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 KRITIKAI TÜKÖR 

yar kifejezést keresgélő „doktert" a megfelelő
zóval segítette ki a főpróba egyik nézője. A mű-
eltség bűvöletében élő sznob közegben idege-
ül mozgó figurák megformálói kellemes megle-
etést szereznek: a főiskolás Újvári Csaba „őse-
ejű" Tax Ivánja jó humorával, Kocsó Gábor pedig
egannyi extravagáns figura eljátszása után
r-nyalt jellemábrázolásával; megrendítő, ahogy

megalázott tanító beállít a gyerekeknek
ásárolt szegényes ajándékokkal: félfülű
ackóval, rozsdás homokozólapáttal, horpadt

ödröcskékkel.
Csanády Judit avarral és kőlapokkal borított,

ém pókhálós elvarázsolt játékterében minden-
e beakad a ruha, bizonytalan a szereplők járá-

franciák utálkozva kiköpik a Coca-Colát
Ettore Scola A bál című filmjében, s el-
ügyetlenkedik ezt a furcsa, idegen táncot,
a rock and rollt - van, ki egyszerűen hasra
vágódik -, s még a Ginger Rogers és
Fred Astaire stílusában sikló, émelyítő

merikai táncospár is megcsúszik a becsületes
árizsi táncparketten. A magyar ifjak a
ígszínház francia mintára készített Össztánc
ímű előadásában elalélnak a kóla okozta titkos
yönyörűségtől, a szabadság régóta várt,
ksztatikus mámorában vonaglanak Bill
aileyre, a piros sálas, hivalkodón
onkomformista értelmiségi szenvedélyes
lvágyódással ring Elvis Presleyre, és az
merikás magyar platinaszőke feleségéhez ta-
ad. A franciák, úgy tűnik, az össz-európai meg-
ázkódtatások közepette is öntudatosan a saját-
ukként élték meg történelmüket. A magyarok ke-
ésbé tudtak azonosulni a nekik kiszabott sors-
al, ennyi mindenképpen kiderül a fenti apró
sszehasonlításból éppúgy, mint A bál
ígszínház-beli változatának egészéből.
Félre azonban a nagy szavakkal: egy bálte-

embe sűríteni és szalontáncokban elmesélni
gy generáció történetét - ez az alapötlete a
agyarországon is forgalmazott Scola-filmnek,

lletve a film alapjául szolgáló párizsi Théâtre du
ompagnol előadásának is, melyet azonban
sak hírből ismerek. A Víg társulata mindeneset-
e Marton László vezetésével ismét kölcsönvet-
e, s két hónapos irgalmatlan próbasorozatot
övetően bemutatta a minta honosított
áltozatát, a

sa, billegnek a Sorsszimfóniát kopogó, roggyant,
húr nélküli zongora s a finom vonalú, átlátszó
székek. Két dolog biztos mindössze: hogy valaki
figyel, és hogy kultúrember nem riad vissza.

Márton László: Lepkék a kalapon (Budapesti Kamara-
színház)
Gozsdu Elek Köd cimű regénye nyomán. Díszlet: Csa-
nády Judit. Jelmez: Bánki Rozália. Asszisztens: Szőcs
György. Rendező: Csizmadia Tibor.
Szereplők: Márton László, Kerekes Viktória, Safranek
Károly, Andai Gyöngyi, Kölgyesi György, Újvári Csaba
f. h., Ujvári Zoltán, Kocsó Gábor, Egyed Attila, Vesszős
Krisztina - Hána Kata, Kóka Dóra - Blesa Patrícia,
Mánya Zsófi - Strausz Noémi.

pompásan felújított színházépület blickfangos
megnyitására.

A filmben tehát, mely kis szerencsével ma is
hozzáférhető Budapesten, felvonulnak Ettore
Scola kortársai. Feszengő nők és gátlásos férfi-
ak - aztán a kamera kíméletlenül rájuk közelít.
Elkapja a szorongó, a csináltan hűvös, a
kétség-beesetten hódítónak szánt pillantásokat,
a nyílt, sebezhető, sunyi tekinteteket. Szól
eközben a bolero, majd - snitt, vissza az
időben - a béke-beli francia sanzon, a Lili
Marleen, majd a dzsessz, a tangó, a diszkó.
Kiutálják az össznépi táncparkettről a
betolakodó arisztokrata párt, együtt
szoronganak az óvóhellyé alakult bálteremben,
kitáncolják maguk közül a világháborús
kollaboránst. Változnak az idők, zajlik a nagybe-
tűs Történelem, de nem ez a lényeg. Hála az in-
tim közelképeknek, látjuk, ahogy a pezsgőspo-
hárba reszkető kézzel ejtett monokliról lecsurog-
nak a csöppek, látjuk a csalódottságot a hiába
megrendelt italok miatt, s látjuk az egyre erősebb
dioptriájú szemüveget az évtizedenként egyre
mutatósabb kiállítású sztármagazin mögött
megbújó nő orrán. Milyen szenvedélyes,
meleg-szívű teremtésből keményedett lakk-
kabátos „őrmesterré" ez az asszony, aki
mostanra az el-utasítás szobra... Táncról
táncra, évtizedről évtizedre mélyebbre
vésődnek a fájdalmas, riadt, agresszív
vonások. A bál végén tettetett határozottsággal,
de végtelenül fáradtan és egyedül távozik
minden résztvevő. Arcokat láttunk, könnyeket,
életsorsokat.

A Vígszínház társulata hű marad saját pro-
dukciója címéhez és valóban össztáncot mutat
be. Nem nagyítja föl az arcvonásokat, mozgal-
mas nagytotálokkal dolgozik. Magyar társadalmi
tablókká igazította át Békés Pál a
forgatókönyvet, zenés-táncos
történelemkönyvről lévén szó, Marton László
inkább csak egymás mellé rendezte a
csoportos illusztrációkat, a beállításokat
elsősorban Imre Zoltán koreográfus „komponál-
ta": rock and rollra, diszkóra és rapre, Karádyra,
csasztuskára és - Beethovenre. Meg-megnyíl-
nak, majd szorosan összezáródnak e zenés ma-
gyar eszpresszó díszletfalai, melyeket Khell
Csörsz tervezett, jótékonyan és bőségesen
idézve a filmből. A közép-európai történelmi
széljárás mozgatja őket, a hirtelen támadó
hasadékon át hol egy csapat sárga csillagos
zsidó tűnik el a beáradó gőzben-gázban, hol egy
csomó vacogó férfi az Orosz hóesésben, máskor
egy teherautónyi 56-os menekülő. Egyszóval
príma hely ez, ahogy Cseh Tamás üzeni
rezignáltan a nézőnek és kedves Irénnek
legvégül, nem először.

Legyünk igazságosak. Azért nem az arctalan
társadalmi közeg keringőzik, polkázik, twistel
keményen két felvonáson keresztül. A még
kongó táncterembe, Harkányi Endre
szertartásmester sokat ígérő előkészületei után,
egymás után fut-nak be jó ismerőseink, utcáról,
villamosról. Jól karbantartott, dögös
negyvenes, talán butikos-nő. Karcos tekintetű
némber lila sztreccsminiben, valószínűleg a
Józsefvárosból. Kék dzsörzékosztümös trampli,
meglehet, titkárnő egy privatizálandó
szocialista nagyvállalatnál. Szolídszelíd, ápolt
nő, könnyen mosható anyagú pú-
derrózsaszínben, pedagógus lehet... S jönnek a
férfiak. Irritáló yuppie az örökös rádiótelefonjá-
val, Hugo Boss-stílusú öltönyben; régi vágású
könyvelőforma avíttas zakóban; szőrös mellkasú
körúti dzsigoló; bőrmellényes magyar macho...
Erősen kiugratott, egyéni ízek-színek, itt még. A
későbbiekben inkább Jánoskuti Márta jelmezei
gondoskodnak arról, hogy a mindenkori
csoportképeken ne mosódjanak össze a kontú-
rok.

Tehetségesek pedig a Víg színészei, aki jól ki-
mereszti a szemét, a történelmi távlat ellenére is
láthatja, egyéniség minden táncos. Tehetséges
koreográfus Imre Zoltán, a forgatagot mindig
érdemes tüzetesebben szemügyre venni egy-
egy jól kidolgozott „magánszámért". Színházi
élmény mégis akkor születik, amikor a
tetszetős történelemillusztráció, sőt, időnként -
dekoráció alól előrobban egy személyes
történet, egy eredeti gondolat.

Az előadás egyik csúcspontja ennek megfele-
lően Eszenyi Enikő tangója, történelmileg a bé-
kebeli, már polgárias, még úri Magyarországot
idézendő. Eszenyi égszínkék estélyi ruhában,
jéghideg arisztokrataként járja az argentin tan-

T E G Y I ENIKŐ

SAK AZÉRT IS: ROCK AND ROLL
BÉKÉS PÁL: ÖSSZTÁNC
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ót, sistergő ujjhegyeivel, unottan vadítja meg
eljes férfikörnyezetét. Játék. Egy összevillanó
ekintet az oldalt ülő, kopottas fiatalemberrel -
berfrank Pál -, s élednek a mozdulatok, szen-
edélyesen csapódnak a testek, dobálják, cibál-
ák a párt a nekik támadók - egy rongybabaként
sszecsuklott, összezúzott Eszenyi a parketten.
ráma. És a választott nyelven, táncban elbe-
zélve.

Egy másik csúcspont egy színházi metafora:
956-ban járunk, már előállt a teherautó, a me-
ekülők még késlekednek, széket tornyoznak
zékre, asztalra, egymást taposva kapaszkodnak
ölfelé: kapkodnak a remény elérhetetlen zöld
éggömbje után - s zuhannak vissza újra és újra.

indez dübörgő Beethovenre, mely kiemeli a
elenetet a társastáncok áradatából.

Súlyos össznépi társadalomtörténetet sza-
ontáncokká komponálni - úgy, hogy az igazán
okat mondó, egyéni „táncmozdulatok" hiányoz-
ak - nehéz. Az Össztánc jó vágásokkal is ritmi-
ált jelenetei megragadják a mindenkori társa-
almi közérzetet - felületesen, élvezetesen.
ényszeredett, világháború felé sodró körtánc,
ssznépi diszkóba bőrminiben berobbanó Coca-
ola-érzés, agresszív tülekedésre emlékez-tető
laktalan rángatózás legvégül, ez a jelenkor -

átványos, mutatós. Mélyenszántó történe-
emelemzés? Csupa jól ismert motívum köszön
issza. A történelem süllyesztőiben eltűnő töme-
ek - láttuk már. Békés polgári körbe betoppanó
arszalagos katona - klisé. Fontos elvtárs
osolyától olvadozók hurráoptimizmusa- hány
unkásoperettben szerepelt, és egyáltalán. A
ár említett Coca-Cola.-mámor jelenet kedves
mlék a Gothár-filmből, s lám, már fel is csendül
dal: Megáll az idő. Visszamerengünk hát, és
egborzongunk az ismerős dallamoktól, ritmu-

októl és közös történelmünk mára ismerőssé
zelídített-csépelt képeitől. Jóleső-kesernyésen,
omolykásan. Diszkréten elmerengve az
ssznépi magány szomorkás záróképén. Aztán,
zínészek, nézők, fel a színpadra. A nagy gene-
áció mulatni akart? Mulassunk mi is. Csak azért
s: rock and roll.

ssztánc (Vígszínház)
Théâtre du Compagnol A bál című előadásának

tletéből írta: Békés Pál. Az eredeti produkciót
endezte: Jean-Claude Penchenat. Díszlet: Khell
sörsz. Jel-mez: Jánoskuti Márta. Koreográfus:

mre Zoltán. Zenéjét összeállította: Jeney Erzsébet.
ramaturg: Upor László. Rendezte: Marton
ászló.
zereplők: Balázs Péter, Borbiczki Ferenc, Gesztesi
ároly, Harkányi Endre, Hegedűs D. Géza, Kálid Artúr,
irály Attila, Méhes László, Oberfrank Pál, Sipos And-

ás, Anger Zsolt f. h., SzélesTamás f. h., Szalay
iktor, Eszenyi Enikő, Halász Judit, Hullan Zsuzsa,

gó Éva, Kútvölgyi Erzsébet, Murányi Tünde, Pápai
rika, Szabó Gabi, Szegedi Erika, Gregor Bernadett

. h., Kéri Kitty f. h., Karikó Tímea f. h.

budapesti Francia Intézet részt vállalt az
Össztánc előadásának létrejöttében. Erről
az együttműködésről kérdeztem Jean-Luc
Soulé igazgatót.
- Amikor tavaly júniusban Budapest-

re jöttem, már tudtam a Théâtre Compagnol és a
Vígszínház kapcsolatáról. Azt akartam, hogy ez
az együttműködés minél hamarabb realizálódjék
és példát mutasson. Ennek érdekében az intézet
mindenekelőtt a Compagnol társulatának buda-
pesti tartózkodását és a Vígszínház együttesé-
nek franciaországi tanulmányútját támogatta
anyagilag. Szerződést kötöttünk Marton László
igazgatóval, amelyben rögzítettük, hogy köl-
csönösen mit várunk el egymástól, az anyagiak
és a szervezés tekintetében. Művészeti kérdé-
sekbe természetesen nem szóltunk bele; épp az
volt a célunk, hogy a művészek kizárólag az alko-
tómunkára koncentrálhassanak.

 Milyen távolabbi tervei vannak a színház-
kultúra támogatására?

 Háromféle tervet dolgozunk ki. Az első a
színházi kapcsolatokra, a kölcsönös együttmű-
ködésre és cserékre terjed ki. Ez vonatkozhat
teljes társulatokra is; a Compagnolon kívül a pá-
rizsi Odéon és a lyoni Théâtre de la Cité mutat ér-
deklődést Magyarország iránt. Előrehaladott tár-
gyalásokat folytatunk Ariane Mnouchkine-nal is
társulatának vendégszerepléséről. Közismertek a
Jel Színház magyarországi kapcsolódásai.
Magyarországról a Vígszínházat és a Katona
együttesét fogadnák szívesen nálunk. A második
terv a kortárs drámatermés kölcsönös bemu-
tatására, a harmadik az újító törekvések támoga-
tására vonatkozik. Ez úgy működik, hogy egy-
egy bizottság alakul a kölcsönös érdeklődésre
számot tartó darabok számbavételére és lefor

dítására, illetve a pályázati úton benyújtott alko-
tói tervek elbírálására. Az utóbbiaknál előnyben
részesülnek azok, akik valóban újszerű, kísérleti
munkákkal, esetleg francia témához kapcsolódó
projektekkel pályáznak, és valamilyen technikai
alappal, például előadásra alkalmas teremmel
rendelkeznek. Remélhetőleg gyors döntések
születnek a pályázatokat illetően, s az év első
harmadának végére már produkciók is létrejö-
hetnek.
 Művészek tanulmányútjai nem szerepel-

nek a programban?
 De igen. Például, ha sikerül olyan mai ma-

gyar drámát találni, amely fölkelti valamelyik
francia színház érdeklődését, akkor támogat-
nánk a színpadra állításban segítséget nyújtó
művészek kiutazását, mondjuk, évente egyszer.
Ez persze kétirányú utca; a francia fél fogadásá-
ban számítunk a Színházi Intézet és a Művelődé-
si Minisztérium segítségére.
 Milyen benyomásokat szerzett a magyar

színházról ?
 Csak rövid ideje vagyok itt, és igyekszem

minél többet elsajátítani a magyar nyelvből. Két
előadás hatott rám különösen, az Új Színház
Csongor és Tündéje, valamint a Szentivánéji
álom a Katonában. Különösen Vörösmarty költői
műve ragadott meg. Anélkül, hogy értettem vol-
na a szöveget, megéreztem a nyelv dallamát, és
azt, hogy a darab univerzális érzelmekről szól.
Csodálatos a díszlet és a rendezés. Egy ba-
rátommal láttam, aki annyit sem tud magyarul,
mint én, a magyar kultúrához sincs köze, és neki
is ugyanúgy tetszett. Azt hiszem, ez például
olyan darab, amely le tudná dönteni a nyelvi gá-
takat.

Koltai Tamás

illendően középszerű kezdetektől viszonylag ha-
mar felívelt a csúcsokig, megírja a XX. század
maradandó örökségének néhány remekét, hogy
aztán lassú, de biztos hanyatlásnak induljon, s
az utóbbi évtizedekben gyenge darabokat
váltson fel időnként igen-igen rosszakkal.

Mindennek elemzése kötetet kívánna (s alig-

AFRANCIAKAPCSOLAT

SZÁN T Ó J U DIT

EGY JÓ Ü Z L E T
ARTHUR MILLER: ALKU

nyolcvanesztendős Arthur Miller, a főfog-
lalkozású drámaírók mind veszélyeztetet-
tebb, már-már kihalófélben lévő fajának
jelenlegi doyenje már csak hosszú és lé-
nyegében folyamatos, legföljebb átmeneti

hallgatásokkal megszakított működése miatt is
ritka változatos pályaképet mondhat magáénak:


