
Ida Mortemart szerepébe közben be-
ugrott Tímár Éva, aki nemcsak igen
tehetséges színésznő, hanem Csiszár
Imrével is sokáig együtt dolgozott. Ha
úgy tetszik, anyanyelvi szinten beszéli
Csiszár rendezői nyelvét...

A házi főpróbához és a feledésre érde-
mes premierhez képest az előadás egy
biztos, higgadt középponton állt meg. A
színészek nyugodtan nyúltak vissza a pró-
bákon kialakult megoldásokhoz, a jelene-
tek olajozottabban peregtek, a hangsúlyok
következésképp áthelyeződtek.

Elsősorban a bohózati részeknek tett
jót az eltelt idő és az eddigi előadások.
Higgadt és ízléses a komédiázás; és min-
den fontos ponton ismét hatni tud a másik
vonulat - ennek a vaudeville-nek a
tragikuma. Nincsenek lélegzetelállító pil-
lanatok: a színészek alakítása „jól meg-
csinálttá" és magabiztossá érett.

És a dráma fordulópontja nagyon meg-
emelkedett: Tímár Éva Ida Mortemart-
alakítása következtében. Tímár Éva játéka
egyszerre, egyidejűleg jelzi a mű kétféle
meghatározó rétegét; a halált hozó asz-
szony egyszerre földöntúli és valóságos-
erotikus, egyszerre légies és nyomasztóan
evilági, valamint egyszerre méltóságos és
alpárian röhejes. Megjelenése ilyenformán
nem múló lidércnyomás a családi ünnep-
ségen, hanem valódi tragédiák elindítója.

A tizenegyedik előadás alapján Csiszár
Imre egy invenciózus, érzékeny és játékos
rendezői koncepciót kínált a szí-
nészeknek. A színészek elszántan és több-
nyire tehetségesen igyekeztek is megvaló-
sítani. A szükséges másságokat, a régi be-
idegződésektől, kézenfekvő eszközöktől
való megszabadulást itt-ott észre is lehe-
tett venni, mérsékelten. A tempó jó, a
játékmód ízléses. Csöppnyi befogadói
kreativitással mind a vájtfülű értelmiség,
mind a pusztán szórakozni vágyók elége-
detten fognak felállni a zsöllyékből.

És hát Csiszár sem a világot, sem a
színházat nem váltotta meg ezúttal a
Pestiben.. .

Roger Vitrac: Viktor avagy a gyerekuralom
(Pesti Színház)
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SZŰCS KATALIN

Zenés válaszok a korra

Szerencsésnek mondható a Rock Szín-
ház, minden kezdeti hányattatása elle-
nére, amennyiben ennek a társulatnak
legalább azt nem veti senki a szemére,
hogy zenés léhaságokkal avagy dalban
elbeszélt tragédiákkal, más szóval musi-
calekkel, rockoperákkal és egyéb köny-
nyelműségekkel óhajtja megnyerni a kö-
zönség kegyeit. Merthogy nekik ez a dol-
guk, erre szövetkeztek, erre esküdtek fel.
Nem kell szemlesütve, szégyenlősen pi-
ronkodva hivatkozniuk a dotációcsök-
kentésre, az inflációra és egyéb környül-
állásokra, ha egy új musical bemutatására
készülnek; nem keverednek a kapzsiság
gyanújába, még kevésbé a közönség
uszályába - vagy benne vannak, vagy nem,
ez ugyanis jobbára nem műfaj-, ha-nem
minőségspecifikus kérdés -, ellen-tétben
nem zenés színházi kollégáikkal, akiknek
helyzete ennél jóval prózaibb. Ha ugyanis
egyre önállóbb gazdálkodásra szorítva, ők
akarnak „pénzt keresve" bút feledtetni -
ha mégoly nívósan is -, mindjárt fejükre
olvastatnak a magasabb kultúrpolitikai
célok, Thália papjainak fennkölt
küldetése. Hogy a kommercializálódás
veszélye létező, nem kétséges. Hogy nem
a színházak tehet-nek róla elsősorban, az
is biztos. Ennél-fogva nem hiszem, hogy
nemes célok, szándékok és nemtelen
körülmények, lehetőségek e skizoid
kuszaságában kel-lene az adott
helyzetben - és a hiábavalóság biztos
tudatában - e helyütt megkísérelni a
tájékozódást. (Már csak azért sem, mert a
fenti összefüggésrendszer erősen
emlékeztet a saját farkát kergető macska
esetére.) De azért sem látom szükségét e
gazdasági-társadalmi háttér alaposabb
felvázolásának a zenés műfajokkal
kacérkodó prózai társulatok mentségére,
mert meggyőződésem - ez talán az
eddigiekből is kitetszik -, hogy az anyagi
és tárgyi feltételek optimumán, tehát
gazdasági kényszer híján sem a „lenni
vagy nem lenni" a műfaj alapkérdése,
hanem a hogyan. Ebből következően nem
tartom skandalumnak - ami-ként tették
elnéző rosszallással sokan -, ha haladó
hagyományt folytatva a Víg-színház
történetesen operettel, a Csókos
asszonnyal zárja évadát káprázatos kivi-

telben, megkapó humorral, önmaga és a
műfaj iránti szelíd iróniával, csipetnyi
nosztalgiával, operett- és musicalszíné-
szeket megszégyenítő szakmai bizton-
sággal. s nem tartom kiseprűzendőnek a
szándékot, amely a néző kellemmel,
szellemmel, könnyedséggel és akár köny-
nyűséggel való megnyerésére irányul,
nem beszélve arról a színházvezetői kö-
rültekintésről, amely komédiásaiban is
gondolkodik, akik nemcsak tragédiák és
magvas közlendők közvetítésére szület-
tek, hanem a játékra, arra, hogy egyes
napokon belehaljanak a nekik rendelt sze-
repbe, más napokon pedig táncolva-éne-
kelve lubickoljanak benne. (Avagy éppen
dalolva haljanak bele, lásd Popfesztivál.)

Hiba volna persze a fogadatlan próká-
torkodás hevében egy kalap alá venni
operettet, rockoperát, musicalt és a sok-
szor meghatározhatatlan műfajú zenés
tinglitanglit, már csak azért is, mert jólle-
het a felsoroltak egyike sem a mélylélek-
tani búvárlatok, a filozófiai mélységű
értekezések avagy a bonyolult társa-dalmi
összefüggések megmutatásának szférája,
az aktuálpolitikai üzenetet hordozó,
esetleg hazafias érzületet ébresztgető
egyes művek - függetlenül a minőségtől -
gyakorta könnyebben mentesül-nek a
szigorú megmérettetés, fajsúly-vizsgálat
alól „ártatlanabb" sorstársaik-nál. (Mint
mindenre, persze erre is akad ellenpélda,
de a tendenciát tekintve mégis többre
becsültetik a mégoly elvetélt
aktuálpolitikai kísérlet a sikeres, ám
„gyanús" operettközhelyeknél, zenés ál-
talánosításoknál, jóllehet a mélységet, az
árnyaltságot tekintve nemigen múlja fölül
egyik a másikát. Legfeljebb az utóbbi
tudomásul veszi önnön lehetőségeit.)

Mindezt pedig azért bocsátottam elő-re,
hogy alább következő, esetleg fanyal-
gásnak tetsző fenntartásaim ne a műfajjal
szemben táplált ellenérzések számlájára
írassanak, hanem a konkrét előadások
nagyon is konkrét számlájára. Egyéb-ként,
hogy mennyire nem homogén mű-fajról
és ennek megfelelően mértékről van szó,
azt éppen a szóban forgó négy konkrét
előadás, a Me and My Girl József Attila
színházi, az Adrian Mole nap-lójának
zalaegerszegi, a Rákóczi tér szolnoki és a
Képzelt riport... veszprémi előadásai
jelzik, amelyek teljesen más irányt
képviselnek a zenés műfajon belül, s
amelyek mindegyike - bár egyik sem lépi
át a műfaj lényegéhez tartozó
általánosítások, leegyszerűsítések szabta
korlátokat - a maga módján egy-egy
válasz napjaink kihívásaira. Nem feltét-



lenül a bennük foglaltakkal, lehet, hogy
pusztán a létükkel.

A Me and My Girl például feltétlenül ez
utóbbival, amit ékesen bizonyít a ren-
dező, Valló Péter ajánlása, aki a Képes 7
hasábjain ekként invitálta nézőit: „Jöjje-
nek, és hagyják kívül a színház falain je-
lenünk összes búját-baját!" Világos, nyílt
beszéd. Szó nincs itt szemfényvesztés-ről,
zsákbamacskáról. A rendező nem ígér
többet, mint hogy a színház egy
világsikerű musicallel segít felejteni. Ez
is egy lehetséges válasz, és napjainkban
korántsem lebecsülendő. Csakhogy a gon-
dok nem vethetők le a ruhatárban, mint a
felöltő, azok hívatlanul is betolakodnak
az emberrel a nézőtérre, s megfeledkezni
róluk csak akkor lehet, ha a figyelmet
valami más, csábosabb, szuggesztívebb
dolog köti le. Mondjuk, egy magával
ragadó, sodró lendületű musical 1937-ből.
A semmitmondás ugyanis önmagában
nem pihentető, csak unalmas. Már-pedig
ugyan mi közöm lehet nekem ma,

itt, Budapesten, lakásgondokkal küsz-
ködve (tudom, ezeket kell kinn hagyni!) a
Herefordok örökösödési problémái-hoz, a
sárga irigységen kívül; vagy Billhez,
ehhez a lambethi vagányhoz, akire -
ahogyan az az operettlibrettókhoz illik -
rákacsint a káprázatos szerencse, s így
némi önmegtartóztatásra való késztetés
után (fel kell nőnie új szerepéhez) sorsa
megállíthatatlanul hömpölyög a happy
end felé. A válasz kézenfekvőnek tetszik,
ugyanannyi, mint, mondjuk, a G. B. Shaw
Pygmalionjából készült My Fair Ladyhez,
e hasonszőrű kikupálódási történethez.
Csakhogy az Arthur Ross és Douglas
Furber művét átdolgozó Stephen Fry és
Mike Ockrent szövege (már e felsorolás
is mily hosszadalmas!) közelébe sem ér
Shaw szellemének, egyetemes - mert
mindenre kiterjedő - szarkazmusának.
Látszólagos csak az önellentmondás, mi-
szerint most saját előbbi soraimmal el-
lentétben talán valamiféle „mondaniva-
lót" hiányolok. Szó sincs róla. De közöm

csak akkor lehetne ehhez az előadáshoz,
ha feltűnés nélküli profizmusával bele
tudna vonni saját világába; ha hatalmába
tudna keríteni szteppritmusával, sajátosan
angol humorával; ha az operettklisék
élettel telnének meg; ha a típusfigurák -
kicsit akár a karikatúra irányába hajló -
egyéniségekké formálódnának, ha tehát
érzékivé válhatna a viszonyom a látot-
takhoz, mert az értelmi viszonyulásra, mi
tagadás, nincs sok szükség.

A József Attila Színház színpadán lát-
szólag minden a helyén van: a szereposz-
tás, az ötletesen variálható - bár ingásai-
val némileg illúzióromboló - díszlet (már-
pedig az illúziókeltés az operett vagy az
ahhoz közelítő musical játszásának leg-
főbb követelménye, feltéve, hogy nem
éppen az illúziórombolás az előadás ki-
tűzött célja, adott esetben azonban nem
erről van szó), a csillogó-villogó jelme-
zek s még némi rendezői - kiegészítő -
humor is a vérszegény librettóhoz; ez az
érzéki viszony mégsem születhet meg.

Me and My Girl (József Attila Színház). Jelenet az előadásból (MTI-fotó-llovszky Béla felvétele)



Ellene hat a szteppvasak esetlen és sza-
bályozatlan kopogása járás közben s a
könnyedséget imitáló nagy-nagy igyeke-
zet. A tánclépésekre s a dallamra ügyelve
a szerepklisék klisék maradnak, némi szí-
nészi manírokkal kiegészítve. Ez alól talán
csak Szakácsi Sándor charmeur mozgás-
kultúrája, ritmusérzéke kivétel - bár csi-
bészes gesztusai neki is vissza-visszakö-
szönnek korábbi szerepeiből -, vagy Újréti
László karakteres ügyvédje és Bánffy
György látható élvezettel formált Sír
Johnja, bár e ritka alkalom adta lehető-
ségbe belefeledkezve ő meg a Sir John-
ban hirtelen pálfordulással Billy iránt
támadó heveny szimpátia lélektani meg-
alapozásával marad adós (a szerzők ha-
dával együtt). Nem teremtődik meg a
színpadon annak a kölcsönös egymásra
hatásnak a bizarr kettőssége, amelynek
során nemcsak Billy akklimatizálódik
újdonsült hercegi családjának allűrjeihez,
hanem titokban, leplezni igyekezve vagy
talán észre sem véve, a hercegi fel-

menők is vonzódni kezdenek Billy kö-
töttségeket, etikettet nem ismerő világa
iránt. Ez a lehetőség talán csak Galambos
Erzsi Mária hercegnőjében csillan meg,
de partnerek nélkül kevéssé hatásosan.
Egyetlen igazán emberi mozzanata van az
előadásnak: Sir John és Mária hercegnő
régóta bimbózó szerelmének „szárba
szökkenése".

De sokkal több közöm van egy másik -
ugyancsak angol és ugyancsak kitűnő szí-
nészek, Hetényi Pál és Egervári Klára
által játszott - idős pár, az öreg, habókos
Baxter és Queenie szeretetotthonbéli egy-
másra találásához egy másik világhírű
musical, az Adrian Mole naplója zala-
egerszegi előadásán. A napjaink Angliá-
jában, középosztálybeli miliőben játszó-
dó történet nyilván egyébként is közelebb
áll az egyszerű átlagpolgárhoz a hercegek
és bárók világánál (legalábbis egyelőre),
ámbár még így is elég messze az őt (azaz
minket, mert még mi vagyunk többen)
körülvevő miliőtől. (Az is igaz,

minél ismerősebb a közeg, annál kevésbé
alkalmas a búfeledtetésre.) Adrian Mole,
ez a Sue Townsend világhírű best-
selleréből musicalszínpadra adaptált ti-
zenhárom és háromnegyed éves kamasz
azonban olyan egyetemesen pattanásos és
lázadó, gátlásos és szerelmes, suta és
talpraesett a maga telefonszámla-befize-
tési és zsebpénzkereseti gondjaival, hogy
aki volt kamasz (márpedig jobbára mind-
nyájan voltunk, ha nem is mind fiúk),
annak köze kell hogy legyen hozzá. Ak-
kor is, ha a díszletek és a jelmezek hami-
sítatlanul angol környezetet teremtenek
köré, s akkor is, ha a darab szükségkép-
pen nem adhatja vissza a napló teljessé-
gét, mi több, az Adrian perspektívájából
elbeszélt események, jellemzett emberek
szükségképpen megjelennek a maguk
fizikai valóságában - lévén szó szín-
házról -, s így kevéssé viselik magukon a
kamasz látószög adta, kissé karikírozott
vonásokat (ami pedig a regény legfőbb
erénye, s a felnőttek szemszögéből is

Sue Townsend: Adrian Mole 13 és 3/4 éves kisfiú naplója (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház). Jelenet az előadásból (Keleti Éva felvétele)



igen tanulságos). A szellemes fordítás el-
lenére (ez is Békés Pál munkája, akár a
regényé) s a nem különösebben karakte-
risztikus zene segítségével ily módon
gyakran a Családi kör című tévéműsor
példasztorijainak hangulatába csúszik az
előadás. Szerencsére Geszler György
groteszken kamaszos koreográfiája - kár,
hogy nem következetes az alkalmazása -
és a már említett Hetényi Pál és Egervári
Klára játéka - ők a maguk szánalmas ne-
vetségességében tökéletes megtestesü-
lései Adrian látásmódjának -, valamint a
szertelenül, szögletesen és koravénen
kamasz Avass Attila Adrian szerepében
sikerrel rángatják vissza a dolgot a gro-
teszk világába. De akár így, akár úgy, ez

mára happy end ellenére sem a felhőtlen
boldogság birodalma, ide már betolako-
dott, ha csak lopakodva is, az élet.

A szolnoki Szigligeti Színház színpa-
dára viszont egyenesen berobbant a ma-
ga nyerseségével, brutalitásával, farkas-
törvényeivel. A Rákóczi tér című új
magyar musical, Schwajda György és Dö-
me Zsolt szerzeménye - amint arra a cím
adta helymegjelölés is utal - nem éppen
szalondráma, s a legkevésbé sem áttéte-
les válasz a jelen kihívásaira. Akkor sem,
ha a mű egésze egy igen könnyen lefor-
dítható szimbólumra épül. Ezt a „két
legyet egy csapásra" típusú műfajt, tehát
közönségcsalogató zenés formában „el-
adni" vaskos társadalomkritikát avagy

történelmi parabolát, több-kevesebb si-
kerrel, de elszántan művelik honi musi-
calszerzőink, vitathatatlanul több siker-
rel a zene terén s a közönség körében, ke-
vesebb sikerrel az árnyalt, több szempontú
problémakezelés tekintetében, merthogy
ez a műfajnak, mint említettem, nem
sajátja. (Ritka az olyan harmonikus mű,
mint A padlás, amelynek alkotói megta-
lálták a formához azt a gondolatiságot,
absztrakciós szintet, amely nem sekélye-
sedik, inkább erősödik, kiteljesedik a
zene által. Itt nem összefüggések, gon-
dolatok szimplifikálása történik, hanem
közhangulatra, köztudatra, közérzetek-re,
közhiányérzetekre való adekvát válasz-
adás a műfaj törvényszerűségeit figye-
lembe véve.) Schwajda György az aktuál-
politikusabb csapáson haladva - kialakí-
tásában a Táncdalfesztivál '66 és a Lúdas
Matyi című produkcióval maga is részes
mosta Rákóczi tér fogalmának szimbó-
lumába gyömöszölve az össznépi erkölcsi
züllés, az eszmék kiüresedésének,
devalválódásának, a deklarált célok és a
gyakorlat ordító ellentmondásainak, az
általános céltalanságnak ninivei állapotát
igyekszik megragadni. Annak az idő-
szaknak az „eredményét", amelynek jel-
képe, a darab „főhőse", a gellérthegyi
Szabadság-szobor, megunván a tétlen
ácsorgást, elindul közelebbről is meg-
szemlélni, mit jelent az, aminek ő a jel-
képe. A Rákóczi téren köt ki, s bármily
különös, megtetszik neki ez a „földi" lét,
mígnem állandó őrzője és árnyékként
követője - stílszerűbben szólva „stricije"
 , a szovjet kiskatona meg nem elégeli a
kicsapongást, és le nem lövi. Azon esz-
mék nevében nem engedheti meg a Gye-
revissza névre keresztelt Szabadság-szo-
bornak, hogy prostituálódjék, vagyis hogy
beilleszkedjék a tér normális életébe,
amely eszmék a téri lányok, az átmenő
forgalom s az állandó ügyfelek nézete
szerint egyszerűen idejétmúltak, lejára-
tottak, a kutyának sem kellenek. Kétség-
telenül tetszetős szerzői ötlet, ám a kivi-
telezés a már többször említett műfaji
korlátok következtében efféle sommás
megállapításokra kénytelen szorítkozni:
„kiléptünk az életbe, beléptünk a szarba"
 éneklik a frissen érettségizettek, avatni
készülvén még ártatlan társukat; vagy - és
ez még a költőibb szövegekből való: -
„Álmodj szép életet, úgy sincs más egye-
bed az álomnál" - ringatja gyermekét a
prostitúcióra kényszerült ifjú anya; s a
Rákóczi téri élet konkrét sivársága seho-
gyan sem szervesül a Szabadság-szobor-
ral mint jelképpel és sztorival. Az ádáz

Schwajda György-Döme Zsolt: Rákóczi tér (szolnoki Szigligeti Színház).
Jelenet az előadásból (Sárközi Marianna felvétele)

Mészáros Károly (József) és Tarján Györgyi (Eszter) a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című
előadásban (veszprémi Petőfi Színház). (Badacsonyi Éva felvétele)



ritmus, a markáns koreográfia és az una-
lomig ismételve sulykolt dalok ellenére
sem, amelyek előadásába pedig egy idő
után Gyerevissza is bekapcsolódik. Az
előadás persze - a közhelyek szintjén -
így is hatásos; fegyelmezett, kitűnő a csa-
patmunka - Bajcsay Máriával, Győry
Franciskával, Sztárek Andreával az élen -,
meg-nyerő szólóprodukciókkal. (Ezek
egyike Koós Olga madame-ja, mint
hajdanvolt apácáé, akin „keresztülment a
történelem". Újabb közhely, kellő
iróniával elő-vezetve.)

A közönségsiker is biztos, és nem állí-
tanám, hogy érdemtelenül. Csak éppen az
az ember érzése, hogy többet markolt a
szerző, mint amennyit fog.

Új, szokatlan hangvételű művel vála-
szolni a kor kihívásaira persze mindig
kockázatosabb, mint sikerdarabot újra-
fogalmazni, különösen vidéki város egyet-
len színházában, ahol lényegesen kisebb a
kísérletezés, a kockáztatás közönség-
bázisa, minta főváros akárhányadik szín-
házában. Ezenkívül a sikermusical előál-
lítására képes szerzők sem hemzsegnek
az országban.

A Képzelt riport. . . mára már „klasszi-
kus" darabja a műfajnak. Azok a fenntar-
tások is elkoptak körüle, amelyek annak
idején az adaptáció szükségképpen leegy-
szerűsítő voltát nehezményezték. Színre-
vivőinek legfeljebb a hajdani emlékekkel
való szembesítés kockázatát kell vállal-
niuk. No meg az idővel való szembesíté-
sét. Ez utóbbi szempontból a veszprémi
Petőfi Színház előadása igazolódik. A
darab talán keményebben aktuális, mint
ősbemutatójának idején, 1973-ban, ami-
kor Déry Tibor arról nyilatkozott - igaz, a
regény kapcsán -, hogy megírásakor mi
foglalkoztatta: „az amerikai popfesztivál
által kiváltott véres események hasonla-
tossága a magyar múlt egy korszakával,
az egyezés az amerikai brutalitás és a
régvolt magyar nyilasbrutalitás emberi
gyökerei között. Írói ambícióm: a kettő
összekapcsolása, közös eredetük vizsgá-
lata volt." A darabnak sikerült - minden
szükségszerű redukció ellenére - máig
érvényesen megőriznie ezt az alapgon-
dolatot (is). A veszprémiek azonban nem
elégedtek meg a befogadó közeg
„keményedésével", Ulf Reiher vendég-
rendező s az alkotók közreműködésével
némileg „keményítettek" a darabon is.
Legalábbis ezt olvasom a kevés számú
megjelent kritikában, jómagam, megval-
lom, nemigen érzékeltem ezt a budapesti
vendégjáték alkalmával. Ellenkezőleg, ezt
a mostani Popfesztivált erőtle

nebbnek éreztem az eredetinél. Éppen azt
a keménységet hiányoltam belőle,
amennyivel keményebb, agresszívabb ma
körülöttünk a világ, mint a hetvenes
években. Nem zeneileg erőtlen az elő-
adás, inkább „prózailag", a főszerepek-
ben. Tarján Györgyinek Eszter szerepé-
ben van néhány megrendítő pillanata - a
háborúsemlék-idézők főként -, de mind
az ő, mind a Józsefet megformáló Mé-
száros Károly játékában sok a hamis, üre-
sen szóló felhang. Abban sem vagyok
biztos, hogy előnyére vált az előadásnak
az első, a „Menni kéne. . ." kezdetű és az
utolsó, az „Arra születtünk..." című dal
elhagyása, s hogy helyettük kétszer is
megszólal a „Valaki mondja meg..."
útkereső bizonytalansága. Nem az „opti-
mista" végkicsengést hiányolom, inkább
azt a dramaturgiai ívet, amely zeneileg-
érzelmileg elvezetett valahonnan vala-
hová, az alig körvonalazható hiányérze-
tektől valamiféle emberi választásig. Így
ugyan az előadás talán valóban adekvá-
tabb tükörképe jelenünknek, mint az a
bizonyos legendás változat, de nem hi-
szem, hogy adekvátabb válasz.

Négy mű, négy teljesen különböző (ze-
nei) világ, amelyek nem egymás ellenté-
teként léteznek, s amelyek éppen ezért
nem is egymáshoz, csakis önnön lehető-
ségeikhez mérhetők és mérendők.

E számunk szerzői:

ANTAL GÁBOR újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

BECKER VON, PETER újságíró,
a Theater Heute munkatársa

BÉRCZES LÁSZLÓ újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

CSIZNER ILDIKÓ szerkesztő

EÖRSI ISTVÁN író ERDEI

JÁNOS esztéta

KOVÁCS DEZSŐ újságíró,
a Kritika rovatvezetője

MERSCHMEIER, MICHAEL újságíró, a
Theater Heute munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

SZŰCS KATALIN újságíró,
a Kritika rovatvezetője

CSIZNER ILDIKÓ

A kényszer állomásai

Dürrenmatt-bemutató Debrecenben

Egy darabról, mely harminckét szereplőt
nevez meg, felelőtlenség azt állítani,
hogy egyetlen színészre épül. Mégis - ha
csak az 1956-os zürichi ősbemutatót kö-
vető magyarországi előadásokon tekin-
tünk végig - azt láthatjuk, hogy Az öreg
hölgy látogatását színházaink akkor tűz-
ték műsorukra, ha rendelkeztek egy olyan
színésznővel, akit „pofon csapott" Claire
Zachanassian szerepe. Így volt ez már a
Magyar Néphadsereg Színháza 1959-es,
Kazán István rendezte előadásában is,
ahol a milliomosnő szerepét Sulyok Má-
ria alakította. Az első debreceni öreg
hölgy Lontay Margit volt 1967-ben, s
ugyanebben az évben Kaposváron Laczi-
na László rendezésében Demeter Hedvig
játszotta el a szerepet. Tizenegy éves
pauza után ismét két színház tűzte mű-
sorára egymás után a darabot. A miskol-
ciak és az egriek közös produkciójában
Máthé Éva, míg a Paál István rendezte
szolnokiban Temessy Hédi volt Claire.
1985 végén a győri Kisfaludy Színházban
Emőd György rendezésében, Berek Kati
címszereplésével került színre a mű, né-
hány hónappal később pedig Gothár Pé-
ter a Vígszínházban Ruttkai Évára bízta
az öreg hölgy megformálását. Bizonyára
a Csokonai Színház is azért vette elő
Dürrenmatt drámáját, mert van egy olyan
színésznője, aki külsejével képes felidéz-
ni a hajdanvolt szépséget, ugyanakkor
van benne annyi keménység és tartás,
hogy Claire Zachanassian ördögi ajánla-
tát hitelesítse.

Mert van ebben valami bizarrság: egy
ember vagyona folytán olyan hatalom-
mal rendelkezik, hogy elszegényíthet
egy várost csak azért, hogy később meg-
vásárolhassa. S az alku tárgya sem min-
dennapi: egykori szerelmesének, Alfred
Illnek az élete. Dürrenmattnál voltakép-
pen a múlt ismétli önmagát. Negyvenöt
évvel ezelőtt Ill azért hagyta el Claire-t,
hogy beházasodjék Blumhardék vegyes-
kereskedésébe, most a milliomosnő há-
zasodik, immáron hetedik-kilencedik fér-
jeit fogyasztja. Ill egykor egy üveg pálin-
kával megvesztegetett két tanút, akik a
bíróságon Claire ellen vallottak, most
Claire vásárolja meg az egész igazság-
szolgáltatást. Hajdan közvetve Ill okozta


