtelen, harsány diadal.

A próba egészének hangulata biza-
kodó, várakozó és lelkes volt; Csiszár
magabiztossága, darabismerete és céltu-
datossága evidens és megnyugtató. A
díszlet - körvonalaiban - már látszott.

Számomra - aki mégiscsak kívülálló-
ként, a rivalda másik oldaláról kísértem
figyelemmel a történteket - a legfonto-
sabb és legszembetűnőbb tapasztalat az
volt, hogy a Vígszínház elismert és sike-
res színészei hajlandók voltak lemon-
dani ismert eszközeikről. A rendező
halk, de határozott kérésére szívesen
bújtak ki addigi színészetük mögül, és
próbáltak valami mást, valami számukra
is újat. Ha nem is mindenki.

Házi főpróba

Bizonyos helyeken „elfogadásnak" is
nevezik azt az alkalmat, amikor a szín-
ház vezetői, esetleg a rendezőkollégák,
dramaturgok együtt nézik meg az - opti-
mális esetben - teljesen kész előadást.

Ilyenkor rendszerint két-három nap van
hátra a bemutatóig: a nyilvános főpróbák,
a közönséggel való első találkozás ideje.

A házi főpróbán már a maga teljessé-
gében kibontakozott Fehér Miklós dísz-
lete, amely nagyon tartalmasan és sokré-
tegűen kapcsolódik az előadás világához
és Csiszár rendezői elképzeléséhez. Sza-
kács Györgyi jelmezei pedig teljesen
tisztán mutatták a polgárcsalád cicomáját
és az elemelt világból érkező Ida Mor-
temart légies feketeségét.

A valóban teljesen kész előadás pedig
nagyon érdekes volt. Kétségtelenül a he-
lyén volt benne minden komédiai elem,
de érvényesülésüket rendre elnyomta egy
széthulló világ egyre erőszakosabb és
egyértelműbb jelenléte. Csiszár rendezői
elképzelésében nemcsak Viktor-nak, de
mindegyik szereplőnek megvolt a saját
útja, amelyet az előadás - az egyetlen este
és éjszaka - során végigjár: Viktor
gyorsított felnőtté válása, kiábrándulása
külön-külön mindenkire hatott
valamilyen módon.

Emíliát, az anyát alapvetően kizök-
kentette a látszatokra, jóindulatú álsá-
gokra épülő világából. Olyan helyzetbe
hozta, hogy tovább már nem hunyhatott
szemet sem férje csapodársága, sem úgy-
nevezett barátai valóságos jelleme fölött,
de szembe kellett néznie saját hazugsá-
gaival, üres bálványaival is.

Károlyt, az apát természetesen szintén
kizökkentette Viktor „makrancoskodása";
de ez a felnőtt férfi már nem elsősorban
felháborodást érez a rendetlen, kócos gyer-
meki akciók miatt. Ő sejti meg legelőször,
hogy ez az éjszaka végzetes lehet; de
annyit bizonyosan, hogy nem simítható
be a szokásos polgári születésnapok kö-
zé. Károly egyébként nemcsak a felesé-
gét unja, hanem kissé mára szeretőjét is;
meg hát önmagát is. Viktortól viszont
egyre inkább tart. Tudja: Viktor hadat
üzent mindennek, ami a felnőttvilágban
szent volt és sérthetetlen, és Viktor nem
akar semmi mást, csak pusztítani.

Eszter, a szomszéd kislány társ Viktor
szembeszegülésében. Természetesen az
„ideológiában" nem, csak praktikusan
szegődik mellé. Hihetnénk: ő a „normá-
lis" gyerek, belőle lesz a „normális" fel-
nőtt, pontosan olyan, mint az anyja, Te-
réz, aki Károly szeretője, mellesleg igazi
idegbeteg. Bizonyos szempontból feltét-
lenül betegebb, mint par excellence ideg-
beteg férje, Antal. Aki viszont lehet,
hogy nem is olyan beteg, mint amilyen-
nek megjátssza magát, sőt: lehet, hogy ő

Kútvölgyi Erzsébet (Eszter) és Tahi Tóth László (Viktor)



a legnormálisabb az egész társaságban.
Az élethazugságok sűrű hálója kissé aka-
dályozza a mozgásban, és nem is tud
kitörni belőle másként, mint egy bohókás
külsőségekkel felcicomázott öngyil-
kossággal.

A tábornok - igazi őstulok, egy kato-
natípus megtestesítője. Bárgyú humora és
szögletes stílusa van - ostoba, hiú és üres.
Viktornak igaza van: meg kell aláz-ni őt
és személyében az egész francia gyarmati
hadsereget.

Az éjszakányi haláltánc minden fe-
nyegető és nyomasztó hatása mellett
komikus is. Jobbára kisszerű jellemek és
értéktelen sorsok esnek áldozatul egy
gyerek-felnőtt lázadásának; és hogyne
volna komikus látni, hogyan foszlanak
semmivé a szerelemnek hazudott viszo-
nyok, az erősnek láttatott házasságok, a
szeretetlen, önző és egészében valóban
nagyon nevetséges kapcsolatok.

A házi főpróbán több jó és néhány ki-
emelkedő színészi alakítást is lehetett
látni. Csiszár figyel a részletekre: Kovács
Nóra szobalánya például nagyon határo-
zott stílusú néma tevés-vevéssel indítja az
előadást, aprólékosan koreografált ide-
oda libbenéssel, kissé eltúlzott intoná-
cióval egyszerre vezeti be a valóságos,
polgári családi vonulatot és az elemelt,
kissé stilizált játékmodorral a másik
aspektust is, a Viktorét.

Halász Judit Emíliája belül megfáradt és
magányos nő, aki szinte heroikus erőfeszí-
téssel celebrálja a családi szertartás szoká-
sosan kellemeskedő és megjátszással átszí-
nezett részleteit. Ezt a beletörődő, megvi-
selt asszonyt néhányszor láthattuk már
Halász Judittól, akárcsak a hatalmas
humorú komikát; azt viszont eddig még
nem, hogy az előbbi figura eszközeivel
próbálja kiváltani az utóbbi hatást.

Darabbeli férje, Szilágyi Tibor is mel-
lőzte ismert komikus gesztusait, az arc-
gyűréseket, a késleltetett mimikát, a má-
sok szövegeit lekísérő mókás mozdula-
tokat. Viszont kifejezetten nagy belső
átéléssel, mondhatni, tragikus érzelmek
tükröztetésével tört bohózati hatásra -
sikerrel. A második felvonás második
felétől pedig az általa játszott figura veszi
kezébe az események irányítását: Szilágyi
alakításában ekkor egyértelműen a
tragikomikus elemek domináltak. Károly
egy a kétségbeeséstől s a valódi helyzet
felismerésétől egyre inkább keménykedő,
harsány és kapkodó figurává vált, és
Szilágyi minduntalan a színpadi alak
megnyilvánulásai mögé játszotta a leg-
főbb motivációt, a félelmet is.

Reviczky Gábor Antal szerepében a
leghálásabb feladatot kapta: ahányszor
jelen van, szinte mindig róla szól a jele-
net. Reviczky a házi főpróbán mutatott
némi hajlandóságot arra, hogy bohózati
betétté játssza Antal kitöréseit, de kör-
nyezete és partnerei segítségével ekkor
még része volt a figurák kapcsolatrend-
szerének. Kétségtelen viszont, hogy nagy-
monológja és abgangja egy tudatos szer-
kesztés pontos megvalósítása volt.

Szegedi Erika Teréz szerepében szün-
telen kettősséget játszott: Eszter anyja-

ként és Antal feleségeként a hisztérikus-
bolond polgár-családanyát, Károly sze-
retőjeként pedig a végzet asszonyát imi-
táló, magakellető, hangos és harsány csá-
bítót. A háromszögtörténet abszurditását
leginkább érzéki-erotikus szinten éli meg
és adja elő; a leleplezés viszont a
státusában rendíti meg, ezért tovább
hiszterizálja.

Ida Mortemart nagyon lényeges epi-
zódszerepét Almási Évára bízta a ren-
dező. Valószínűleg vissza is kapta tőle
játékban azt, amiért a szerepet ráosz-

Tahi Tóth László és Kovács Nóra (Lili) (Iklády László felvételei)



totta: Almási alakításában a „fingó hölgy"
melodramatikus jelenség lett, aki búgó
hangon, lassított mozdulatokkal a halál
hírnökét, fantomját hozza színre. Éppen
ezért közte és a többiek közt - Viktor
kivételével - semmiféle valóságos kap-
csolat nem létesült: a komikus jellegze-
tesség - a visszatarthatatlan szellentési
inger - bágyadt tragédiává, fennkölt kü-
lönbözéssé színeződött.

Esztert Kútvölgyi Erzsébet játssza, s
minden ízében igazolja a választás ké-
zenfekvő voltát. A kicsit koravén lányka,
akit alakít, nem követi ugyan Viktort a
felnőtté válás útján egészen a halálig, de
tisztán gyermekinek mutatott érzelmei-
ben a részvét és az együttérzés az ural-
kodó. A dráma szövegében Kútvölgyi-
nek jut számos poén, s ezeket mind a
gyerekszerephez hűen, komolyan játssza
ki. Eszterje keveset nevet (akkor azonban
majdnem belebetegszik), de sokat
nevettet. Váltásai, hangulati hullámzásai
kicsinyítve mutatják rutinos-neurotikus
anyját.

Viktor az előadás abszolút főszerep-
lője: vele és általa történik minden. Vala-
mint: ő a két aspektus egyikének kizáró-
lagos képviselője; ha úgy tetszik, övé a
„szürrealizmus". A többiek bizonyos
cselekedetei csakis Viktor nézőpontjából
nyernek értelmet, s neki kell hitelesítenie
a megelevenedő álomképeket is. Viktor
egyszerre gyerek és felnőtt: meg-
lehetősen nehéz színészi külsőségekkel,
még nehezebb lélektani figurációval.

Viktort Tahi Tóth László játssza, s már
az általam látott rendelkezőpróbán is jel-
zett bizonyos meg nem feleléseket az
alakítása. Tahi Tóth szemmel láthatóan
kívül marad a Viktorban lejátszódó lelki
folyamatokon, mintha nem átélné, csak
újrajátszaná, esetleg elmesélné az egé-
szet. Viselkedésében nyoma sincs a gyer-
meki lázadásnak és a felnőttes kiábrán-
dultságnak; egyfajta pasztell jelenlét az
egész,. meglehetősen lassú, vontatott
szövegmondással.

A házi főpróbát látva úgy tűnt: ameny-
nyire egy igazi Viktor hiányában a Viktor
avagy a gyerekuralom című előadás létre-
jöhet, annyira létre is jött Csiszár rende-
zésében. Igaz, a bohózatra, felhőtlen
kacagásra számító közönség ennek lát-tán
biztosan csalódott volna, mert a harmadik
felvonást s az előadást záró mondat -
„Hát ez tragédia!" - logikus kö-
vetkezménye volt annak, ami előtte tör-
tént.

A premier

Néhány nappal később rokonok, barátok,
kritikusok, a szakma különféle kép-
viselői töltötték meg a Pesti Színház nem
túl nagy nézőterét - és várakozásommal
ellentétben meglehetősen fagyos levegőt
árasztottak a színpadra. Nem tudni - és
utólag ki sem deríthető -, mi volt a tar-
tózkodó befogadás oka; annyi tény, hogy a
premieren olyan Viktort láttam, amely
alig-alig emlékeztetett a néhány nappal
korábbi produkcióra.

A legelső - és nagyon visszafogott,
éppen csak jelzett - poénokra nem reagált
a közönség. Aztán eltört egy pohár - egy
olyan pohár, amely addig a szöveg-ben a
játék tétje volt - egy drága pohár, amelyet
a rakoncátlan Viktor össze akart törni, s
amelyért a szobalány igencsak aggódott.
Aztán összetört, csak úgy, véletlenül.

Az ilyen apróságokat normális körül-
mények közt észre sem veszi a néző;
vagy ha észreveszi, nem vesz róla tudo-
mást. A színészek ugyan igyekeztek fél-
resöpörni a cserepeket - hát persze, hisz
ők tudták, hogy az asztalon, ahol a pohár
eltörött, néhány perccel később ülni és
feküdni is fognak majd. A véletlen fel-
emlegetése legfeljebb azért fontos, mert a
nyomában idegesség, zavar mutatkozott a
szereplőkön; „visszajelezték" a lenti
hidegséget.

A nézőtér késlekedő reakcióit egyre
élesebb és harsányabb eszközökkel pro-
vokálták a színészek. A néhány napja még
finom megoldások észrevétlenekké váltak,
Vitrac drámájának fenyegető atmoszférája
egy feydeau-i bohózat nevetségességéhez
kezdett hasonlítani. Az úgynevezett
vígjátéki elemek jócskán megszaporod-
tak, régről ismerős színészi megoldások
kíséretében. Mintha Csiszár - eléggé
hihetetlen módon - a házi főpróba után
mindössze annyit mondott volna a szí-
nészeknek: „Ez így jó, csak most tegyé-
tek át szimpla komédiába. Nevettessetek,
szórakoztassatok."

Az alakítások megváltoztak. Némelyik
alig, másokéi jobban. Tahi Tóth László
Viktorja például kétszer olyan gyorsan
beszélt, mint a házi főpróbán - a figura
ettől nem lett jobb, a szöveget viszont
sokkal rosszabbul lehetett érteni.

Halász Judit és Szilágyi Tibor idővel
kevesebbet bízott a közönség érzékeny
felfogóképességére, és az áttételes meg-
oldások helyett és mellett jelezni kezdték
a komédiát is, közvetlenül, direkt-ben.
Szegedi Erika az idegességet, a hisz-

tériát fokozta tisztán bohózativá - viszont
mintha elfeledte volna Terézének egyéb,
tompább, de érdekesebb vonásait.

A házi főpróbán hitelesen szögletes és
rutinjával megnyugtató Bárdy György vi-
szont nem változott. Legfeljebb azt jelezte
néha, hogy más a hangulati és stiláris „szö-
vegkörnyezet", amelyben az öntelt tábor-
nokot fel kell léptetnie.

Reviczky Gábor maradéktalanul
kihasználta lehetőségeit: Antal
magánszáma az asztalon igazi bohóctréfa
volt.

Kútvölgyi Erzsébet Eszterje gyerekes
maradt ugyan, de felnőttesen tudta, ho-
gyan kell poén után vagy előtt kitartani.

Almási Éva Ida Mortemart-ként egy
fokkal fátyolosabb és több fokkal lassúbb
volt, mint a házi főpróbán.

Az előadás pedig sokkal rosszabb.
Amit a premierközönség látott, az egy

látványvilágában pontosan komponált, tu-
datos értelmezésen alapuló, de követke-
zetlenül megvalósított, eljátszott előadás
volt. Amelyből - a szünet nélkül fenyegető
tragédia hiányában - a bohózati elemek-
fordulatok sem szóltak elég határozottan,
a másik, mélyebb réteg pedig csak foltok-
ban látszott ki a nagyon is ismerős színészi
megoldások mögül.

Mi történhetett? Megtörténhetett-e,
hogy Csiszár Imre rendező a házi főpróbán
nem találta elég mulatságosnak saját elő-
adását, és a korábbi aprólékos és testre sza-
bott instrukciókat egyetlen mondatával
félresöpörve három nap alatt át akarta
volna hangolni „színész-zenekarát" és az
előadást is? Nem hiszem.

Megtörténhetett-e, hogy a színészek a
próbák során kialakított és begyakorolt új
megoldásokat egyszerűen elfelejtették a
bemutatóra? Ezt sem hiszem.

Megtörténhetett-e, hogy a premier iz-
galma következtében, a közönség kétség-
kívül tartózkodó reakcióira válaszul a szí-
nészek elbizonytalanodtak, s gyorsan elő-
kapták korábban sikeresnek bizonyult, jól
bevált megoldásaikat? Ezt már elhiszem,
legfeljebb az gondolkodtat el s támaszt
bennem bizonyos kétségeket, hogy ezt oly
egységesen produkálták.

A válaszom: nem tudom, mi történt a
Viktor premierjén, vagy a megelőző né-
hány nap alatt.. .

A tizenegyedik előadás

A tizenegyedik - bérletes - előadásra
pontosan egy hónappal a bemutató után
került sor. A hírek szerint az addigi bér-
leti előadások jól mentek, a Viktort vette a
közönség.



Ida Mortemart szerepébe közben be-
ugrott Tímár Éva, aki nemcsak igen
tehetséges színésznő, hanem Csiszár
Imrével is sokáig együtt dolgozott. Ha
úgy tetszik, anyanyelvi szinten beszéli
Csiszár rendezői nyelvét...

A házi főpróbához és a feledésre érde-
mes premierhez képest az előadás egy
biztos, higgadt középponton állt meg. A
színészek nyugodtan nyúltak vissza a pró-
bákon kialakult megoldásokhoz, a jelene-
tek olajozottabban peregtek, a hangsúlyok
következésképp áthelyeződtek.

Elsősorban a bohózati részeknek tett
jót az eltelt idő és az eddigi előadások.
Higgadt és ízléses a komédiázás; és min-
den fontos ponton ismét hatni tud a másik
vonulat - ennek a vaudeville-nek a
tragikuma. Nincsenek lélegzetelállító pil-
lanatok: a színészek alakítása „jól meg-
csinálttá" és magabiztossá érett.

És a dráma fordulópontja nagyon meg-
emelkedett: Tímár Éva Ida Mortemart-
alakítása következtében. Tímár Éva játéka
egyszerre, egyidejűleg jelzi a mű kétféle
meghatározó rétegét; a halált hozó asz-
szony egyszerre földöntúli és valóságos-
erotikus, egyszerre légies és nyomasztóan
evilági, valamint egyszerre méltóságos és
alpárian röhejes. Megjelenése ilyenformán
nem múló lidércnyomás a családi ünnep-
ségen, hanem valódi tragédiák elindítója.

A tizenegyedik előadás alapján Csiszár
Imre egy invenciózus, érzékeny és játékos
rendezői koncepciót kínált a szí-
nészeknek. A színészek elszántan és több-
nyire tehetségesen igyekeztek is megvaló-
sítani. A szükséges másságokat, a régi be-
idegződésektől, kézenfekvő eszközöktől
való megszabadulást itt-ott észre is lehe-
tett venni, mérsékelten. A tempó jó, a
játékmód ízléses. Csöppnyi befogadói
kreativitással mind a vájtfülű értelmiség,
mind a pusztán szórakozni vágyók elége-
detten fognak felállni a zsöllyékből.

És hát Csiszár sem a világot, sem a
színházat nem váltotta meg ezúttal a
Pestiben.. .

Roger Vitrac: Viktor avagy a gyerekuralom
(Pesti Színház)
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SZŰCS KATALIN

Zenés válaszok a korra

Szerencsésnek mondható a Rock Szín-
ház, minden kezdeti hányattatása elle-
nére, amennyiben ennek a társulatnak
legalább azt nem veti senki a szemére,
hogy zenés léhaságokkal avagy dalban
elbeszélt tragédiákkal, más szóval musi-
calekkel, rockoperákkal és egyéb köny-
nyelműségekkel óhajtja megnyerni a kö-
zönség kegyeit. Merthogy nekik ez a dol-
guk, erre szövetkeztek, erre esküdtek fel.
Nem kell szemlesütve, szégyenlősen pi-
ronkodva hivatkozniuk a dotációcsök-
kentésre, az inflációra és egyéb környül-
állásokra, ha egy új musical bemutatására
készülnek; nem keverednek a kapzsiság
gyanújába, még kevésbé a közönség
uszályába - vagy benne vannak, vagy nem,
ez ugyanis jobbára nem műfaj-, ha-nem
minőségspecifikus kérdés -, ellen-tétben
nem zenés színházi kollégáikkal, akiknek
helyzete ennél jóval prózaibb. Ha ugyanis
egyre önállóbb gazdálkodásra szorítva, ők
akarnak „pénzt keresve" bút feledtetni -
ha mégoly nívósan is -, mindjárt fejükre
olvastatnak a magasabb kultúrpolitikai
célok, Thália papjainak fennkölt
küldetése. Hogy a kommercializálódás
veszélye létező, nem kétséges. Hogy nem
a színházak tehet-nek róla elsősorban, az
is biztos. Ennél-fogva nem hiszem, hogy
nemes célok, szándékok és nemtelen
körülmények, lehetőségek e skizoid
kuszaságában kel-lene az adott
helyzetben - és a hiábavalóság biztos
tudatában - e helyütt megkísérelni a
tájékozódást. (Már csak azért sem, mert a
fenti összefüggésrendszer erősen
emlékeztet a saját farkát kergető macska
esetére.) De azért sem látom szükségét e
gazdasági-társadalmi háttér alaposabb
felvázolásának a zenés műfajokkal
kacérkodó prózai társulatok mentségére,
mert meggyőződésem - ez talán az
eddigiekből is kitetszik -, hogy az anyagi
és tárgyi feltételek optimumán, tehát
gazdasági kényszer híján sem a „lenni
vagy nem lenni" a műfaj alapkérdése,
hanem a hogyan. Ebből következően nem
tartom skandalumnak - ami-ként tették
elnéző rosszallással sokan -, ha haladó
hagyományt folytatva a Víg-színház
történetesen operettel, a Csókos
asszonnyal zárja évadát káprázatos kivi-

telben, megkapó humorral, önmaga és a
műfaj iránti szelíd iróniával, csipetnyi
nosztalgiával, operett- és musicalszíné-
szeket megszégyenítő szakmai bizton-
sággal. s nem tartom kiseprűzendőnek a
szándékot, amely a néző kellemmel,
szellemmel, könnyedséggel és akár köny-
nyűséggel való megnyerésére irányul,
nem beszélve arról a színházvezetői kö-
rültekintésről, amely komédiásaiban is
gondolkodik, akik nemcsak tragédiák és
magvas közlendők közvetítésére szület-
tek, hanem a játékra, arra, hogy egyes
napokon belehaljanak a nekik rendelt sze-
repbe, más napokon pedig táncolva-éne-
kelve lubickoljanak benne. (Avagy éppen
dalolva haljanak bele, lásd Popfesztivál.)

Hiba volna persze a fogadatlan próká-
torkodás hevében egy kalap alá venni
operettet, rockoperát, musicalt és a sok-
szor meghatározhatatlan műfajú zenés
tinglitanglit, már csak azért is, mert jólle-
het a felsoroltak egyike sem a mélylélek-
tani búvárlatok, a filozófiai mélységű
értekezések avagy a bonyolult társa-dalmi
összefüggések megmutatásának szférája,
az aktuálpolitikai üzenetet hordozó,
esetleg hazafias érzületet ébresztgető
egyes művek - függetlenül a minőségtől -
gyakorta könnyebben mentesül-nek a
szigorú megmérettetés, fajsúly-vizsgálat
alól „ártatlanabb" sorstársaik-nál. (Mint
mindenre, persze erre is akad ellenpélda,
de a tendenciát tekintve mégis többre
becsültetik a mégoly elvetélt
aktuálpolitikai kísérlet a sikeres, ám
„gyanús" operettközhelyeknél, zenés ál-
talánosításoknál, jóllehet a mélységet, az
árnyaltságot tekintve nemigen múlja fölül
egyik a másikát. Legfeljebb az utóbbi
tudomásul veszi önnön lehetőségeit.)

Mindezt pedig azért bocsátottam elő-re,
hogy alább következő, esetleg fanyal-
gásnak tetsző fenntartásaim ne a műfajjal
szemben táplált ellenérzések számlájára
írassanak, hanem a konkrét előadások
nagyon is konkrét számlájára. Egyéb-ként,
hogy mennyire nem homogén mű-fajról
és ennek megfelelően mértékről van szó,
azt éppen a szóban forgó négy konkrét
előadás, a Me and My Girl József Attila
színházi, az Adrian Mole nap-lójának
zalaegerszegi, a Rákóczi tér szolnoki és a
Képzelt riport... veszprémi előadásai
jelzik, amelyek teljesen más irányt
képviselnek a zenés műfajon belül, s
amelyek mindegyike - bár egyik sem lépi
át a műfaj lényegéhez tartozó
általánosítások, leegyszerűsítések szabta
korlátokat - a maga módján egy-egy
válasz napjaink kihívásaira. Nem feltét-


