
nak vélt szereplőket. S bár ez nálunk
természetesen nem követhető, a munka-
módszer azért elsajátítható. A karmester és
a rendező együttműködése alapfeltétel, és
ugyanennyire fontos, hogy ne csak a
premierig tartson a közös munka, hanem
az utolsó estéig. Glyndebourneben például
minden előadáson megkaptam az előző
fellépés hibajegyzékét (tapintatból,
pszichológiai érzékről téve tanúságot: nem
rögtön, hanem a következő alkalommal).
Ez a hibajegyzék mindenre kiterjedt:
színpadi viselkedés-re, zenei, intonációs,
sőt nyelvi botlásokra is, és rendkívül
ösztönzően hatott: mindenki boldog volt,
ha az előadások előrehaladtával a hibák
száma csökkent.

- A z éneklés felszabadultsága kapcsolatba
hozható a laza színpadi mozgással?

- Feltétlenül.
- És a szövegejtés? Mert ez is igen fontos

eleme az alakításnak.
- A szövegejtés egyszerűen énektech-

nika kérdése. Sokan nem fordítanak rá
kellő figyelmet, mert egyszerűbb azt éne-
kelni - Karinthyval szólva -, hogy
„szaratnalak, da nam tadlak szaratna", mint
vokálisokat formálni, s közben az éneklés
szépségére is ügyelni. De a szövegejtés
kapcsán meg kell mondanom, hogy az
eredeti nyelvű előadások pártján állok,
mert a legügyesebb fordítások is fontos
részletekben - éppen a jól énekelhetőség
miatt - eltérnek az eredeti mondanivalótól,
s ezzel a zene gesztusainak, hangsúlyainak
mondanak ellent. A közönség vagy ismeri
a dara-bot, és nem okoz számára
nehézséget az idegen nyelv, vagy
kétnyelvű szöveg-könyvből tájékozódhat.

A glyndebourne-i fesztivál Hall rendezte Zerlinája
(Moldován Domokos felvételei)

- Hosszan beszéltünk színpadi mozgásról,
játékról, de nem kérdeztem meg: tapasztalata
szerint mennyire fontos a költséges díszlet,
jelmez, kellék? Nálunk ugyanis - s ez
köztudomású - a megromlott technikai
körülmények miatt a szcenika okozza a
legtöbb gondot.

- Életem legnagyobb élménye volt,
amikor Londonban az Albert Hall ha-
talmas, arénaszerű épületében díszlet,
jelmez nélkül, mintegy pantomimikusan
adtuk elő Peter Hall Don Giovanni-
rendezését. Igaz, előtte tizenötször elját-
szottuk Glyndebourne-ben díszletekben,
kosztümben, kellékekkel; idegeinkben élt
tehát minden mozdulat, mégis illúziót
tudtunk kelteni hétezer ember előtt úgy,
hogy mindössze egy sétabot, egy esernyő
és egy zsámoly állt rendelkezésünkre.
Mindenki szerepkarakterének megfelelő
civil ruhát viselt, csak a Kormányzó és
Don Giovanni énekelt frakkban.
Magamban - a zsámoly miatt -
sámliszínháznak nevezem ezt az előadást,
amely bizonyítja, hogy ha van koncepciója
a rendezőnek, akkor színházat csinálhat
még a semmiből is. Őrzöm egyébként egy
másik ilyen sajátságos előadás emlékét is:
Matačić dirigálta Gluck Orpheusát, s a
koncertpódiumon minden kellék nélkül,
estélyi ruhában eljátszottuk az operát
Matačić kívánalmai szerint. Díszlet és
jelmez mindig a rendező elképzeléseit
szolgálja, és a legkülönbözőbb
megoldások, stílusok elfogadhatók (vagy
elfogadhatatlanok) lehetnek, ha a
koncepció igazolja (vagy cáfolja) őket. A
fenti - elismerem, szélsőséges - példa
mindenesetre azt igazolja, hogy nem kell
okvetlenül költséges kerethez ragaszkodni.

Csengery Adrienne-nek hosszú idő után ez
az első évadja, amikor nem vállalt külföldi
szerződést. Úgy érzi, elegendő gyakorlatot
szerzett már?

- Talán nem hangzik nagyképűen, ha azt
mondom: életprogramom, hogy harcoljak
az ösztönösség és görcsösség ellen, s
ehhez mérhetetlenül sok munka és rutin
kell. Eddig azért énekeltem annyit
külföldön, mert az itthoni feladatok nem
álltak összhangban munkavágyammal.
Most viszont vonzó lehetőségeket kaptam:
részt vehettem az Idomeneóban, és
készülök a Rake's progressre. A Fischer
Ivánnal és Ascher Tamással eltöltött
próbák és előadások sok örömet adtak.
Mihály András személye pedig garantálja,
hogy a Sztravinszkij-opera is elmélyült
munkalehetőségeket nyújt majd.

FÖLDES ANNA

A Deficit
két változatban

Beszélgetés és vita
Horvai Istvánnal

Szokatlan szenzáció vagy felújított ha-
gyomány? Egész színházi életünk szem-
pontjából termékeny kísérlet vagy feles-
leges erőpazarlás? A Vígszínház évad
eleji sajtótájékoztatója után a szakma és a
közönség körében is megoszlottak a
vélemények: érdemes-e egy szezonban,
egy színházban (egy rendező vezetésével),
kétszer bemutatni egy drámát? A kétely,
hogy vajon Csurka Deficitje elég gazdag,
elég sokrétű-e ahhoz, hogy ilyenfajta
próbatétel anyaga, tárgya legyen, csak a
bemutató után fogalmazódott meg. Azok,
akik elfogadták, sokra tartották Szilágyi
Tibor alakítását X. eredetileg Latinovits
Zoltánra írott kulcsfigurájának szerepé-
ben, hirtelen félteni kezdték a színészt, a
szerepet. A második premier, eredmé-
nyeivel, fogyatékosságaival együtt, egy
dologról mindenkit meggyőzött. A kü-
lönbség nem a megvalósítás színvona-
lában, hanem a koncepcióban, a két elő-
adás hangvételében, ha úgy tetszik, a mű
lehetőségeinek feltérképezésében, ér-
telmezésében és kiaknázásában mutat-
kozik. Kiderült, hogy már ma is, 1980-
ban (legalább) kétféle Deficit létezik, és
Horvai István az önismétlés csapdáját
elkerülve mind a két Csurka-drámát
színpadra állította.

Ezért tartotta a SZÍNHÁZ érdemes-nek,
hogy a második bemutató után vál-
lalkozása hátteréről, rendezői szándékáról
és a megvalósítás gondjairól kérdezzük
Horvai Istvánt.

- A legelső, kézenfekvő kérdést akár egyet-
len szóban sűríthetem: miért? Pontosabban :
milyen rendezői szándék vezette, amikor már
évad elején, a munka megkezdése előtt eldön-
tötte, hogy két különböző változatban állítja
színpadra Csurka darabját?

Elhatározásomnak megvolt az elvi és
a praktikus indoka is. Kezdeném a ma
már szinte színháztörténetnek nevezhető
személyes tapasztalattal. Fiatal rendező
koromban, az ötvenes években, a
fénykorát élő Madách Színházban egy
időben két szereposztásban mutattuk be
Osztrovszkij Farkasok és bárányok című
drámáját. Az ötletet akkor sem kizárólag a
lehetőség, a rendelkezésre álló kiváló
színészek nagy száma adta, hanem az a



reális helyzet, hogy Osztrovszkij drámáját
egyeztetnünk kellett egy Égő híd című,
azóta már régen elfelejtett, sok-szereplős
szovjet dráma ünnepi előadásával. Az
előkészületek majdnem egy időben folytak.
Mivel kerülni akartuk a
kompromisszumokat, és a társulat minden
kiemelkedő tehetségének lehetőséget
akartunk adni a neki való nagy szerep
eljátszására, megszületett a két egyenrangú
szereposztás. Bizonyítékul csak néhány
név : Dayka Margit Gombaszögi Ellával
osztozott a főszerepen. Az egykori
színlapon egymás mellett szerepelt Gre-
guss Zoltán és a vendégként meghívott
Tímár József, Sennyei Vera és Tolnay
Klári, Pécsi Sándor és Uray Tivadar, Bánki
Zsuzsa és Váradi Hédi neve. A két névsor,
az előadások rangja és a mi szakmánkban
sokszorosan kötelező tapintat eleve
lehetetlenné tette, hogy első és második
szereposztásról essék szó. Ezért azután
munka közben az egyik változatot
Sztanyiszlavszkijnak, a másikat
Nyemirovics-Dancsenkónak kereszteltük el
.. .

- Ha a történetet példabeszédnek szánja,
fogadjuk el, hogy valami hasonló történt az
idén a Vígszínházban is.

- Tulajdonképpen igen. Mert Vampilov
Vadkacsavadászatának előkészületei során
szabad kezet biztosítottunk a
vendégrendező Jefremovnak, hogy el-
képzelése szerint válassza ki a szereplőket
a társulat tagjai közül. Ezzel már csak azért
is tartoztunk neki, mert Moszkvában én is
hasonló körülmények között dolgoztam: a
Csurka-darab rendezésekor a Művész
Színház minden színésze rendelkezésemre
állt. Persze, a szerző és műve is kedves volt
számomra, szerettem volna, ha a lehető
legjobb előadás születik. Á Deficit
rendezőjeként viszont számolnom kellett
azzal, hogy Jefremov választása, a
színészek megterhelése és az egyeztetési
gondok következtében né-hány színészről,
aki egyébként számításba jött volna a
szereposztásnál, a felsorolt okok miatt le
kell mondanom.

De a Madách színházi emlék ettől
függetlenül is élt bennem. Évek óta fog-
lalkozom Csehov huszonkét éves korában
írott remekével, a Platonovval. A nagy
szakmai visszhangot kiváltó fő-iskolai
előadás számomra legalább olyan izgalmas
stúdiumot jelentett, mint a diákoknak. A
színpadi Júliák tudvalevőleg idősebbek
Shakespeare hősénél. Ezúttal viszont az
életkorbeli differencia éppen fordított volt:
az osztály húsz év körüli tagjainak fel
kellett nőniük a darabban
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ábrázolt huszonhét-huszonnyolc éves ér-
telmiségiek szintjére. De mi lenne a hely-
zet a Platonovval a Vígszínházban? Mivel
a közeljövőben szeretném itt is meg-
rendezni a darabot, végiggondoltam, hogy
két út áll előttem. Vagy a korábbi Csehov-
előadásainkban bevált, nagy tapasztalatú,
érett művészekre bízom a fő-szerepeket,
akik már mind túl vannak a harmincon,
vagy olyan technikailag gyengébb,
rutintalan színészekkel dolgozom, akiknek
az eszköztára valószínűleg nem olyan
gazdag, mint a „nagyoké", viszont vérből
játsszák, mert élik a szerepüket. Csak azért
nem fogok még hozzá az
előkészületekhez, mert úgy érzem, jobban
hasznosíthatom a főiskolai előadás
tapasztalatait, ha valamennyire eltávolo-
dom a magam munkájától, ha kontrollálni
tudom mostani szöveghúzásaimat, és már
nem fenyeget az önismétlés veszélye.
Mindenesetre Borovszkij már dolgozik a
Platonov díszletein .. .
 Egy nyilatkozatában azt olvastam, hogy

Önt a Vígszínház tehetségekben gazdag
gárdája, a lehetőség inspirálta a Deficit
megkettőzésére. De ezek szerint többről van
szó.
 Ez a fogalmazás is több egyszerű ud-

variasságnál. Valóban az a meggyőződé-
sem, hogy ha mi most a Vígszínházban
Várkonyi Zoltán halála után, az ő szel-
lemében, demokratikusan és a tehetségek
megbecsülésének jegyében, jó alkotólég-
körben akarjuk folytatni a munkát, akkor
gondolnunk kell arra, hogy minden
színész folyamatosan kapjon tehetségéhez
mért feladatot. De ez csak a kérdés egyik
oldala. A másik az, hogy Csurka ezt a
darabot eredetileg a mi színházunk-nak,
nekem írta, és 1967-ben teljesen nyil-
vánvaló volt, hogy X. Latinovits Zoltán
szerepe. Az ő halála után a szerep sorsa
már korántsem volt annyira egyértelmű.
Tulajdonképpen hárman-négyen is szóba
jöhettek volna. De mivel X. a kulcs-figura,
eleve számoltam azzal, hogy az egész
szereposztást, pontosan a másik három hős
megjelenítését, hozzá kell alkalmazni,
alakítani.

- Magyarul: két X. - két előadás...
- Pontosan. Ez a lényeg, ezért kellett

párhuzamosan két gondolatkörben mo-
zognom, és nem azért, mert a magam
rendezői szkizofréniáját akarom így ki-
élni.
- Ezzel senki sem vádolta.
- Mégis, úgy érzem, felelnem kell a ki

nem mondott kételyekre is. Ezért
szeretném elmondani, hogy munka köz-
ben minden darabnál több variáns me

rül fel a rendezőben, amíg valamelyik
mellé odaáll. És jó előadás csak akkor
születik, ha ez az odaállás, vállalás egy-
értelmű. Ha a rendező habozik, ha ebből
is, abból is be akar csempészni vala-mit az
előadásba, akkor nyilvánvalóan
bizonytalan, és ez a következetlenség a
színpadon többnyire megbosszulja ma-gát.
Ezt saját tapasztalatomból is állít-hatom. A
Deficit esetében feltétlenül, minden
körülmények között el akartam kerülni ezt
a habozást. Amikor a két X.-et
kiválasztottam, rögtön polarizálódtak a
gondolataim is. Magamban a két
változatot már a próbák megkezdése előtt
világos és sötét variációnak neveztem. Az
persze más kérdés, hogy sikerült-e ezt a
két koncepciót a szín-padon egyértelművé
tenni.

- Nemcsak az én véleményem - de az enyém
is -, hogy igen. Megvallom, több a fenntartásom
a második változat színpadi megvalósítása, az
egyes szerepek megoldása kapcsán. De a
polarizálódás - hangvételben, stílusban, sőt az
alapszituáció értelmezésé-ben is - megtörtént.
További kérdéseim éppen erre a differenciált
megvalósításra, a variációk tartalmára
vonatkoznak.

- Kezdem azzal, hogy Szilágyi Tibor
korban nincs olyan nagyon távol Tordytól.
Öt év a szó klasszikus értelmében nem
jelent nemzedéki differenciát. Mégis,
ebben az esetben lényeges, hogy Tordy
Géza többet élt meg a múltból, a törté-
nelemből, keserűbb az élményanyaga, és
mélyebb benne az X.-ével rokonítható
kiábrándulás. Szilágyi korosztálya szá-
mára természetesebb a megkapható dol-
gok igénye, a hamis csillogás és a gaz-
dagodás vágya és az első telítődésből
eredő csömör. De mindennek következ-
tében a harminchét évesek hajlamosabbak
is az öniróniára, mint a negyvenen túliak.
Végletesen fogalmazva: Tordyban több a
múlt, Szilágyiban több a jelen.

- Amikor másodszor láttam Csurka
drámáját, akkor éreztem rá X. szerepének
kulcsszavára: ,,Úgy döntöttem ..." Nem tudom,
egyetért-e velem, de számomra egyszer csak ez
a korábban észre sem vett III. Richárd-i
szófordulat jelentette a figura mi-nősítését. De
ugyanakkor itt hasított belém a kétely is: hiszen
X.-nek mégiscsak több köze van Oszlopos
Simeonhoz, mint III. Richárdhoz !

- Egyetértünk. Ehhez csak azt tenném
hozzá, hogy Szilágyi Tibortól Oszlopos
Simeon magatartása, nemzedéke is
távolabb van, semmint hogy értelme lett
volna ráerőltetni. Tordy, ha



nem is élte át személyesen az önpusztítás
drámáját, mégis sokkal közelebbről
ismeri. Egyébként a kérdés szerintem a
drámában valóban richárdi, azzal az
alapvető különbséggel, hogy X. nem
hatalomra tör. X. eldöntötte ugyan, hogy
valami szörnyű cselekedettel teszi próbára
önmagát, de ez a tett közelebb áll az
önmegsemmisítéshez. A richárdi kérdésre
Sarkadi tézise, Oszlopos Simeon
kétségbeesett elhatározása a válasz.

- Mindebből következik, hogy a „sötét"

előadásban, Tordy felfogásában, jóval fenye-
getőbben hangzik ez a mondat.

- Nyilván azért, mert Szilágyi fel-
fogásában az önpusztítás szándéka is fel-
oldódik az improvizációban. Az ő alakí-
tása a rászakadó hiányérzetre, a felfedezett
ürességre épül, s ez a felismerés a
cselekmény menete során egyre mélyebb-
re taszítja, sodorja őt. Itt még a feleség-
csere tervében is több a biologikum, az
erotika, mint a filozófia. Tordy viszont
egyértelműen úgy építi fel a szerepet,
hogy a néző érezze: egy ördögi módon
kiagyalt, előre kitervelt tett
végrehajtásának lesz a tanúja. A mondat,
az ige, amire az előbb utalt, az el-
döntöttek nyomatékát, kell hogy meg-
teremtse.

-Ön szerint melyik elgondolás felel meg

jobban a dráma szellemiségének, az írói
szándéknak?

- Őszinte leszek, ugyanezt magam is
megkérdeztem Csurkától...

- És a válasz?
- Kitérő. Végül is Csurka ránk bízta,

hogy döntsük el mi a színpadon. Én a
magam részéről egyformán elfogadható-
nak, sőt hitelesnek érzem mind a két
változatot, Az viszont kétségtelen, hogy az
eldöntött tettből minden másképpen
következik, mint ha elfogadom, hogy az
ágyforradalom a rájuk szakadó ürességből
született hirtelen ötlet, a menekülők
improvizációja.

- 71 másik kulcsmotívum, ami Tordynál
érzésem szerint nagyobb hangsúlyt kap, az a
kérdés, hogy vajon lehet-e jó ügyért el-rohadni.

- Az ok részben hasonló: Szilágyi
nemzedéke számára a kérdés nem így
vetődik fel. De legalább olyan fontos-nak
érzem ezen a ponton a két színész eltérő
alkatát, pszichológiai beállítottságát. A
rendező akkor dolgozik jól, ha nem
nyomja el, inkább felhasználja a színészek
személyes adottságait.

Mostanáig gondolkodtam, hogy feltegyem-e
önnek a kérdést a figurák pszichológiai fel-
építettségével kapcsolatban. Mert mind a ketten
tudjuk, hogy Csurka mestere a figura-
teremtésnek., a jellemrajznak, de mintha a

Deficitben nagyobb gondot fordítana a szere-
pekre, mint a jellemekre. Ez modern dráma
esetében nem feltétlenül ellentmondás. Tény,

hogy a Deficit színpadán a modell a fontos,
- Nyugodtan mondhatja, hogy a figurák

alul vannak motiválva. Ebben egyet-
értünk, Világos, hogy Csurkát itt az adott
helyzet izgatja, hogy mit éreznek hősei
akkor, amikor a csalódottság és telítettség
pillanatában felismerik a tett szük-
ségességét, de tudják azt is, hogy kép-
telenek rá. Mi történik akkor, ha négyük
közül a legerősebb egyéniségben meg-
fogalmazódik, hogy a lehetséges tett, a
mozdulatlanságot mozgásba hozó ta-
lálmány - csak az önpusztítás lehet. A
drámaépítésnek ezt a módját lehet he-
lyeselni, szeretni vagy elutasítani, de min-
denképpen számolni kell vele. És mivel én
alapvetően realista, motiváló rendező-típus
vagyok, nem tagadom, hogy a dráma több
pontján küzdöttem is a meg-jelenítéssel.
Előfordult, hogy a színészekkel együtt meg
is kértem az írót, segítsen ki bennünket
valamiféle motivációval. Csurka nem
zárkózott el; Z. szerepébe például be is írt
egy-egy mondatot társadalmi,
pszichológiai fogódzó-nak Tahi Tóth és a
néző számára, de hangsúlyozta, hogy őt ez
itt és most nem érdekli, Számára mellékes,
hogy Z.

Csurka Deficitjének „sötét" változata a Pesti Színházban. Y.:
Hernádi Judit, Z.: Tahi Tóth László

W.: Szegedi Erika, X.: Tordy Géza (lklády László felvételei)



történetesen tanár, hogy mi a viszonya a
hivatásához vagy a városhoz. Mi a próbák
során - munkahipotézisként - viszont egy-
egy homályban hagyott ponton
kiegészítettük a portrékat. W.-hez például
hozzáképzeltük, hogy keramikus vagy
bedolgozó iparművész lehet, tehát
anyagilag nincs Z. tanári fizetésére utalva.
Csurka számára azonban ez a színészi
játékot segítő motiváció érdektelen. Őt a
Deficitben kizárólag az izgatta, hogy X.
hogyan tudja végrehajtani a maga tervét.
Es mivel a mű ebben az értelemben
valóban modelljellegű, bizonyára nagyon
érdekes lenne - számomra is -, hogy
hogyan alakulna a dráma egy előadásait
modellekre építő rendező kezében.

- Paál István, tudtommal, foglalkozott a
darab megrendezésének tervével.

- Látja, ő is modellekben gondolkozó
rendező. Sajnálom, hogy ez az előadás
nem született meg.

- Akkor most nem két, hanem három

Deficitről beszélhetnénk. Pedig még a két
változatnak is több problémája nyitva maradt.
Itt van mindjárt a legszembeötlőbb, a díszlet.

- Első perctől evidens volt számomra,
hogy a világos és a sötét drámaváltozat
nem játszódhat azonos színpadon. Hogy a
látványnak is alá kell támasztania az
értelmezés, az atmoszféra különbségét. És
ezt úgy érzem, lényegében sikerült is
megvalósítanunk. Mégis az igazsághoz
tartozik, hogy éppen az előadás látvány-
elemeinél sor került bizonyos kompro-
misszumokra. Szilágyi szobájába erede-
tileg a hirtelen megkapott jólét igényét és
nyomait akartam bevinni, Tordy drá-
májának hátteréül viszont egy bizarr
gyertyafalat képzeltem. A könyvespolcon,
a könyvek helyén, sok tucat gyertya égett
volna, mintegy metaforikus sirató-falat
alkotva. Amikor a tűzoltóság ezt a
megoldást nem engedélyezte, megalkud-
tunk. Társbérletbe kerültek a könyvek és a
gyertyák. Ezáltal a néző talán nem kapja
meg azt az élményt, amit elképzeltem, de
legalább a színészek tudatában benne
maradt az eredeti elgondolás hangulata.
Persze nem biztos, hogy ez a
kompromisszum szerencsés volt: a ren-
dező a munka során gyakran kerül szem-
be azzal, hogy egy-egy formai gondolata a
megvalósítás során nem válik be vagy
ellaposodik. A kompromisszum révén
megvalósított maradék viszont nem biztos,
hogy még magában hordozza az eredeti
elképzelés tartalmát s így az elérni kívánt
hatást.

Előfordult az is, hogy menet közben
kellett lemondani egy eredetileg jónak, sőt
trouvaille-nak vélt részletről, rendezői
ötletről. Nekem például nagyon tetszett az
a gondolat, hogy a Deficit X.-e egy fel-le
húzható, fonott széken játssza a szerep
egy részét, s így a színpad felett liftezve,
libegve „leszól" a többiekhez. Meg is
csináltattam ezt a kosárfotelt, ki-
próbáltuk, de nem vált be. Hiteltelen volt,
és valahogy ütötte is a valóságos színpadi
környezetet. Egy ideig azzal áltattam
magam, hogy majd a Deficit másik
változatába becsempészhetem, és itt már
stilárisan is igazolni véltem az
extravaganciát. Azután kiderült, hogy a
lebegő trónus tartalmilag, hangulatilag
kirívó, elvonja a figyelmet a lényegről. A
nagy berger fotel - amelynek stílusa
tudatosan üti a szobában levő szuszékot -
Tordy ötlete volt, és a próbákon bevált.
Mert valószínűleg éppen a stílusok és
emlékek keveredése felel meg X. társa-
dalmi hátterének, és azon kívül egy
ekkora fotelbe nemcsak beleülni, de
belemerülni is érdemes, Tordy szinte
belesüllyed, amikor beszél.
 A sötétebb változat tehát eleve kevésbé

realista. Ez nyilvánvalóan nemcsak a díszletre,
de a játékra is vonatkozik. Érzékelhetően
sokkal több az előadásban az abszurd elem.
Gondolok például X.-nek és Z.-nek a cirkuszi
tréfák szélsőséges, tragikus humorát
színpadra idéző bohócjelenetére. A stilizált
mozgáselemekre. Akár arra is, ami a fotel
mélyén, a fotel körül zajlik.

- Az előadásnak ezekkel a stilizált moz-
zanataival, harsány színeivel azt szerettük
volna minél magasabb fokon kifejezni,
hogy van egy szituáció, amikor az elkese-
redés már kifordítja az embert önmagából.
Amikor a hülyéskedés valójában a
sírásnak csak egy neme, az elkeseredés
produktuma, amiből viszont elkerülhe-
tetlenül következik valami véresen ko-
moly dolog: az öngúny.

- Ha elfogadom, hogy Ön a sötét változat-

ban túllép az előző Deficit lélektani és szín-
padi realizmusán, akkor elkerülhetetlenül
beleütközöm a már említett szuszékba. A
hegedűtok szimbolikus motívuma ugyanis
éppen ebben az előadásban kap konkrét és
realista keretet. Sem a nyomtatott szövegben,
sem az első változat színpadképében nem
szerepel ez a látható, tapintható, a színpadi
cselekvésbe bekapcsolt bútordarab.

- A szuszéktól mi azt vártuk, hogy a
megőrzött múlt felhalmozódásának jele,
jelképe legyen a színpadon.
 Vizuálisan érzékeltetett nosztalgia? -
Több annál. A ládában együtt hever

az, amit X. elrejtett - az ősök által meg-
őrzött kegyeleti tárgyakkal. A gitár a 48-as
mentével, a régi ekével...

 Ezzel sem válaszolt a kiinduló kérdésemre:
miért ragaszkodott rendezőként az
absztraktabb előadásnak ebben a lényeges
motívumában a felfokozott realitáshoz ? Nem
tartott attól, hogy ily módon stílustörés jön
létre a színpadon?
Hadd emlékeztessem arra, amit már

említettem, s amit úgyis tud, hogy én
rendezőként „sültnaturalista" vagyok, és a
filozófiai gondolatok reális színpadi
megfogalmazására törekszem. Az első
változat szimbolikus tetőpontja nemcsak a
kritikának, nekem is komoly problémákat
okozott. Munka közben Szilágyi Tibor
tette fel a kérdést: hogy lehet az, hogy ez
az X. előkotorja, megtalálja, hazacipel
valahonnan a nagymamától ezt a
hegedűtokot, és mindvégig nem veszi
észre, hogy milyen könnyű, hogy az idők
folyamán szinte súlytalanná vált. Mert ha
ezt észreveszi, akkor már korábban ki kell
hogy nyissa, és akkor az egész
vallomásjelenet motivációja megváltozik.
Abban a pillanatban nem katartikus,
hanem cinikus felhangot kap. Akkor a
hegedűtok kinyitása, az üresség, már nem
okozhat számára megrendülést. De egy
szimbolikus hegedűtoknak sem tele, sem
üresen nincs súlya. Kérdés csak az, hogy
vajon összeegyeztethető-e ez a
szimbolikus megoldás, a szimbólum el-
fogadása az előzményekkel? Végül is
megtartottuk a jelenet pszichológiai mo-
tivációját: Szilágyi olyan erővel ragadja
meg az üres tokot, mint akinek sejtelme
sincs a történtekről. Úgy tűnik, hogy a
közönség, amely az elmúlt években már
rászokott a szimbólumra, nem akad fenn
ezen a kettősségen. De meg kell vallanom,
hogy a próbáknak az egyik legnehezebb
mozzanata volt annak eldöntése, hogyan
kell X.-nek behozni a hegedűtokot.

- Nem tartozik szorosan a kétféle előadás
rendezői koncepciójához, de mégsem mellé-
k e s . . . A darabról szólva már leírtam, hogy
számomra a „gitár" és a Kiáltvány szimbiózisa
korántsem olyan nyilvánvaló s talán nem is
olyan elementáris, mint ahogy azt a szerző érzi.

- Számomra ez az evidencia lefordít-
ható: az elmélet és a gyakorlat egységé-ről
van szó. Nem véletlenül szerepel a
szövegben a kubai példa.
 1967 és 79 között úgy látszik, túl hosszú

idő telt e l . . .
 Éppen ezért helyes volt a darabot nem

aktualizálni, a jelenhez kötni,



sem szövegben, sem látványban. Eleve
eltökéltem, hogy szem előtt tartom a
megírás időpontját, hogy korba helyezem
a cselekményt. Hiszen ha másként
képzeltem volna az előadást, át kellett
volna írni a darabot! Ha a Deficit nem a
hatvanas években játszódik, akkor sok
minden másként van, de akkor az már egy
másik darab. Joggal kérdezi, hogy mi
következik ebből. Szerintem ez attól függ,
hogy alkalmi jellegű, szorosan korhoz
kötött darabbal vagy időálló, önmagán
túlmutató művel állunk-e szem-ben.
Rendelkezik-e a Deficit azokkal az
erényekkel, amelyek révén a maga korába
helyezve is túlmutat a színpadi konk-
rétumokon? Ha nem bíznék benne, hogy
igen, akkor talán egyszer sem rendeztem
volna meg. Vagy nem így rendeztem
volna. Hiszem, hogy a Deficit túlmutat a
hatvanas éveken.

- Ebbe a vitába már csak azért sem akarok
belemenni, mert az első változat bemutatásakor
felvetettem ezzel kapcsolatos aggályaimat a
.SZÍNH Á Z február; számában. Térjünk inkább
vissza az elő-adásra. Mostanáig jobbára a két
kulcsfiguráról, Szilágyi és Tordy X.-éről
beszéltünk. Elfogadom, hogy itt valóban nem a
színészi játék színvonala, hanem a koncepció
az, ami eltér. Hasonló benyomásom volt Béres
Ilona és Szegedi Erika W.-jéről.

- Az ő alakításuk különbsége ugyan-úgy
a rendezői koncepció és a színészi alkat
eltéréséből ered. Béres Ilonában erősebb
az uralkodnivágyás, Szegedi Erikára
valószínűleg jobban hatnak a múlt-
nyomok.

- Szegedi Erika szerintem egyre érettebb,
egyre jobb színész. A z ő W.-je is meggyőz és
hiteles. De Hernádi Judit Y.-jával kap-
csolatban sokkal több bennem a kétely.
Őszintén szólva, egy pillanatra sem hittem el
szerepének azt a kulcsmondatát, hogy Y.-nak
mind ez ideig csak egyetlen férfi volt az
életében. Nem mondom, jól megcsinálta a
szerepét, de minden gesztusában érződött,
hogy igyekszik, hogy megjátssza. Bánsági
Ildikó viszont még azt is elmondta, érzékeltette
Y.-ról, amit Csurka nem írt meg. Bevallom,
nem is egészen értem, hogy miért éppen
Hernádi Juditnak kellett ezt az alkatától
idegen figurát eljátszania.

- A magam részéről nagyon sokat várok
Hernádi Judittól. Talán az egy-másra
rímelő kurvaszerepek következtében
némileg beskatulyáztuk, a színház nem
adott neki lehetőséget színészi skálája
szélesítésére. A Vadkacsavadászat volt az
első ilyen kísérlet, Y. most a második.
Lehet, hogy még nem nyúj

totta azt, amit Bánsági, aki ma már érett
színésznő és csodálatosan színes
egyéniség. De én Hernádi őszinteségé-ben
sem kételkedem.

- És milyen kulcsot tud adni nekem Tahi
Tóth László Z.-jelhez ? Előrebocsátom, bár
Tahi Tóth Lászlót nagyon szeretem, szerintem
ez az alakítása túlságosan közel maradt
Vampilov hőséhez. A z t az alakítást pedig -

nem is alaptalanul - a Házmestersiratóban
játszott szerephez közelítette a kritika. Reviczky
Z.-jében meg-alázottan is több volt az erő, a
tartás, az emberi méltóság.
 Ez pontosan az ellenkezője annak,

amire törekedtünk. A pluszmondatok,
amikkel Csurka kiegészítette a szerepet és
a rendezői instrukciók a karakter erősítését
szolgálták, és azt a célt, hogy a néző X.
partnerének fogadja el a tanárt.
 Ez a szándék a nézőtéren sajnos nem

érvényesült. Meglehet, túlságosan mai volt ez a
figura. Hiányzott az 1967-es hitele.
 Biztosan tudja, hogy nálam a szí-

nészek paróka nélkül játszanak. Tahi
Tóthnak ez a bozontos frizurája-szakálla
pontosan beleillik az előbb említett
darabok világába, hiteles a Vadkacsa-
vadászat és a Házmestersirató előadásában,
itt viszont kénytelenek voltunk
megalkudni. Egy időben csak egyféle civil
maszkot viselhet a színész.
 Lehet, hogy ez volt a baj? Nem hinném,

hogy ezen múlna az alakítás hitele. De
menjünk tovább. Mi a véleménye arról, hogy a
világos képben meglepő módon élesebbek, a
kontúrok, úgy tűnik, hogy jobban el-válik
egymástól a két nő figurája is?
 Ez lényegében megfelel a rendezői

szándéknak. Mindkét házaspár esetében
nagyobb hangsúlyt kapnak a belső hatalmi
viszonyok, például a rabtartó asszony és
az alárendelt férj kapcsolata. Mivel az első
előadásban kisebb a szerepe a
pszichológiai motívációnak, mo-
dellszerűbb a figurák felállása. Az a tény,
hogy a sötét változatban egy eldöntött
kérdés realizálása zajlik, nézetem szerint
gazdagabb motivációt követel. Ha viszont
ezáltal csökkent volna a darab
modellértéke, mindenképpen sajnálom ...
 Nem hiszem, hogy létezik olyan kritikusi

hőmérő, amely ezt fokokban képes mérni. Tény,
hogy az eltérő koncepció következtében az
azonos szituációk is másként hatnak. Gondolok
például arra, amikor X. és W. együtt hallgatják
a színpadi ajtók mögött zajló szerelmi jelenet,
a házasság-törés neszeit.

- Az első változatban többet bíztam a
zenére. A másodikban először hiteles
hangokat, zörejeket terveztem, de az-után
rájöttünk, hogy ezek könnyen félre-vihetik
a hangulatot. Elég egyetlen nézőtéri
röhögés és a szereplőkével rezonáló
sokkhatás megtörik. Ezért célszerűbbnek
véltük a néző fantáziájára bízni az ajtó
mögötti események akusztikus elemeit. A
zajok valóságos, árulkodó ritmusánál
hangosabbnak éreztük a színpadi
cselekvést. Bizonyára megfigyelte, hogy
az első döbbenet után W. kimegy a
szobából, feltételezhetően, hogy ne is
hallja, amit hall, hogy minél távolabb
legyen megaláztatása színhelyétől, azután
pillanatok múlva tehetetlenül visszajön.
Ahogy ezek után ők ketten X.-szel némán
önmagukba süllyednek, az nézetem szerint
többet mond, mint a leghitelesebben kihal-
latszó lihegés.

- Az előbb a nem kívánt nevetésre utalt.
Ugyanakkor nem hiszem, hogy az előadás
bármelyik változatában lemondhatnak Csurka
humorának visszaigazolásáról.

-- Az első változatban a vártnál is több a
nevetés. Hiába szerepel a szín-lapon
műfaji megjelölésként a dráma, a
színpadra állított tragikomédiát a nézők
egy része komédiának szeretné lát-ni.

- Lehet, hogy a közönség a nevetéssel
védekezik? Még ha így lenne, akkor sem
érezném megnyugtatónak. Mindenesetre a
színészek fegyelmén is múlik, hogy ne engedjék
ki kezükből a színpadi hatás gyeplőjét. De
vajon fennáll-e ugyanez a veszély a sötét
változatban?

- A nézőtéri hatás itt is borotvaélen
mozog, de talán más irányban. Ez a
koncepció feltétlenül drámai hangvételt
követel, inkább arra kell vigyáznunk,
nehogy az előadás elszaladjon a melo-
dráma irányába. Mert a csalódás, az illú-
zióvesztés színpadi ábrázolásába könynyen
belecsúszik az önsajnálat. Szerencsére
Csurka dialógusai eléggé szarkasztikusak
ahhoz, hogy ezt elkerüljük.

- Szeretném, ha azzal fejeznénk be ezt a
beszélgetést, hogy elmondhatom: mindkét
együttessel öröm volt dolgozni. És a
kísérlet eredménye - ha van ilyen -, közös
munkánk gyümölcse.

Csurka István: Deficit (Pesti Színház)
Rendező: Horvai István. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Jánoskúti Márta.

Szereplők: Tordy Géza, Hernádi Judit,
Tahi Tóth László, Szegedi Erika.


