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incze János tavalyi Boldogtalanok-ren-

dezése után egy tévéinterjúban arról be-
szélt, hogy míg korábbi munkái elsősor-
ban a külső világ színházát ábrázolták, a
Füst Milán-előadás a belső világ színhá-

zát jeleníti meg. Szerinte a nyolcvanas évek vé-
géig a magyar színjátszás arról tudott igazán hi-
telesen beszélni, hogy „színház az egész világ",
mára viszont az vált felkavaróan izgalmassá,
hogy „színész benne minden férfi és nő". A Pécsi
Harmadik Színház idei bemutatójában össze-
szikrázik e kétféle nézőpont: a külső valóság ál-
lapota a belső világ történéseiben ismerhető fel.
A Tóték hátterében Vincze egy olyan katasztro-
fális külső „világ-színházat" sejtet, amely meg-
fellebezhetetlen, önemésztő szerepeket testál
az emberekre. Mindnyájan meztelen ártatlan-
sággal, védtelen arccal állnának előttünk, ha le-
kerülnének róluk a korszak magától értetődő jel-
mezei és maszkjai. Miután azonban engedelme-
sen, odaadóan magukra öltötték őket, kénytele-
nek megélni, megszenvedni a hozzájuk tartozó
szerepeket is. (A külső világtörvények önkénte-
lenül változnak át belső evidenciákká. Ennek ha-
tásmechanizmusait érzékelteti Vincze a
felvonásokat kezdő, sötétben elhangzó dalokkal.
A szereplők magukra vonatkoztatnak mindent,
amit valóságértelmezésben, mentalitásban,
maga-tartásmódban a hivatalos és informális
csatornák közvetítenek számukra. Sajátjukká
válik minden, ami talán nemis belőlük fakad.
Ami belülről feszíti őket, ahhoz rajtuk kívül álló
átélési

Rancsó Dezső (Őrnagy), Helyey László (Tót) és
Vári Éva (Mariska)

módokat, értelmezési lehetőségeket találnak.
Előbb Ágika énekel el egy Karády-dalt a valahol
a végtelen Oroszországban kószáló katonáról,
később az egész család rázendít egy hazafias in-
dulóra. A hátország intim világának békéjét fel-
emészti a hatalmi ideológiák gerjesztette hábo-
rús szellem.)

A belső valóságként átélt külső adottságok
kényszerítő erejét érzékelteti Vincze a dramatur-
giai változtatásokkal is. A pécsi szövegváltozat
teljességgel kiiktatja a falusi környezetet. Eltűn-
nek a darabból azok a szereplők (Tomaji, Cipria-
ni, Gizi Gézáné, Lőrincke, a lajtos), akik nem élik
át azt, ami Tótékkal történik, csak reflektálnak az
eseményekre. Vincze módosításai egyértel-
műbbé teszik a Tótékban rejlő feszítően zárt szi-
tuációt, azt a klasszikus drámaszerkezetet,
amelyet (a hatvanas évek divatját is követő) nyi-
tott drámatechnika, a filmszerű helyszínváltáso-
kat is használó építkezés az eredeti szövegben
némileg elfed. A külső viszonyítási pontok eltű-
nése élesebbé teszi az alapszituációt: Tóték jó-
val reménytelenebb helyzetbe kerülnek, valósá-
guk teljes világgá tágul. Innen valóban nincs ho-
vá menekülniük. (Ebben az előadásban Tót nem
is megy a budinál messzebbre.)

Mindez azt is jelenti, hogy az előadás nagy ré-
sze Tóték családi házának belső terében játszó-
dik. Amikor azonban a játék mégis kilép ebből a
zárt világból, indokoltnak, sokértelműnek tetszik a
váltás. Werner József színpadképe az első fel-
vonásban virágos tapétájú szobabelsőt ábrázol.
A második részben azonban papírdobozfalak
határolják a szobát. A történet ívét követve a reá-
lis térképzet átbillen absztrakcióba, a valóságos
az irrealitás világába lép át.

Ezután nem egyszerű helyszínváltás, hanem
nézőpontváltás következik: a budin és környé-
kén játszódó jelenetben mintha az udvarról fi-
gyelnénk az eseményeket. A színpad elé gördülő
papírdobozok eltakarják a szobát, a játék eddigi
helyszínét csak a középső hasadékon - mint va-
lamiféle ablakon - keresztül látjuk. Az Őrnagy
elutazása után sem változik a színpadkép (és a
nézőpont). Kívülről figyelünk mindent, ami belül
történik, a szereplők csak a dobozfal nyílásán ke-
resztül válnak láthatóvá. Tóték a lakásba vissza-
térve ugyan megpróbálnak rendet rakni, de az
eredeti állapot visszaállíthatatlan. Az, ahogy a
papírfal hasadékába rakosgatják a dobozokat -
eltakarítani igyekezvén az Őrnagy kedvenc idő-
töltésének végtermékeit -, úgy hat, mintha be-
falaznák önmagukat. Váratlanul visszatérő ven-
dégük lelkesen fejezi be a műveletet. Tótékra rá-
zárul a fehér dobozfal. Valóban. Nincs többé me-
nekvés. A családi idill illúziója még pillanatokra
sem állhat helyre.

A felvonáskezdő énekhez hasonlóan a mar-
góvágó három tompa döndülését is a sötétben
halljuk, akárcsak az ezt követő rövid párbeszé-
det. A láthatatlan külső világ ezúttal is irányt szab
a belső világ történéseinek: Vincze értelmezésé-
ben az Őrnagy „felnégyelése" nem a kisember
önérzetének végső tartalékaiból kiszakadó láza-
dás, hanem önpusztító gyilkos tett, amely nem
felülbírálja, hanem belső választásként betelje-
síti a külső világ kegyetlen törvényeit.

Nemcsak a díszlet, hanem a jelmez is jelértékű
ebben az előadásban. Tresz Zsuzsa ruhái is
dramaturgiai funkciót kapnak. Az első felvonás
ellentétes irányú folyamatokat ábrázol: az Őrnagy
először csak katonai alsónadrágban jelenik meg, és
következő színrelépéseikor egy-egy újabb
ruhadarabot ölt magára. Az éjszaka beálltakor már
teljes egyenruhájában feszít. Közben a lefekvéshez
készülődő Tóték egyre csupaszabbak, végül már csak
fehér hálóingükben jelennek meg vendégük színe előtt.
Miközben az Őrnagy fáradtságából feléledve
fokozatosan magára ölti egy katonatiszt minden
kellékét, azalatt Tóték szinte teljesen
lemeztelenednek. Ebben a helyzetben nyilvánvalóan
szó sem lehet egyenrangú játszmáról, a tényleges erőt
próbára tevő küzdelemről. A megalázás és a
megalázkodás kény-szere nem az erőviszonyokból,
nem a belső késztetésekből, hanem inkább a
figurákhoz kapcsolódó szerepekből következik.

A színészvezetés is azt érzékelteti, hogy a
történetben nem a szereplők közötti emberi
különbségek a meghatározóak. Mindkét fél kissé
riad-tan, értetlenkedve, jóindulattal figyeli a
másikat. Tótnak és az Őrnagynak nem a
szándékai különbözőek, inkább csak eltérő
helyzetükből, külön-féle élményeikből fakadó
ösztönös elvárásaik miatt nem találhatnak hangot
egymással. Másak az evidenciáik. Könnyű lenne
kompromisszumot
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kötniük, ha tudnák, hogy mi frusztrálja, feszíti, fe-
szélyezi őket. A magyarázatkísérletek, a magya-
rázkodások, a másiknak tett jóindulatú gesztu-
sok egyre jobban összekuszálják a kapcsolatu-
kat, mert alapjaiban semmi sem tisztázható,
minden félreérthető. A budin ülve egy pillanatra
azonban valóban megszületik köztük a béke. A
hirtelen rájuk szakadó csendben elfogódott, naiv
örömmel ismernek rá közös természeti világuk
bizarr csodáira, a lombok susogására, egy zöld
húslégy döngicsélésére.

Vincze Tóték-rendezése a
darabértelmezésből fakadó sajátos játékstílussal
kísérletezik. Közelítésmódja a valóságos és
absztrakt térszemléletet összekapcsoló
színpadképhez hasonlít-ható: a
jelenetszervezésben, a színészi megoldásokban
is keverednek a reális és stilizált kife-
jezőeszközök. A rendező az első felvonás natu-
rális díszlete ellenére is tartózkodott attól, hogy
egyértelműen realista eszközökkel jellemezze
szereplőit, hogy reális téttel bíró játszmák
alakuljanak ki köztük. Bizonyos gesztusaikat
felnagyít-ja, a valóságos helyzetekből következő
mozgásaikat lelassítja vagy megkoreografálja,
ezzel mintegy kiszabadítja őket a reális világ
fennhatósága alól. Ilyen például az a groteszk
kép, ahogy Tóték egymás fölé hajolva, kissé
előredőlve figyelik a résnyire nyitott ajtón
keresztül az ébredező Őrnagyot. A jelenet
folytatásában egy idillikus családi fotó pózába
helyezkedve nézik rémült furcsállkodással a
szobába belépő vendégüket. Szemük többször
is végigpásztáz rajta, tekintetükből azonban
más és más olvasható ki: Ágika (Varga Szilvia)
az ismeretlen fiatal férfinak szóló érdeklődéssel
nézi, Tótné (Vári Éva) a gyámoltalanokat
oltalmába fogadó anyáskodó figyelemmel követi
mozdulatait, Tót (Helyey László) bizalmatlanul,
rosszat sejtve méregeti. Az Őrnagy (Rancsó
Dezső) hirtelen irányváltásokkal, energikus
léptekkel cikázik a szobában. Tóték le nem
veszik róla a szemüket. Amikor hátrarohan,
bűvölten fordulnak utána. Közben alig
észrevehetően eltávolodnak egy-mástól.
Különálló alakokra válik szét az egymást átkaroló
családi tabló. A második felvonásban a budit
kerülgető szereplők hirtelen mozdulatokat,
felgyorsított mozgásokat végeznek. A jelenet
úgy hat, mintha filmburleszket látnánk.

Az ehhez hasonló megoldásokkal Vincze a
konkrét helyzetből fakadó emberi motivációkat is
többértelművé, általánosabb érvényűvé teszi.
Ezzel cseng egybe, hogy a figurákban egy-egy
archetípusra ismerni, s ez nem érződik leegy-
szerűsítésnek; inkább az alakok sajátos értel-
mezési lehetőségére talált rá a rendező,
amennyiben nem pusztán társadalmi
szerepkörök megtestesítőinek tekinti őket,
hanem mitikus elő-képekkel rendelkező
személyeknek. Mindaz, ami történik velük,
nemcsak az egyszeri történelmi szituációból
adódik, hanem egyszersmind

Helyey László, Vári Éva, Varga Szilvia (Ágika)
(Simara-fotók)

örök érvényű emberi csapdahelyzetek követ-
kezménye is.

Az est egyik fő erőssége az előadás stílusá-
hoz alkalmazkodó színészi játék. Helyey László
alakításában Tót a tekintélyét fokozatosan el-
vesztő családfő. Kicsit tudálékos, kicsit joviális,
kicsit bumfordi alak. Azokban a megalázó bohó-
zati helyzetekben, amelyekbe az őrnagy keveri,
csak azokra a gyengeségeire, esetlenségeire

derül fény, amelyeket eddig önmaga előtt is lep-
lezhetett, hiszen azt a patriarkális szerepet,
amelyet önkéntelenül vett magára, mindeddig
nem tette próbára az idő.

Vári Éva Tótnéja aggódó, védelmet, oltalmat
kínáló családanya. Nem vitázik a világgal, csak a
szeretet feltétlen törvényét szegezi szembe vele,
és ebben nem tehet különbséget az emberek kö-
zött. Felsegíti a földről, nyugtatja, védelmezi a
férjét, de többször az az érzésünk, hogy az őr-
nagyra is aggódó figyelemmel tekint, ugyanazzal
a riadt, gyöngéd odaadással, ahogy bajba sod-
ródott fiára nézne.
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Varga Szilvia Ágikáját fölszabadítja a váratlan
helyzet: végre kizökkenhet a papáján csüngő
kislány szerepéből. Az Őrnagy iránt érzett rajon-
gásában mosolyogni való elszántsággal igyek-
szik nővé válni.

Rancsó Dezső Őrnagya esendőségét, elve-
szettségét, zavarát robbanó energiákkal ellen-
súlyozza, de tekintetében sokszor látni ugyanazt
a riadalmat, mint a családtagokéban. A szelíd
őrülteknek arra a típusára emlékeztet, akik má-
niáikban igyekeznek feldolgozni, magukévá ten-
ni mindazt, ami számukra a világból felfoghatat-
lanul fenyegető.

Külön kell szólni Barkó György Postásáról. A
bohóc fájdalmas bölcsessége jelenik meg ebben
az alakításban. Vincze nem manipulátornak te-
kinti a figurát, s Barkó nem a „félhülyét" játssza
el. (Azt, hogy nem egészen normális, csupán
azok a hirtelen mozdulatok jelzik, ahogy a fejé-
hez emeli a kezeit vagy a tenyerébe temeti ar-
cát.) Olyan embert Iátunk, aki hiábavaló erőfe-
szítéseivel akarja megtartani a széthulló rendet,
amely felerősíthetné a jót, elcsendesíthetné a
rosszat az emberben. Ugyanakkor ő maga is
megszenvedi a megbomlott világban felszakadó
fájdalmakat. (A többi rezonőrszereplő kiiktatásá-
val Vincze szinte teljesen megszüntette a Tóték
didaktikusságát: más alakok szájába adva
ugyan elhangoznak Tomaji és Cipriáni világhely-
zetet értelmező kulcsmondatai, de ezek az ere-
deti jelenetekből kiragadva nem bölcselkedő fej-
tegetésnek hatnak, inkább csak afféle váratlan
megérzésnek. Nem magyarázzák meg a valósá-
got, inkább csak sejtetik a történtek lehetséges
külső indokait.)

A Tótékkal Vincze János mind gondolati, mind
stiláris értelemben következetesen építi tovább
rendezői életművét. Két utóbbi rendezése játék-
stílusát tekintve egymás ellenpontjának tekint-

valóságról
megállapítás:
magára az
vonatkozik. A
még nem más

tudomásul venni nem kö
nyű; hát még formát ad
Daisyje ennek a totális
a kifejezését folytonos, e

hető. A Boldogtalanok a belsőleg hitelesített
gesztusok próbája; az előadás az artikulálatlan
szenvedélyek megformálásának lehetőségeit
kutatta. A Tóték viszont a formák mögötti tartal-
makra figyel ; azt tapogatja ki, hogy a groteszk já-
tékosság, a bohózatszerűség miképp fejezhet ki
emberileg hiteles tartalmakat, hogyan közvetít-
heti a tragikomikus valóságértelmezést. A két
előadás gondolatilag is egymás variációjának te-
kinthető. Nem véletlen hogy mindkettő világhá-
borús közeget sejtet. A Boldogtalanokban az
emberben elhatalmasodó káosz torkollik világ-
katasztrófába, a Tótékban a világégés teremtet-
te helyzet válik belső próbatétellé. A Boldogtala-

nok szereplőit a betölthetetlen belső űr készteti
dühödten hiábavaló, kétségbeesetten önpusztító
játszmákra, a Tótékban a figurák teljesnek hitt
belsővilágát nyeli magába a külső világban elha-
talmasodó káosz.

Vincze és a Harmadik Színház immár sokadik
éve bizonyítja a struktúrán kívüli színházcsinálás
előnyeit. Az üzemszerű működés kényszerei
nem terelik a színházat a rutin felé: csak akkor
születik előadás, ha a színháznak valóban mon-
danivalója van vele, csak olyan darabokból szü-
letik, amelyekről valóban izgalmas elképzelése
van a rendezőnek, s csak olyan színészekkel,
akik teljességgel beleillenek a koncepcióba, akik
egész tehetségükkel vesznek részt a munkában.
És vélhetőleg a közönséget sem a megszokás
viszi a színházba: tudják, mindenkor valódi él-
ményt várhatnak tőle.

Örkény István: Tóték (Pécsi Harmadik Szinház)

Díszlet: Werner József. Jelmez: Tresz Zsuzsa. A ren-

dező munkatársa: Muschberger Ágnes. Rendezte:

Vincze János.
Szereplők: Rancsó Dezső, Helyey László, Vári Éva,

Varga Szilvia, Barkó György.

dult egyfelvonásos Daisy operalibrettóként tért
meg ugyane nagy könyvbe. A különféle tipográ-
fiai ötletekre, párhuzamokra már ne térjünk ki.
Megtette helyettünk Lábán Katalin dramaturg,
aki az egymással szembeni oldalakon kinyomta-
tott alkotásokat színháza számára egybeolvasta,
Dobay Dezső pedig mindezt egyberendezte.

Az R. S. 9-ben a két Daisyből úgy Iett egy,
hogy az egyből mindjárt kettő Iett. Lábán és Do-
bay örömest engedett Esterházy sugalmazásá-
nak, miszerint ,,... a darabközi szövegek fölhasz-
nálhatók a darabban. Például úgy, ahogy a rá-
dióban a színházközvetítés. Valami nagy neve-
tést hallunk, mire egy izgatott női hang elsuttog-
ja, hogy miről maradtunk le".

Az izgatott női hang - Vallai Péter (a Cicero-
ne) sprőden bársonyos férfihangja. A színrevi-
vők az instrukciókban túlzottan is bővelkedő lib-
rettó köztes szövegeiből, valamint a novella inst-
rukcióként is értelmezhető kommentárjaiból mo-
nodrámát szerveztek a narrátornak. Az Ester-
házy-textusokban két évtizede otthonos, és leg-
alábbis az 1981-es, színpadi Spionjáték óta
rendszeresen tréningező Vallai ezzel olyan kivá-
ló szereplehetőséghez jutott, amelyben remekül
érvényesül fanyar, létstrukturáló iróniája, be-
szédmódjának a szerzőktől részint már függet-
len (csak a világállapottól és önmagától függő)
monoton, elnyújtott, éneklő lebegése.

Vallai, az első sor kanapéján elfészkelődve,
csak közvetlen szomszédjai számára látható, a
közönség nagyobb része inkább csak hallja őt: a
„bemondót". Bemondásai eleinte rögtönzések is
lehetnek (a premieren például a melléje telepedő
dramaturgnő „szoknyaszerű dolog"-nak nevezett
ruházatát is konferálta), később szigorú és
pontos szórend szerint kell előlegeznie, ami a
színpadon történik.

Hát éppen ez az! - a Daisy ezért nem az, ami :
a Cicerone jó előre, és nyelvileg igen hatásosan,
ötletesen idegenvezet minket az egyértelműen
meg sem határozható események útvesztőjé-
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ben. A színészeknek nem nagyon marad más
dolguk, mint tolakodóan erős sminkjük és
maszkjuk, karakteres ruházatuk mögül sok pan-
tomimikus eszközzel - kitartott arcjátékkal, szé-
les gesztusokkal - illusztrálni a tényeket és fej-
leményeket. Semmi nem utal arra, hogy a ki-
egyensúlyozottan közepes társulat erejéből en-
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RETTLI
tehető legelemibb
semmi sem az, ami. Ez

iménti mondatra is
nemazságot - mely

ság - sem észlelni, sem
ny-
ni neki! Esterházy Péter
(ön)azonossághiánynak
gymást váltó ravasz el-

mozdításokkal, főként grammatikai csúsztatá-
sokkal kísérelte meg. Itt semmi sem vág egybe,
még az ikermű két - az R. S. 9. Stúdiószínház
színpadán most „egyesített" - fele sem. Az ere-
detileg novella-Daisyregény-építőkocka lett egy
(nemcsak) regénykompozícióban (Bevezetés a
szépirodalomba; alcíme szerint: - bevezetés a
szépirodalomba -). Az opera semiseriának in-

nél többre futná. Daisy - akinek nevét az opera
semiseriából kiindulva a serius: ,komoly' és a de-
serius: ,komolytalan' jelentésű latin szavak „be-
cézésére" vezette vissza Berkes Erzsébet -
Szemerédy Virág alakításában alig-alig kelti a
változóneműség vagy a nercnélküliség képzetét.
Markáns nőiessége dicsérhető. Amikor nem erre
lenne szükség, amikor föl kellene robbantania a
színpadi lőport, akkor is csak beletüsszent a
hordóba. Veres Dóra jelmeztervezőtől is olyan
szembeszökően eligazító segédeszközöket ka-
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