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Viktor avagy A gyermekuralom című
Vitrac-színmű Pécsett

Végre egy hajdani szemtelenül hancú-
rozó, minden szentesített értéknek fügét
mutató kamaszdráma, amely nem sza-
kállas ősként ért el hozzánk. Nem rajtunk
múlt: egy híján hatvan évig várattuk Vik-
tort is küszöbünk előtt, bízvást meg-
vénülhetett volna. Ám Roger Vitrac
műve voltaképp fiatalabb és virgoncabb
maradt, mint a tőle (is) származtatott
ionescói abszurd, amiként frissebben él
tovább az akár ükapának mondható
alapmű, Jarry Übü királya is. Valószínű-
leg azért van ez így, mert az abszurdnak
az emberi állapot örök egyformaságáról
és reménytelenségéről szóló variációi -
akár egyetértve, akár vitázva fogadjuk
őket - hamar kimerülnek, míg Jarry
művének örökzöld életet biztosít a hata-
lomhoz való viszony örökzöld és mindig
átértelmezhető problematikája, Vitracé-
nak pedig a gyermekek fájdalmas rácso-
dálkozása arra a világra, melyet 1928-ban
csakúgy, mint 1987-ben a felnőttek igen-
csak gyatrán rendeztek be számukra.

Túl minden stiláris érdekességen, iro-
dalmi és teátrális értéken, a Viktor zse-
niálisnak mondható leleménye az a lerö-
vidítés, amellyel e gyermeki csalódást
kifejezi: kilencesztendős kisfiú hősének
elég egyetlen nap, a klasszikus huszon-
négy óra ahhoz, hogy a felnőttvilágba
belekóstoljon, azt kiismerje, és végérvé-
nyesen megundorodva tőle végelgyen-
gülésben kimúljon. A dráma végén Vik-
tor felsorolja a történelem és a mítosz
híres csodagyerekeit, Herkulest, Pascalt, a
kis Mozartot, Nagy Frigyest vagy akár
Jézust, akik már zsenge korban nagyot
alkottak. Neki, akinek jóhiszeműen bor-
nírt anyja a munka, a vagyon és a családi
kör polgári értékeit kínálja, már csak egy
csodatételre maradt lehetősége: hogy ko-
rai halálával - „Ebben az életkorban nem
szokás meghalni!" - tagadja mindezeket
az értékeket.

Ezt a leleményt nehéz lett volna egy
realista fejlődésdráma szokványos kere-
teibe illeszteni, hisz maga a huszonnégy
óra alatt lezajló folyamat a maga irreali-
tásában kikövetelte magának a formát,
amely nem is lehet más, mint a játékos-
szürreális teatralitásé. Vitrac, Brechttel

egy időben s róla alighanem mit sem
tudva, él az elidegenítési effektussal: a
szobalány zárómondata egyértelműen a
színházi fikció világába utalja a látotta-
kat. (A „Mais c'est un drame!" felkiáltást
Vinkó József „De hiszen ez tragédiá!"-
val fordítja, nézetem szerint találóbb lett
volna a „De hiszen ez kész színház!" -
akkor a színésznő is nehezebben tolmá-
csolhatná a mondatot úgy, mintha nem
színházi, hanem valóságos, életbeli tra-
gédiáról lenne szó - igaz, ez már átvezet
az előadás problematikájához.) A záró-
mondat természetesen logikusan követ-
kezik az egész struktúrából, elvégre bri-
liáns elidegenítő fogás már az a puszta
tény is, hogy a kilencéves kisfiút és a
hatéves kislányt bár fiatal, de felnőtt szí-
nészeknek kell alakítaniok, ami eleve
gátat vet a néző átélési hajlandóságának.

A mű formavilágát fölösleges részle-
tezve méltatni, elvégre ahányan a Viktor-
ral foglalkoztak, annyian írták már le,
hogy a feydeau-i polgári házassági bohó-
zat talajáról rugaszkodik el a szürrealiz-
mus szárnyain a fantáziák világa felé,
hogy útközben szárnyaival a strindbergi
családi dráma komor szirtjeit is súrolja.
Mindezt azért kell mégis emlékezetbe
idézni, mert aki Pécsett ilyen jellegű elő-
adást várt, csalódik. A Viktor magyar-
országi bemutatóján rendezői színházzal
szembesülünk, s a színpadon látottakat a
dráma ismerői - igaz, ezekből nem sok
van, és különben is, annál rosszabb nekik
- aligha tudnák összeegyeztetni azzal a
képpel, amely a műről bennük élt, s ame-
lyet különböző források (külföldi elő-
adások dokumentációja, fényképei, ne-
tán egy közvetlen színházi élmény) meg-
támogattak. Ami persze önmagában egy-
általán nem baj; az ilyen megállapítás
még nem minősít semmiféle előadást.

Szőke István, az eddigi interpretációk
hagyományát elutasítva, száműz ren-
dezéséből minden franciás eleganciát,
feydeau-i könnyedséget, szürreális lebe-
gést. Mondhatni, hű marad saját leg-
gyakoribb stílusához, amikor a darabot
egyetlen hangnemben, a nyers, már-már
drabális harsányság tónusában tartja, ez-
úttal azonban bizonyos indokoltsággal: ő
ugyanis hősét olyan világra akarja rá-
eszméltetni, amely mindenekelőtt a mai
magyar átlagcsalád világához hasonlít.
Ezt szolgálja mindjárt a nevek megma-
gyarosítása is (illetve Vinkó József eleve
alkalmazott fordítói megoldásának elfo-
gadása): a meghagyott francia vezeték-
nevekhez magyar keresztnevek: Károly,
Emília, Antal, Teréz és persze Viktor

meg Eszter társulnak. E korábban általá-
nos, mára azonban kiveszett eljárás az
értelmezés kiterjesztése szempontjából
elfogadható, legföljebb ott kelt hiányér-
zetet, mikor az egyetlen beszélő vezeték-
név is érintetlen marad, hiszen, mint tud-
juk, Ida Mortemart nevében a Halál bujkál.

Az interpretálás a maga nemében jogo-
sult, hiszen egy ilyen, felrázónak szánt, a
nézőtérnek mintegy tükröt tartó előadás
erkölcsi értelemben bizonyára haszno-
sabb, mint egy elegáns stílbravúr. Nem
igazán kézenfekvő ugyan, hogy Szőke
épp Vitrac színműve kapcsán kívánja
tudatosítani, miszerint itt és most csú-
nyán, sőt rondán élünk, s ennek nem jó
vége lesz (e célra számtalan más, e mon-
danivaló közlése érdekében fogant mű
kínálkoznék), de a szándék életképes
lehet - elvégre Vitrac se látta épp gusztu-
sosnak a maga miliőjét, és a gusztustalan-
ság változó kategória. Kifogása
megvalósítást érheti, amely a maga
nemében is lehetne - igenis elegánsabb.
Az ilyen radikális átfordításhoz ugyanis
nem elég az általános rendezői diktátum;
itt minden mozzanatot dramaturgiai és
rende-ző-dramaturgiai szempontból
külön kell elemezni és az új hangnemhez
adaptálni, ami nem megoldhatatlan
feladat, elvégre a legnaturálisabb mai
magyar konstellációból kiindulva is
lehetne - jó néhány színpadi és még
inkább filmes példa bizonyítja -
stilizálni, árnyalni, fokozni. Mert ha ez
nem történik meg, úgy nem egy
magyarított Viktor kerül színre, ha-nem a
Viktor helyett valami más. Es mivel ez a
más nincs megírva, a színpadon végső
soron nem marad egyéb, mint a rendező
pőre igyekezete.

Amikor Szőke a Viktort játszó Balikó
Tamást rögtön az első jelenetben, majd a
négy szülőfigura között itt kulcsszerepet
játszó Károly alakítóját, Ujlaky Lászlót
már belépésekor fortissimóban indítja,
az emberben feltámad a gyanú: miképp
fogják szusszal bírni a későbbieket,
miképp tudnak mindvégig érdekesek
maradni, ha minden titkukat rögtön az
első perctől kéretlenül kiszolgáltatják? A
kérdés sajnos önmagában hordja vála-
szát. Vitrac kis hőse tud már egyet-mást a
felnőttek világáról, akár Hamlet (hogy a
vitracológia egy másik közhelyét idéz-
zem), „próféta lélekkel" sejti, hogy rot-
had a családi gépezetben valami, ám kez-
detben csak játékosan piszkálja a felnőtt-
világ mechanizmusait, kaján gyermeki
szadizmussal élvezi ezt a játékot, s mint-
egy művészi tevékenységként űzi az ér-
tetlen és riadt felnőttek megszekírozását.



Balikónak nincs módja, hogy ezt a hang-
nemet is kipróbálja, és innen indítson az
elharapódzó undor, kiábrándulás, majd a
végső csömör felé: neki az első pillanattól
- nem koravén gyermekként, hanem
későn érő kamaszként - vehemensen
szenvednie, tombolnia, őrjöngenie kell, s
még a robusztus fizikumú fiatal színész is
nehezen állja a próbát: arca minduntalan
vörösre gyullad, folyik róla a verejték. (A
Vitrac nevéhez társított artisztikum
valóban radikálisan száműzetik!) S ami
még nagyobb baj: ez a Viktor nemis vál-
hat érdekessé. Legföljebb az a csoda,
hogy egyáltalán eljut a végéig, s nem ful-
lad bele már az első percben az erkölcsi
felháborodásba. Vitrac Viktorja az első
jelenetben még valóban csak egy értékes
vázát tör el, hogy bosszantsa a szoba-
lányt, apja egyik szeretőjét, a felnőttvilág
bérencét; Szőke és Balikó Viktorja már itt
az erkölcsi világrendet zúzza össze. Mi
történhet még ezután?

Hasonló mondható el - a maga helyén -
Ujlaky László Károlyáról. A rendezői
elképzelés itt is egyértelmű: ebben a
Károlyban nyoma sincs a szeretője által
Carlónak becézett Charles léha és köny-
nyed, belamis francia profi nőcsábászá-
nak, magyar átlag-Károly ez, bornírt,
nehézkes, erőszakos és brutális, nem vesz
emberszámba se nőt, se gyereket,
jovialitása csupa őszintétlen sablon, s
izzad, liheg, ordít mindvégig ő is - rá
lehet persze ismerni benne megannyi
ismerősünkre, de érdekessé ő sem válhat.
Hiszen Vitrac ezt is másképpen képzelte,
ő Károlyt is „folyamatában" látta: ez a
figura valóban egyszerűnek, áttekint-
hetőnek, neki termettnek látja a világot,
de aztán, az események hatására, meg-
rendülnek a bizonyosságok, s a teljes
értetlenségből csak annál hevesebb két-
ségbeesés fakad. Ez a váltás is belefért
volna Szőke koncepciójába, a magyar
Károlyra is leselkedhet a döbbenet - kár,
hogy a rendező ezt nem ambicionálta.

A többi szereplő furcsa módon kevésbé
monoton, sőt bennüktöbb a vitraci elem,
részben azért, mert ők eleve stati-
kusabbak, kevesebbet változnak, s rész-
ben mert a rendező számára kevésbé vol-
tak fontosak, hiszen az ő elképzelése
mindenekelőtt Viktoron és Károlyon
nyugszik. Balikó például egyáltalán nem
vegyít játékába gyermeki vonásokat, ha-
nem egy eredeti életkorának majdnem
megfelelő, hisztéríkusan érzékeny és két-
ségbeesett fiatalembert mintáz, lemondva
az egyik vitraci humorforrásról, a felnőtt
színész és a gyermeki magatartásformák

összeütköztetéséről. A másik gyermek-
szerepben, a hatéves Eszterében azon-
ban Füsti Molnár Éva szabadabban mo-
zoghat. Ez a csacska, szolgálatkész, lel-
kes és durcás kisleány, aki még csak sejt,
de érteni nem ért, a darab folyamán nem
változik, s így a színésznő - bár némi
görcsösséggel, az akarás tettenérhető
feszültségével - kialakít egy olyan
egységes magatartást, amely kiaknázza a
fent említett humorforrást: felnőttként
dolgoz ki kisgyermeki-kislányos
viselkedési és reagálási formákat
(miáltal viszont a két gyermekszerep
felfogása szögesen el-lentétes lesz).
Hasonlóképpen Vári Éva Emíliaként
szintén egy stílusos és konzekvens
figurát dolgoz ki magának: olyan
feleséget, illetve anyát, amilyen a
Paumelle családnak, ennek a Károlynak,
ennek a Viktornak kijár: nyers, morálisan
is, szexuálisan is érzéketlen, közönyös
magyar kispolgárasszonyt, akinek azon-
ban - családtagjaival ellentétben - van-
nak színei, vannak váltásai. Ahogy pél-
dául a születésnapi vendégségen Antal
erőszakos tapogatását fogadja, leleple-
zően szellemes: Emíliának sem erkölcsi
érzékét, sem, netán, nemi ingereit még
csak nem is borzolja az inzultus, csupán
kínosnak érzi az ügyet, vergődik, kapá-
lódzik, s közben kényszeredett mosollyal
igyekszik úgy tenni, mintha mi sem tör-
ténne. Jól eltalálja az alapmagatartást a
Terézt alakító Oláh Zsuzsa is, még játé-
kának szokásos merevsége is szerencsé-
sen hasonul a kisstílű, mellékutcai vamp
mesterkélt pózaihoz.

Bonyolultabb a helyzet Győry Emillel,
aki e színpadon kétségkívül a legéret-

Jelenet a Viktor avagy A gyermekuralom című Vitrac-darab pécsi előadásából

tebb, legmarkánsabb színész. Antal figu-
ráját nem könnyű magyarítani (legföljebb
értelmiségi lehetne egy kispolgári
társaságban), amellett Győry túlságosan
szuverén alkat is ahhoz, hogy hagyja
magát erőszakosan egy irányba terelni;
csakhogy újabban e szuverenitás egyol-
dalúságba hajlik át. Hozzájárul ehhez a
külső megjelenés is: az őszes szakáll, az
egész habitus eleve valami koros és hó-
bortos gorkiji csavargó benyomását kelti, s
Győry játéka is ezt a benyomást erősíti
úgyszólván minden fellépésében, bár-mily
sokoldalú szerepekkel terheljék is a
művészt, aki újabban fáradtnak, kedvet-
lennek is tűnik. (A pécsi szakállakkal
különben is baj van. Ha Szőke szándéko-
san hagyta meg az ellentmondást a kis
Eszternek a „teljesen csupasz" arcú Ká-
rolyról adott leírása és Ujlaky László ápolt
szakálla között, úgy e szándékot, beval-
lom, nem tudom desifrírozni. Amennyi-
ben viszont puszta szórakozottságról len-
ne szó, úgy hadd hívjam fel ennek apropó-
ján még arra is a figyelmet, hogy a terem
(túl) hosszú fala mentén húzódó mókás
fotótárlat a Vitrac családról és a korabeli
Párizs híres szellentőművészéről eligazító
feliratok híján célját téveszti, és a fél-
homályban a nézők tekintete átsiklik rajta.)
Antalra visszatérve: Győry ízes
kabinetfigurát mintáz, eleven színekkel
karikírozva egy felszarvazott férjet, aki
helyzetébe némiképp bedilizett, csak-hogy
Vitrac Antaljának van egy lírai dimenziója
is. Nemhiába hozzá vonzódik Viktor a
legjobban a felnőttek világából - felnőtt
Viktor ő, aki már évtizedek óta fuldoklik
hazája, családja és saját



élete hármas csődtömegében. Ez a di-
menzió teljességgel hiányzik Győry Emil
alakításából - bár nyilván a rendező sem
kérte rajta számon, hiszen ez nem a
„további" dimenziók előadása.

Dévényi Ildikó Lili szobalánya és Pál-
fai Péter Lonségur tábornoka a maga
szürke egysíkúságában nem szorul külö-
nösebb elemzésre; utóbbinak minden-
esetre akaratlan érdeme, hogy alakítása
nyomán a néző aligha kezd töprengeni,
mit is keres egy tábornok ebben az átla-
gos kispolgári családban. Maronka Csilla
Ida Mortemart-ja, testhez tapadó fekete
estélyi ruhájában, a magyar színpadok
egyik legtökéletesebb női alakjának lát-
ványával ajándékozza meg a nézőt, de
ezen túlmenően leleplezi a rendező ér-
dektelenségét és a színésznő tanácsta-
lanságát e figurával kapcsolatban. A
gyönyörű hölgy, a maga disszonáns fizi-
kai gyengeségével, új dimenziót hoz a
darabba - egyrészt, nevéhez híven, a
Halál, másrészt a szürrealista játékosság
vagy, brutálisabban szólva, a semmire
sem kötelező polgárpukkasztás dimen-
zióját -, továbbá ki ne ismerne rá a jele-
net elején A kopasz énekesnő előképére,
a kommunikációképtelenség szatirikus
megfogalmazására? Szőkét egyik jelen-
tés sem látszott különösebben érdekelni
(még arra sem fordított figyelmet, hogy a
szellentéseknek megfelelő zenei jelek
szellemesek, eredetiek legyenek, netán
valami gondolatot fejezzenek ki), így a
jelenet a kabarészerű betét, a „csak"
szint-jén marad, s Maronka Csillának
láthatóan sejtelme sincs, ezen belül mit is
kellene és lehetne eljátszani. Pedig Ida
„természeten túli" alakja még egy
realisztikus koncepción belül is
értelmezhető; gondoljunk, mutatis
mutandis, Szakonyi Adáshibájának
Emberfi-Krisztus figurájára.

Az, hogy a rendezőt mindenekelőtt a
Paumelle család leleplezése érdekelte,

s e célból gyúrta át őket mintegy Spiró
György Esti műsora két házaspárjának
képére és színvonalára, önmagában, is-
métlem, elfogadható. Választott hangne-
mén belül viszont az előadás túlságosan
monoton, túl hamar elsüti minden pus-
kaporát; Szőke nem tudta invencióval
pótolni azt, amit a szöveg ehhez az elkép-
zeléshez nem nyújt, mert nem akart
nyújtani. Így válik külön tehertétellé a
túlságosan elnyújtott játékidő is; ha már
a rendező a szöveg szellemét nem res-
pektálta, saját helyzetén könnyített vol-
na, ha nem respektálja terjedelmét sem,
és jobban meghúzza, a számára igazán
fontos passzusok javára.

A végeredmény: a magyar közönség
végre megismerhetett egy kitűnő, ma is
eleven darabot (olyan fordításban, amely
nemcsak - egyébként méltánylandó -
anyagi okokból, hanem joggal vallja ma-
gát magyar színpadra való adaptációnak)
s mellette egy a darabtól határozott ívben
elkanyarodó rendezői elgondolást. A
kettőt azonban lehetett volna élveze-
tesebb színházi estében is összekapcsol-
ni akkor, ha a rendező a maga, lényegileg
és szándékoltan nem elegáns koncepció-
ját több - s ez esetben már ismét vitraci-
nak is nevezhető - eleganciával tudta
volna kivitelezni.
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RAJK ANDRÁS

A Koldusopera - mint
zenedráma

Szóval ismét a Koldusopera. Hadd idéz-
zek vele kapcsolatban két évvel ezelőtti
újságban megjelent sorokat: ,,Színpadain-
kon divathullámként söpör végig időnként
egy-egy klasszikus dráma... reneszánsza. "
(Kritika, 1985. szeptember: Koldus-
operák.) Hazai hányattatásai, majd sikerei
után most megint egyszerre négy helyen:
Józsefvárosi Színház, József Attila Szín-
ház, győri Kisfaludy Színház és az Arany
János Színház stúdiósainak vizsgaelő-
adása (mindenütt Blum Tamás fordításá-
ban). Ez a sorozat kétségkívül jelenség - s
egyáltalán nem biztos, hogy mindenben
örvendetes. Az a része, hogy színházmű-
vészetünk felismeri Brecht-Weill remek-
művének mély igazságait, kivált, ahogyan
pénzviszonyok és morális viszonyok
összefüggése dolgában ebben a komplex
alkotásban prózai és zenei áttételek révén
kifejeződnek - nos, a dolog-nak ez a része
örvendetes. Vagyis hát az volna, ha
biztosak lehetnénk benne, hogy erről van
szó; arról tehát, hogy a mű oly módon arat
új meg új sikert, hogy eközben töretlenül
őrzi eredeti, hideglelős tartalmát. De őrzi
vajon?!

Jogi korlátokat természetesen nem lehet
emelni, így szabályozva, hogy mely tár-
sulat játszhatja a Koldusoperát és melyik
nem. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy
évek óta erre alkalmatlan együttesek is
szíre-szóra előveszik. Ugyanezek tíz
megfontolás után sem veselkednének neki
egy másik Brecht-műnek, amely kevésbé
vagy egyáltalán nem ígér kasszasikert. (A
mű a pénz hatalmáról is szól.) Olyannak
tehát, amelyről az a téves véleményük,
hogy a bemutatása a Koldusoperánál
nagyobb művészi erőfeszítést kíván. Ez a
legrosszabb fajta tévedés. A Koldusopera
(és még egy-két sajátos Brecht-mű) elő-
adása indokolná a legtöbb és a legsokolda-
lúbb megfontolást, lévén az életművön
belül is sajátos. Következésképp hű meg-
szólaltatása is összetett prózai-zenei adott-
ságok függvénye. „Vannak... technikai
feltételek - mondta harmincegy évvel
ezelőtti Koldusopera-rendezésén kínlódva,
töprengve egyik legnagyobb színpadra
állítója, Giorgio Strehler -, egy olyan szí-
nészgárda, melyben a szóban forgó szín-
padi mű minden szerepére van tehetség-
ben, fizikai és vokális adottságokban

Vári Éva (Emília), Győry Emil (Antal), Füsti Molnár Éva (Eszter) és Balikó Tamás (Viktor) a
pécsi Vitrac-darabban (Tér István felvételei)


