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Álomi szereplők... Cuncitól a Csajócáig, a Hős
új nőjétől a Takarítónőig, a Hős fiától a Nej új
fiújáig, Kibic 1.-től Kibic 2.-ig egy csomó szerepet
ministrál a Nemzeti Színház hat fiatalja (köztük
négy akadémiai növendék). Az egy-két valóságos
személyt enyhe tolakodással, mesterség-
fitogtatóan - vagy csak vizsgakötelességnek ele-
get téve? - faragják ki. Sokkal jobbak az éjszakai
tudat agresszív ködlényeiként, tömegemberei-
ként. Dőry Virág - aki a két fő-antihős kopott, fehér
öltözékeivel és főleg a végén a volt férj és feleség
egyformán temetésfekete műszőrme bundájával is
célt ér - ezeket a sötét „villiket", boholyokat: e holt
lelkeket ruházta föl a legötletesebben. A jelenkori
falanszterből szalajtott, fenyegető, torz, esetleg
robotgépszerű lények a Nej és a Hős énjeinek
kivetülései: párhuzampéldák vagy elrettentő
sorsok, sematizálódott életek és életszerepek.
Kék-piros-sárga szürrealizmus.

Az éjféli panoptikum igazán kedvére való
Gaálnak. A sötét tónusban tartott színen az álta-
luk formált diaporámák a leglátványosabbak: il-
lusztrációk a miként tesszük nevű tantárgyhoz.
Árvai György szorongatóan szűkös (panel)lakás-
díszletét belepi a lakótelepi épületek szürkés só-
dersömöre. Mindenre ráterül a betonszemcsés
hordalék, a falakat, a bútorzatot is fölfalja a pe-
nészzölddé sejlő szín. A hasogatott falú „otthon"
és az összképében is fölfakadó díszlet: ugyanaz
a nyílt seb, minta főszereplők kárhozata. A lakás-
darabok apró kontinensekként úsznak el egy-
mástól, hogy mindegyik maga is új „lakás" legyen:
még kisebb, még barátságtalanabb. Kísértetiesen
funkcionál a színpadra épített rom. A háttér
Shakespeare-színpadot is idéző kettős szintjén, e
nagyobbacska ketrecekben történelmi
nagyjelenetek mozdulatlan figuráivá fagynak a
mellékalakok, vagy szánalmas processzust for-
máznak, melynek nyilván a Hős és a Nej is a
foglya.

Az utolsó képkivágat, fénytéglalap a rég szét-
vált házaspár felcseperedett fiáé. Anyja, apja már
keveset tud róla, keveset ért a dolgaiból. Ő se tud
sokat a szüleiről. Énekel, a mindenkori ifjúság
ellenéneklő stílusában. Mostantól minden esélye
megvan neki - a 2. Újszülöttnek -, hogy ő is Hős
legyen.
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színház Refektórium)
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A Cintányéros, cudar világ-az jó. Ennek az
operettslágernek akkora „húzása" van,
hogy elég, ha kicsit tempósabbra veszik,
máris fékevesztett lesz; ha pedig fékevesztett,
akkor máris felvillantja egy jól fésült operettben a
kaposváriságot, és ha ez felvillan, esetleg
meglátunk valamit, amit eddig nem láttunk.

A Vígszínházban bemutatták a Mágnás Mis-
kát. Hely, időpont, társulat tekintetében stílusér-
zékre valló döntés. Rendező: Mohácsi János. Az
ő kiválasztásának összetett okai lehetnek, feltéve,
hogy olyasvalaki kérte fel erre a rendezésre, aki
látta eddigi munkáit. És nemcsak a Csárdás-

királynőt. Hanem például a Jókai-mű Nyíregyhá-
zán játszott „adaptációját" vagy a kaposvári
Goldonit, melyekben, mondhatni, írmagja sem
maradt az eredeti anyagnak, csak a szelleme
lebegett - hol egyetértőn, hol kétségbeesetten -
a megszületett és igencsak életerősnek látszó új
verzió fölött.

Aki Mohácsit kérte fel a vígszínházi Mágnás

Miska megrendezésére, az nyilvánvalóan nem
akarta, hogy a színház jubileumi évadát tradicio-
nális és reprezentatív módon meghatározó
operettelőadás szülessék. Nem akarta azt sem,
hogy a Vígszínház sokoldalú és tehetséges gár-
dája ismert és rutinos fogásait, skilljeit elő-
vezetve abszolválja az előadást. Nem akarta azt
sem, hogy a maga műfajában kanonikus opusz-
ból szimpla paródia kerekedjék-hiszen erre nem
Mohácsi a legjobb, mi több, ő egyáltalán nem is jó
ilyesmire.

Mohácsit ugyanis az eredeti mű direkte nem
érdekli. Sem a színéről, sem a visszájáról. Azért
persze odateszi a színpadra; a dalokat el kell
énekelni, táncolni tudni kell - betéve kell tudni
mindent az operettről, hogy aztán ez a tudás
észrevétlenül maradva átadhassa a helyét egy
vagy több, a műről a mű által kimondható gon-
dolatnak. A Csárdáskirálynő sem paródia volt,
hanem a megmerevedett klasszikus dekano-
nizálása; az operett-tradíció - mint olyan -
figyelmen kívül hagyása, megkerülése. Tévedés
ne essék: a nagyon-nagyon figyelmetlen néző
hihet-te, hogy az operettet látja; nem volt minden
körülmények között elkerülhetetlen annak észre-
vétele, hogy az operett itt-ott blőd, másutt csak

élet- vagy koridegen szereplői vagy fordulatai
helyett realisztikus történések és hús-vér emberek
férkőztek be a színpadra, amelyek és akik, mintegy
„éppígylétükkel", kissé deformálták és átvilágították
a megszokott kliséket. Tombolt is a tévénézők sok-
milliós tábora: nem kellettek az emberek a
Csárdáskirálynőben - vissza a szobrokat!

Mit akart tehát, pontosabban milyen Mágnás

Miskát láthatott lelki szemei előtt az, aki Mohácsit
kérte fel a rendezésre? Sosem fogjuk megtudni.

A színpadon ugyanis lepereg a klasszikus
Szirmai-operett; nem egészen úgy, ahogy az
ősbemutatón, de nem is annyira másképpen,
hogy az egésszel kapcsolatban eredeti látásmód-
ról beszélhetnénk. Mert Gábor Andor dalszöve-
geit ugyan "felfrissítette" Geszti Péter, de igazán
nagyon puha kézzel. Mohácsi tollának nyomát is
felfedezhetjük a replikákban, vannak új szófordu-
latok a munkásemberről, el is mondják őket elég-
szer azok, akiknek ki lettek szignálva. Vannak
alakbéli változások is; csak példának idézem,
hogy a Nagymamából eltűnt a kleptománia és a
lendkerék, bottal jár és nem lop. A változtatások
egyeseket inkább, másokat szinte egyáltalán
nem érintenek: Rolla például „marad", Mixi és
Pixi párosa sokat ígérő, lényegi metamorfózison
megy át - de erről majd alább.

Legtöbbször lényegtelen, s mint ilyen,
figyelmen kívül hagyandó az alkotó - még inkább
a felkérő - szándéka. Kivéve azt, ha - mint most-
beépül az előadásba. Ugyanis a Vígszínházban
bemutatott Mágnás Miska számos pontján Mo-
hácsi jelenlétét, mi több, rendezői kézjegyét -
egyéb pontokon feltűnő távollétét érezhetni;
utóbbi esetben nagyobb baj nincsen, mint hogy
a felvillantott motívumok, ötletek a semmibe
szállván, „igazi" operett mutatkozik a színpadon,
közegellenállás nélkül.

Amikor a nyitány alatt felmegy a függöny, a
közönségnek nincsen tapsolhatnékja a díszlet
láttán - ez jó, mert oka sincs rá. Bejön Tahi Tóth
László mint Korláth gróf, első látásra igazi kari-
katúra, ez ígéretes; leinti a zenekart, amikor meg
akar szólalni, ez kicsi poén, de ez is ígéretes.
Majd bejön Mixi és Pixi, raccsolnak, ahogy kell,
de szemlátomást nem gügyék. Bejön a grófné, ő
is karikatúra, Halász Judit feltűnő eper-málna-
cseresznye ajkat festett a szája helyére.

C S Á K I J U D I T

RŐZSE. TÖVIS NÉLKÜL
SZIRMAI ALBERT: MÁGNÁS MISKA



• KRITIKAI TÜKÖR •

A reggeli alatt, a Rolla kimaradása okozta
izgalom közepette Mixi és Pixi Mohácsi-féle ké-
pet fest a vásári forgatagról. Szodomát és
Gomorrát, Lótot emlegetnek, később proletárt,
kétkezi munkást, a nép egyszerű gyermekét;
érezhetni, itt valami készül, újfajta paródia az
újfajta rangkórságról, a nem létező arisztokrácia
nem létezéséről. Jónak tűnik Méhes László és
Oberfrank Pál kiválasztása is: előbbi bármely
igazi operettben lehetne táncoskomikus, de
eljátszik bármi mást is, utóbbi sehol nem lehetne
táncoskomikus, de eljátszik valami mást, ha kell.

Amikor megérkezik a primadonna, nincs mit
tenni, operettet kell játszani. Pápai Erika kiválóan
énekel, remekül játszik: ahogy félfenékkel a
lépcső korlátjának támaszkodva előadja az
Egyszer voltot, az első slágert, egy másik
előadás kezdődik, egyelőre nem rosszabb és
nem jobb az előzőnél, csak másik.

Börcsök Enikő Marcsája és Kaszás Attila Mis-
kája kétfelé húz: Börcsök „szennyes egy gorom-
ba emberről", Kaszás „kompromisszumra jutás-
ról" beszél; a Hoppsza Sári eleje „Neszpa Sar-
lott", a vége Hoppsza Sári, ide is, oda is jó.

Hogy Szervét Tibor mint Baracs mérnök miért
a házból jön ki, amikor megérkezik a Korláth-bir-
tokra - rejtély. Hacsak nem azért, hogy a lépcsőn
érkezhessen, ahogy egy igazi bonvivánhoz illik.
„Úgy szeretnék boldog lenni", énekli, világítás,
sejtelem, ahogy kell - majd Baracs mérnök át-vedlik afféle
belvárosi értel-
miségivé, ismerős vasút-építő mérnökké,
rezignált öntudatossá.
Kevélyen lerázza magáról a
gróf vesztegetési kísérletét,
makacsul ki-tart amellett, hogy
a vasút bizony a faluban áll
meg. Mohácsi verziójában ez a
derék demokrata szilárdan elvi
alapon áll: grófnőbe szerelmes,
de a szegényekért is ver az ő
szíve, rendületlenül.

A második felvonás éppen
olyan, mint az első: váltakozik
benne a két előadásmód.
Baracs és Rolla szerelmi ci-
vódása a bál idejére háttérbe
szorul, de legalábbis háttér-be
nyomja Miska-Eleméry és
Marcsa-Mary sokkal erő-
teljesebb konfliktusa és je-
lenléte. Valamint: ekkor derül ki
végleg, hogy semmi nem fog
kiderülni a Mixi-Pixi párosról; a
két alak hol operett-módra
majmolja a lovászból lett
arisztokratát, hol - némi
cinizmust sejtetve - „jólérte-

sülten" bukik Marcsára, majd a belőle lett
grófnőre. Hagyományos ziccerszerepük meg-
szűnvén - nem keletkezett semmi a helyébe.

Amúgy Kaszás Attila eljátssza Miska lovászt
és azt, hogy ez a Miska grófként is inkább lovász
- ebben ott rejtőzhet éppen Mohácsi szándéka,
hiszen ha egy teljesen grófszerű grófot imád a
hülye grófok és grófnék gyülekezete, az vicces,
de lapos. Ez a lovász-gróf azonban komolyan
veszi a leckéztetést - és a lovász leckéztet, nem
a gróf -, ezért is tűnik majdnem drámainak
Baracs növekvő aggodalma és kettőjük vereke-
dése. Egyáltalán: némi drámaiság azért belelopó-
dzott ebbe a részbe. Amikor a még nem álgrófnő
Marcsa összezörren az ő Miskájával, és az ajtó-
ban bánatosan kuporogva szem- és fültanúja
lesz a primadonna és a bonviván távolról sem oly
súlyos nézeteltérésének, Börcsök nagyszerűen
játssza el, hogy figyelme a saját bajáról erre a
másik bajra terelődik. Mondhatni: meglátja, hogy
az élet gazdagnak, szegénynek, grófnak, értelmi-
séginek és cselédnek egyaránt nehéz. Nos, a
rendezői jelenlét következtében a fenti banalitás
hordoz némi drámaiságot. Azt ugyan nem ma-
gyarázza - de más sem -, hogy Pápai Erika
Rollája miért ölti magára Marcsa jelmezét, ami-
kor a helyzet éppen a fordított: Marcsa öltözik
grófnői ruhába.

A harmadik felvonás díszlete Khell Zsolt leg-
jobb munkája ebben az előadásban - és „ipari
táj", akárcsak anno a Csárdáskirálynőben. Itt

nem hajó-, hanem vasútállomás, a grófé persze,
az ő saját birtokán, és természetesen nem mű-
ködik, hiszen Baracs mérnök úr ellenállt a gróf
vesztegetési kísérletének - mégis idejön min-
denki, aki menni készül a Korláth-birtokról.
Miska elmondja, hogy „nem is magyar a magyar
a saját hazájában". A Csiribiriben eléneklik,
hogy „nincsen rőzsetövis nélkül". A szálak
elvarrására hivatott rövidke felvonásban Rolla
boldogan omlik a mérnök karjaiba, aki ettől
rögtön korrumpálódik és mégis „kitér a vas-út",
Miska és Marcsa állást talál, és a minden, réteg-
és osztályprobléma körül forgolódó
operettekben szokásos alternatíva közül a rit-
kábbik szerint alakul a happy ending. Neveze-
tesen: nem Baracs mérnökről derül ki, hogy
kékvérű szerelemgyerek, hanem Rolla anyjáról,
hogy egy segédjegyző nemzette - alighanem
házasságon kívül. Na.

A színészi alakítások többsége az előadás egé-
szén végighúzódó bizonytalanság következtében
valamelyik fogalmazásmódban persze jó: Kaszás
Mágnás Miskája és Börcsök Enikő Marcsája pél-
dául mindkettőben az. Pápai Erika kiváló prima-
donna, Szervét Tibor tehetséges „korunk értel-

Tabori Nóra (Nagymama), Kaszás Attila (Mis-
ka) és Börcsök Enikő (Marcsa)
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Szervét Tibor (Baracs) és Papai Erika (Rolla)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

miségi hőse". Tábori Nóra játékát pedig - mint
mindig - egyszerűen jó nézni.

A közönség jól szórakozik; kicsit elmereng
talán az érthetetlennek látszó fordulatokon és
poénokon, de legfeljebb a következő slágerig.
Biztosan nem voltunk sokan, akik úgy éreztük: itt
két rendezés, két „koncepció", két színházi világ
próbált „kompromisszumra jutni" félúton, közé-
pen. Akár az egy Mohácsi János két, egymás
ellen dolgozó kezétől, akár egyéb szempontok
alapján - genius loci, például.

A Vígszínház Mágnás Miska című előadásában
a Cintányéros, cudar világ fékevesztettnek látszik.
De főleg a fináléban, taps előtt.

Szirmai Albert-Bakonyi Károly-Gábor Andor-Békeffy
lstván-Kaszó Elek: Mágnás Miska (Vígszínház) A
dalszövegeket átdolgozta: Geszti Péter. Koreográfus:
Imre Zoltán. Díszlettervező: Khell Zsolt. Jelmeztervező:
Szűcs Edit. A rendező munkatársa: Putnoki Ilona.
Karmester. Kerényi Gábor és Zádori László. A
vígszínházi változatot készítette és rendezte: Mohácsi
János. Szereplők: Kaszás Attila/Anger Zsolt, Börcsök
Enikő, Szervét Tibor, Tahi Tóth László, Tábori Nóra,
Halász Judit, Pápai Erika, Méhes László, Oberfrank
Pál, Németh László, Viszt Attila, Szatmári Liza, Mics
Ildikó, Szél Olivér.

Szinte egy időben mutatta be Goldoni
komédiáját a Pesti Színház és a győri
Padlásszínház. Goldoni inkább csakapropó a
két
társulat számára, hogy ürügyén a színházi
alkotómunka mai feltételeit, összetevőit firtassa.
Hasonló helyzetben érezhetik magukat, mint a
XVIII. századi itáliai mester: a közönség
szórakoztatásának új lehetőségeit próbálgatva a
színház mibenlétére, a színművészet hatásme-
chanizmusaira kérdeznek rá. A kiürült tradíciók
újragondolásának, a stílus megújításának módo-
zatait keresik, Hisz' nem érdekes már, ami bevált,
nem elég őszinte, ami hatásos.

A hasonló alapállásból azonban gyökeresen
más szemléletű produkciók születtek; a bemuta-
tók inkább egy - folytatást érdemlő - alkotófo-
lyamat kezdeteit, illetve részeredményeit, sem-
mint végső fázisait mutatják. A Pesti Színházban
a gesztusokat, mozdulatokat felnagyító stili-
záció, az emberi testből „színpadképet" teremtő,
„helyszíneket" formázó játékosság segítségével
a verbális közléseket kiegészítő, a helyzeteket
átértelmező, hangulatilag árnyaló „mozgásszín-
ház" születik. Győrben a szerepváltások, átöltö-
zések, a játékból való kizökkenések és a szituá-
cióba való visszalépések révén a színházi helyzet
paradoxonjai tárulnak föl: valóság és játék, sze-
rep és szereplő, feltételezett és teremtett valóság
distanciái. Mindkét előadás a színházi formára
kérdez rá, de nem magáról a színházról beszél.
Valami olyasmit hoznak szóba, amit csak a szín-
ház segítségével lehet bizonyítani: a látszatvilág
erejét, az illúziók hitelességét. Mindkét előadás
jelzi azonban, hogy milyen nehéz ma minderről
(a színpad nyelvén) érvényesen szólni: Pesten a
formai megoldások egyoldalú középpontba állí-
tása mintha kalodába zárta volna a színészi kre-
ativitást, az alkotó fantáziát, Győrben pedig a
játékötletek eltérő színvonala érzékelteti a szín-
házi helyzet ellentmondásait.

Mozgásjáték

A pesti előadás ragyogó felütése furcsa, bizarr
világot sejtet. A színpad előterében, a rivaldával
párhuzamosan székek állnak. Ezeken ülnek -
félrebillent testtartással - a játék résztvevői: al-
szanak, szunyókálnak, hortyognak. A bal szélen

ülő szereplő váratlanul zümmögő hangot hallat,
gyors kézmozdulattal a levegőbe kap. A többiek
sorra utánozzák a hangot, folytatják a mozdula-
tot: egy láthatatlan légy vagy darázs képzeletbeli
útja rajzolódik ki a levegőben, amelyet a jobb
szélen ülő szereplő térden csattanó ütése, láb-
dobbantása zár le. A többiek is dobbantanak,
egyszerre mozdulnak valamennyien. Ezek az
egybehangzó gesztusok, egymás által meg-
hosszabbított mozdulatok többször is visszatér-
nek a játékban: a középen ülő szereplő például
úgy figyelmezteti később a sor szélén kuporgót,
hogy felemelt mutatóujjú kézmozdulatát leutá-
nozzák, mintegy továbbadják a közöttük elhe-
lyezkedő alakok. A bonyodalmakat okozó legyező
röpülését is egymástól átvett mozdulatokkal
imitálják a szereplők: kék kesztyűs kezek lendül-
nek a magasba, jelezve azt az ívet, melyet Can-
dida kisasszony legyezőjének földre zuhanása,
széttörése előtt megtett.

A színpadi világ megelevenedését is bizarr
ötlet vezeti be: az egyik szereplő feláll, s egy
madár mozdulatait imitálva csicsergő hangokat
hallat - ez a „madárdal" ébreszti az álomszuszé-
kokat. A tétova mozgolódások határozottá erő-
södnek; ismét balról indul a mozgássor, de most
mindenki más mozdulatot végez: ki-ki az általa
életre keltett figurára jellemző mozgásba kezd.
Candida (Szabó Gabi) kesztyűvel jelzi azokat a
kényes-kéjes mozdulatokat, ahogyan ez a sze-
relmet sóvárgó lány a legyezőjét forgatja. Az
önelégült Báró (Gesztesi Károly) a karját lóbál-
ja, mintha a puskáját próbálgatná, a mamlasz
Gróf (Reviczky Gábor) a tenyerével imitált
könyvben lapozgat. A cserfes Giannina (Igó
Eva) ujjaival jelzi azokat a mozdulatokat, ahogy a
guzsalyt használja, a bátyja, a dúvad külsejű
Moracchio (Kállóy Molnár Péter) a papucsával
civódik, mintha a kutyájával incselkedne. A
nyughatatlan Crespino (Kálid Artúr) ritmikusan
üti a levegőt, mintha a sámfára húzott cipőn
dolgozna. (Az ismétlődő mozdulatok többnyire
azokat a cselekvéseket stilizálják, torzítják gro-
teszk jelzésekké, melyeket darabindító színleírá-
sában Goldoni ír elő szereplőinek.) Végül közö-
sen elénekelnek egy dalt a városnak aligha ne-
vezhető településről, ahol az események zajla-
nak. Ezzel kezdetét veszi a valódi történet. És
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