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lehengerlően dinamikus Eperjes-Monorinak
óval alacsonyabban volt a forrpontja. Ugyanak-
or Farkasból sem hiányzik a belső erőből fakadó
eménység, amely a hőst jellemzi. Sugárzik be-
őle akkor is, amikor a harmadik felvonásban
zinte végig egy helyben áll, s egykedvű arccal,
ekedtes hangon kántálja: Tökmag! Szotyi!

A zalaegerszegi Monori tehát alapvetően
endben van. Az előadás mégis messze elmarad
ttól az élménytől, amelyet a film nyújt. Pedig
mennyivel a más műfajú interpretáció korlátozta
z Eldorádót, ugyanannyival gyarapíthatta volna
z aranyárát. Talán ha a rendezői és a színészi
unka markánsabb, alaposabb, aprólékosabb,

zínházaink közül jelenleg a Vígszínház az
gyetlen, amely képes - és akar is - történetéből

egendát, históriai nimbuszából mai művészi
őkét és népszerűséget kovácsolni. A Víg
pületében a hajdani

eghíresebb direktorok emelik vigyázó
zoborpillantásukat a publikumra, s a mostani
űvészgárda tablójától néhány lépésnyire úgy

orakoznak

nem marad el a hatás. Így viszont: Bereményi
adta, Bereményi elvette.

Bereményi Géza: Az arany ára (zalagerszegi Hevesi
Sándor Színház)
Díszlet: Pauer Gyula m. v. Jelmez: Laczó Henriette.
Dramaturg: Faragó Zsuzsa m. v. Zene: Másik János m.
v. Mozgás: Gyöngyösi Tamás m. v. Rendező: Bere-
ményi Géza.
Szereplők: Farkas lgnác, Kubik Anna m. v., Wellmann
György, Kiss Ernő, György János, Egervári Klára, Ilyés
Róbert, Baj László, Kaszás Géza, Borsos Beáta, Sze-
gezdi Róbert, Keller János, Hertelendy Attila, Segesvári
Gabriella, Ozsváth Noémi, Siménfalvy Lajos, Molnár
Máté, Péter Patrik, Varga Zsolt, Vankó Dániel.

a közelmúltban eltávozott nagyok fényképei,
mintha az égi és a földi társulat mindörökre
eggyé forrna. A Víg a századik születésnapján a
Hermelint játszotta, mert az egykor neki készült,
és részben róla szól; restaurálása után pedig az
Össztánccal nyitotta kapuit, az alapanyagot szol-
gáltató Théâtre du Compagnol helyébe önmaga
egészét léptetve-táncoltatva a XX. század jelleg-

adó kompániájaként. A Víg sokkal több megvá-
sárolható tárggyal (albummal, plakáttal, játék-
szerrel, zenei felvétellel, trikóval) ápolja önnön
kultuszát, mint bármely más színház (sőt, e téren
valójában csupán a Madách a vetélytársa). Szól-
hatnánk a repertoárépítés feltűnő ciklikus,
visszautaló-újraelevenítő tendenciáiról, valamint
a büszke, igényes, erős hagyománytudatú önkép -
a mai művészi színvonalat még nem eleve
befolyásoló - egyéb, alapvetően rokonszenves
összetevőiről is.

Ha a klubjukhoz hosszú időn át hűséges spor-
tolók ereiben, úgymond, zöld-fehér, piros-kék
vagy egyéb színkombinációjú vér folyik, akkor
Kern András szívét bízvást a vígszínháziság sze-
relmetes öntudata dobogtatja. A Szent István
körút 14. ideáknak, épületnek: a hely szellemének
idestova három évtizede elkötelezett lokálpatrió-
tája az otthonlét, a szeretet, a kollegialitás és az
önirónia késztetésének engedve, az ötvenéves
vagyok hangsúlyos életrajzi mozzanata táján ze-
nés jelenetfüzért írt színházáról és színházának,
továbbá önmagáról és önmagának. Nincs is más
baj az előadással, mint a Vígszínház és Kern.

Mászkál, de inkább üldögél a színen - mintegy
az önmagáról és színházáról való groteszk, nosz-
talgikus álom passzivitásában - egy erős intel-
lektusú, fiatalos férfi. Egy színész, akinek nagy
formátumú, szuverén tehetségét (s e tehetség
határait) az ország tekintélyes része ismeri (és

Jelenet az előadásból
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ismeri maga a színész is; beszél róla). De nem
Kern András, a Vígszínház vezető művésze
mászkál, ül, álmodik szemünk láttára, hanem a
Kern írta Kern, a Kern játszotta Kern. A kanavász
logikájából következően Kern csak a konferan-
sziéja a saját vígszínházi negyedszázadának.
Kern András bizonyára izzó hitelességgel tudná
elmondani, miért elmondhatatlan Latinovits Zol-
tán (tháliabeli) Cipollája, a Kernt játszó Kern
azonban csak eljátssza, hogy Kern nem talál
szavakat Latinovits Cipollájának zsenialitására. S
ebből egy nyeglén érdektelen legyintő kézmoz-
dulat, semmitmondó rutinpillantás lesz. Azzal ne
foglalkozzunk, hogy mivel az elmondhatóság
korlátaiig, és csakis addig, minden elmondható,
hát Latinovits alakítása is felidézhető. Mivel a
színpad hálószerűen valószínűtlen „vásznán"
(kitűnő írói-rendezői-tervezői lelemény!) lepereg
a Mario és a varázsló egy részlete, még az is
elmondható, mi nem volt jó Latinovits
szerepformálásában.

Miért nem Kern a Szent lstván körút 14.
Kernje; miért pusztán a Kern játszotta Kern?
Mert íróként - jó ízléssel - nem önéletrajzi Kern-
show-t óhajtott színre vinni. Mert a figura - a
Várkonyi Zoltánnal folytatott „túlvilági" telefon-
beszélgetéstől kezdve - tulajdonképp álmodja
önmagát, önmaga és színháza a hetvenes évek
elejéig visszanyúló múltját. Mert Kern csak akkor
lehetne Kern, ha például Oberfrank Pál Ober-
frankot játszaná, Liptai Claudia Liptait, és így
tovább; s ha Presser Gábort - e műben is Kern
alkotótársát - Presser játszaná, s nem Hajdu
István (azaz ha Presser mint Presser megjelen-
ne). Ám a népes színészcsapat nem önmagát
játssza, hanem fiatalokat játszik, mindenféle le-
hetséges szerepeket játszik, más színészek egy-
kori szerepeit játssza (Kernét is), és úgy nagy
általánosságban a Vígszínházat játssza. E szitu-
ációs káoszból formális, verbális átkötésekkel
kecmereg ki a produkció. Kern-Kern használ egy
szófordulatot („apám meséli" stb.), s akkor már
jöhet is a visszanéző revüben a Harmincéves
vagyok szemelvénye, hiszen abból visszhangzik
a nemzedéki kulcsmondat.

Meghökkentő módon Kern azért is csak Kern
játszotta Kern, mert nem volt elégséges (a nyil-
vánosságnak szánt) közölnivalója Kernről. Az
epizódok majdnem mindegyike túlnyújtott (az
említett Várkonyi-telefon is, amelyben a Várkonyi
hangján is megszólaló Kern sokkal jobb Várkonyi
láthatatlanul, mint amilyen Kern láthatóan). A
(kettőssé bővített) Ki mit tud?-jelenetnek
(egyben Kádár János-paródiának) itt semmi
funkciója, de háta kedves vígszínházi közönség
jól tudja: Kern a Ki mit tud?-on bukkant föl - stb.,
stb., stb.

A Kernt játszó Kern eljátszik egy ál-Kernt is:
az őreá megszólalásig hasonlító iskolatársát,
Gyurit. (Ez idő alatt az igazi Kernt egy ál-Kern

játssza, nemcsak pompás Kern-maszkban, ha-
nem olyan rezzenetlenül, gesztusok nélkülien,
önmagává visszazártan, hogy azzal az est
legjobb színészévé válik. Csak tudnám,
Fesztbaum Béla volt-e vagy más?) Ez az 1973-
ban Amerikába távozott - egykor fotográfus, ma
kutyaszaküzletes - George mit sem tud arról,
hogy a Víg s általában a magyar színház és film
régebbi nagyjai sorából sokan kidőltek. (Presser
aláfestő zenéjének finom kondulásai
figyelmeztetik lélekharangként a gyászra. Szép
színházi jelbeszéd.) Azt sem tudja, hogy az a...
na, az a Pécsi is elhunyt. A Berkes Gyuri-(ál-
)Kern-Kernt játszó Kern itt íróként is nagyot vét,
mivel Pécsi Sándor már 1972-ben elhunyt.
Tehát Gyuri-George nem Amerikából nem tudja,
hanem már itthon sem tudta. S akkor érdektelen
az egész. Megfejelve a
messzire szakadtaknak azzal a közhelyes és

hazug vallomásával, hogy olyan volt, amilyen
volt (mármint a hetvenes, a kora nyolcvanas
évtized), de azért csak itthon volt (lehetett) jó ez
az egész. Kern, az író érzi: rengeteg sémát
alkalmaz a 'arab - de attól, hogy ezt egyszer
nyíltan, olykor burkoltan kijelenti, a közhely
közhely marad.
Egy vígszínházi elégia (benne a főalak sors-

mérlegével) nem dokumentáló műfaj, mégsem
hallom szívesen: Sulyok Mária, a kétszeres Kos-
suth-díjas nagy művésznő... Illetve szívesen
hallanám, de csak egyszer kapott Kossuth-díjat.
(Amilyen jók Kern régi iratokat, leveleket, külön-
féle forrásokat átszínező, abszurdizáló, ötletes
nyelvezetű „félpercesei", oly kínos egyik-másik
adatszerű félrefogása. Ez a mostani Kern-Pres-

„Madarak jönnek" - Popfesztivál (Koncz Zsu-
zsa felvételei)

serfájón nélkülözi azt a közreműködést, amelyet
egykoron a Harmincéves vagyok Bereményi Gé-
zától kapott meg. Ennek a szövetnek kellett volna
még egy szabó.) Apropó, Sulyok. A Sulyok-hó-
dolat, majd a Sulyok-dal jelenete a következő-
képpen zajlik. Kern beszámol arról, ki volt Sulyok
Mária, s hogy idősödvén, betegeskedve, dereká-
ra csavart pokrócban milyen útvonalon ballagott
haza a Vígtől nem túl messzi otthonába. A ve-
títőfelületen látunk Macskajáték-részletet is. Az
ihletett szövegű dal strófáinak refrénje a mű-
vésznő teljes neve. Minden szakasznál egy fővel
lesz népesebb az éneklő színészek csoportja. A
háttérben „Sulyok Mária" derekára csavart pok-
rócban ballag haza: amint kiballgott bal felől,
beballag jobb felől. E látomásosan végtelenített
metafizikus járás közben, sajna - a szöveget
illusztrálandó -megigazí t ja lecsúszni akaró
plédjét. A dal végén sok előadó mögött sok Su-
lyok Máriát látunk. A kép álomi elvontsága és
töredezett darabossága az egész műre rávall.

Rávall Marton László rendezésére is. Marton-
nak nyilván azt kellett megfontolnia: a Vígszínház
igazgatójaként mekkora részt kér Kern víziójából
és himnuszából, mennyire szól bele az össz-
hangzatba. A kívánatosnál sokkal inkább vissza-
vonta magát. A tervezés fázisában talán nem, de
a rendezés folyamán mindenképp. A Víg zenés
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lőadásainak Marton fémjelezte hagyományából
s ez a hagyomány nem csekély részben tárgya
s matériája a Szent lstván körút 14. bő két
rájának - viszonylag kevés folytatódik. Nem az

smétlés, ráduplázás hiányzik. Az hiányzik, hogy
íg a Popfesztivál, a Harmincéves vagyok, a Jó
stét nyár..., a Kőműves Kelemen, A padlás, az
hogy tesszük bemutatásuk „percéből", a saját
orukból következtek, s valamit- nem keveset-
ltalában hozzá is tettek a perc vagy a kor arcu-

atához (noha „válaszokat" nem adtak), a Víg új
pusa a múlt, a félmúlt és a jelen közt lengedezik,
s határozott karaktert semmilyen vonatkozás-
an nem ölt. Nem Kern-jutalomjáték - az eddig
ondottakon kívül azért sem, mert Kern barát-

ágosan maga elé tessékeli fiatal partnereit. Nem
j, mert félig régi (a dalok fele friss kompozíció) -
e nem is régi, hiszen át-, ráadásul hajdani
llagukból, idejükből ki- is fogalmazza a szemel-
ényeket. Nincs nemzedéki kötődés - mert ugyan
llítólag a fiatalok már mit sem tudnak a
ovaillanó színészhivatás Sulyok Máriáiról, még-
s olyan lexikális tudással vizsgáznak belőlük a
yílt színen, mint egy eminens főiskolai osztály; s
ert ugyan Oberfrank a többi fiatal (még fiata-

abb) nevében is ráordít az „öreg" Kernre („az én
zerepem", „az én fizetésem" stb. - az est
egrosszabbul elmondott, mert kongón megírt, lé-
ektelen mondatai), ez az ellentét - mint az eset-
eges vígszínházi, benső, szerepköri, egyéb el-
entétek helyetti ellentét - ugyancsak rögvest
lsimul. A nemes tradíció annyi, hogy amiként a
opfesztivált is fiatalok és színitanodások vitték
ikerre (egy-két, már neves színész mellett), a
zent lstván körút 14-et is fiatalok és kezdők

udják magukénak, Kern oldalán. Általános
eljesítményük igen jó, „magánszámokra", igazi
egmutatkozásra viszont nincs lehetőségük.
alán Hajdu István mint Presser Gábor
ivételével.

A zenét nem Hajdu szerezte Presser helyett,
e ez ritkán tűnik föl. A mostani szövegkönyv
ávolról sem volt akkora hívóerő a zeneszer-
őnek, mint az általa is emlékezetessé tett koráb-
iak. Kellemes, de jellegtelen zenei ködben üldö-
élhet a Vígszínház közönsége. Édes-bús a zene

s, mint a sokszor érzelgősre sikeredő textus.
arton nem remekelt a hulló (őszi?) falevelek-

el, Kentaur nem remekelt a terebélyes „idő-
ával". Közhelyre közhely. Jánoskuti Mártának
eg alig maradt terveznivaló. A jelmeztár magá-

ól kinyílt a Víg régi előadásainak kollekcióinál; a
iatalok - kis túlzással - a „hétköznapi" öltözékü-
et vitték be magukon.

Amiben - írótól és komponistától a tervezőkön
s a rendezőn át a színészekig - mindenki
lsőrangút nyújt, az a paródia. Nagy kár, hogy a
ádár-paródia, a Déry-musical egykori színészeit
egcsipkedő utánzás, maga a Déry Tibor-
aródia, aztán Kentaur Ki mit tud?-díszlete s a

többi leválnak az egészében csöppet sem
parodisztikus produkcióról. A humor legtöbb
tartománya kihasználatlan, az egész játék nem
igyekszik a groteszk felé - holott Kernnek ez a
legfőbb erőssége; holott Örkény szelleme ott
suhan az előadás és a Víg fölött; holott Marton
olyan képeket is könnyű kézzel megalkot, mint a
tonettszékek során történő „kötéltánc"; holott
Presser szívesen kondítja meg ezeket a hango-
kat; holott a színészekben tombol a mostani
általános stiláris jólneveltséget elhessentő ötle-
tesség. Ha rajtuk múlna, nem dinamikusan ósdi,
nem fiatalosan konzervatív produkció lett volna
a Szent lstván körút 14.

Bodor Johanna mozgásstruktúrái közül a
széttartó vonalúak a legjobbak, s a kétszeri „szé-
kecskézés". Szász János megpróbált szürrea-
lisztikusat, álomszerűt sűríteni a filmbejátszá-
sokba, de ehhez valahogy transzponálni kellett
volna - s nem pusztán egy kiemelő fénykörrel - a
régi híres darabok televíziós felvételeit is.

Amikor Vladimir azt mondja, hogy ebben a
pillanatban ezen a helyen az emberiség mi
vagyunk, épp ezért meg kell ragadnunk az
alkalmat, amíg nem késő, hogy legalább
egyszer fajunk méltó képviselői legyünk -
nos, ebben a kétségkívül emelkedett pillanatban
a Vladimirt játszó Balázsi István rááll Lucky
földön heverő, lapos bőröndjére, hogy onnan
intézze szónoklatát a „jelenlevőkhöz". Kis pul-
pitus, kis szónoklat, kis emelkedettség - a
gesztus mosolyt keltő, szomorú és megható
egyszerre. Különösen, ha meggondoljuk, hogy a
szituáció, melynek ez a félperces jelenet
mintegy a középpontja, arról szól, hogy a két
bohóc-csavargó fölsegítse-e a földről a könyör-
gő Pozzót. A jelenet Pozzo személyazonosságá-
nak tisztázásával kezdődik (hogy ti. nem Godot),
a tőle várható előnyök mérlegelésével folytatódik
(vajon ad-e csontot vagy sem), később kitér az
akciótól várható veszélyek problémájára (nem
támadhat-e rájuk Lucky), majd kettős szálon
sodródva tovább egyrészt eljut a kérdés filozófiai
vetületének taglalásáig (őrültnek születünk-e,
vagy csak később háborodunk meg?), illetve a
közben Pozzo részéről elhangzott anyagi ajánla-
tok mintegy észrevétlen földolgozásáig és végül

Bemondások, anekdoták, magánszámok,
„kórusok", megidézések, tisztelgések, töprengé-
sek és sejtések rokonszenves, de problematikus,
sokszor megoldatlan egyvelege látható a Víg-
színházban. Vagyis a Szent István körút 14-ben.
„Több" Kern Andrást, „több" Pressert, „több"
Víget parancsolt volna a műbe, ha az intakt föld-
rajzi-városrajzi eligazítás helyett ezen a címen
készül el: Vígszínház.

Kern-Presser: Szent lstvánkörút 14. (Vígszínház)
Dalszöveg: Adamis Anna, Fejes Endre, Presser Gábor,
Sztevanovity Dusán. Díszlet: Kentaur. Jelmez:
Jánoskuti Márta. Koreográfus: Bodor Johanna,
Geszler György. Filmbejátszás: Szász János.
Rendező: Marton László.
Szereplők: Kern András, Balázsovits Edit, Csöre Gábor,
Fesztbaum Béla, Hajdu István, Kéri Kitty, Liptai Claudia,
Majsai-Nyilas Tünde, Oberfrank Pál, Buza Tímea f. h.,
Gyuriska János f. h., Kolovratnik Krisztián f. h., Pataki
Ferenc f. h., Polyák Lilla f. h., Sarádi Zsolt f. h., Varga
Gabriella f. h.

a konzekvencia levonásáig: föl kell segíteni
Pozzót.

Az eredményt tudjuk: előbb Vladimir, majd
Estragon is elterül Pozzo mellett, a földön.

A jelenet megrendezése, mint csöppben a
tenger, tükrözi Bucz Hunor térszínházi Beckett-
előadásának erényeit. Valójában az emberiség
miniatűr (és metaforikus) parlamentjét látjuk,
amelyben elesettek morfondíroznak a más el-
esetteknek nyújtandó segítségről (persze
kérdés, hogy adott esetben ki elesettebb a
másik-nál), a helyzet vélt filozófiai és
„hordószónoki" magaslatán a megoldást hozó
cselekvés miben-létéről. Mindez, szerencsére,
csak önironikus okoskodással hüvelyezhető ki a
játékból, a felszínen, direkt eszközökkel semmi
sincs „belerendezve", vagy épp csak annyira,
amennyire Beckett „beleírta", a költői
absztrakció megfog-hatatlan, füstszerű
arabeszkjeivel.

A Godot-t elő lehet adni az abszurd dráma
képzeltkatekizmusának megfelelően, a gesztikus
stilizáció magas fokán. Elő lehet adni az előírá-
sokkal nem törődve, életszerű realizmussal, ki-
mutatva, hogy a csaknem fél évszázaddal ezelőtti
bemutatón rémületet keltő modernizmus azóta
klasszícizálódott. Elő lehet adnia nemzeti hagyo-

KOLTAI TAMÁS
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