
teremtett. A szerep és Gyöngyössy
Katalin alakításának kulcsa az az át-
alakulás, amely a szemünk láttára megy
végbe, amikor Vilma asszony kilép a
színjátékon belül vállalt (életbeli) szín-
játékból, kilép a magára vállalt szerepből,
és ahogy lehull arcáról a rákövült maszk -
egyszer csak védtelenné válik. Nem
Gyöngyössy jellemábrázoló ere-jén,
színészi érzékenységén múlt, hogy Vilma
asszony melodramatikus monológja az ő
mértéktartó előadásában is
melodramatikus maradt.

Vallai Péter (Apa) és Hartmann Teréz
(Kati) pontosan éreztek az általuk játszott
figurák lelki habitusára, Leviczky Klára
viszont üresebbnek, súlytalanabb-nak és
hisztérikusabbnak is ábrázolta Fruskát,
mint Illyés. Az asszonyi szenvedély és a
férfival való azonosulás tirádái az ő
szájából egy karrierista színésznőcske
betanult, megjátszott szövegeként hatnak,
és ez nyilván ellentétben van az írói
szándékkal. Az, hogy a szereplőgárda
egységét a premierig Sík Ferencnek nem
sikerült teljesen meg-teremtenie, részben
Fruska harsány játékstílusán múlik.
Csíkos Gábor - játékának intenzitásával -
az előadás egyed-uralkodójává válik. S a
rendező ennek tudatában tudatosan is neki
rendelte alá a produkció egészét. Ezt azért
is helyes döntésnek érzem, mert a
szereplők közül egyedül Csíkos tudta
megvalósítani az extremitásában ismerős
konkrét kor-társfigura és az egyetemes
érvényű, nemzeti sorskérdésekkel
viaskodó, modern Oidipusz egységében
az egyszeri és az általános színpadi
szintézisét. Ehhez hozzájárult az is, hogy
szebben, emelkedettebben is beszél, mint
(Gyöngyössy Katalinon kívül) a többiek.
Ez a meg-emelt, stilizált játékmód el is
idegeníthetett volna bennünket a mű jelen
idejű igazságától. Ám Csíkosnak az egész
szín-padot betöltő szenvedélye,
szuggesztivitása egyszerre és egyformán
jól szolgálta a színpadi játék feszültségét
és a költői mű gondolatainak messze
sugárzó érvényét.

Illyés Gyula: Sorsválasztók (pécsi Nemzeti
Színház)

Díszlettervező: Selmeczi György m. v.
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VINKÓ JÓZSEF

Balekok és lázadók

Divatba jöttek a balekok. Fölfigyeltek
rájuk, a hónuk alá nyúltak, és most a
színház is felkarolta őket. Ivan Antonovot,
a szófiai tanárt, aki selejtes zakójáért
nemhogy kártalanítást nem kap, ha-nem
még ő fizet birkaadót. A Félszeg Pistit,
Goldnágel Efráimot, a sanda bohócot, aki
kétszeres balek, hiszen látszatra
mindenkinek az eszén túljár, ugyanakkor
mégis egy életen át kergeti Aglája
szűzleányt. Nem is szólva a két
legfiatalabb ősbalekról, Józsiról és Bélu-
ciról. Ok már a balekség minden szimp-
tómáját magukon viselik. Folyvást há-
lálkodnak, miközben kibabrálnak velük.

A himnuszos Józsi

Ő a szívgárdisták áldozata. Minden éj-
félkor felkelti a feleségét, Arankát és
három apró gyermekét, elénekelteti velük
a Himnuszt, mindenkinek boldog jó napot
kíván, majd nyugovóra tér a
szenesládában. Ez az élet rendje. Egyéb-
ként pontos, becsületes munkásember,
vekkertől vekkerig él, a maga módján
szereti a családját. De a társadalom nem
tűri a rendbontást. Keményen meg-torolja
szerény kicsapongásait: felkarolja a

családot. A segítség abszurd intézkedések
sorában ölt testet. Polgárné (Thirring
Viola) és a Tanácsi dolgozó (Korompay
Vali) „elintézik", hogy az amúgy is a
létminimum határán vegetáló munkást
megbírságolják, pellengérre állítsák,
gyerekeit állami gondozásba vegyék. A
tévések elrettentő filmet készítenek róla,
kollégái, az Április 4. brigád tagjai
„önkéntes" tetvetlenítésre érkeznek a
parányi szoba-konyhába, a kandi
kíváncsiság, a nyárspolgári álsajnálkozás
benyálazza életüket.

Iszonytató Józsiék megalázása. Ijesztő a
napi gondok csapdája is, amiből nem
szabadulhatnak, de rémisztő az az ál-szent
„gondoskodás", az az önelégült
„humanizmus" is, amellyel sorsukon vál-
toztatni akarnak.

Schwajda a komédia miskolci változatát
gyúrta át a Radnóti Miklós Szín-padra: a
teljes estét betöltő anyagot egy
felvonásnyira tömörítette, a több mint
húsz szerepet nyolcra csökkentette.

A darab szűkszavúsága, koncentráltsága
miatt drámaibb, lényegretörőbb lett. Szó
sincs itt nyüzsgő televízió-stábról,
vöröskeresztesről és gyámügyi előadóról,
Kisjózsiról, Kisjancsiról, Kis-arankáról,
mindezekről a történésekről a furcsa
hajnali párbeszédek tudósítanak. A

H i m n u s z n a k , szemben a korábbi vál-
tozattal, éppen az a nagy előnye, hogy
dramaturgiailag kiemelte a két főszereplőt,
s lehetőséget teremtett, hogy Schwajda
különös dialógustechnikája - az
információk groteszk késleltetése -
érvényesülhessen. Ez a látszatra bak-
ugrásos, néhol az abszurd dráma mód-
szereire emlékeztető mondatszerkesztés,
amely az absztinenssé váló családfő haj-
nali másnaposságait is érzékelteti, különös
feszültséget, váratlan izgalmat ad a
darabnak. Ráadásul Schwajda ebben
sziporkázóan szellemes. Ezért érthetetlen,
miért torpant meg félúton, és miért nem írt
egy kétszemélyes abszurd kamaradarabot
? Miért kellett a szűk szín-padra zsúfolni a
csonka szocialista brigádot? Ezzel nem
színesebbé, lendületesebbé tette a játékot,
pusztán elkabarésította. A szocialista
brigád persziflázsa elcsépelt, untig ismert
klisé, a brigád-naplóba való beíráson
gúnyolódni nem vall különös eredetiségre.

Az átdolgozás persze így is össze-
hasonlíthatatlanul jobb, mint a hajdani
változat. Schwajda kegyetlenebb és
durvább, nem enged semmi remény-
sugarat, az ősváltozat idillikusan idióta
happy endjét elsöpörte a haragja. Itt nincs
boldog egymásratalálás, itt minden rohan
a tragédiába.

Nyilván felvetődik majd, nem torz-e a
munkásosztály egyik rétegének ilyen
hátborzongató ábrázolása? Tipikus-e a
lumpenlét határára sodródott munkás
esete? A csonkítatlan valóság tükröződik-
e darabjában?

Hivatkozzunk a Ro.rdatemető vitájára?
Schwajda, akárcsak annak idején Fejes,
nem törekszik totális társadalmi helyzet
ábrázolására, nem latolgat, nem mutatja
sorra a valóság minden oldalát: dühét és
felháborodását kiáltja világgá.
Elgondolkodtatni, felrázni, felkavarni
akar. Provokál. Közben szorong ő maga
is. A sorok közül harag és meleg líra árad.
Schwajda szereti Józsit. Átérzi a
kiúttalanság tehetetlenségét. Legszíve-
sebben rákiáltana hősére: ne legyen már
ilyen balek, miért hallgat, miért tűri
mindezt, miért nem csap az asztalra?
Miért nem lázad fel? A kérdésre nincs
megnyugtató válasz, mert Aranka és



Józsi védtelen. Önmaguk, környezetük,
a segítség ellen. Hiszen minden az ő ér-
dekükben történik.

Tordy Géza torokszorító egyszerűség-
gel játssza el Józsit . Nem hőbörög, nem
dülöngél, nem sír, nem hangoskodik. De
fülét tépi a vekker fülsiketítő cső-
römpölése. Arcizma sem rándul. A bögrét
a két tenyere közé fogja. És nem veszi
észre, hogy csorba. Az aktatáskába ősz-
szegyű jt i a szemetet, hogy a kocsmáros
keselyű je felzabálja, és ő két deci pálin-
kát kapjon érte, s teljesen természetes-
nek veszi, hogy a tízóraija is ugyanabba a
táskába kerül. Nincs egyetlen felesleges
gesztusa, egyetlen felesleges szava sem.
De izmai pattanásig feszül-nek.
Bensejében egy atombomba készülődik.

Dőry Virág olyan mellette, mint egy
törékeny játékszer. Szemünk láttára tő-
pörödik össze, sóhajok és modorosságok
nélkül, fejét egyre nehezebben tart-ja,
teste mind vékonyabb, úgy csuklik össze
a konyhaasztal mellett, mint egy el-
használt esernyő .

Kétségtelen: a Himnusz nem tartozik
megszokott, megnyugtató világképünk-
höz. Kellemetlen. Olyan, mint egy sáros
kutya a szalonban. Mint egy tetőtő l talpig
sáros kutya. Annál rosszabb azoknak,
akik nem ismerik sem a sarat, sem a
kutyát.

Kalmárbéla

Hogy a másik balek, Kalmárbéla mit
ismer és mit nem, az hamar kiderül.
Semmit. Az élet még nem történt meg
vele, gondolatai kiforratlanok, ha Józsit
értelmetlen vegetálással vádoltuk, őrá
sem mondhatunk jobbat. A különbség
annyi, hogy vidámabb színeket kép-
visel, Spiró inkább humorosnak tartja
ezt a figurát, mintsem ijesztőnek.

„Legszívesebben kabarészerző lennék
... hetente összecsapnék egy-egy
bohózatot, de hát ez nem megy, így
aztán komoly vagyok, olykor unalmasan
komoly" -- írja egy helyütt Spiró. Majd
másutt: „Magyarországon két hagyo-
mány él még valamennyire, az egyik az
operett . . . a másik pedig a naturaliz-
mus." „ilyen körülmények között egyál-
talán nem gondolok színházalapításra,
de nagyon szívesen rendeznék. Csak-
hogy nincs rendező i diplomám, s így a
dolog teljesen elképzelhetetlen: nálunk a
papír számít."

Mindig az a fránya papír. Józsinak alá
kell írnia a brigádnaplóban, hogy
tetvetlenítették, Kalmárbélának az íven,

hogy támogatták mint árvát. Spirónalz
meg rendező i papiros kell . Es most a
saját bohózatát rendezi a Játékszínben.
Mintha csak rá akarna cáfolni a nyilat-
kozatára. Vagy ekkorát változott volna a
magyar színházi gyakorlat ? Mostantól az
írók kedvükre kísérletezhetnek ? És nem-
csak a rendezőt mesterségesen megter-
mékenyítve, hanem nyíltan is? Ne le-
gyünk optimisták mondaná Spiró. Itt
csak a régi népi bölcsesség igazolódott
be (ami úgy látszik színházra is
vonatkozik, nemcsak baromfiudvarra):
vak drámaíró is talál szemet.

Csak Kalmárbéla nem talál semmit. O

még Spirónál is szerencsétlenebb. Ámul
ás bámul, teng és leng, sodródik és
bukdácsol. Általában mindenben meg-
botlik. Lépcsőben, kilométerkőben, a
saját lábában. Nem érti az egészet. Mi-
féle „lelki tőke" ő? Miért hurcolják
országon és történelmen át? Miért ál-
dozzák rá hétvégéjüket hivatali kollégái?
Miért akarják őt mindenáron szó-
rakoztatni? Beavatni az élet rejtelmei-
be? És kicsoda ő valójában, akinek még
a nevét is egybeírják?

Csekély erőfeszítéssel felfejthető, hogy
Spiró újkori történelmünk stációin haj-
szolja át hőseit . A kollégák; Szőrös-
kovács, Laposkovács, Mancika mindent
eljátszanak, ami itt az elmúlt négy
évtizedben megtörtént. Kivégzősdi, re-
ményesdi, felvonulósdi, disszidálósdi,
konszolidációsdi. Még valamilyen szelek-
rő l is szó esik. Csakhogy Spirónál a szél
mindig szembefúj. Akármerre fordulunk
is, ez a közép-európai szél járás, itt a
Visztula és a Vaskapu között csak a
szélkakasoknak kedvez. A Kalmár-
béláknak nem. Nekik elfújja az életüket.
Ellopja hitüket, szeretetüket. Sem-mi
sem úgy alakul, ahogy ők várják. Furán
alakul. „Iskolába jártam. Az el-vette
minden időmet. Háború Háború. Az is
elvette minden időmet. Aztán jött az

újjáépítés. A polit ika .. . És elvette
minden időmet. Én fejlődtem! Tanul-
tam! Tudatosodtam! Én egy új ember-
típus lettem, kollégák .. . Én már tudom,
kik azok az empiriokriticisták! Én
becsülettel dolgoztam, én szorgalmasan
nélkülöztem, és azt hittem, elég, ha van
egy anyósom. Mert lett egy anyósom. Ok
utalták ki. Igy ment ez sokáig. Mind a
mai napig. Elüldögélek a gangon ...
nézek lefelé, mert nálunk lichthóf is van,
és gondolkozom: mitő l van itt ez a
lichthóf? Nézek fölfelé, mert tő lünk a
gangról ki lehet látni az égre, nem nagy
darab ég, de valódi, nézek fölfelé, és
gondolkodom: mitő l van az ott fenn?
Időnként leesik egy darab vakolat. A he-
lyén ábrák vannak. Szépek. Hunyorítok,
nézem. Mindig másmilyenek az ábrák.
Attól függ, hogyan hunyorítok. Es azt
gondolom magamban: jó ez így.
Elüldögélhet az ember munka után a
gangon, és hunyoroghat. Nem tilt ja
senki. Annyit hunyorog, amennyit akar.
És ez jó. . . De ma eljöttek hozzám a
kollégák .. . és most valami kételkedés
van bennem . . . Kollégák! Mondják meg
őszintén: nem így kellett volna?"

Bizony nem. Ez a lépcsőház, amit
Kalmárbéláék használnak, nem vezet
sehová. Ide nem süt be a nap, ez a másfél
személyes konyhaszobát: világa. Az ár t

vakampányoké és a családprogramoké,
ahol a „Felvállal juk!" és a „Minden
erőnket latba vetjük!" bölcsessége vi-
rágzik. Mint a salétrom a tűzfalon, amit
Béluci naphosszat vizsgálgat.

Spiró kegyetlen tükröt tart elénk.
Bohóckodik. Fintorokat vág. Blődlizik.
Közben majdnem szétszakad a keserű-
ségtő l . A történelem kényszerítő dia-
lektikája ugyanis nem ismer kíméletet.
Kiábrándulás és hit , hősiesség és gyáva-
ság, álom és vaskos realitás követik egy-
mást. Mindenki egyszerre valóságos sze-
mély, és egyszerre különböző alakokban
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is megjelenik, mindenki behelyettesíthető,
felcserélhető, talán az egyetlen
Kalmárbélát kivéve. Ő az állandó balek.
Mindenki Bélucija. A kartársak egyszerre
kollégák és szomszédok, hóhérok és ál-
dozatok, csak a kiszolgáltatottságuk.
megalázottságuk közös. Kaméleonálarc
mögött Spiró minden hőse sebeket
rejteget. „Félresikerült harmadik házas-
ság, napi két óra a tömött buszon, sor-
banállás az üzletben, a fordász, aki le-
égeti a hullámot, a mama, aki elhúzza
fejét a szárnyaló fejsze elől, a büdös kö-
lök, aki tanul, nem tanul, disszidál, nem
ad haza pénzt, elmegy a hatodik hó-
napban, a Fradi, amelyik kikap, Tomori
vezér, aki Mohácsnál, a krumpli, amit
elver a jég, a szomszéd, aki feljelent, aki
bőgeti a motort . . . az orvos, aki bent
hagyja a szikét . . . a hamis családi ék-
szer, a hitel, a gömbvas, a hiánycikk, a
vekker, a vekker, a vekker, az eldugult
lefolyó, a feljebbviteli bíróság . . ." Ko-
runk megannyi frusztrációja. A már-már
észrevétlenül életformánkká ivódott
örökös nyüzsgés, feszítés, könyökölés. És
az észrevétlen elsuhanó élet.

S ilyen értelemben a Kalmárbéla

minden, csak nem bohózat. Történelmi
fintorhalmaz. Históriai kabaré. Laza bo-
hóctréfák sorozata. Igen. Egységes dra-
maturgia nélküli csapongás, ahol minden
„egyperces"-nek saját belső logikája, saját
hangulata van. Örökváltozó, ha akarom.
Ráadásul örökké változó szín-vonalon.
Spiró hetyke fintorral vállalja a
megíratlanság ódiumát. És nem ez a
legfőbb hibája. Sőt, talán még vonzó is ez
a laza kanavász. A Kalmárbéla akkor válik
zavarossá, érthetetlenné, amikor az ad
abszurdumig vitt és kesztyűként
kifordított jelenet valóságtartalma nem
ismerhető föl egyértelműen. Amikor nem
tudjuk, hol járunk az időben, mire céloz
az író, melyik korszak kerül pellengérre.
A poénok ilyenkor akadoznak. És
ilyenkor tehetetlen a rendező

is. Amit az író nem tisztázott világosan,
azt ő sem értheti. Csak reménykedhet.
Bízhat a színház varázsában. Es a szí-
nészek rutinjában, akik megvédik a dara-
bot - ellene. Talán nem furcsa, hogy a
színház visszafizeti ezt a bizalmat. Kal-
márbéla némely pillanata a Fehér bohóc
holdvilágos vígságára emlékeztet. Buk-
dácsolása torokszorító. Igyekezete, hogy
felfogjon valamit a világból, siralmas és
mulatságos. Mint minden csetlő-botló
figuráé, akit előbb-utóbb megsajnálunk,
ha túl sokszor rúgják fenékbe.

És hogy közben akadozik a világítás?
Hogy a rendezőnek halvány fogalma
sincs az akusztikáról? Hogy az előadás
olyan, mint egy fehér papírlapra csöp-
pentett és gondosan szétkent tinta-pacni?
Kit érdekel? Ha egyszer Spiró költészetet
csempész a színpadra, és a hézagos
lépcsőház mélyéből Chagall törött
hegedűjét halljuk megszólalni?

Igaz, ehhez a hegedűhöz értő zenésze-
ket talált Spiró. Kalandos kedvű komé-
diásokat. Tábori Nórát, aki maga a
megtestesült gonoszság egyszemélyben.
Mirigy és Vinczéné. Toprongy-boszorka
és Übü mama. C) az, aki folyvást, minden
alakban megalázza, megkínozza
Kalmárbélát. A gonoszság archetípusa.
Utálja az életet, a legszívesebben agyon-
taposna, bemocskolna mindent, feketére
festené az eget. Tábori olyan hisztériku-
san ős-rém-gonosz, hogy akaratlanul is
felmerül a kérdés, nem karikatúrát látunk-
e? Felvizezett rutinrajzot? Egy tehetséges
színésznő mindig készenlét-ben álló
patronjait? Ügyes magánszámot? De nem,
mert a különböző figurák maszkja mögül
folyvást ugyanaz a rettentő primitív
rosszakarat kandikál elő, s a több álorca
itt csak arra szolgál, hogy a Giziség
ezernyi jelentkezését felvillantsa. Minden
arc mélyén ugyanis ugyan-az a
megnyomorított agresszivitás rejtőzik,
amely önnön képmására szeretné torzítani
a világot.

Méltó társa a céltalan gonoszságban a
másik „átváltozó", Székhelyi József. O a
viceházmester, lakótömbi minihitler,
ahányszor lepottyan valaki a misztikus
lépcsőházban, ő megnyalja az ujjait,
mielőtt eltakarítaná a maradékot. Igazi
agyatlanító, agyvelőkihuzigáló, fülkitépő
Übü papa. Még akkor is, ha Székhelyi
nem is annyira egyéni figurákat, mint
inkább típusokat, torzképeket varázsol
elénk : főrendezőt, pincért, portást, határ-
őrt - Daumier modorában. S mindezt
ezerszer bevált eszközökkel, régről is-
mert poénokkal. Fapofája Buster Keatoné,
bamba vigyora Stan Laurelé, ügye-fogyott
testtartását Max Lindertől tanulta,
pingvineskedése Charlie Chaplin. Mégis:
mindez a sok elem váratlanul Székhelyivé
válik. S ez már nem a film-komikumból
ismert gag-elem, ez már a bárgyú
Székhelyi-vigyor, debil rossz-indulat,
ütődött, alamuszi bérgyilkos-pofa.

„E kor nekünk szülőnk és megölőnk" -
idézhetnénk Örkényt, jelezve, hogy a
sokarcúság a bennünk rejlő összes kü-
lönböző ént jelenti, a szőröskovácsságot
éppúgy, mint a Mancika-létet vagy a
Laposkovács-filozófiát. Ezt az össze-
tettséget érzékelteti Raksányi Gellért is.
Az ő Szőröskovácsa egyszerre alattomos
és nagylelkű, gyáva és kötekedő, sunyi és
nyíltszívű, ugyanazzal a könnyedséggel
pipáztatja a békákat és nyiszálná el
Kalmárbéla nyakát, mint amivel meg-
könnyezi emlékeit, egy időben meg-
bélyegző és megbélyegzett, gyilkos és
áldozat.

A többiek (Hunyadkürthy István és
Dancsházy Hajnal) mind az ő alteregói,
ugyanazokkal az elfojtott vágyakkal
küszködnek, ugyanazokkal a szorongá-
sokkal. Csak ők nem vállalják a balek-
szerepet. Nem hisznek semmiben, gon-
dolataik hamisak, pontosabban sosem
merik bevallani, mi is jár a fejükben.

Spiró előadásának talán az a legnagyobb
érdeme, hogy a Karinthy Frigyes, Örkény,
Gyurkovics által megkezdett groteszk-
szomorú nemzeti önvizsgálat folytatására
tett kísérletet, s olyan modernebb
dramaturgiát választott, amely számos
buktatója ellenére közönségsikerre
számíthat.

Ünnepi ügyelet

Ha Kalmárbéla és Józsi kollégáira azt
mondtuk, hogy aláírást hajszolnak bi-
zonyíték gyanánt, az Orvost és Angelika
nővért épp az ellenkezője jellemzi. Gör-
gey hősei még leírni is szégyenlik a

Spiró György: Kalmárbéla (Játékszín). Székhelyi József, Tábori Nóra, Raksányi Gellért, Dancsházy Hajnal,
Paudits Béla és Hunyadkürthy István



nevüket, nemhogy kölcsönadhatnák va-
lamely jótékony akcióhoz. Találgathatunk
kedvünkre, kiről is szól az Ünnepi ügyelet.

Ki lehet a titokzatos inspekciós nővér, a
hajdani arisztokrata leány? Festetics?
Eszterházy? Kit rejt a fityula? És a labilis
idegzetű fiatal Orvos? Péter tábor-ivadék?
És mit jelent ez a szivmeleg egy-
másratalálás a kórházi heverőn? Két
pulykacsont között, amit a karácsonyi
zabálók torkából emelnek ki.

Imponáló Görgey csökönyössége. Új-ra
és újra visszatér kedvenc témájához: a
lelkekben lapuló történelmi-társadalmi
kataklizmák ellentmondásaihoz. A tarkónk
mögött feszülő közelmúlthoz. A világunt
káderú és a tenyeres-talpas gróf-kisasszony
politikai csókváltásában ugyanaz a
történelmi fintor izgatja, mint a Bulvárban,
ahol a szereplők (a konszolidáció langyos
parancsa szerint) meg-tanulnak együtt élni
az örökölt bűn-tudattal, ami vagy saját
(vagy szüleik) múltja miatt nyomja
lelküket.

S ezen a ponton az Ünnepi ügyelet a
Kalmárbélával és a Himnusz szal is ro-
konságot tart. Görgeyt ugyanaz a kesernyés
történelmi önvizsgálat jellemzi, mint Spirót
vagy Schwajdát. A történelemnek (a
közelmúltnak) rosszul használt vagy
tudatosan félreértett fogalmai.

Az Orvos irtózik a karácsonytól. Nem
bírja a fenyőillatot, az arany-szalaggal
átkötött ajándékok álszent ragyogását, a
fagyújtások áhítatos békéjét. Menekül.
Inkább évről évre vállalja az ügyeletet a
kórházban, csak ne kelljen elviselnie az
évente egyszeri össznemzeti jóságkitörést.
A sors (azaz: ügyelet) összehozza Angelika
nővérrel. A közös várakozás, a közös
szomorúság egymás-hoz sodorja a két
végletesen különböző embert, a hervadó,
sokat szenvedett asszonyt és a szeretetre
vágyó, sértett és magányos doktort. A
darab az ő ismerkedésük, múltszaglászásuk
története, finom késleltetésekkel felépített
dialóg, amit rendre megtör az érkező
karácsonyi zabálók intermezzója. Az
Orvos jól ismeri már a menetrendet: előbb
jön-nek azok, akik halszálkát vagy pulyka-
csontot nyeltek, majd a gégeödémások és
az orrvérzésesek, végül az öngyilkosok.
Karácsony alulnézetből, ahogy a doki
mondaná.

Az Ünnepi ügyelet alapötlete tárcaként
jelent meg a Magyar Nemzetben, majd
később a Találkozás a fé lkutyával című
kötetben. Görgey biztos szakmai tudás

sal alakította színdarabbá a pindurka tár-
cát, a Radnóti Színpadon játszott egyfel-
vonásos virtuóz ujjgyakorlat, kitűnően
megszerkesztett írás. Hogy mégis kettős
képet mutat, abban az előadás a ludas. A
kórház mint kabaré öröktől hálás téma
Moliére-től az angol filmvígjáték-
sorozatokig. Már a szakkifejezések is a
grand-guignol röhögtető ijedtségére
emlékeztetnek: purgálás, érvágás, ide-
gentest-fogó. A két főszereplő vissza-
fogott kettősét harsány kabarébetétként
vágják ketté a kovácsok, tóthok és mol-
nárok, fuldoklók és mákosguba-
fogyasztók. Érzi ezt Thirring Viola is, és melo-
drámát formál a magányos tanítónő
alakjából. Az orvos és a nővér jótékonyan
eltűr mindent. Tehetik, mert velük együtt
mi is azt várjuk, bárcsak magukra

maradhatnának. Igaz, ez a kontraszt (a
rendező, Gáspár János nyilvánvaló szán-
déka) még bensőségesebbé teszi játéku-
kat. Az előadás végig az ellentétek külö-
nös feszültségéből épül fel. A két remekbe
talált színész már a színrelépés-kor ellene
mond minden klisének. Hegedűs D. Géza
inkább tűnik finom, enervált, életunt
arisztokrata származék-nak, mint
káderfiúnak. Ellentéte, Pécsi Ildikó
inkább parasztlány, mint várkis-asszony.
Legalábbis ahogy közhelyeink ránk
erőszakolták. Mert emögött a tenyeres-
talpasság mögött báj, elegancia és
finomság rejtőzik. Tartózkodó nyitottság.
Természetes derű és józanság. Sokan
leírták már, megismétlem: Pécsi egyike
legjobb színésznőinknek. Sugárzása van.
Asszonyi bűvköre, vonzása, amelyből

Hegedűs D. Géza és Pécsi Ildikó az ünnepi ügyelet című Görgey Gábor-egyfelvonásosban (Iklády László
felvételei)



a néző ugyanúgy nem szabadulhat, mint
Hegedűs D. Géza. Pécsi telitalálat. A
szerep minden árnyalatát felfedezi,
egyszerre nyitott és zárkózott, megbántott
és vigasztaló, az önvédelemből magára
erőltetett „asszonymaszk" mögött iszonyú
szerelemvágy tombol.

Hegedűs érzékeny, sejtjei mélyéig
keserű, afrikai lepratelepre vágyik (mint
oly sokan a Görgey-hősök közül). Ma-
gányosságát cinizmus, sérülékenységét
agresszivitás mögé rejti, valójában ka-
maszosan tiszta. Angelika hamar kiismeri,
s úgy tűnik, megbocsát az elvesz-tett
évekért. Azokért az évekért, amelyeket
nem lehet érvekkel megmagyaráz-ni, nem
lehet visszaforgatni. Azokért az évekért,
amikor a lélek kerül holt térbe, lett légyen
arisztokrata vagy proletár.

Ilyen hangelnyelő holt térről kell be-
szélni Mészöly Miklós drámája, a Bunker
ürügyén.

Bunker

Mikor születik meg egy dráma? Amikor
megírják vagy amikor előadják? A Bunker
esetében 1959-ben Buda-pesten vagy 1981-
ben Békéscsabán? Es milyen szemmel
írjak most a Bunker-ről? Beckett, Boris
Vian, Genet és Pinter szemszögéből ? A
békéscsabai néző-nek nem súghatják a
fülébe a színészek, hogy színháztörténeti
ereklyét látnak. Bizony, nincs
alattomosabb ellensége az élő színháznak,
mint az eltünt(etett) idő.

Megszületése pillanatában a Bunker
rokontalannak tetszett a hazai színmű-írói
gyakorlatban. A plakátok Németh László,
Illyés, Dobozy, Darvas József nevét
hirdették. A naturalista és a realista
drámát. Es ez alól még Sarkadi sem volt
kivétel. Mészöly ezzel szemben a magyar
drámaírás határainak kitágítására tett kí-
sérletet, irreális, abszurd elemekhez nyúlt,
és így sokkal inkább a két világ-háború
közti avantgarde drámakísérletekkel tartott
rokonságot, mintsem a kortárs drámával.
Sovány vigasz ma már eljátszadozni a
gondolattal, hogyan fejlődött volna a
magyar színház, ha ott és akkor
felfedezhette volna magának Mészölyt. De
nem volt sem idő, sem tér. Csak holt tér.
Hangelnyelő holt tér, amely Mészöly
bátortalan hangját ugyan-úgy felszívta,
mint Déryét, Remenyikét vagy Füst
Milánét, és ugyanazt a konklúziót sugallta
neki is, mint a Boldogtalanok írójának: „
...no, mindegy, akárhogy volt is, én már
régen bele-nyugodtam sorsomba. El is
határoztam, hogy bár kétségtelenül drámai
te

hetségnek kell tartanom magamat, nem
egyhamar fogok megint drámát írni".

Mészöly soha többé nem írt. És nem
furcsa, hogy Spiró ugyanúgy a „színház-
talan drámaíró" hazai tradícióira hivat-
kozik ?

Mi a különös tehát a Bunkerben? A
téma? A háború mint megrendítő erkölcsi
élmény? A drill, amelyben fulladozik a
lélek, mint „egér a fedő alatt"? Nem
valószínű. Hiszen annyi könyv íródott már
Mars játékairól, annyi pszicho-dráma,
annyi forgatókönyv. Amellett abban sem
vagyok biztos, hogy a Bimker a háborúról
szól. Mintha Mészöly (aki alaposan
kivette részét a katonaságból, a
büntetőszázadból és a hadifogságból)
ellenkezőleg, épp szabadulni akarna a
háborús klisétől. A Bunker sokkal inkább
egy háború előtti pillanatot ábrázol. Egy
újabb háború előttit. Innen a feszültsége.
De ez sem olyan különleges.

Talán a történet újszerű? De hiszen alig
történik valami. A tíz méter mélyen földbe
ásott bunkerbe - egy lány és két paraszt
személyében - betör a külvilág. A Nő a
barakkban untig ismert tétele. A női
jelenlét, a hús, a vér, a pórusok, a puha
föld emléke, amit a lány mezítelen talpa
érintett, mindez összezavarja a katonákat.
Elfelejtett édes-bús emlékeket, zamatos
ízeket ébreszt bennük. Ember mivoltukra
figyelmeztet. És íme, az élet
diadalmaskodik a vakfegyelmen. Ez a
történet. Csakhogy a sztori érdektelen,
figyelmeztet az író. A darab többet bíz rá az
atmoszférára, mint a cselekvésre. A történet
semmi. „Ha a pantomimelemek
kifejezőbbnek bizonyulnak a játék során
egyes szövegrészeknél - írja előszavában -
, akkor a mozgást, a mozdulatot kell a
rendezés hangsúlyaival előnyben
részesíteni: a csendet a hanggal szemben."

Az atmoszférát s a játék mikrorealizmusát.
Csakhogy az atmoszféra - töpreng tovább
a Naplójegyzeteiben - „túl van a tárgyias
rögzíthetőség határán". Hogyan lehet életre
kelteni? A bunkerlét apró neszekből,
hangsúlyokból, rezdülésekből felépülő
feszültségével? Mi az atmoszféra? Lég-
kör? Hangulat? Környezet?

Mészöly a tárgyszerű, pontos írás-mód
híve. Instrukciói szárazak, a dialógusok
reálisak. Nincs itt semmi sejtelem, semmi
ezotéria. Négy katona hét-köznapi,
megszokott cselekedeteit végzi: étkezik,
takarít, tisztálkodik. A levegő mégis
irrealitástól vibrál. A zajok fel-erősödnek,
fülhártyánkon dobolnak, a

kézmosás és a söprés távoli rítusra emlé-
keztet, az álom és a valóság mint a finom
cigaretták füstje összemosódik. Ez lenne
az az atmoszféra, amiről Mészöly be-
szél? Vagy túlfeszült idegeink játszanak
velünk ? Ha végiglapozzuk a darabot,
mindössze egyetlenegy homályos, szim-
bolikus utalást találunk, a lány ruháját,
amit hiába tép le a hadnagy. Alatta
ugyanolyan a ruha. És hiába tépi le azt is.
Meg a következőt is. „Hány bőrt akarsz
még levedleni?" - kiált fel kétségbe-
esetten. Ezt a pillanatot kivéve minden
reális. És mégis, mintha búvópatak
módjára hálózná át az élet kibogozhatat-
lan misztikuma a darabot. A célratörően
egyvonalú történet villámgyorsan több
jelentésű szövevénnyé változik. A leg-
egyszerűbb cselekvés is metafizikus ér-
telmet nyer.

Honnan ez a lebegés? Talán az idő és a
tér különös kezeléséből. Mészöly ugyanis
semmilyen támpontot nem ad. Nem
tudjuk, mikor játszódik a történet, nem
tudjuk, hol, nem tudjuk, milyen évszak
van, azt sem, kik ellen harcolnak a
katonák. A történet időben és térben nem
körülhatárolható. A hősök idő nélküli
közegben préselődnek egy-más mellé, s
az idő múlását a maga legtisztább,
leginkább ijesztő formájában, a
várakozásban érzékeljük. Ez az ideg-tépő
várakozás a feszültség egyik oka. A
másik: a félelem. A félelem az Ismeret-
lentől. S az idő múlásával mindez csak fo-
kozódik. Csoda-e, ha a külvilág szabályos
periódusaihoz, a nappalok és éjszakák
váltakozásához szokott test meg-
zavarodik a betonbunker monoton rit-
musától?

„Az a világ - mondja Camus a Szüszifosz
mítoszában-, amelyet érveléssel meg-
magyarázhatunk, bármilyen legyen is az
érvelés, ismerős világ. Ám egy olyan
univerzumban, amelyből hirtelen kivesz-
nek az illúziók és a világosság, az ember
idegennek érzi magát. Jóvátehetetlenül
száműzötté lesz, mert megfosztották egy
elveszett haza emlékétől, az eljövendő
ígéret földjének reményét pedig nélkülö-
zi. Ez a szakadék ember és élete, színész
és díszlete között kelti valójában az ab-
szurditás érzetét."

És ez az az összhang, ember és világ
között, ami Mészöly hőseinél is hiányzik.
Fulladoznak a levegőtlen helyiség-ben, a
külvilág fenyegető bilincskén fogja össze
a föld alá ásott támaszpontot, s nemcsak a
falait, de a bennlakók koponyáját is
összeroppantja.

Mészöly itt (a francia „Új regény"



képviselőihez hasonlóan) arra tesz kí-
sérletet, hogy az időt térszerűen ábrázolja,
s a szereplőit nem az időben, ha-nem a
térben jelenítse meg. A tárgyak-nak ezért
nagyobb a jelentőségük, mint a napoknak.
A középkori kínai kínzó-módszerre
hasonlít az idő ilyetén keze-lése, a percek
úgy hullanak az áldozat tarkójára, mint a
pontosan beállított jéghideg vízcseppecske.

Nem csoda, ha sérült, már-már az őrület
peremén egyensúlyozó figurákat találunk
itt. Monomániás, szétesett katonákat, akik
ijedten ragaszkodnak apró rögeszméikhez,
ismétlődő cselekedeteikhez, amelyekkel az
időtlenség puhán rájuk fonódó karjaiból
még ép ésszel menekülhetnek. A Tizedes
(Basa István) kockázik. De ez a kockázás
nem játék már, a számoknak misztikus
jelentésük van, az életet és a halált
képviselik. Az Őrmester (Gálfy László) és
a Közlegény (Nagyidai István) kidolgozott
koreográfláva] küzdenek a tétlenség ellen.
El-játsszák az apát és a fiút, a parancsnokot
és a beosztottat, a szeretetet és a haragot, a
takarítást és a piszkítást, az emlékezést és a
felejtést. Játékuk azonban egyre feszültebb,
ingerlékenységük mind jobban növekszik,
lihegésük két robbanásig hevített kazán.

A morális és létfilozófiai kérdéseket
feszegető drámából láthatóan a meg-bomló
idegek rajza izgatta legjobban a
magyarországi bemutató rendezőjét, Giricz
Mátyást. A lázadás természetrajza. Az a
folyamat, amelynek a végére a Bunker hősei
eljutnak az alternatíva nélküli lét
tagadásához - a lázadáshoz. Giricz
aprólékos gonddal teremti meg a
bunkerbörtönt, amibe nézők és szereplők
egyformán bezáratnak. Az előadás
kezdetekor hatalmas vasajtók dörren-nek,
fejünk fölött acélháló, géppisztoly-állás,
örökké vibráló mennyezeti lámpa. Fémes,
hátborzongató légópincéhez hasonló
Gyarmathy Ágnes díszlete. Érezzük: innen
nincs menekülés, az akna-záron lehetetlen
kijutni. Tudják ezt a szereplők is. Már régen
elfelejtették, milyen magasabb eszményért
harcolnak, létük halálközeli lét, egy
világkatasztrófa utáni (és egy
világkatasztrófa előtti) állapot, kopár,
kietlen világban, ahol talán már alig van
élőlény rajtuk kívül.

Ide, az idegek patkányfogójába robban be
a Lány (Bökönyi Laura) és a két paraszt
személyében a külvilág. Éheznek, fáznak,
nem tehetnek róla, hogy élet-ben maradtak.
Egy hordó zsírt szeretnének kiásni az aknák
közül. Ehhez

kell a Hadnagy (Kárpáti Tibor) engedélye.
Es ezen az apróságon fogalmazódik meg a
katonák agyában a felismerés. A Lány
jelenléte egész létük reménytelenségére
döbbenti rá a katonákat. Egész elrontott
életükre. Megtagadott, eltitkolt múltjukra.
Mindnyájan szeretnék meg-ölelni,
megvigasztalni, de a simogatásból ütés
lesz, a szerelmes suttogásból artikulátlan
üvöltés. Egész gyávaságuk ez a lány.
Anya, testvér, feleség egy személyben.
Lehet, hogy nem is létezik. Alom. Csak
felbukkan a tudatukban, és szertefoszlik,
mint vízcsepp a forró vas-kályhán.

Basa István Tizedese a szétbomlás előtti
utolsó görcsös pillanatokat éli. Szeme
merev, visszafojtott sírással küszködik,
mozdulatainak nem tud parancsolni. Gálfy
agresszivitás, hangoskodás mögé rejtené
növekvő szorongását s a közlegény iránt
érzett szeretetét. Nagyidai kissé
megilletődötten játssza el a fiatal katonát,
eszközei még szegényesek, s így a darab
legszebb pillanata, a Lány-nyal való
együttléte nem forrósodik költészetté.
Bökönyi ártatlan, de nagyon testi (az író
kívánsága szerint) riadtsága kitűnő, nem
az ő hibája, hogy legfontosabb
jelenetében a Hadnaggyal hatástalan
marad, hiszen a róla lefejtett ruhának
elvész a bőrfunkciója, a mítosza, mert
nem ruha, hanem rongy. Pedig a lázadást
épp ez a három letépett ruha robbantja ki,
amit az Őrmester előhúz a priccs alól. Ez
az utolsó tárgyi bizonyíték a Lány létéről,
akit a Hadnagy kísérő nélkül az aknazárra
küldött. A Tizedes és a többiek ekkor
dobják a földre derék-szíjukat, ekkor tépik
le vállpántjaikat.

Ez az előadás talán legfontosabb pilla-
nata. Érzi ezt a rendező is, és felpergeti az
eleddig kissé megilletődötten csordogáló
játékot. Az ajtó felpattan, szemünk-be
vág a kinti fény. A Hadnagy hiába állja el
a kijáratot, nincs hatalom, amely a három
férfit megállítaná. Mert a szabadság utáni
vágy minden halálfélelemnél erősebb -
sugallja a befejezés. A szabadság ugyanis
életfeltétel. Létszükséglet.

Schwajda György: Himnusz (Radnóti Miklós
.Színpad)

Rendező: Gáspár János. Díszlet: Csikós
Attila. Zene: Novák János. Jelmez: Melu-
zsin Mária. Rendezőasszisztens: fettinger
Éva.

Szereplők,: Dőry Virág, Tordy Géza m. v.,
Szigeti András, Fenyő Ervin, Szitás László,
Mózes József, Thirring Viola, Korompay
Vali.

Görgey Gábor: Ünnepi ügyelet (Radnóti Miklós
Színpad)

Szereplők: Pécsi Ildikó, Hegedűs D. Géza,
Somhegyi György, Liska Zsuzsa, Szitás
László, Thirring Viola, Szabó Kálmán,
Szigeti András, Rab Edit, Korompay Vali,
Pertozsényi Eszter.

Spiró György: Kalmárbéla (Játékszín) Rendező:
Spiró György. Díszlet- és jel-meztervező:
Gyarmathy Ágnes. Zene: Simon Zoltán.
Rendezőasszisztens: Szepesi Gábor.

Szereplők: Várhegyi Teréz, Tábori Nóra,
Paudits Béla, Hunyadkürthy István, Dancs-
házy Hajnal, Raksányi Gellért, Székhelyi
József.

Mészöly Miklós: Bunker (Jókai Színház,
Békéscsaba)

Rendező: Giricz Mátyás m. v . Díszlet- és
jelmeztervező: Gyarmathy Ágnes m. v.

.Szereplők: Basa István, Béres Károly, Bö-
könyi Laura, Gálfy László, Kárpáti Tibor,
Kátó Sándor, Nagyidai István.

Bökönyi Laura, Mészöly Miklós Bunker című drámájában (Békés megyei Jókai Színház) (Demény Gyula
felv.)


