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Déry Tibor Az óriáscsecsemőjének
pécsi bemutatójáról

Szikora János főiskolai hallgató Pécsett
színre vitte Déry Tibor Óriáscsecsemőjét.

Nyíltan, előre be kell vallanom: nem
szeretem Szikorát. Nem szerettem a jogi
kar filozófia tanszékén tartott felolvasá-
sait, nem szerettem mint fölöttem járó
„öreg jogászt". Nem rajongtam a Bel-város
egyik pincéjében szeánszait tartó színházi
varázslótanoncért és porban-koszban
csúszkáló Brobo-csoportjáért. Nem
szerettem a körülötte csapott előzetes
hírverést és a tehetségszagra köré gyűlő
újságírókat sem, akik már első főiskolai
bemutatkozását hangos bravó-kiáltásokkal
jutalmazták a sajtóban. Végül - vitatkozva
Pályi Andrásnak lapunk májusi számában
megjelent cikkével -, nem szerettem
Szikora Ódry színpadi vizsgarendezését
sem, ezt a posztavantgardra sikeredett
Kafka-átiratot, amellyel, úgy tetszett, ő
maga sem tudott mit kezdeni, nem
indította meg képzeletének csatornáit, csak
fantáziája és emlékezőtehetsége:
fesztiválélményei segítették rendezésében.

Szikora Pécsett megrendezte Déry
Óriáscsecsemőjét, és előadásával rádöb-
bentett, hogy kortársak vagyunk.

Az élet álom

Három alkalommal hangzik el a darabban
a calderóni mondat, és a fülünkbe minden
alkalommal becsúszik még egy rövid
jelző: az élet rossz álom. Vajon miért van
ez, hiszen a színészek legjóságosabb
mosolyukkal ejtik ki mindannyiszor a
három ártatlan szócskát?

Nyilván a környezet aknázza alá gúny-
nyal a szöveget.

A színpad boxokra osztott. A szeparált
fülkék egyidejű történésekre adnak
lehetőséget. Két szinten helyezkednek el
ezek az életdobozok, amelyek teljesen
szabad asszociációs rendszer szerint en-
gedelmeskednek a rendező akaratának.

Kék köpenyes gimnazista lánykák cso-
dálkoznak az életre az egyik fülkében.
Mutálva szavalnak és szolmizálnak, in-
kább csak zümmögnek, és nagy szemeket
meresztenek egy-egy előrántott tüdő-
darabkára, vesére vagy szívre.

Szatócsholtban gondosan egymásra

helyezett konzervdobozok várják, hogy a
szereplők legcsekélyebb szabálytalan
mozdulatára lezuhanhassanak.

Középütt neonfényes folyosó, melyen a
lépések egy egészen más teret sejtetnek:
hosszan visszhangzanak a színpad
mélyéről.

Jobb kettőn polgárian berendezett
szoba, rojtos állólámpával, hímzett terí-
tővel.

Az alsó sor boxait egy szupernaturalista
konyha zárja. A folyton éhes Csecsemő
varázslatos tettekre képes ebben a
legvalóságosabb életszeletben: a fő-
zőcskéző rendőrőrmester elől a pirított
hagyma szaga természetesen ellepi a
nézőteret! - rendszeresen eltünteti az
előttünk elkészült rántottát.

Két erotikusra vetkőztetett lány - a
Csecsemő potenciális nemi partnerei
játszik egymással olyan gondtalanul és
olyan erotikus bájjal a felső sor első
fülkéjében, mintha csak Vera Chitilova
Százszorszépekjének két címszereplőjét,
Marie I-et és Marie II-t varázsolta volna a
rendező a színpadra. A művészet
 csupa nagybetűvel - szorult erre a pár
négyzetméteres színpaddarabra, és míg
mindez erőszakoltan, előtérbe tuszkolva
fáradt lenne: erőltetett és tolakodóan
szimbolikus; visszafogottan, a háttér-ben
hangsúlyosabb, mintha a művészet
megint a csupa nagybetűs - cégére alatt
erőszakoskodnának velünk. Inkább csak
villanat ez a két lány, valami

szép és tisztességes abban a mocsokban,
ami szétárad a színpadon. Nem a mosta-
nában egyre gyakrabban összemaszatolt
színpaddokra kell gondolnunk : a szereplők
emberi lelkei szorulnak pucerájra Szí-
kora színpadán. Az emberi érzések po-
rosodnak be, a szeretetet és az értelmet
szőtte be százados pókháló. Az emberi
kapcsolatok várnak nagytakarításra.

Kis rajzos füzetkéket nézegettünk
gyerekkorunkban színes papírszemüve-
gen, amelyen keresztül a varázslatos
rajzok mélységet, térhatást nyertek, és
szinte belenyúlni vágytunk a papír sík-
jába. Ilyen teret varázsolt a Tér-Szín-
Forma közös cégér alatt fölsorolt képző-
művész-iparművész kollektíva - Kele
Judit, Benyovszki István, Rajkay György
és Orosz István - a színpadi kompozíció
következő boxában életre parancsolt öt-
venforintosba is. A kuruc-labanc sza-
badságharc ihlette pénzhátsót élőképpé és
papírmasé szoborcsoporttá változtatták,
amelyben szeretkező párok tűnnek el,
elmerülve a táncoltatott paripák és
büszkén lengő lobogók között.

Felső jobb kettőn egy naturálisra le-
gyártott vonathátsót látunk, pontosabban
egy peront, még pontosabban egy
vonatklozettet és egy vécén ülőt, aki
egyszerre végzi szükségét és fejti ki élet-
filozófiáját.

Végül egy szinte kabarészínpadszerűre
stilizált telefonfülke, fecsegő nővel, aki-
ről mást sem tudunk, csak hogy velünk.
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nincs kapcsolata, mással beszél, egy más-
fajta világgal köti össze valami, mind-
addig, amíg a Lajcsira, az Óriáscsecse-
mőre váró ítéletvégrehajtó meg nem
elégeli renitens kívülállását és halottá
nem parancsolja.

Ezek az első fölvonás táblaképei, ezek-
ben a mikroéletterekben folyik Déry
Tibor drámája. Illetve nemcsak ezekben,
és nem is csak a színpadon. A nézők közé
ember formájú bábokat helyeztek el,
ugyanolyan előadásváró fásultsággal vagy
türelmetlenséggel és nyegleséggel az
arcukon, mint amilyenek mi nézők
vagyunk. Nem is nagyon különböztethe-
tők meg ezek a maskarák a publikumtól
vagy inkább a publikum különböztethető
meg nehezen a báboktól.

Világszínház és lakótelep

Álljunk meg ezeknél a báboknál egy
pillanatra. Magam is hajlamos vagyok rá,
hogy értően elhúzzam a számat, ha vala-
mely fesztiválon vagy külföldi színházban
látott eszköz (néha egy egész előadás)
köszön vissza hazai színpadról. Szikora
színpadán az utóbbi évek legtöbb szín-
házi hatalmasságától láthatunk idézeteket.
Tadeusz Kantor helyezett el Halott
osztályában bábokat az emberek közé. Az
amerikai Bob Wilsonnál tűnik fel egy
vonat hátsó peronja, ugyanott az iskola-
padban ülő diáklányok. A grenoble-i
színház Palazzo Mentale-előadásának
csodapalotája volt az 1977-es BITEF-en,
amelyben és amely körül minden meg-
történhetett, ugyanők használták igen
magas fokon a színpad zárt egységén
belüli zárt, belső világítású szobabelsőket.
Mnouchkine Aranykorában a világ
szörnyűségeinek ellenpontozásaként két
tiszta, fiatal test szépségét tárta elénk.

Folytatható lenne ez az idézetsor, azon-
ban korántsem cinikusan, korántsem azzal
a szándékkal, hogy az eredetiséget kérjük
számon a rendezőtől. Ez a rendezés
ugyanis mindezekkel együtt s mind-ezek
ellenére eredeti. Szikora János
huszonvalahány éves főiskolai hallgató
szellemi kelléktárába ugyanúgy beletar-
tozik Mnouchkine és Kantor, mint a
Petőfi-versek fahangú elkántálása, a te-
lefonfülke előtti beszélgetni vágyók sora,
a szteppelő táncoskomikusok, az arctalan
vezénylők és világnézetgyártók, a
percekre szeretkezők és a mosdatlan sötét
szobában ülő maguknak-gondolkodók.
Mindannyiunkat elfogott már a vágy,
hogy a konzervhegyekből a legalsó kínai
húskonzervet húzzuk elő, és szám-
talanszor végigolvastuk a kórházak falán
karikatúrákkal emberibbé-tenni-óhajtott
nevelő-ismeretterjesztő feliratokat a fog-
mosás és a fogamzásgátlás hasznosságá-
ról. Korunkban egymás mellett helyez-
kedik el az ötvenforintos rajza és Miche-
langelo Dávidja, a Flórián reklámfilm és a
Royal Shakespeare Company. Ilyen a
világunk. És erről a világról szól Szikora
előadása is. Ebbe a világképbe pedig
őszintén beleférnek a világszínházi idéze-
tek, anélkül, hogy az idézőt plágiummal
kellene vádolnunk.

Egyre zártabb lesz a színpadtér, a
második felvonásra cserélődnek a boxok,
új díszletdarabok tűnnek elő vagy a régiek
csukódnak be, szűkebbek, zártabbak
lesznek. A fények egyre szürkébbek, a
belső világítás egyre erőtlenebb, lassan
pusztul a színpad. A két lány már egy zárt
ablakon néz ki felénk, az iskolás lá-
nyokból felpuffadt arcú kismamák lettek.
A bábok felkerültek a színpadra, egyikük-
másikuk a szemünkbe bámul,

másokat egy mosdóba vagy egy tévé elé
helyeztek. Egyre komorabb az elő-adás, a
boxokra fedél kerül, és kétségtelenné válik,
hogy az életdobozkák egy emeletes
panelház belsői és nem valamely
csodapalota csodafülkéi. Ezen a ponton
válik végképp jogossá a világszínház
fölhasználása. Szikora nem kész palántákat
dugdosott előadásába, hanem hazai
viszonyainkat szigorúan szem előtt tartva
gyökereztette színházi importszerze-
ményeit a darabba.

A színpadi teret, a jelmezeket és a dísz-
leteket az említett Tér-Szín-Forma kol-
lektíva hozta létre. A tudatosságnak és a
játéknak az az összhangja a dicséretes,
ahogy minden egyes kelléket idomítani
tudtak a játék stílusához és visszafelé: ők is
megtermékenyítették az előadást
ötleteikkel. Minden darab funkcionálisan
járul hozzá ahhoz, hogy egy valóban
vizuális, látványos színházi összmunka
eredménye legyen az előadás.

Arctalan egyéniesítés

Ez a látszólag ellentmondó alcím jellemzi
az együttes színészi játékát. Mindenek-
előtt egy négyes csoportról kell szólnunk,
négy magyarnótázó, csuhajozó mulatozó-
ró], akik félelmetes barátságukkal körbe-
veszik a Csecsemőt, és féktelen jókedvük-
kel, életkedvükkel erősen körülhatárolják
mozgását. A címszereplő Pogány

Jelenet a pécsi Óriáscsecsemőből
(Mész András felvétele)

Faludy László (Apa) a ballagó diáklányok között a pécsi Óriáscsecsemőben
(Iklády László felvétele)



György életre csodálkozása és játékos jó-
kedve az első felvonásban és komor világ-
szemlélése az előadás végére azt jelzik,
hogy több rejlik ebben a fiatal színészben,
mint amennyit ő és a rendezők eddig
fölhasználtak, előbányásztak. Faludy László

kispolgári félelme és arctalansága,
táncoskomikus bája a bizonyítéka annak,
hogy nem léteznek antagonisztikus ellen-
tétek színészi iskolák között. Faludy egy
régi iskola játékhagyományaival vesz részt
az előadásban, és mesterségbeli tudása
lehetővé teszi, hogy beilleszkedjen a
másfajta játékformát igénylő együttesbe.
Ifj. Kőmíves Sándor és Dávid Kiss Ferenc a
legjellemzőbb példája annak az arctalan
tipizálásnak, amit a rendező színészeitől
megkövetelt. Kőmíves arc-játéka - pozitív
értelemben - változatlan egész színpadi
emberöltője alatt, az a figura, akin
keresztülfolyik a történelem, anélkül, hogy
tudomást venne róla. Dávid Kiss
átváltozásai is csak külsőd-legesek,
belülről ugyanazt az arctalan szörnyeteget,
a nyakig zárt, feketeöltönyös
gondolattiprót jelenteti meg.

Kérdés természetesen, mennyi maradt
meg a darabtól sokban önállósult elő-
adásban Déry Tibor drámájából? Több is
annál és kevesebb. Kevesebb, mert
Szikora jócskán húzott a szövegből,
érdekes módon egy zártabb, a történésre
koncentráló dramaturgia felé változtatott
az eredeti darabon. Déry asszociációit
húzta meg, annak érdekében, hogy a
sajátjaival helyettesítse azokat. Több pedig
annyival lett Déry drámája, hogy
félévszázados kora ellenére élesen aktuá-
lisnak érezzük. Déry 1926-os külhonban
írt drámáját nem csupán polgárpukkasztó
kortalansága miatt érezhetjük mainak.
Déry egyik legjobb művének tartotta ezt
az asszociáció-foszlányokkal átszőtt drá-
mát, melyet ötven éven keresztül kerül-
gettek óvatosan a hivatásos színházak.
Paál Istvánnak a hatvanas évek végén ren-
dezett amatőrszínházi előadása egy vas-
kos diáktréfa és egy a mindenkori tár-
sadalom hiányosságai fölött kesergő tra-
gikomédia keverékének fogta fel a da-
rabot. Szikora rendezésében egész gene-
rációnkat érezzük túlfejlett bébinek, amely
szüntelenül feszegeti a bölcső oldalát,
vagy talán bölcsőt sem tűr meg maga alatt.
Valóban kortalanságot sugall

a darab, ez azonban csak századunkon
belüli kortalanság, hiszen a figurák egy-
től egyig korunkból ismertek, amin nem
csupán a hetvenes évek második felét
érthetjük. Kontinuitást sejtet a befejezés
is, hiszen az Óriáscsecsemőből Apa lesz,
saját Óriáscsecsemővel, és minden kez-
dődik elölről: a csecsemő megszületik,
éhes lesz, elkeseredik, jól és rosszul
szeretkezik, tíz deka vajat hoz és kakaót,
gyereket nemz, és mindenből elege lesz,
és az emberek agyonverik majd, mert
hóesésben szalmakalapot hord az utcán.

Van egy mosdatlan, ágyszagú ébredés
az előadásban. Reggeli fejfájás és hogy-
kerültem-én-ide állapot. Tegnapi ruhák
és agyonizzadt lepedők. Ez a kép, ez a
jelenet bizonyítja igazán Szikora érettsé

gét a szó szakmai értelmében. Ígéri azt,
hogy a formateremtő korszak néhol még
külsődlegesnek tetsző eszközei le-
tűntével a rendező alkalmas lesz arra,
hogy csinnadratta és varázspalota nélkül,
két színésszel és egy ággyal kifejezhesse
életérzését és véleményét a világról.

Déry Tibor: Á. óriáscsecsemő (Pécsi Nemzeti
Színház)

Tér-Szín-Forma: Kele Judit m. v.,
Benyovszki István m. v., Rajkay György m.
v., Orosz István m. v. Dallam és zörej:
Mártha István m. v. Bábtervező: Nagy Ferenc.

Hangmontázs: Dobos László. Asszisztens:
Radocsay Anna. Rendezte: Szikora János.

Szereplők: Pogány György, Dávid Kiss
Ferenc, Faludy László, Németh Nóra,
Györgyfalvay Péter, ifj. Kőmíves Sándor, N.

Szabó Sándor, Kovács Dénes, Bercsi János.

Az óriáscsecsemő (Pogány György) a mulatozók között (Iklády László felvétele)


