óhajt felépíteni. Én nem élek, de túlélek énekli
az
öregasszony,
s
ezzel
tulajdonképpen tökéletesen és kimerítően
jellemzi a szereplők egymáshoz való
viszonyát. A túlélés ezúttal is erkölcsi
kategória, éppen úgy, mint más Eörsidarabokban, például a Hordókban vagy
Az áldozatban. Természetesen mindegyik
esetben más és más megközelítésben
tárgyalja a fogalmat, a párhuzam tehát
távoli, de mégsem látszik egészen
erőszakoltnak. Élet és halál tragikuma
mindegyik műben, határozott társadalmitörténelmi kötöttségű. A lét - a szerző
szerint - nem vált sem lehetetlenné, sem
értelmetlenné. A Sírkő és kakaó
öregasszonyára például szinte reneszánsz
élethabzsolás jellemző, a maguk módján
Pitiék is rendkívül ma-kacs ösztönökről
tesznek tanúbizonyságot. Az író csupán
arra figyelmeztet, hogy a lét értelme nem
mindig és nem mindenkinek lelkesítően
szép, goethei élmény - lehet az nagyon
csúf, nagyon kicsinyes is. Sőt, Pitiék a
maguk módján éppúgy a fausti
önmegvalósítás képviselői, mint Goethe
óriása. Az embert nem-csak nemes célok
vagy feneketlen rútságok ambicionálják,
hanem olykor semmi más, mint egészen
pőrén a modern idők diszkrét és művelt
kannibalizmusa. Adott esetben egy késve
beadott injekció felér III. Richárd
vérengzéseivel. A tisztesség függhet egy
darab kenyértől - a becsület megőrzése
egyes szélsőséges helyzetekben alkati
kérdés is lehet, fizikai, idegrendszeri
beállítottság kérdése. Ha XVIII. századi
angol racionalisták lennénk, akkor mindez
nem okozna nekünk túlzott lelki
gyötrelmet. Defoe például a legnagyobb
természetességgel értekezik arról, hogy
hősnője, Moll Flanders mindig rendes
anya és jó feleség volt, akárhányszor csak
kedvező anyagi körülmények közé került.
Ellenkező esetben viszont azonnal
dajkaságba adta csemetéit, maga pedig a
prostitúció vagy a tolvajlás förtelmes
bűnével kereste meg a mindennapi
kenyerét.
Manapság azonban szeretünk bonyolultabban gondolkodni. Itta tetterős nagy
jellemek és a bágyadt, helyüket nem találó
antihősök mellé már jó ideje felvonultattuk a színpadra a túlélőt, akinek
egyetlen hősi erénye, hogy van érzéke a
folytonosság iránt. Ez a magatartás a mi
szemünkben néha éppoly drámai, mint a
szakadékokba ugráló tragikus hősé. Mert
van, aki annyira szeret jól élni, hogy ezért
az életét is képes feláldozni - és vannak
olyanok,
akik
annyira
szeretnek
becsületesen élni, hogy ezért ők is

képesek meghalni, és végezetül vannak
olyanok is, akik csak élni szeretnek, s
ezért gondolkodás nélkül feláldozzák akár
a jólétet, akár a becsületet. A Sírkő és
kakaó hősei mind ez utóbbit cselekszik. Az
öregasszony mesterien és ezért siker-rel,
Pitiék pedig tehetségtelenül, szánalmasan.
Özv. Toronyné halhatatlan - legalábbis
addig, ameddig lesznek olyan balekok,
akik azt hiszik, lehet alkudozni a
zsarnokkal, mert hisz azok is csak emberek, ők is voltak gyerekek valamikor, őket
is húsból-vérből gyúrták. Pitiéknek ez a
balga hiedelme - mármint hogy a zsarnok
is ember - szépen, plasztikusan jelenik
meg a műben. Özv. Toronyné nem valami
fantomboszorkány, nem a hatalom
képviselője általában, hanem olyan
valóságos
öregasszony,
akit
vasszervezettel, kevéske, de igen praktikus
ésszel és szép nagy diktátori természettel
áldott meg teremtője.
Kellemetlen, érdes és tiszteletlen darab
tehát a Sírkő és kakaó. Az efféle művek
nálunk elég ritkán találnak igazi színpadi
otthonra. Színházaink egy része mintha
szégyellősebb lenne a szerzőknél, mintha
illetlennek tartaná a keményebb fogalmazást. Az előadások gyakran tetszetősebbek, kedélyesebbek az eredeti szövegnél.
Színpadjainkon olykor a tánc- és illemtanórák hangulata kísért, illetve jó lenne,
ha már ott tartanánk, hogy csak kísért,
némelykor e stíluseszmény oly makacs
túlélőként tombol, mint özv. Toronyné.
A Békés megyei Jókai Színház előadása
ilyen szempontból szimptomatikus, magán
viseli az előbb említett szemlélet minden
szomorú következményét. Udvaros Béla
laza dramaturgiájú, bolondos dajkamesét
rendezett. Özv. Toronyné mint egy kedves
idős naiva, incselkedik a huncut
fiatalokkal. A szereplők időn-ként dalra is
fakadnak : minden bizonnyal Eörsisongokat énekelnek, habár erre nem sok
jel mutat. Mindez annál inkább sajnálatos,
mivel érezhetően az együttes sokkal
többre lenne képes. Ezt, pontosan a
groteszk játék jelentőségét csupán két
színész sejteti: Mezei Annamária és
Csiszár Nándor, a rendőrnő, illetve a
postás szerepében.

RÓNA KATALIN

Konkrét-e az igazság?

A Kettős helyszín a Madách Színházban

Polgár András szereti a krimit, a színpadi
izgalmat, a látványos nyomozást. Vallomásai szerint még inkább az igazságot.
Hisz az igazság konkrétságában; jól csengő mondatai szerint az igazság konkrétságából következő magatartásnak kell
vezérelnie a hősét. Úgy érezte, hogy
mindezt a színpadon, a dráma műfajában
tudja kifejezni. A Madách Színház bemutatója azonban nem győzött meg erről.
Nem azért, mert az igazságszolgáltatás
útvesztői nem adnának biztos hátteret az
igazság kérdésének boncolgatásához.
Nem mintha az adott bűncselekmény
nem kelthetne izgalmat a krimi-kedvelők
körében. Ha a kulisszák előtt valóban
különböző személyiségtípusok állnának,
ők akár hősei is lehetnének egy vérbeli
nyomozásnak. A lehetőségek adottak.
Csak az a kérdés, miféle drámához,
miféle mondanivalóhoz.
Polgár András második bemutatott
drámája, a Kettős helyszín elé ezt írta: nyomozás két részben. De még mielőtt a
nyomozáshoz kezdene, rokonszenves
megjelenésű hősével fölmondatja az
igazság címszót a filozófiai kislexikonból. Azt hihetnők tehát, az írói szándék
kettős: egyik oldalon a nyomozás bonyolult szálaival, színpadi feszültséget kelteni, a másikon az igazság tartalmának kifejtésével, az igazság helyzeteinek megvilágításával mélyebb rétegekbe jutni,
emberi magatartásokban, cselekvési motívumokban felkutatni, fölfedezni a morális lehetőségeket, az esélyeket a tiszta
emberi formákra.
Az időpont: az ötvenes évek dereka, a
színhely: egy magyar falu. A történet:
egy fiatal lányt holtan találnak az erdőben. Patkós Ágnes brutális gyilkosság áldozata lett. Megerőszakolták, majd baltával oltották ki életét. A falu nyomozó
rendőre, Czeier hadnagy mindenáron
Eörsi István: Sírkő és kakaó (Békés megyei gyors eredményt akar produkálni. A nagy
Jókai Színház, Békéscsaba)
lendülettel megindult nyomozásba beDíszlettervező: Székely László m. v. Jel- kapcsolódik a fiatal nyomozó, Sulia
meztervező: Egedi Edit. Karmester: Nagy
Zsolt. Zeneszerző: Holpert János. Rendező: György is. Felsorakoztatják a falu lakóit,
és látszólagos, leegyszerűsített bizonyíUdvaros Béla.
Szereplők: Barcza Éva, Mezei Annamária, tékok alapján hamarosan produkálják a
Mártonffy Mária, Gyurcsek Sándor, Csi- gyilkost, Mihalik Bélát, aki hol elismeri
szár Nándor.
tettét, hol nem. Mindenesetre halálra

ítélik, majd a büntetést életfogytiglanira
változtatják. A nyomozás sikere, úgy tűnik,
tökéletes, csupán a hivatalból ki-rendelt
fiatal ügyvédnő kételkedik, és próbál meg
lagymatagon harcolni Mihalikért. Mindez
hiába, a gyilkos megvan, az ítélet
megszületett. Csak Sulia kezd teljesen
érthetetlenül, korábbi magatartásából alig
következően
ismét
az
igazság
konkrétságáról elmélkedni. Eddig az első
rész története. Majd egy évtized telik el.
Az eredeti helyszínhez közeli vidéken
újabb, az elsőhöz hasonlatos gyilkossági
kísérlet és gyorsan utána gyilkosság
történik. A közben már ügyésszé lett Sulia
hirtelen ötlettől vezérelve visszahelyezteti
magát a faluba, és nyomozni kezd,
perújrafelvételt kér a Mihalik-ügyben. Ki
tudja, tán megértett valamit, netán
feltámadt a lelkiismerete. Ettől kezdve a
drámai
kiteljesedésig,
az
igazság
kibontásáig újabb izgalmas nyomozásnak
lehetne részese a közönség, ha a Kettős
helyszín
figurái valóságos, normális
emberek lennének.
Csakhogy nem azok, és épp ez a dráma
egyik alapvető bukfence, amellyel
eltaszítja magát a való élettől. Természetesen mindenütt vannak buta emberek,
mindenütt van falu bolondja, sőt még
gyengeelméjű is. De azt Polgár András
sem gondolhatja komolyan, hogy egy falu
kizárólag elmebetegekből áll. Mindjárt a
nyomozást vezető, erőszakosan, konokul a
gyilkost
kergető
Czeier
hadnagy.
Megrögzötten rohan egy elképzelés után,
semmi sem számít neki, csak a légből
kapott eredmény, s hogy az a valóság-e
vagy sem, hogy van-e beismerő vallomás
vagy nincs - számára nem érdekes. Nem
vitatjuk, hogy voltak, vannak s még
lesznek is ilyen rendőrök, s ha nem ebben
a közegben lenne Czeier hadnagy
nyomozó, talán nem is bánnánk, hogy ez
az embertípus is színre kerül. Csupán az a
nagy baj, hogy elmebetegek közt
elmebetegnek lenni nem feltűnő, nem
jellemző, nem dicső.
Ugyanis a falu lakói valamilyen módon
mind bugyuták, ütődöttek. Vegyük sorba
őket. Mihalik, a raktáros együgyűségében,
a véletlenek sorozatában válik látszólag
gyilkossá. Összevissza beszél --ennyi telik
szellemi képességeiből. Készségesen teszi,
amit mondanak neki, még arra is hajlandó,
hogy a perdöntő balkezesség érdekében ne
jobb, hanem bal kézzel fésülködjék.
Mindez persze csak egy csekély
képességekkel rendelkező ügyész-nek
jelenthet
perdöntő
bizonyítékot
az
ítélethez. Tanúként jelenik meg a színen

á valószínűleg legtehetségtelenebb, legostobább vidéki színész, Horváth B. István is. Aztán ott van a szavak felfoghatatlanságának illusztrációjaként Kádas
József, a sütöde vezetője. Tutyimutyi,
fantáziátlan, esetlen fráter, ki gondolná,
hogy épp ő mer rátámadni az éj leple
alatt szeretőjére, hogy eltegye láb alól.
Az emberi butaságtól sugárzó boltosnő,
Pandelláné sem maradhat ki a sorból. Ő a
tanú arra, hogy Mihalik valamit csinált
lehajolva az ablaknál. De hogy ebből
miért következnék, hogy véres ruháját
mosta, ráadásul acetonban, és épp az
ablaknál, ezt csak az emberi bölcsesség
példaképe, Pandelláné és a rendőr
tudhatja. De nem különbözik tőlük a két
Mihalikné, az anya és a feleség sem. Az
elmebetegség csúcsa: a dráma végén
hivatalosan is ideggyógyászati ápoltnak
tekintett Pálinkásné - arról már ne is
beszéljünk, hogy ilyen állapotban miként
hallgatható ki tanúként -, aki ideges
mozdulataival, kapkodó szavaival talán
emberi tragédiára akar utalni az első
részben, csakhogy ha az író nem bontja ki
a tragédiát, nem marad más, mint a zavart
elmeállapot érzékelése. S végül Kreisz
Árpád, a mozdonyvezető. A korona-tanú.
Sokáig nem tudni, hogy csak buta-e, talán
inkább bohóc, vagy maga is elme-orvost
kívánna. De micsoda bűneset az,
amelynek ő lehet a koronatanúja? Tréfás
kedvében találta őt ki az író, vagy arra
gondolt, hogy ha netán egyetlen értelmes
emberi figurát teremt drámájában, akkor
hitelét veszti a valóság? A választ hiába
keresnénk. Am bizton mondhatjuk, nem
néz szembe a közelmúlt világával az a néző, aki csak ostobákkal és elmebetegekkel találja szemben magát. Hitelét veszti
a dráma, amelynek az igazsággal szemben
egyetlen érve az emberi butaság. Ha netán az lett volna az írói szándék, hogy épp
ezzel illusztrálja-motiválja a justizmordot, úgy sikerült. Csak épp a dráma megírásának gondolati, érzelmi szükségszerűségét nem igazolja.
Polgár András drámája Sulia önemésztő
monológjait próbálja dramatizálni, az
igazságot kutató kérdéseit, furcsa papírmoralitását. S hogy mi különbözteti meg a
Kettős helyszínt egy igazi drámától? Nem
csupán az, hogy a drámai fölépítést a
szerző teljesen rábízza a tárgyalóterem-re,
hisz oda úgyis belépnek a tanúk a bíró
szavára, anélkül, hogy dramaturgiailag
megszerkesztett helyzetekre várnának.
Nem egyszerűen az, hogy drámai szituációk helyett monológok alkotják a Kettős
helyszín alappilléreit. Ennél még többről

is szó lehetne. Polgár András drámája
akár a konstruált helyzetekből származó
hamis ítéletekről, a megfélemlített ember
riadt mindent vállalásairól, a hazug
moralitásról is szólhatna- és erre még az
első részben van is némi halvány utalás,
gyönge kísérlet -, s ily módon emelhetné
általánosabb érvényűé Mihalik drámáját.
Megmutathatná a lélektani-társadalmi folyamatot, ahogy a hatalom ördögi játéka
lassanként felőrli kiszemelt áldozatának
emberi tartását, rákényszeríti a maga akaratát. De háta Kettős helyszín nem élt ezekkel a lehetőségekkel. A játék megmarad
pusztán nem túl izgalmas nyomozásnak.
Színpadi illusztráció csupán, amely formalitásaiban, külsőségeiben igyekszik
megtévesztően hasonlítani egy igazi drámai alkotásra, csakhogy nélkülözi a tartalmas gondolatot, a művészi emberábrázolást, a szűkszavú alkotói lényegre törést, a valódi drámaiságot.
A Kettős helyszínt Götz Béla díszletében
Szirtes Tamás állította színpadra. S ha a
darab nem győzött meg drámai
létjogosultságáról, úgy az előadás még
kevésbé. Szirtes Tamás kétségtelenül látványos ötletek re építette rendezését, de
attól sem rettent vissza, hogy színészeit
teljesen szabadjára engedje. Mindenki
kedve s tehetsége szerint veheti komolyan
a játékot, vagy ha úgy tetszik, bohóckodhat, teremthet tragikus vagy mulatságos figurát. Sem az eredmény, sem a hatás nem marad így el. Az eredmény: az
egységes hangnak még a látszatát is kerüli
ez az előadás. Egymás mellé sorakoznak
az egymástól teljesen független magánszámok. Székhelyi József rokonszenvesre hangolja nem túl egyéni és érdekes
Sulia nyomozóját. Czeier hadnagy Bencze
Ferenc megfogalmazásában kemény, céltudatos és ostoba. Eddig a szerepe, ám azt
talán senki sem kívánta tőle, hogy
mindvégig olyan gyöngén artikulálva
mondja szövegét, hogy szavainak értelme
alig jut el a tudatunkig. Méltó párja Lőte
Attila, aki jobb híján azzal jellemzi a vidéki színészt, hogy valamiféle tájszólásban
beszél. Van-e ennek valami értelme azon
kívül, hogy a közönséget jókedvre derít-se
? Csak a rendező és a színész tudná megmondani. Tímár Béla alig motivált szerepét igyekszik tisztán, különösebb bravúrok
nélkül
eljátszani.
Jellegtelenségre
kényszeríti az előadás az asszonyokat:
Káldi Nórát, Bencze Ilonát, Hűvösvölgyi
Ildikót. Oly egyformák, hogy különböző
szövegeik ellenére tökéletesen felcserélhetők, egymás figurájába behelyettesíthetők. Nem úgy Csűrös Karola Pan-

ALMÁSI MIKLÓS

Kellemes
kegyetlenségek
Shakespeare: Minden jó, ha vége jó a
Vígszínházban

Horesnyi László a Kettős helyszín együgyü Mihalikja (Madách Színház)

delláné alakjában, aki a többiek szürkeségével szemben valamiféle harsány zajosság színpadi sikerét véli fölfedezni. Bármennyire is mulatságos, e másik végletben túlkarikírozza szerepét.
Körmendi János játssza Kreisz Árpádot, a mozdonyvezetőt. Ellenállhatatlanul
komédiázik, és miközben őt figyeljük,
egyre-másra az az érzésünk, tulajdonképpen a Vidám Színpadon ülünk,
egy jól sikerült tréfa pereg előttünk. De
hát akármilyen sziporkázó magánszámot
ad is elő, az mégis csak szólózás marad, s
nem válik drámai karakterszereppé.
A Kettős helyszín színpadán Horesnyi
László az egyetlen, aki megpróbálja komolyan venni szerepét, s Mihalik figurájából embert teremt. Őszinte, egyszerű
hangjával a megíratlan szövegből is építkező jellemábrázolással emberi sorsot
sejtet. Valóságos tragédiát, amelyet már
érdemes színpadra vinni, de amelyhez valóságos szituáció, írói és rendezői fegyelem is kellett volna.

A magán számokra hulló, koncepciótlan, már-már bohóctréfába hajló előadás
tehát annak a következménye, hogy a
rendező ennyire szabadjára engedte színészeit. S a hatás? Az sem szívet derítő.
Szórakozást, tréfát, kacagást, sikert ígér a
Kettős helyszín előadása a közönségnek.
De ki tudja, nem lenne-e jobb, ha ezt a
fajta kellemes szórakozást nem a Madách
Színházban, és nem épp egy belső
komolyságra hivatott s annak látszatában
tetszelgő dráma előadásában kellene
keresni.
Polgár András: Kettős helyszín (Madách
Színház)
Rendező: Szirtes Tamás. Díszlet: Götz
Béla. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet.
Szereplők: Székhelyi József, Bencze Ferenc, Sunyovszky Szilvia, Gáti Oszkár,

Horesnyi László, Bodor Tibor, Némethy
Ferenc, Körmendi János, Tímár Béla,
Káldi Nóra, Bencze Ilona, Lőte Attila,
Cs. Németh Lajos, Szénási Ernő, Csűrös
Karola, Lontay Margit, Hűvösvölgyi Ildikó,
Menszátor Magdolna, Vándor József.

Legszívesebben egy régi pop-dal címével
faggatnám ezt a jó produkciót: „What's the
name of the game?" Ami bele is illene még
a Vígszínházban látható Valló-rendezés
játékrendjébe, hiszen Darvas Iván is akkor
kapja egyik nyíltszíni tapsát, mi-kor
magyarból shakespeare-i angolra váltva
próbálja meggyőzni Bertramot a házasodás kötelességéről. Persze, a fenti dalcím nem shakespeare-i - de Valló Péter
rendezése sem követi a hagyományos
Shakespeare-képet, és így minden rendben is lehetne. Mert ezt az átköltést a
klasszikus játék nemcsak megengedi, hanem el is várja, az előadás élvezhetőségét
pedig épp ez a szövegre épített, gondosan
kidolgozott játékosság teremti meg. S
ennek a játéknak nem az a címe, hogy
minden jó, ha a vége jó...
Teljes joggal. Mert Shakespeare valóban
ironikusan biggyesztette vígjátéka élére
ezt a közmondást: keserű ez a történet,
mint oly sokszor az érett költő víg-játékai,
„románcai", szerelemről, házasságról,
szerencséről szóló meséi. A Minden jó...
pedig szinte élvezi e keserűség, leleplező
indulat
elrejtését,
az
olvasó-néző
csőbehúzását: törje csak egy kicsit a fejét
a zárópoén után, hogy vajon tényleg olyan
felhőtlen ez a mesevilág ? Ez volt
Shakespeare nagy, tragédiával terhes
vígjátéki felfedezése: a reneszánsz boldog
életélvezetében észrevette a veszélyes
zsákutcákat. Azokat, melyekre senki sem
gondolt még, s „direktben", komor
fenséggel előadva, talán még neki sem
hitték volna el. Így épp hogy csak
felfedezték az individuális szerelem érzelmi kalandját, gazdagságát és örömeit, és ő
máris dzsungelt látott benne, melyben
nemcsak eltévedni lehet, de ahol a gyanútlan álmodozóra, az érzelmektől megrészegültekre szinte emberevő szörnyetegek lesnek. Ez a réteg talán a Szentivánéji
álomban a legsötétebb : négy ember, mintegy körhintában ülve, kergeti egymást,
mindegyik egy másik után sóhajtozik, míg
azt, aki őt imádja, kíméletlenül ellöki
magától, jóllehet az, aki felé ő fordul, őt
fogja közönyös hidegséggel kétségbe ejteni. A Szerelem-egzaltáció reneszánsz
korában csak Shakespeare látta meg, hogy
e

