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nai nevelésben részesített hercegkisasszony
küszködne a váratlanul rászakadt érzelmekkel.

Takács Katalin néhány jelenetében is meg-
győzően rajzolja meg egy gazdag érzelmekkel,
de kevés lehetőséggel rendelkező asszony port-
réját. Sinkó László néhány vonással, nagy rutin-
nal vázolja fel a titkosrendőr gondolkodásmódjá-
val megáldott tábornagy alakját. Mádi Szabó Gá-
bor egyszerű gesztusokkal érzékelteti a szívére
hallgató, de a kötelességeit is ismerő öreg kato-
nafiguráját. Széles László, számos emlékezetes
pillanata ellenére is, kihasználatlanul hagyta a
mefisztói alak kínálta izgalmas szereplehetősé-
get. A háttérszereplők közül emlékezetesek
Papp Zoltán, Mihályfi Balázs, Fazekas István,
Schlanger András gesztusai.

Az eredeti darab sokértelműségét némileg le-
egyszerűsítő, mégis átgondolt, tudatosan kom-
ponált, erős formaérzéket tanúsító előadás szü-

égóta töprengek: mi lehet az oka, hogy vi-
déken lenyűgözően izgalmasnak ható, él-
ményszerű színházi produkciók fővárosi
vendégjátékon egyszer csak kihúnynak,
elszürkülnek vagy jó esetben átlagosnak
tűnnek. Emlékszem, hogy

megszégyenültem, amikor szakmai
ismerőseimet lelkesen invitáltam egy
nyíregyházi Bond-előadás pesti bemu-
tatkozására, és a szünetben csak fogadhattam a
gúnyos kondoleálásokat. Mi történik ilyenkor?
Kinek a készüléke hibásodik meg? Nem hinném,
hogy mindent a közreműködők drukkjára, a na-
gyobb téttel járó feszélyezettségre lehetne fogni.
Lehet, hogy vidéken még a kritikus is eleve elné-
zőbbre hangolódik? Kondicionálja befogadói él-
ményét a tudat, hogy az izgalmasan újszerű vi-
déki előadás (mellesleg, egy bánatos zárójel
erejéig megjegyzendő: hovatovább a pesti is)
brachi, ezernyi hátráltató tényező ellenében ki-
küzdött (másfelől valószínűleg éppen általuk is
inspirált) csodálatos fegyvertény? S ha azt lehe-
tett volna hinni, hogy ez az ellengőzt pöfögő s
egyszersmind mégis kedvező szélként röptető
helyzet a politikai korlátok leomlásával, a helyi il-
letékes elvtársak és asszonyaik ízlés- és
norma-diktatúrájának bealkonyulásával
megszűnik, kellemesen csalódhattunk: a
politikai nyomás

letett az Új Színházban. Hargitai Homburgot kö-
zéppontba állító koncepciója mélyén nemzedéki
indulatot sejteni: a világ nem teret kínál, csak
csapdákat állít.
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helyét átvette a gazdasági, a meghódítandó s
végeredményben többnyire meghódíthatónak
bizonyuló közönség zsöllyéit pedig a tunyák, el-
keseredettek és közönyösek foglalták el, vagy
inkább hagyják üresen.

Hosszan lehetne meditálni mindezen, s egy,
szorosan a témának szentelt cikkben bizonyára
érdemes is lenne. Itt, most, a miskolci-vígszínhá-
zi illetőségű Cyrano kapcsán elég egy feltétele-
zés is: a pesti sikerhez alighanem kevés az a
sodró erejű, de nemegyszer s nem egy ponton
amatőrszínház-ízű lelkesedés, ami a vidéken oly
izgalmasnak tetsző előadásokat fűti. Pesten a si-
kerhez abszolut profizmusra is szükség van,
méghozzá az előadás minden pontján. (S ha ez
így van, talán részben az is megmagyarázhatóvá
válik, miért várta meg a világhír a Katona József
Színházat s nem szegődött már korábban Ka-
posvár mellé.)

Mármost a fenti kis eszmefuttatás adott eset-
ben, ha talán nem is irreleváns, mégsem egé-
szen talál ide, mindjárt két okból is. Az egyik: ez
nem a miskolci előadás pesti vendégjátéka, ha-
nem a rendező Verebes Istvánnak egy új, a Víg-
színház társulatával létrehozott produkciója,
amelyben közös a címszerep, valamint Castel-
Jaloux alakítója, Kis Kovács Gergely díszlete,

néhány játékötlet és semmi egyéb. A másik ok
összefügg az előbbivel: ebből az előadásból tör-
ténetesen éppen az hiányzik, amit magam Mis-
kolcon annyira kedveltem: az a rendezői kon-
cepcióvá táguló ötlet, hogy Cyranót magányos
cowboynak lássuk, westernre hangolt környe-
zetben. Magam ezt az előadást, merem remélni,
nem azért szerettem, mert „halban" még ilyet
nem fogyasztottam; úgy éreztem, Verebes lele-
ményesen cserélte fel a mai magyar néző szá-
mára üres és átélhetetlen mítoszt egy közismert-
tel, átélhetővel, ráadásul hatáslehetőségekben
igen gazdaggal.

Vajon miért vetette el az ötletet éppen az ötlet
atyja? Aki ráadásul azt állította a premiert meg-
előző interjúban, hogy „aki mindkettőt látta, nem
fogja észrevenni a különbséget". Nem-e? Hi-
szen csak a lényeg különbözik. S a következő
mondatból kiderül, hogy Verebes csupán a nézőt
nem tartja képesnek ennek felismerésére: „El-
dobtuk (ti. a miskolci előadást) és egy egész má-
sikat csináltunk." Hát ez az.

A rendező e második nekifutás lényegét is
meghatározza, ezúttal pontosan: „klasszikus",
„sokkal dekoratívabb" és „vígszínházibb". Mind-
ez igaz. De hol van ebből az előadásból Verebes
- Verebes, aki a miskolci előadásnak minden
pillanatában annyira jelen volt, hogy nekem már-
már úgy tetszett: a rendezés pótlék volt számá-
ra, mert igazából nem megrendezni, hanem el-
játszani szeretné Cyranót.

Ez a mostani nemcsak klasszikus, nemcsak
dekoratív, nemcsak vígszínházi, hanem minde-
nekelőtt üres. Az ötletekből nem születik
koncepció, csak ötletek maradnak, helyenként
szellemesek, játékosak, mindig stílusosak, de
meghatározó szerepük nincs: a darab éppen
csak tisztesen el van játszva, sehol nem
forrósodik át. Jó, nem bánom: ne legyenek
cowboyok, ne legyen western - Verebes
megunta, én nem forszíroz-hatom. De akkor
legyen valami helyette, s ne érje be egy derék
klasszikus estével. Ahol kínosan tűnik fel a
profizmus megannyi hézaga. Meglehet,
Miskolcon is úgy ejtették Ligniére nevét, mintha
Lignier-nek volna írva (hogy precíz legyek: Linyi-
ének Linyier helyett), s Guiche gróf is szép ma-
gyar „á"-val volt Antoine a zárt „a" helyett - ha
igen, ott nem sértette a fülem. Esküszöm, már
nem emlékszem, megjelent-e a miskolci desz-
kákon is Richelieu bíboros, akit Rostand bölcsen
(mivelhogy funkciója csak szimbolikus) nem mu-
tat meg, hanem egy titokzatos, berácsozott pá-
holyból sugároztatja nyomasztó jelenlétét, ami
szcenikailag igazán egyszerűen megoldható; a
Vígszínházban mindenesetre zavaró a suta idős
statiszta, aki mintha maga is meg volna illetődve
a ráaggatott vörös maskarától. És nem tudom
már, csupa „gémlábú sasok" voltak-e odalenn a
gascogne-i legények; ha nem, „csodalénységük"
hiánya sokkal kevésbé szúrhatott szemet,
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mint a jelen, különböző magasságú, életkorú,
slamposan összerendezetlen statisztacsapat,
köztük pohos középkorúval is. S ami szinte már
érthetetlen: még a Miskolcról áthozott játékötle-
tek sem ülnek. A remek, kongeniális expozíció,
amikor is Cyrano plafonostól zuhan a (szín)ház-
ba, itt sután hat, mind vizuálisan, mind akusztika-
ilag erőtlen (nemis szisszen fel, nem is fakad
ne-vetésre a nézőtér); s az előadást záró
apoteózis, a mártírium sejtelmes-áhítatos
celebrálása csak néhány pislogó gyertya,
katarzis nélkül.

No de átforrósodhat-e itt és most egyáltalán a
Cyrano de Bergerac (pardon, C y r a n o - nehogy
már fárasszuk a „szépségre szomjas" közönsé-
get), ez a másodlagos romantikából sarjadzott,
giccsgyanús melodráma? Egyes kollégáim sze-
rint erre eleve nincs esély. Szerintem van. Mind-
járt két lehetőség is mutatkozik. Az egyik: valamit
kitalálni. Újat, merészet, a műhöz hűtlenül hűsé-
geset. Hogy ez lehetetlen? Ugyan. Hiszen Vere-
bes egyszer már megcsinálta. Tudom, tudom:
azóta elment tőle a kedve. Ez esetben azonban
nem vagy nem elsősorban a klasszicitást, nem a
dekorativitást, még csak nemis a vígszínházisá-
got kellene megcélozni, hanem azt, ami a darab
százéves (s bizonyára a következő évezredbe is
átívelő) életképességének legfőbb záloga, teat-
ralitásának lelke s nem mellékesen fordításiro-
dalmunk egyik gyöngyszemének ihletője: a „fan-
faronnade"-ot. Ami a francia értelmező szótár
szerint a „saját hősiességétől megittasodó kér-
kedést" jelöli, irodalmi értelemben azonban az
öngerjesztő ékesszólást, a szavak mágiájában
való mámoros tobzódást is magában foglalja.
Cyrano, Rostand és Ábrányi szövegével az aj-
kán, ennek a részegségnek a hőse és vértanúja.
Ha ezt eljátssza, akkor felizzíthatja maga körül a
levegőt. Cyrano minden szóvirágának, minden
metaforájának, minden prózai fioriturájának át
kell jönnie a rivaldán, persze nem szavalói mu-
tatványként, hanem egy jellem öntörvényű meg-
nyilvánulásaként. Cyranóhoz nagy színész kell, s
ez nemis elég: olyan színész, aki a bensőséget
külsőségként tudja kivetíteni.

Mármost Szervét Tibor - ez már Miskolcon is
kitűnt, meg is írtam - nem ilyen színész. Főleg
bensősége van, külsősége nem elégséges.
Hamleti alkat (Hamletjét sajnos nem láttam),
csendes, érzékeny, intellektuális és alapvetően
rokonszenves. Cyrano azonban, aki szerelmé-
nek is, barátjának is végzetesen szétrombolja
életét, s ez tizenöt év alatt még csak át sem su-
han az agyán, Cyrano nem rokonszenves.
Cyrano bizonyos értelemben szörny.
Szörnyeteg. Színpadias szörnyeteg. Színpadi
szörnyeteg. Szervéttől mi sem áll távolabb. Ám a
miskolci koncepció közelebb állt Szervéthez. A
magányos, borongós, melankolikus cowboyból
már-már típust tudott gyúrni, s a harmadik
felvonástól, az intim jelenetekben, gyönyörű
pillanatai is voltak.

Szabó Gabi (Roxane) és Szervét Tibor (Cyrano)

Ez itt azonban egy hagyományos, egy betűhív
Cyrano. Ide egy Depardieu vagy egy Szabó Sán-
dor kell, egy szörnyeteg kell, aki pocsék férje len-
ne Roxane-nak, mert egy csengő-bongó rímért,
egy csillogó poénért szíve hölgyét is eladná.
„Lázár vagyok a csókok lakomáján" - hát nem
többet ér megélni s ily briliánsul megfogalmazni
egy ilyen szerepet, mint konkrét csókokat
lakmározni

Robin Magda leányasszony ajakáról? Szervét
azonban tényleg a csókokra vágyik. Nem ittasul
meg saját szavaitól, s őszintén szólva nincs is
mitől megittasulnia, mert a verbális mágiát,
Cyrano igazi életelemét, lefojtva, elszürkítve,
befelé élten s nem kifelé vetítve közvetíti,
beszédében - alkati okokból is - kevés a szín és
az erő. Intim jelenetei most is szépek, de - akár
az egész elő-adás - elvesznek a Vígszínház
hatalmas terében, ahol intimnek is másként kell
lenni, mint Miskolcon.

Ha már itt tartunk; még Csendes László Mis-
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kolcon oly markáns, elcsépelt meghatározással

„egy tömbből faragott" Castel-Jaloux-ja is el-

szürkül itt, szuverén, büszke egyéniség helyett,

aki nagyságrendben össze sem hasonlítható

drámai súlyuk ellenére is hitelesen volt Cyrano

elöljárója, a hős szerény untermannja, ólomlábú

sasok kedvetlen kapitánya.

Ki számít itt még Cyranón kívül? Voltaképpen

mindenki és senki. Rostand mostoha volt tömén-

telen szereplőjéhez, és színház, színészek ré-

széről nagy anyagi, illetve erkölcsi áldozat ennyi

embert megmozgatni, illetve ilyen hálátlan sze-

repek sokaságában tüsténkedni az egy Cyrano

keretbe foglalása kedvéért. De ha már - akkor

színház is, színészek is kitehetnének magukért,

találó típusok kiválogatásával az előbbi, ará-

nyos, de eleven, diszkrét, de nem halovány vagy

pláne hamis sziluettek felskiccelésével az utób-

biak.

Azért néhány szerep persze kiemelkedik a

bolyból: legalább Roxane, Christian, Guiche gróf

és Ragueneau. Szoboszlay Sándor kedves,

bursikóz Sancho Pansa, de egy személyre

szűkítve azért vele kapcsolatban is rendre

felmerül ben-nem a bevezetőben megpendített

kérdés: hová lett Pesten a Veszprémben oly

vonzó, változatos palettájú, érdekes

jellemszínész?

Hogy megannyi kínálkozó Roxane-jelölt közül

vagy inkább helyett Verebes választása miért

esett éppen Szabó Gabira, meg nem tudnám

mondani. Ha azonban tényleg csak annyit akart

közölni vele: légy fád és sprőd és jelentéktelen,

akkor ő legalább nem csalódott. Christiant vi-

szont jól választott: Selmeczi Roland bumfordi

falusi bárócskája a figura valamennyi színét

nemcsak érzi, de érezteti is; darabos, durcás,

szenvedélyes, krakéler, megvan a magához va-

ló esze, s neki már-már azt is elhisszük, hogy

Roxane-t nemcsak lehet, de muszáj szeretni.

ordai (A városok sűrűjében), Tordai és

Galambos (Éjjeli menedékhely) különös,
megújító szerepei után most Tordai Teri,
Galambos Erzsi és Bakó Márta hárman
együtt a középpontban. Az Aluljáró stú-
diószínpad megint „fölfedezett" egy

színésznőt, akivel a József Attila Színház eddig
nem tudott

Ugyancsak teljes értékűen, az előadásból külön-

ben hiányzó svunggal és eleganciával, a

vígszínházi méreteket minden idegszálában

érezve vetíti ki Guiche gróf személyiségét

Hegedűs D. Géza, aki immár a színházi

mindent tudók közé avanzsált; érdemes lenne

Cyranóként is foglalkoztatni. Örülök, hogy

Verebes - talán éppen az ő kedvéért -

visszaállította utolsó felvonásbeli - Miskolcon

kihúzott - erős, a jellem ívét lezáró jelenetét,

bár talán ennek fejében maradt el a kedves

csatatéri idill, a Roxane és Ragueneau hozta

fenséges lakoma elfogyasztásának hatásos

kontrasztjelenete, amiért viszont kár.

A darab amúgy helyén van a Vígszínházban, a

közönség valóban éhes az ilyen, semmire sem

kötelező, semmilyen elvárást nem támasztó lát-

ványosságokra, továbbá úgy tűnik, mára sátor-

ban is úgy tűnt, hogy a Vígszínház, ha akarná (s

miért is akarná), se tudná mostanában elhesse-

getni maga mellől az útitársául szegődött sikert.

A hálás közönség pedig aligha fogja felismerni,

hogy amit ezúttal elé tálaltak, az nem éppen „a

legtöbb, mi adható".

Azt is mondta Verebes István - s épp elég tu-

datos művész ő ahhoz, hogyne érezzem lovagi-

atlanságnak ennyit idézni az előzetes nyilatkozat

közismerten kínos műfajából - , hogy „számom-

ra annyi érdekes sincs a darabban, hogy egyszer
(kiemelés tőlem) megrendezzem".

Szomorú vagyok. Mert akkor engem Miskol-

con csúnyán becsapott.
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Fordította: Ábrányi Emil. Díszlet: Kis Kovács Gergely.
Jelmez: Torday Hajnal Zene: Dékány Endre. Rende-

ző: Verebes István.
Szereplők: Szervét Tibor, Szabó Gabi, Hegedűs D.
Géza, Selmeczi Roland, Szoboszlay Sándor, Olasz
Ágnes, Gyimesi Pálma, Várnagy Zoltán, Csendes
László, Pogány György, Fonyó József, Kenderesi Ti-
bor, Bajka Pál, Oberfrank Pál, Tanai Bella, Harkányi
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vagy nem akart mit kezdeni. Ismét a gyémántke-
mény Gaál Erzsébeté az érdem, hogy megkar-
colta a rossz beidegződések, konvenciók üveg-
lapját. Maga is üveglapok közé, telefonfülke-ak-
váriumokba ültette hősnőit: a fiatalságukat el-
hagyván nem korosakká lett, hanem
szimbolikusan lebegő három nővért. Három
kalickából tár-

A címszereplő: Szervét Tibor
(Koncz Zsuzsa felvételei)
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