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a színen lévô szereplôk közül jószerével ô az
egyetlen, aki a jelenetekben nemcsak monda-
tokat és primer reakciókat játszik el, hanem
olykor érzelmeket, sôt néha Ágika-véleményt is
kifejez pillantással, mosolyokkal, mozdulattal. 

A Mariskát megformáló Nagy Adrienne a ki-
lencvenes évek elején végzett a Színmûvészeti
Egyetemen, ám az azóta eltelt idôben nem sze-
rezte meg azt a színpadi gyakorlatot, amely
megfelelôen segítené ôt e mostani munkában.
Eddigi pályájából hiányoznak azok a szerepek,
amelyek elvezethettek volna a Mariska-felad-
vány megoldásához. Így aztán egy szavakkal és
aggodalmas arckifejezéssel operáló asszonyt lá-
tunk csupán, aki egyébként a megjelenésével –
ondolált frizura, szemhéjfesték, tisztes úriasz-
szonyruha csipkegallérral, fekete üvegszálas
harisnya – sokkal inkább emlékeztet a Hippo lyt,
a lakáj Schneidernéjére, mint Örkény Tótné já ra. 

Az elôadás Gyuri postása (Kiss Attila jelen-
téktelen alakítása) vad vágyat ébreszt Barkó
György iránt, aki annak idején egy egész vilá-
got hozott színre a Vincze rendezte egykori

Tótékban. Aktuálisan a legfájóbb csalódás Fillár István Ôrnagya. Fillár bi-
zonyítottan jó színész, s a szerepeit illetôen többszörösen kiszolgált kato-
na. Nyilvánvalóan megvan benne az a „tiszti elegancia”, amitôl passzolhat
rá az Ôrnagy figurája. Ám most egy lépéssel sem jut túl azon, hogy fess.
Igen, talán senki nem tud nála szebben katonáskodni: járni, lábat átvetve
fotelban ülni, eltartott könyökkel ujjai között tartani cigarettát, és össze-
húzott szemmel slukkolni egyet. De a színész tekintete üresnek látszik,

és még csak rövid tudósítást sem
ad az Ôrnagy zavarodottságáról
vagy pláne a diktátori kiteljesedésé-
rôl. Mindenesetre megnyugvással
regisztráljuk, hogy ásításért csak
Tótot bünteti – a nézôtéren ásíto-
zók közül senki nem kap zseblám-
pát a szájába. 

Különös, de szép, hogy még en-
nek az üresen tátongó, kínosan
rossz elôadásnak is akadt egy jó je-
lenete: Tót és az Ôrnagy váratlan
egymásra találása a budi-búvóhe-
lyen. Talán nem másból, mint a
két színész – Fillár és Németh –
egyetértô és reménytelen elvágyó-
dásából, de ez a szcéna mégiscsak
megszületett és megszólalt.

ÖRKÉNY ISTVÁN: 
TÓTÉK (Pécsi 
Harmadik Színház –
Dunaújvárosi 
Kamaraszínház)

Díszlet: Vincze János és Steiner
Zsolt. Jelmez: Várady Zsóka. Dra -
maturg-rendezô: Vincze János.
Szereplôk: Fillár István, Né -
meth János, Nagy Adrienne,
Ráró si Anita, Kiss Attila.

Fillár István (Ôrnagy), Rárósi Anita (Ágika), 
Németh János (Tót) és Nagy Adrienne (Mariska)
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célszerûen semleges szalondíszlet tervezôjeként a rendezô Valló
Péter bal oldalra, az elhunyt elsô férj portréjának keretébe vakme-

rôen magát Georges Feydeau-t, a szerzôt applikálta: nézze csak végig, mit
mûvelnek azzal, amit mûvelt. Nos, nézetem szerint Feydeau elégedett le-
het, különösen mert e korai, Maurice Hennequin társaságában írott alko-
tása – eredeti címén A Ribadier-módszer – nem közelíti meg a késôbbi érett
mestermûvek, egy Osztrigás Mici, egy Bolha a fülbe, egy Zsákba macs ka
szín vonalát. (Az utóbbi, általam fordított, de szívemnek nemcsak ezért
kedves komédia kapcsán kérem, felejtsék el az eddigi legutolsó felújítást,

melyet Znamenák István semmit-
mondóan konvencionálisra rende-
zett a Vidám Színpadon, Balázs Pé -
ter pedig színészként maga alá te-
pert.) A fiatal szerzônek, akárcsak
mai színrevivôinek, talán az anyagi
szempontokra is figyelemmel kel-
lett lennie, ezért mozgat mindösz-
sze hat szereplôt; az érett drámák

Szántó Judit

Az elszabadult 
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eredendô abszurditásának egyik legfôbb tényezôje a
valóságos kis tömeget mozgató s az ô egyre kétségbe-
esettebb tohuvabohujukat pazarul hangszerelô kom-
pozíció.   

Van viszont valami, ami kárpótol. A szereplôk cse-
kély számának következtében még koncentráltabban,
még fokuszáltabban mutatkozik meg a feydeau-i világ
másik alapvetô jellegzetessége: miközben az egész
cselekmény a szex körül forog, szerelemnek, egymás
iránti mélyebb érzelmeknek nyoma sincs, a szereplôk
mindössze használják vagy használni akarják egy-
mást, és még csak nem is elemi gerjedelembôl, inkább
megszokásból és konvencióból. Ez éppúgy igaz Riba -
di er házasságára és éppen aktuális viszonyára, mint a
potenciális szeretôk, Ribadier-né és Thommereux kap-
csolatára, de még a szobalány és a kocsis földhözra-
gadt szexelésére is. Ekként kerekedik ki egy mélysége-

sen keserû, kiábrándult társadalom-, sôt világkép,
ame lyet pikánsan ellenpontoz, és egyszersmind a maga
nemében egyedülállóvá tesz a bravúrosan megszer-
kesztett komédiás bonyodalom, amelyben hôseink
nem annyira cselekvô személyekként, mint inkább au-
tomatákként sodródnak szituációból szituációba.

Hát bizony: Feydeau-t rendezni nem könnyû mes-
terség; klasszikusokon (régieken és moderneken) ed-
zôdött szemlélet és technika kell hozzá. Valló Péter
rendezésén érzôdik, hogy akart valamit ezzel a darab-
bal, és elhatárolja magát a szokványos, semmitmondó
vígjátéki mulattatástól. Szereplôi állandóan mélységes
zavarban vannak; miközben kétségbeesve bizonyíta-
nák, hogy urai a helyzetnek, pontosabban a sûrûn mó-
dosuló helyzeteknek, a mechanizmusból kiugró go-
nosz bohóc minduntalan orrba vágja ôket, és ôk egyre

kevésbé értik, mi történik velük. (És mindez, a közön-
ség reagálásaiból is kitetszôn, nem kevésbé mulatsá-
gos a rutinripizésnél.) Ez a bohóc, aki persze maga sem
érti, mi kavarog körülötte, mintegy megtestesül az elô -
adás fôszereplôjévé elôlépô Rudolf Péterben, aki mint
Savinet, a megcsalt férj mindig a legrosszabbkor ront
be, egyszerre csintalan manóként, naiv bajkeverôként
és közben, mindazonáltal, többszörösen rászedett,
saját sorsához vakon asszisztáló balekként, akinek leg-
fôbb gondja, hogy konyakot adjon el felszarvazójának
– elragadó, számos pompás mozzanattal szí nesített
alakítás.

Feydeau ugyanakkor cselekményszervezô funkciót
oszt a címadó „Ribadier-módszerre”, amivel kora
egyik tudományos (?) szenzációját, a hipnózist is be-
építi a történetbe, már csak az egykorú nézôk beavatott
kuncogására is számítva. (Közelmúltunkban a televí-

zió, napjainkban az internet kapott-kap ilyen, többszö-
rösen is értékesíthetô szerepet.) Valló ügyesen kihasz-
nálja az ezzel járó hatáslehetôségeket – Madame
Ribadier-ként Pálfi Kata gyönyörûen tud hol autenti-
kus, hol mímelt hipnotikus álomba merülni –, a leg-
magasabb szinten magának Ribadier-nak, a módszer
névadójának (Hirtling István) tanácstalanságában,
amikor saját módszere, mint Goethe bûvészinasának,
a fejére nô. Itt említeném szinte önálló szereplôként
Melis László szellemes, glugluzó kettôs akkordját,
amellyel a félréket – mégpedig nemcsak szövegeket,
hanem, nyilván Valló leleményébôl, árulkodó arckife-
jezéseket is – idézôjelbe teszi. Hálátlanabb, mert asz-
szisztálásra, mások fordulatainak lereagálására kár-
hoztatott szerepében mindvégig tartja az elôadás és a
figura hangnemét a Tahitiból hazatért szeretôjelölt,

Pálfi Kata
(Angèle) és
Hirtling István
(Ribadier) 
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Thommereux maszkjában Huszár Zsolt is. A többszö-
rösen hoppon maradt, de közben érzelmei ôszintesé-
gében egyre bizonytalanabb amorózó végül elnyeri már
nem is annyira áhított jutalmát: Valló elôadásának zá-
rópillanatában kiábrándultan, unottan néz a sze-
münkbe, mintegy családi fényképen, a leendô ménage
à trois: férj, feleség, szeretô klasszikus háromszöge.

Kár, hogy a társadalmi hierarchia alsóbb fokán Fo dor
Annamária (Sophie, a szobalány) és Derzsi János
(Gusman, a kocsis) játéka nem ilyen rétegezett, ha-
nem beéri a két szerep konvencionális körvonalaival.
Ez különösen Derzsi esetében fájdalmas számomra;
egyik legjelentôsebb színészünknek ígérkezett (ó, az a
feledhetetlen Kínkastély – és milyen kitûnô most is
A londoni férfiban). Érdemes lenne alaposan utánajár-
ni, miért akadozik meg-megszakadozva, és miért nem
ért meg újabb csúcsokat a pályája.

Ez azonban ezúttal mellékvágány. A lényeg az, hogy
az Új Színházban kellemes, okos és sikeres elôadás-
nak örvendhetünk – amiben önálló alkotói érdeme
van Bognár Róbert nagyszerû, ízig-vérig franciás for-
dításának is.

GEORGES FEYDEAU – MAURICE HENNEQUIN: 
FOGAT FOGÉRT (Új Színház)

Jelmez: Benedek Mari. Zene: Melis László. Drama -
turg: Hársing Hilda. A rendezô munkatársa: Hajdi -
nák Judit. Díszlet-rendezô: Valló Péter.
Szereplôk: Hirtling István, Huszár Zsolt, Rudolf Pé -
ter m. v., Derzsi János m. v., Pálfi Kata, Fodor Anna -
mária.

ét legyet ütött egy csapásra Méhes László új ren-
dezése a József Attila Színházban. A színlap az

Othello Gyulaházán címû komédiát hirdeti, a színpa-
don mégis a magyar operett esthajnalcsillagáé, a Csár -
dáskirálynôé a fôszerep. Az elôadás végén fel kell ten-
nünk a kérdést: pontosan melyik darabra váltottunk
jegyet?

Kenyeret és cirkuszt a népnek, operettet és zenét
Gyulaházának! „Gyulaházának zene kell. A zene siker”
– állítja Vermes, a helyi színigazgató. Gádor Bélának
az 1950-es években játszódó szatirikus színházi elbe-
szélését Tasnádi István adaptálta a József Attila
Szín ház színpadára; a gyors tempójú elôadásban a
gyulaházi színtársulat repertoárja (a Csárdáskirálynô
örökzöldjei) és a színészek perlekedô hétköznapjait
be  mutató prózai betétek váltogatják egymást. S a helyi
(értsd: angyalföldi) közönségnél lelkesebb befogadót
keresve sem találnánk erre.

A véletlenek szándékolt egybeesésébôl már az elô-
adás elsô percében ízelítôt kapunk; két jegyszedô szol-
gáltatja a fényt egy bemikrofonozott fiatalembernek,
aki sûrû bocsánatkérések közepette foglalja el helyét a
nézôtér közepén. Ô Debrôdy, a gyulaházi színház új
fôrendezôje (Zöld Csaba), akit a minisztériumból
küldtek alantra, hogy emelje a mûvészi színvonalat.
Miközben a színpadon tombol a Csárdáskirálynô hu-
szonötödik elôadása – s lángol Szil via belépôje alatt a
csillagszóróktól meggyulladt revüszínpad plüsskárpit-

ja –, Debrôdy felháborodottan távozik a nézôtérrôl.
A mienkrôl. Fel, az ô színpadára.

Debrôdy megpróbálja felrázni a saját tunyaságukban
fuldokló csepûrágókat. A tanulmányait hatalmas ab-
szurd-vizsgával záró rendezô elképesztô lelkesedéssel
és tapasztalatlansággal veti bele magát a vidéki színhá-
zi életbe, noha a Zöld Csaba által megtestesített figura
elsô ránézésre inkább tûnik a gondolatait az asztalfi-
óknak gyûjtögetô örök magánzónak. (Hogy az irónia
fogalma kontextusfüggô, azt mi sem bizonyítja job-
ban, mint Zöld Csaba Debrôdyjének kopaszra borot-
vált feje és tornacipôje, amellyel a József Attila Színház
legfrissebb vendégrendezôjére, Zsótér Sándorra emlé-
keztet.) Azonnal felbolygatja a helyi viszonyokat: a
Marica grófnô helyett a következô évadra Shakespeare-t
és az Othellót választja. Szereposztása felér egy „dél-
amerikai puccsal”; Desdemona szerepét az eddigi
szub rettre, Pálmai Violára (Balogh Anna), míg az öt-
mondatos Biancáét az örökös primadonnára, Szusits
Mártára (Kocsis Judit) osztja. Színházi koncepciója ve-
gyes felvágott a múltból: absztrakt, stilizált teret, for-
gószínpadot kíván, a színésztôl viszont mély átélést és
emóciót. A megkerülhetetlen elôd, Sztanyiszlavszkij
ne vére hivatkozva csókolózik Violával, született
Barnakinéval a próbák ideje alatt.

Rendezôi módszerei bosszantóak és szokatlanok,
mivel öntudattól duzzadó színészeit instruálni próbál-
ja. Mihályi Gyôzô lelkesen bömbölô Barnakija a szere-
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