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Zárt térben
„Természetesen mindenről
álmodozhatok földkupucomban,
megegyezésről is,
noha pontosan tudom, hogy

ilyesmi nem létezik...

(Kafka: Az odú)

Nem lehetséges és nem is érdemes egy-
értelműen lefordítani patkányok szim-
bólumának, allegóriájának -- ha lehet, még
azt se kelljen eldöntenünk, melyikről is van
szó -. jelentését, nem adhatunk kész,
pontos meghatározást. A cím s a darabbeli
utalások, említések, jelentések mezője
széles, sokrétű, ezek egyszerre hatnak.,,
működnek, összefüggéseik újra és újra új
értelmezések lehetőségeit kínálják,
amelyek politikaiak, filozófiaiak,
morálisak egyaránt. Hauptmann műve,
amelyet Pécsett Sándor Pál állított szín-
padra, mindvégig zárt és különös terek-
ben játszódik, padláson és egy emberi.
lakásnak, otthonnak alig tekinthető lyuk-
ban. A színtér egyszerre ember és patkány
élettere.

A patkány, e csatornában vagy épp
sötét, zárt tereltben, zugokban meg-
húzódó lény, szánalom és undor tárgya,
régtől fogva minden rossz előhírnöke,
soha nem önmaga, mindig komolyabb,
véresebb válságok jele, veszélyes és gyáva
egyszerre. Természetes, ismert élet-
körülményei ott kezdődnek, ahol a ter-
mészet véget ért, és a patkány domeszti-
kálódott, hozzásimult ezekhez a körül-
ményekhez. A patkányról alkotott néze-
teinket, érzéseinket életének színteréről
alkotott nézeteink eleve befolyásolják,
sötét és idegen lény, amint élettere is az:
csatorna, pince, padlás, életünk kiismer-
hetetlen, titkos részei. Végül is a leg-
különösebb viszonyban áll az emberrel,
tápláléka, levegője, otthona egyaránt
összefügg az emberí végtermékkel. A.
patkányhoz sötét, kimondhatatlan. és ki-
mondatlan érzések fűződnek, lénye össze-
függ a. betegséggel, a természet felbomlá-
sával, rejtetten és gyáván élő lény, rette-
günk tőle, agressziót látunk gonosz-
ságában..

A patkányok bonyolult szerkesztésű,
nemegyszer már-már felesleges kitérők-
kel, dramaturgiai bonyodalmakkal terhes
darab, amelyben két történet, két réteg
fonódik egybe a színtér, a hely szelleme
által. Az egyik Flassenreutur (nomen est
omen), volt színigazgató családjának,
szerelmi életének, színházi ügyeinek tör-
ténete, amely egybefut a padláson el-

helyezett kellékraktár takaritónőjének,
Johnnénak tragikus, gyilkosságba és ön-
gyilkosságba torkolló életével, s ez a
második, vad, naturális esemény egyben
az egész játék lényege. Johnné, a nyomo-
rult külsejű, már-már széjjelkorhadt,
patologikus asszony saját évekkel előbb
meghalt fia helyett megvásárolja az utcán
felszedett cselédlány, Paulina gyerekét, s
mikor az mégis visszaszerezné,
visszavásárolná fiát, a rémület és düh,
kibírhatatlan tehetetlenség és tébolyodott
vágy végletességében élő asszony hagyja
úgy alakulni az eseményeket, hogy saját
öccse, a macskaléptű, iszonyú külsejű
Bruno végezzen a megrettent cselédlány-
nyal. Lassan derül fény mindarra, amit a
sötétben, hajnalban követtek el, John
ráébred, honnan is származik gyermeke,
és ezzel akarva-akaratlan öngyilkosságba
kergeti feleségét. Ebbe a rémületesen ősi
történetbe - gyermekcsere és -vásárlás -
bonyolódnak, keverednek bele
Hassenreuterék, mert hiába élnek máshol,
hiába valók más társadalmi rétegbe, ide,
erre a padlásra, a tett színhelyére járnak
ők is. Itt üzekedik régi nőjével
Hassenreuter (az egész előadás egyik
legjobb jelenete a lehetetlenül félbemaradt
szeretkezésük), itt találkozik titkon leánya,
Walburga, tanítójával, Spittával, a
teológusjelölt-tel. Itt vallja meg Spitta
Ilassenreuternek, hogy inkább színész
lenne, mintsem pap, hogy inkább tőle,
attól az embertől tanulna, akit semmire
nem becsül, s aki egyenesen patkánynak
tartja őt, de e pad-

láson folynak a színházi tanórák, itt
jelennek meg a tanítványok is, blőd és
kabarészerű jelenetek során át elsajátí-
tandó a mesterséget.

De hiába öltöznek másképp, hiába vi-
selkednek látogatóként itt, nem azok.
Összetartoznak a hely s annak szelleme
által; nem ok nélkül retteg Hassenreuter,
hogy mi is történik e házban, e padláson,
pontosan tudja, hogy ami itt történik, az
vele esik meg. Az eltűnt, a felesleges,
érthetetlen tárgyak (cumisüveg a díszletek
között): sötétből elővillanó jelek, amelyek
őrá éppúgy vonatkoznak, őt éppúgy
érintik, mint a padlás lakóit, még ha most
itt Hassenreuter nem is történik semmi.

Két, szociológiailag, társadalmilag éle-
sen elhatárolható csoportról van szó, de a
különbségeket eltüntetik közös lelkületük,
érzésviláguk, a színhely levegője
mindegyiküket átjárja. Bátran patkánynak
tekinthetik egymást, kicsit
mindannyiuknak igazuk van, Spittának, a
jövő nemzedék képviselőjének vallomása
egyértelmű:
„De hidd el nekem, egyszer majd más-
ként lesz! Bennünk vannak már a csírák.
Lazul már á talaj felettünk, a föld alatt
vagyunk még, de mi leszünk az eljövendő
aratás. Mi vagyunk a jövő." (Soha ilyen
kétértelmű hitvallást, minden egyes része
épp annyira fenyegetés, mint amennyire
ígéret, Spitta szájából igen különösen
hangzik, hogy övék a jövő.) A felszínen
tehát ott húzódik a társa-
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dalmi-politikai történet, nyomor és em-
bertelenség, egy politikailag kibírhatat-
lanná váló világ, az ígéretes német biro-
dalom összes kérdése. De ezek alatt a
darab lényegéhez közeledve a naturalimus

kérdései merülnek fel. S ezek a kérdések
itt az emberi természet megrohadásának,
maga ellen fordulásának, fel-bomlásának
kérdései. A darab világa - ezt igen
pontosan és ugyanakkor mértéktartóan
mutatta ki Sándor Pál - merő üzekedési,
párosodási hajlam, de itt a padláson,
ebben a zárt világban, amely a patkányok
otthona is : gyermek már nem fogan. A
gyermeket már rabolni, vásárolni kell,
ebben a közegben, ezen a helyen csak a
patkányok szaporák már.

Egyszerre van tehát szó két történetről,
két síkról : az emberi természet megbom-
lásának tragédiájáról, a gyermeknemzés-
gyermekszerzés iszonyú kalandjáról, s
mindennek a társadalmi környezetéről, a
mostanában joggal oly divatos „Berlin-
szindróma", a fasizmus előtti Német-
ország komédiájáról, németség és biro-
dalom kérdéséről. E kettő valóban szo-
rosan összefügg, s a színhely egysége
révén hátborzongató közelségbe kerül
egymáshoz „fent és lent", de kérdés, hogy
e két rész egymáshoz való viszonya
mennyire tisztázott, melyik részt tekinti a
rendezés döntőnek, egyszerűen fogal-
mazva: mit tekint oknak, s mit okozat-
nak, és ettől függően mit az előadás alap-
hangjának.

Lehet társadalmi determinatív történetét
oknak tekinteni, s ebben az esetben a
komédia lassan átfordul tragédiába,
nevetségesen kínos jelenetekből lassan
bontakozik ki a jóvátehetetlen dráma. De
éppígy jogos lehet az ellenkezője: a
darabon belüli társadalmi-politikai részt
okozatnak tekinteni, az emberi természet,
indulat, érzelem felbomlásáról beszélni, s
ebben az esetben az alapvetően tragikus
hangvételt nem oldja, hanem
ellenpontozza Hassenreuterék története.

E döntés valójában elkerülhetetlen volt,
mert így a rendezés fő jellemzője a rész-
letekben való kidolgozottság, az egyes
részletek magasfokú megvalósítása és a
nagyobb összefüggések, szerkezeti egy-
ségek tisztázatlansága, elhanyagoltsága
lett.

De ne vágjunk a dolgok elé. Jelen eset-
ben a rendezéssel összefüggően, de azt
megelőzve kell a díszletről beszélni.
Kovács Attila erőteljes és döbbenetes
hatású munkája önmagában is értelmezés,
olyan színpadkép, amely azonnal
megszabja az egész játék alaphangulatát.
(Kár, hogy az előadás nemegyszer füg-
getlenedik a díszlettől). A szöveg szerinti
padlás itt inkább pincévé lett, olyan ab-
szolút zárt tér, amelynek már semmi köze
a természethez, a külvilághoz, teljesen
magába fordult, öntörvényű hely: amely a
lehető legkevésbé emberi. A színpad
közepét (függőleges tengelyét) egy
monumentális, már-már szoborszerű ka-
zán-kályha, csőtömeg uralja, ebből árad a
nyitó- és záróképet elborító, padlót ellepő
sűrű fehér füst. E rozsdaszínű, hatalmas
tömb a tér centruma. A vertikális
tengellyel egyenrangú a színpad
horizontális tagolásának súlya; Kovács
Attila középmagasságban osztotta ketté a
teret (a kályha szerkezete ezt a tagolást
átdöfi), az alsó rész a raktár, jelmeztár, a
felső Johnék lakása. A tagolás szándéka
világosan érthető és pontosan érzékel-
hető: mindkét tér túl alacsonynak és
ugyanakkor zártnak tűnik, egyik sem
emberi léptékű, egyik sem emberi életre
alkalmas. E nem emberi, idegen jelleget
erősíti meg Johnék lakásának padló-
eleme (a két teret elválasztó sík), amely a
nézőtéri első emelet horizontmagassá-
gában húzódik meg; hálórács, amelyen
járni, lépni csak nehezen lehet: a szerep-
lők a saját életterükben a lehető legidege-
nebbek tehát. Ezt a struktúrát egészíti ki a
színpad jobb oldali lépcsője, amelyet át-
tetsző, koszos műanyaggal borítottak, a

fel-le tűnő szereplők mint megannyi kí-
sértet bukkannak elő a színen. E díszlet az
abszolút főszereplő, festői és funkcionális,
amint a darab egyes pontjain az előadás is:
naturalitás és vízió határán jár,
pontosabban megmutatja, hogy jelen
esetben a kettő már-már egy.

A díszlet egységével, a látvány össz-
kompozíciójával sajnos szemben áll az
egész előadás töredezettsége, csupán
jelenetenkénti megoldottsága, lassú szét-
esése. Az egyes jelenetek nemegyszer
önálló kis kamaradarabokként hatnak, s a
túlzottan részletező, precíz kidolgozottság
sokszor zavaróan felesleges. Minden
epizodista ugyanolyan erős hang-súlyt
kap, az egyes jelenetek tempója,
felépítettsége azonos, nem érzékelhető,
hogy Sándor Pál mit tart lényegesnek és
mit csupán utalásnak, dramaturgiailag
szükséges elemnek. Kényelmes, gyalogos
tempóban haladnak a szituációk, a
szereplők egyet sem hagynak ki a kínál-
kozó poénlehetőségek közül. Ez az el-
járás a színészek szempontjából valóban
hálás, itt a legkisebb szerep is főszerep, de
a gondosan eltervezett magánszámok
összessége sem feledtetheti a követhető
rendezői akarat hiányát. A monadikus
felépítésű jelenetek közötti összefüggések
viszont elmaradnak, az egyes helyzetek
csupán önmagukon belül kidolgozottak,
de egymás felé nem nyitottak, bár nem
tagadhatjuk le, hogy mindez Hauptmann
szövegének kétrétűségéből is ere-
deztethető. Ha a rendezés nem elég ag-
resszív, ha nem dönti el, milyen hang-
súlyt üt le erősen, mit gyengébben, akkor
elkerülhetetlenül kialakul a gépzongora-
jelleg, ami viszont egyáltalán nem élő.

Ez a szerkezethiány, a majdnem mindig
azonos tempó nemegyszer befolyásolta a
színészek munkáját is: nehéz volt
felépíteniök a szerepek íveit.

A legkevésbé még Ronyecz Mária sínyli
ezt meg: Johnné introvertált, két-
ségbeesetten tébolyult alakjának felépí-
tésében ő hagyatkozhatott leginkább ön-
magára. Fehérre maszkírozva, kortalanná
tevő ruhákban jelenik meg, szerepformá-
lásában tettenérhetővé válik a rettenet és
agresszió kettőssége, a saját sorsán át-látni
képtelen, s így azt alakítani is csak őrült
módon képes ember rémületes mi-volta.
Mindvégig fegyelmezetten, vissza-
fogottan játszik. Alakításában nyoma sincs
a rutinnak, s ami a legfontosabb,
lemondott a modorosságról, a hanghor-
dozásával együtt járó teatralitásról. Ha kell
- például a Paulinával való jeleneté-ben,
mikor az visszatér gyermekéért -
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halk, behízelgő, percekig ú g y tesz, mint
aki nem is érti, mit akarnak tőle, s valóban
döbbenetes, ahogy a rémült nyugalom
álarca alól egyik másodpercről a másikara
előtör a düh és a gyűlölet. Férjét, Johnt
Csíkos Gábor játssza, remek vörös
maszkban, sántítva, pipázva. A valójában
rosszindulatú, számító korlátoltság
megvalósítójaként ő is kiváló. Az az
ember, aki csak részeket lát az igazságból,
s ezért akarva-akaratlan is el-tiporja
feleségét. Csíkos mértéktartóan és okosan
játszotta szerepét, nem volt ostobább a
kelleténél, nem volt külsőd-legesen hülye,
de nem hagyott kételyt afelől, hogy John
szellemileg már-már a teljes leépültség,
bezárkózottság határán van.

Kiváló volt Vallai Péter Hassenreuterje
is, bár egész szerepformálása, a rendezés
gyengéjének megfelelően, kisebb kabi-
netalakításokra esett szét; igy például az
Alice-zal való üzekedés, v a g y a tanítvá-
nyok oktatása, kiváltképp sikeres jelenet
volt. Ezekben Vallai igényeinek, képes-
ségeinek megfelelően komédiázhatott,
látható örömmel játszotta a színigazgatót,
e rossz és vad ripacsot, de látnunk kell,
hogy sajnos ezzel még messze nem merült
ki. Hassenreuter szerepének összes
vonatkozása. Bregyán Péter Spittája talán
túl. kevés színből volt felépítve, mindvégig
a zavart, hebegő, bátortalan exteológust
játszotta: még akkor is, amikor szövege
jóval bonyolultabbá lett, már-már
ellentmondva ennek. Az utolsó jelenet -
Johnné öngyilkossága megoldatlan maradt,
s ez a rendezés kérdése is; Bregyán rövid,
de alapvető válaszai-nak súlya így
elsikkadt. Sajnos a kelleténél modorosabb
volt Leviczky Klára (Walburga), a kamasz
lány, akit alakított, már-már
karikatúraszerű volt, ami viszont Spitta
alakjával nem fért össze. A népes
szereplőgárdának szinte minden tagja
megfelelő volt. A két tanítványt játszó
Tomanek Gábor és N. Szabó Sándor
remek kis magánszámot adtak elő; hiteles
és igaz volt nem könnyű jeleneté-ben
Krasznói Klára Alice-ként, Hassenreuter
volt nőjeként. Külön meg kell említenünk
Fekete Andrást, aki felülmúl-hatatlan
iróniával játszotta a házmester örök-hálás
szerepét, új, sajátos ízeket vivén a
sablonszerűen hülye figurába. Az előadás
díszletekkel összhangban álló, egységben
tartott jelmezeit Szakács Györgyi tervezte.

SZÁNTÓ PÉTER

A három rest őr

Végül. is miért ne? Képzeljük cl, hogy
D'Artagnan pipaszárlábú, cingár, tornából
és józan észből fölmentett szájhős, vagy
még rosszabb: minidiktátor, zseb-akarnok,
aki gyorsvonati sebességgel végigszáguld
a XVII. századi Európán, céljai
érdekében. Képzeljük el, hogy a három
testőr, Athos, Porthos, Aramis leginkább
ücsörögni, inni és vakaródzni szeretnek;
utálnak viszont vívni, „csak sajnos nagyon
tudnak". Képzeljük cl Richelieu bíborost,
aki már annyira cinikus, hogy magán is
csak röhögni tud, Constance-ot és a
királynőt két holdra búgó szukának,
Buckinghamet pedig az esernyős angol
gentleman késő közép-kori paródiájának.

Végül is miért ne?
Fábri Péter, A . h á r o m t e s t ő r című

Dumas-regény magyar színpadra átdol-
gozója pontosan ezt tette. Az jutott eszébe
a regényről, hogy „volt ugye három
testőrünk, három fáradt öreg profink, aki
érti a dörgést és unja a banánt; és volt még
egy D'Artagnanunk, velük szem-ben, aki
semmit sem ért meg, viszont minden
célját eléri".

Nem olyan hátborzongatóan „shocking"

megközelítés ez, mint amilyennek első
pillantásra látszik, még csak nem is a
regény szövetére erőszakolt. A jó öreg De
Baatz-Castelmore gróf legalább olyan
hányatott életű csirkefogó volt, mint a róla
mintázott gascogne-i lovag Courtilz de
Sandras apokrif memoárjában, a
D'Artagnan emlékirataiban. S hogyan ír
Dumas mester, aki az előbb említett
műből koppintotta története egy jelentős
részét? „Arca hosszúkás, barna;
pofacsontja kiugró, ami a ravaszság jele;
állkapcsának oldalizmai roppantul
kidagadnak, és csalhatatlanul jelzik, hogy
a fiatalember gascogne-i; tekintete okos;
orra horgas, sihederhez túl nagy, meglett
emberhez túl kicsiny."

Hát pozitív hős ez? Nem beszélve a
regény folytatásáról! A H ú s z é v múlvából
megtudhatjuk, hogy hősünk korán öre-
gedő, fásult, csúnya középkorú férfi lett,
„rugóra járó, vagy inkább engedelmes-
kedő katonagéppé vált az idők folyamán",
aki parancsra két köteten át igaz

ságtalan ügyért harcol régi. barátai, a há-
rom testőr ellenében.

Szóval ez a történet 'nem kimondottan.
az a történet, aminek tizenéves korunk-
ban olvastuk. Van azután persze, aki
csalódik, s akad olyan, aki remek komé-
diát ír csalódásából.

Ráadásul, ha az új történet hallatán a
rendezőnek 'jut eszébe egy szó a do-
logról: western.

Fakeretbe foglalt szénabálák, bonyo-
lultan előre-hátra mozgó lépcsők és járá-
sok között - Antal Csaba díszletei - kez-
dődik a játék: Lepedőre vetített filmet
látunk, a három testőr sirámairól, állandó
hajszoltatásukról, szenvedésükről. Már itt
humorforrás az élő „utószinkron", a maga
hol mimika elé siető, hol attól el-késő
módján.

Azután peregnek az események: ma-
gyar színpadón ritkán látható pontos
vívások, k a r d kard ellen tucatnyi szí-
nésszel - Pintér Tamás koreográfiája és
betanítása nagyszerűen eltalált sakk-
jelenet a bíboros és a király között, őrült
hajsza a királyné lakosztályát keresve a
sötét palotában, miközben a kárörvendő
három testőr visítva röhög a drapériák
mögött. S végül D'Artagnan, az „új
típusú" ember, francia trikolóros, csillár-
ról lezuhanós apoteózisa.

Fábri Péter és a rendező Szurdi Miklós
elévülhetetlen érdeme, hogy a western és
a kosztümös kalandfilm unalomig ismert
elemeiből vérbő komédiát kalapáltak
össze úgy, hogy miközben kifigurázták
ezeket az elemeket, mindig meg-
maradtak az ízlés és a groteszk humor
határain belül. S mire véget ér az előadás,
mégis megkegeredik L-ennünk valami:
szíven üt az akarnokság győzelme. Az a
történeti tény, hogy az adott kor kedvesen
bumfordi csúcsteljesítményein mindig
keresztülgázolt a neofita buzgóság, az új
korszak könyörtelensége, s miközben e
csúcsokat lépcsőként használta föl-felé
haladtában, még szét is rúgta azokat.

Ezt a bordafájdítóan jókedvű humor
ostyájába rejtett keserű tablettát a szol-
noki előadás profi doktorként adta be a
nézőnek. Problémáink talán csak a muzsi-
kával vannak., Döme Zsolt songjai jók,
ritmikusak, kedvesek, azonban stílusuk-
ban nem elég egységesek. A nyitó dal
vadnyugati tájat idéz, máskor viszont san-
zont, musical-nótát, hellyel-közzel még
kissé operettes zenét is hallunk. Ahol vi-
szont igazán egységesnek tűnnek, ott
egyben ismerősnek is. Nem dallamok,
harmóniák elorzásáról van szó, hanem
m á r hallott hangszerelési ötletekről,


