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Viktor azt jelenti: győzedelem. Viktor lenni
nagy huligán. Ágyrajáró csóróként, melósként
embernek, első osztályú állampolgárnak
akarja magát érezni. Szeretetet és
szerelmet akar: adni és kapni. Álmodik hát
magának egy emberibb életet; hazug világ, de
míg tart a pénze, ő benne a császár. A következő
fizetésig koplal, ám három napig hajlong előtte
pincér, elalél tőle minden szép lány, hiszen ő len-
ni „görög diplomat", álruhás herceg a fehér lo-
von. Money, money, money. A pénz mozgatja a
világot. Hétköznapi, szerencsétlen kis tyúkok -
postáskisasszony, fodrász, tisztviselő -, de
még ők is elérhetetlenek a mese nélkül; egyetlen
kincsük a szépségük, s ezt jó helyen akarják
kamatoztatni. Nekik ő jelenti az olcsó kis álmot,
ő űzi el a magányt, a szürkeséget, tán még a
halált is. Csak a csúnyácska vénlány akarja őt
egészen, diplomatasága nélkül. A nyárfasudár
Zsuzsanna viszont csupán a hazudott életet
kívánja, a gazdagságot, az útlevelet, a hófehér
lakosztályt - őnélküle. A „kicsi görög" halálosan
szerelmes, de ámításaiért számítást kap
cserébe. Egy kis fényért kettejük élete az ár.

Jó estét nyár, jó estét szerelem.
Telihay Péter negyedéves rendező szakos fő-

iskolai hallgató jól választott darabot vizsgaelőa-
dásához. E musicalt korunk felborult értékrend-
je, a polgárosodás kínjai, a felemelkedés vagy a
felszínen maradás görcsös vágya hű tükrének
hihetnénk, ha nem tudnánk, hogy Fejes Endre
örökzöld kisregénye a „fridzsiderszocializmus"
korában született, s a zenés változat is több mint
húszéves. Pedig Telihay nem aktualizál, nem
kacsint ki, nem von párhuzamokat. A finoman
stilizáltjelmezek nylonkendője, bő szoknyái,
zsabós kiskosztümje csakúgy, mint a
kárpitfüggönyeitől megfosztott nézőtér krétával
összefirkált falai mentén vizslatón sétálgató
rendőr, s a nézők szemébe vakító éles fény
nem hagy kétséget afelől, hogy (a
legvidámabb) barakkban vagyunk: karanténban
és megfigyelés alatt.

A dramaturgból lett rendezőtanonc azonban a
múlt rendszer bűneit sem leplezi le, csak jelzi an-
nak fojtó légkörét: nem tukmál ránk semminemű
szociológiai, politikai, erkölcsi tanulságot, nem
ítélkezik, nem facsar könnyeket, „nem valósítja
meg önmagát", csak teszi, amit egy rendezőnek
tennie kell: hisz a darabban, és megszólaltatja
Fejes lírai példázatát. Lecsupaszított játékkal
lát-

tatja a hazugságburok mögül kibukkanó lemez-
telenedett sorsokat és lelkeket, az epikus ala-
pokra épült zenés játék szaggatott
cselekmény-sora nem túr el naturalista
pepecselést. A moza-

ikszerűen következő jelenetek akár egy
fénykép-album darabjai követik egymást. A
kimerevített pillanatok és a köztük vakuként fel-
felvillanó fény s az exponálást idéző hang a
rendőrségi fényképész munkáját is előlegzi, és
csakúgy az állandó megfigyeltség érzetét
sugallja, mint a rendőr (Molnár László), a
Feketeruhás férfi (Körtvélyessy Zsolt), vagy
akár a gyümölcsáruslányok (Kiss Eszter,
Huszárik Katalin, Szalay Marianna) állandó
felbukkanása.

László Zsolt (Fiú) és Csapó Virág (Fodrászlány)
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A Fiú: László Zsolt
(Sárközi Marianna felvételei)

Vayer Tamás sokféleképpen variálható, toló-
ajtós fémépítménye, ki-be forgatható, gurítható
paravánjai, amelyek egyik felükön hidegen tük-
röznek, megfordítva pedig az éppen szükséges
szobabelsőt jelzik, villámgyors változásokra al-
kalmasak; a színpadhoz rámpával csatlakozó
állványzat, a fémkrecli teteje és a bérház alagso-
rát jelképező zenekari árok többszintessé,
mozgalmassá teszi a puritán színpadképet.

Telihay megteremti a tragédia mitikus és reá-
lis atmoszféráját; ehhez olyan partnerei vannak,
minta cinikusan cinkos, angolosan sima modorú
Pincér (Horváth Virgil); a vagy tíz szerepet kivá-
lóan eljátszó, de különösen a harminckilenc éves
házmesterroncs megjelenítésében megrendítő
Kovács Zsolt; s az ellenséges „felnőttvilág" kép-
viselőit - a lányok szüleit, gyári funkcit, része-
ges bérlőtársat, raplis főbérlőnőt, halált jósló
misztikus virágárust - megbízhatóan, bár kissé
hullámzó színvonalon megformáló Papp János
és Menszátor Magdolna.

A párkaként vagy védangyalként figyelő gyü-
mölcsáruslányok mindegyike különböző
egyéniség: okoska, szexis, csunyusan kedves.
A többi rajongó, megbűvölt nő közül Csapó
Virág Fodrászlánya szőkébb, mint amilyen okos;
a karcos hangú Vasvári Emesének a viharos
előéletű Katalin önleleplező jelenete sikerült a
legjobban; Györgyi Anna Veronikájának
darabos elfogódottsága alól vadul tör elő a
vénlány hisztérikus szerelemvágya és
féltékenysége; Kerekes Viktória szépségesen
kemény Karácsony Nagy Zsuzsannája pedig
pontosan tudja, hogy mit

akar az élettől: a testvére kezébe csomagolás
közben adott piros-fehér-zöld ruhadarabok egy
pillanat alatt fordulnak át olasz trikolorrá.

László Zsolt a Fiú. Szerepeltetése az előadás
legnagyobb erénye. Abszolút főszereplő, jelen-
léte olyan erős, hogy partnerei elhalványulnak
mellette, s ez kissé megbolygatja az erőviszo-
nyokat. Pedig visszafogott játéka nem hasogatja
a kulisszákat. A dunapataji Homérosz félszegsé-
ge még a nagymenő maszkján is átsüt, kisfiús

Nincs különösebb baj ezzel az alaposan,
szorgalmasan kimunkált előadással. Apró kis
bajok vannak vele, és hosszú, és unalmas. A
színművészeti főiskolások bemutatkozásának
az arctalanul (de egyelőre azért
rokonszenvesen) eklektikus Komédium adott
otthont. Witkiewicz játszásának puszta ténye is
érdem a mai magyar színházi életben. Kár, hogy
a produkció résztvevői kissé el is teltek attól,
hogy ők ilyesfajta misszionáriustevékenységet
végeznek.

Galambos Péter díszlete a szűkös térhez al-
kalmazkodik, bár a három fő elem, a jellegtelen

mosollyal hagyja, hogy görögnek higgyék, hogy
szótagolva beszéljenek hozzá, hogy felkínálkoz-
zanak neki. Első lelepleződésekor a tartása vál-
tozik meg: görnyedt hátát látjuk, ahogy a munka-
helyi prédikációt hallgatja. Csak koszos kis al-
bérletében robban ki belőle az addig visszafogott
feszültség, az eltűrt megaláztatás: I am Viktor,
hajtogatja az önkívületig, miközben feldúltan
próbálja utolérni az ingerkedően felgyulladó és
kialvó háromszögletű fénynyalábokat. De a foj-
tott dinamikájú alakításban ez az egyetlen látvá-
nyos érzelemkitörés, a gyilkosság előtti lelkiálla-
potot is apró mozdulatok jelzik: remegő kezével
a falnak támaszkodik, izzadó tenyerével úgy si-
mítja le a zakóját, hogy közben a borotva helyéről
is megbizonyosodjék.

A sokakban még ma is elevenen élő tévéfilm
és a vígszínházi ősbemutató után immár a har-
madik generáció formálja a maga arculatára em-
lékezetes módon a Kékruhás fiú történetét. Biz-
tos, hogy a darab a következő nemzedék
számára is tartogat még felfedezni valót.
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ajtó, az eleven személyt mint festményt keretező
cirádás ráma és a felhőkkel telepingált Magritte-
ablak nemigen illik össze. Az egy-két bútordarab
megfelelően jelzi Az anya és családja viszonyla-
gos szegénységét, illetve - az erkölcs elárvere-
zése után - viszonylagos gazdagságát. Az epi-
lógusban a kulisszák mind koporsó alakúra vál-
toznak, hiszen a színen a halott címszereplő fek-
szik (toldott-foldott rongybábu alakjában...), és
a „halott anya" dirigálja a fejleményeket. Kár,
hogy a zárókép misztikumából nem sokat éreztet
a látvány: a tér kicsinysége, a világítás szegé-
nyessége miatt nem hat elég nyomasztóan a
kü-
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