
rámered a közönségre. Zavart csönd. Csak
a szekrényből hallatszik Galócza (Végvári
Tamás) röhögése,

Míg Gáspár a gesztusokra, a koreog-
rafikus mozdulatokra építi a figurát, addig
szereplőtársa, Dörner György első-sorban
a szemével játszik. Zsazsics csendőr
tizedes, a Tonkának udvarló fiatal
egyenruhás olyan, mint az elmúlt pár
évtized kelet-európai irodalmának legtöbb
csendőralakja. De Dörner ezt a figurát
nem teszi harsánnyá, sőt bambává sem. Ez
egy őszinte csendőr, akin minden érzés
meglátszik. Öröm, szerelmi vágyódás,
féltékenység (amikor ő is, Mozsbolt is
virággal állítanak be a ház-hoz) és az
úriasszony iránti tisztelet. Egyik legjobb
jelenete az, amikor Básti Juli felszólítja:
gondolkozzon, és Dörner gondolkozik.
Bár a „gondolkodás" során a testhelyzetét
is meg-megváltoztatja, valójában a szemén
látszik, Zsazsics ritkán barázdált agya
mennyire erőlködik.

A Tonkát játszó Szirtes Ági alakításá-
ban van a legtöbb konvencionális meg-
oldás. Ebben a szubretti szerepkörben az
alak ledérségét, vérbő természetét emeli
ki, de hiányzik játékából a karakter
eltávolítása, a parodisztikus vonások fel-
vázolása. Ez csak az előadás egészében, a
többi szereplővel történő összehasonlí-
tásban mutatkozik meg, magában Tonka
megformálásában nem jelenik meg hiány-
ként.

Balkay Gézának jutott terjedelmében a
legkisebb szerep. A csendőrkapitány Gil-
lotinics-Gile két vagy három kurta perc-re
jelenik csak meg a színpadon, de azért
Balkaynak is van egy száma - egy függöny
előtti betét, már a végkifejlet köze-lében -,
amikor csak rá figyelhetünk. A zenekar
játssza a sokszor ismétlődő periódust, és
Balkay vár. Le-föl sétál, cigarettára gyújt,
kinéz a nézőtérre, figyel, egyre szúrósabb
szemmel figyel, aztán pár kézmozdulattal
hessegetni kezdi az arca előtt a
cigarettafüstöt. Mintha az akadályozná a
közönség szemmel tartását. Ebben a
jelenetben valójában ezt a „szemmel
tartást" játssza el. Ez is paródia.

Benedek Miklós - aki ezúttal (már nem
először) rendezőként jegyzi az elő-adást-
kitűnő stílusérzékkel állította szín-padra
Kušan darabját. Precíz és szellemes ez a
produkció, amelyben a fény-és
hanghatások éppúgy, mint a megformált
karakterek a helyükön vannak, és az
előadás egységes stílusát szolgálják. A
paródia és a komikum egyik legfontosabb
eszköze Benedek Miklós rendezésé-

ben az ismétlés. Már az első képben él
vele, amikor a szereplők némelyikét a
bejárati ajtó melletti ablakon át közle-
kedteti. Ugyanitt, a nyitóképben ezen az
ablakon les be titkon - az összeesküvést
s zö v ő Ankicát figyelve - Tonka vagy más,
épp a színen nem lévő alak. Az ab-lakon
át történő közlekedés a szállodai
jelenetsorban is visszatér. Ott Zeljics
mindig a másik helyen (vagy a folyosó-
ajtóban, vagy az ablaknál) várja Galóczát,
mint ahol az megérkezik. Ez az is-
métlődésből adódó, egyre fokozódó ko-
mikum akkor tetőződik, amikor az állandó
máshol való be- és kijövetel után Galócza
az utolsó esetben a helyes utat választja -
de eddigre Zeljicsben már (a nézőkhöz
hasonlóan) kiépült a feltételes reflex.

A hangulatfestés paródiája mutatkozik
meg a második képben, amelyben Zeljics
a sötét kocsmában szorongó szívvel várja
a félelmetes rablót. Ez a rettenet nemcsak
Hollósi Frigyes játékában, fal mellé
lapulásában, idegesen ide-oda
tekingetésében nyilvánul meg, hanem a
világításban és a hanghatások kezelésében
is. Ugyanilyen módon „félelmetes" a
következő képben az éjszaka az eszéki
szállóban. A színpad bal oldalán a sötét
folyosó, jobbra az Ardonjak és Frankics
lakta szoba. A színpad jobb első sarkában
- a nézőtérről nem látható - ablakon
időnként kékes fény árad be, és sejtelmes
fuvallat lebegteti a függönyt. A humor
forrása itt a színpadi patron karikaturisz-
tikus használatában van.

Ezek a patronok és a velük való ironikus
játék át- meg átszövik a színészi játékot, a
dalszövegeket, a zenét, a rendezést. A
Galó cza alcíme szerint - énekes komédia
lövöldözéssel és gyilkossággal. Benedek
Miklósnak és munkatársainak produkciója
vérbeli színház, stílusremeklés, kiváló
szórakozás. A budapesti Katona József
Színház Galócza-előadása - ellentétben a
címbeli gyilkossal - nem méreg, hanem
gyógyír, lappangási ideje pedig egyáltalán
nincsen: kedvező hatása azonnal
érvényesül.

Ivan Kušan: Galócza (Katona József Színház)
Fordította: Spiró György. Dramaturg: Fo-

dor Géza. Zeneszerző: Másik János. Zenei
vezető: Simon Zoltán, Zenekarvezető: Fekete
Mária. Díszlettervező: Székely László. Jel-
meztervező: Pilinyi Márta. Mozgástervező: La-
dányi Andrea. A rendező munkatársa: Vajda
Anikó, Rendező: Benedek Miklós,

Szereplők: Újlaki Dénes, Básti Juli, Gás-
pár Sándor, Szirtes Ágnes, Szacsvay László,
Hollósi Frigyes, Végvári Tamás, Balkay
Géza, Dörner György.

CSIZNER ILDIKÓ

Vizsgák és buktatók

Két Mrożek-előadásról

Vannak engedékeny drámaírók. Olyanok,
akik szabadjára eresztik a színpadra állítók
fantáziáját, s nem törődnek azzal, hogy
művüket milyen hangnemben szólaltatják
meg. Slawomir Mrożek aligha sorolható
közéjük. Ő szigorúan csak mrożekül
enged gondolkodni. Sajátos hangulatot
követel magának. Olyat, amelyben a
létező abszurdumnak tűnhet, s a
fantasztikum már-már természetes. Olyat,
ahol a képzelet és a valóság hierarchikus
viszonyában az előbbi a meghatározó.
Nem álomképeket vár el, s nem is
valamifajta bonyolult filozófiai
eszmefuttatást, csupán kétélű, dupla-
fenekű, megcsavart logikájának felfejtését.
Ha ez sikerül, akkor a rendezőnek a
továbbiakban már könnyű dolga van. Ha
nem, akkor legfeljebb csak egy play
Mrożekig juthat el, vagy rosszabb eset-
ben elbukik.

Nemrégiben ketten is vizsgáztak Mró-
żekból. Egy színház és egy rendezőjelölt.
A Józsefvárosi Színház Asbóth utcai Kis-
színpadán a Mészárszék bemutatásával is
azt igyekszik bizonyítani, hogy a népszín-
házi kereteken messze túllépve, színészei
egy másfajta közönségigényt is ki tudnak
elégíteni. S ez az igény kétségtelenül lé-
tezik. Mint ahogy hiányt pótol Ivánka
Csaba vizsgarendezése, a Ház a határon

is. A Színház- és Filmművészeti Főiskola
végzős hallgatói ugyanis érthetetlenül
ritkán vállalkoznak a klasszikus színját-
szástól eltérő formanyelvet követelő ab-
szurd drámák bemutatására. Utoljára talán
Horvai István és Marton László szí-
nésznövendékei vittek színre Pintert meg
Mrożeket. S azóta bizony több mint három
év telt el.

A hiánypótláson kívül még egy közös
vonása van a két rendezőnek. Emberkö-
zelbe, sőt testközelbe hozzák Mrożek
darabjait azzal, hogy a közönséget a
Mészár s z ékbe n , illetve a határon álló ház-
ban helyezik el. Hogy ez nem pusztán egy
rendezői kényszermegoldás vagy egy
végig nem gondolt ötlet, azt az elő-
adásnak kell igazolnia. Mint ahogy azt is,
hogy a rendezőnek és a játszóknak
mennyire sikerül Mrożek-közelbe jutniuk.



A Mészárszék

című darab erősen sarkított , már-már ál
választási lehetőségeket állít kontrasztosan
egymás mellé. Szerelem vagy a lehetetlen,
az elérhetetlen utáni vágyakozás?
Zsenialitás vagy szürke emberi lét? Pa-
ganiniség vagy mészárosság? Hangver-
senyterem vagy mészárszék? Hegedű vagy
bárd? Alkotás vagy ölés? Tiszta művészet
vagy tiszta élet? Ezeket a dilemmákat
kellene feloldania a fiatal Hege-
dűművésznek ahhoz, hogy ráleljen élete
értelmére. Afféle modern Ádámként kép-
zelgi végig a jövőjét, melynek egyetlen
célja a művészet maga. Ennek érdekében
mond le Fuvolaművésznő szerelméről,
ezért hagyja el az anyja teremtette infan-
tilis világot, ezért vásárolja meg a szobor
Paganinitől az életért cserébe a zseniali-
tást, s ezért csalódik. Rá kell döbbennie,
hogy az élet jajszava erősebb, mint a
hegedűszó, a halálhörgés kioltja a
legszebb koloratúrszoprán keltette hatást,
az elállatiasodott emberiség már nem
fogékony a művészi élményre. A másik
oldalra áll . a mészárosok közé.
Művészlelke azonban nem tudja magáévá
tenni ezt az ,,önként vállalt " szerepet, s
mások helyett inkább magából szüli meg a
halált,

A művész(et) tragédiáját, a visszavon-
hatatlan, megfordíthatatlan megsem-
misülést egy parányi ötlet, egy mrożeki
csavar a hátha mégsem apró kérdőjelével
bizonytalanná teszi. A hegedűművész első
csalódása után elhatározza, hogy ezentúl a
képzelete fogja meghatározni a valóságot.
S ha ez így van, akkor az értékek teljes
devalválódása, a művészet kiúttalansága és
önpusztító tehetetlensége lehet, hogy csak
vízió. A színház azonban akkor követ i el
a legnagyobb hibát, ha a Hegedűművész
küzdelmét megfosztja e kettős
jelentéstartalomtól, és - meg-bontva a
Mrożek teremtette egyensúlyt -
hangsúlyozottan látomássá alakítja az
önfeladással végződő útkeresést.

E kettősség, a realitás és il lúzió egy-
mást átfedő jelenléte akadályozza meg,
hogy a művész egy tépelődő, belülről
építkező , lelkiző figuraként jelenhessen
meg. Nem érzéseket, hanem sokkal inkább
téziseket és antitéziseket közvetít a világ
és a művészet kapcsolatáról.

Ez az absztraháltság és kettősség jel-
lemzi a hozzá valamilyen módon kapcso-
lódó többi figurát is. Az Anya és a
Fuvolaművésznő épp annyira ellenfelei
egy-másnak a hegedűművész
kisajátításáért vívott harcban, mint
amennyire össze-köti őket nő iségük és az,
hogy mindketten kompromisszumot
kínálnak a mű-

vésznek: az otthon falai közé húzódó di-
lettantizmust vagy a zenekarban feloldó-
dó sokadhegedűsséget.

Mint ahogy elvonatkoztatott ellen-
mintát nyújt a mészárossá váló Paganini
is. A zsenialitását és virtuozitását áruba
bocsátó életművész példáját. Aki beleol-
vad a hentesek névtelen táborába, aki
halálhörgést hallgat Szeliecki muzsikája
helyett, aki késsel zenél hegedű helyett, és
akinek a helyébe - az, igazi művésszel
ellentétben - bárki beállítható.

Az egyéniben testet öltő általános, a
realitást átható illúzió együttes láttatása
az előadás egyik külső „szereplőjének"

sikerül a legjobban. Khell Csörsz dísz-
lettervező igazi Mrożek-játékteret hoz
létre. Rózsaszín selyempapír falak, gobe-
lin képek és székek, majdnem-perzsa
szőnyeg, üres képkeret, egy letakart mell-
szobor alkot harmonikus egységet a
kötélre aggatott férfi és női
ruhaneműkkel. Ideális létezési tér egy
anyai burokban nevelődő és tétova
kitörési kísérletet tevő szerelmes ifjú
művész számára. Különösen akkor, ha az
áttetsző papír mögül át-sejlik a jövő : a
rideg csempefal, melyet a legkülönbözőbb
mészárosszerszámok díszítenek. S
mindezek betetőzéseképp a művészet
jelképe, hófehér timpanon zárja le a
függőleges teret. A díszlettervező ügyel
arra is, hogy a folytonosság, ha csak egy
gobelin borítású szék, egy képkeret vagy
egy „szószék" erejéig, de mindvégig
megmaradjon. S amikor a Hegedűművész
széttörve a hegedű jét új pályát választ, a
díszlet maga is játszani kezd. A művész
lehántja a rózsa-

szín burkot, hogy mögüle előhívja a rideg
valót. Kár, hogy a rendező nem hagyja
végigvinni az ötletet, és a gyorsabb
átrendezés kedvéért a díszítőket is
bevonja a fontos dramaturgiai funkciót
betöltő jelenetbe.

De Beke Sándor nem csupán saját
rendezői ötletét, de Mrożeket is át-
értelmezi. Már az indításkor felbolygatja
az író teremtette reálszituációt. Bizonyára
a szükség kényszeríti arra, hogy a
Hegedűművész és a Fuvolaművésznő ne
saját maga szólaltassa meg a hangszerét,
hanem csupán imitálják a játékot, és a
duettet a háttérből helyettük mások adják
elő. Ezt a nonszenszitást azonban tovább
fokozza azzal, hogy a színészeket egy
felnagyított-kimerevített, életidegen
pózba állítja he, és a zeneszó alatt báb-
ként mozgatja őket. E feldúsítással a je-
lenet nemcsak hogy a valóságtól teljes
mértékben elrugaszkodottá válik, de ép-
pen az a lényegi momentum sikkad el,
hogy férfi és nő érzéki párviadalának va-
gyunk a tanúi.

A hamis alaphangütéssel magyaráz-ható,
hogy az egész előadás ehhez igazodva, a
szükségesnél és elégségesnél egy oktávval
magasabb hangon szólal meg. Mintha a
rendező nem hitt volna abban, hogy a
néző követni tudná Mrożek
gondolatmenetét, ezért a színészeivel
eljátszatja-túljátszatja a szöveg alattit,
vagy éppen a szöveg ellen mozgatva őket,
komédiába illő gageket rak egymás mellé.
Igy eshet meg, hogy amikor a Fuvola-
művésznő „azonnal és visszavonhatat-
lanul" távozik, akkor a színésznő kénye-

Mrożek : Més z á rs zé k ( J ó zs e f vá ro s i Sz í nh áz ) . Vá nd or Év a (Fu vo l a műv és z nő ) , J ak ab Csab a (Heg edű -
művé s z ) és So mf a i Éva ( M a m a ) ( Ke l e t i Év a fe l v . )



lembe helyezve magát leül egy székre;
amikor az Anya „elájulok" felkiáltással
igyekszik zsarolni a fiát, a színésznő egy
pillanatnyi hatásszünetet sem tartva, azon
nyomban leleplezi a csalást. Ezek az apró
félresiklások egész jeleneteket
átértelmeznek, és a szereplők közötti
kapcsolatrendszereket is elbagatellizálják.
Ettől válik az Anya és a Fuvolamű-vésznő
hiénaharca két hiszterika egymást
túllicitáló szópárbajává, a Paganini-szobor
életre kelése egy púderos csodává, a
filharmónia igazgatójának minden egyes
megjelenése túlharsogott proklamálássá.

Úgy tűnik, hogy a Hegedűművész első
nyilvános fellépésén helyreáll a Mrożek
elképzelte rend. A fehér ruhába öltözött,
zsenialitása teljes tudatában lévő mű-vész
és a véres kötényű, nemrég kimet-szett
májat szorongató hentes találkozása a
pódiumon maga az abszurditás. A szí-
nészek nem próbálják meg érzékeltetni a
szituáció képtelenségét, hanem belenyug-
szanak abba, hogy a helyzet magáért be-
szél. Elegendő, ha a mészáros egykedvűen
elkolbászozgat, eluborkázgat, elke-
nyerezget, miközben a Hegedűművész a
művészet nélkülözhetetlenségéről és
felemelő voltáról próbálja meggyőzni.
Amint a hegedűszót egyre erősebben el-
nyomja az állatbőgés, elhisszük, hogy a
művész nem tehet egyebet, mint leteszi a
hangszerét, és vállgödrébe fenőkést he-
lyezve vonóként végighúzza rajta az ölő-
szerszámot, szoktatva magát az új muzsi-
kához, készülve a másfajta feladatra.

Az azonban már ellenhatás, ahogy a
filharmónia igazgatója harsogó agitációba
kezd, ahogy ökörfejes statiszta szalad
végig a játéktéren, vagy ahogy néhány
„néző" a demagóg felszólításra szabad-
ságának demonstrálásaképp vetkőzni
kezd. A közönség részessé tételének, a
játékba való bekapcsolásának nem túl
szerencsés eszközei ezek. Sokkal inkább
sokkoló az igazgató kezéből magasba
repülő, majd egyelőre még gazdátlanul
aláhulló késeső. A véres kés, amit az al-
tiszt tart a kezében, bizonyítva, hogy a
Hegedűművész megszülte magából a
halált. A zúgolódó hangok, melyek az
elmaradó ölési szertartás bejelentését kí-
sérik. A provokáló kérdés: Akkor hát ki
lép a helyére? Ki a következő? S aztán a
mészárszék csatornájából egyre erősebb
sugárban lezúduló vér, ami jelzi, hogy lesz
folytató.

A rendező talán túlságosan is nagy
figyelmet fordított ennek az erőszakvo-
nalnak a megrajzolására, a kilátástalan,

teljesen pesszimista, a korhangulatot
tükröző vég ábrázolására, s ennek meg-
felelően beszél a kezdetről. A művészi
hitvallásról, a lehetetlen utáni vágyako-
zásról és a képzelet hatalmáról, a szerelem
mindent betöltő erejéről, a két nem kap-
csolatáról, az élet titkairól - hitetlenül,
gúnyolódva, felülről szemlélve. Mrożek
ellenére.

Ez az egyjelentésűvé tétel a kommentáló
stílussal párosulva a színészek játék-terét
is behatárolja. Megvonja tőlük azt a
lehetőséget, hogy figurájukat kiteljesítve
egyszerre legyenek emberek és egy-
szersmind egy idea megtestesítői. Hogy
érzéseket, gondolatokat indukáljanak
anélkül, hogy eközben a megformálandó
alakkal eggyé válnának, de elkerüljék a
szájbarágás buktatóját is. Így mindenki
teszi a dolgát stílusérzéke szerint.

Még leginkább a Hegedűművészt meg-
formáló Jakab Csabának sikerül meg-
éreztetnie, hogy ő egyszerre egyedi és ál-
talános, hús-vér művész, de egyben a
devalválódó művészet is. E talányossá-
gának külső megteremtéséhez Zimmer
Judit igazán artisztikus jelmezei is hoz-
zásegítik. Bohém, a legmodernebb divat
szerint készült alapöltözéke mellé ragyogó
ötletként egy Paganini-ruhát tervezett.
Első fellépésekor ugyanolyan halottfehér
frakkban áll a közönség elé, mint
amilyenben a szobor életre kelt. Jelentheti
ez a szellem, a zsenialitás át-örökítését, a
tiszta művészet szolgálatát, de sejtetheti a
képzelet birodalmát is. Jó érzékkel
öltözteti be a mészárszékben történő
fellépéséhez is. Jelzi, hogy ünnepélyes,
nem mindennapi aktusra készül, de
hangsúlyozza azt is, hogy még nem állt be
a mészárosok közé. Nem véres bőr-,
hanem ezüstcsillogású fémkötény kerül az
ünnepi ruhája elé. S a színész e külsőnek
megfelelően hol harsányan, hol
egzaltáltan, hol átszellemülten, hol pedig
tragédiába illően éli meg a művész szüle-
tését és halálát. Folyamatot ábrázol, ami
az önmegvalósítási szándéktól a társada-
lom által kikényszerített kompromisszu-
mon át eljut a teljes megsemmisülésig.
Ám ez a folyamat korántsem töretlen ívű,
hanem folytonos módosításokkal teli.
Jakab Csaba vehemensen hisz minden út
egyedül üdvözítő voltában, de elfor-
dulásai, váltásai között nincs semmi át-
menet. E cezúrázással éri el, hogy nem
egy ember tragédiáját játssza el, hanem
csupán azokat a téziseket vázolja fel, amik
köré emberek tragédiáját lehet felépíteni.

Az egyik lehetséges út az, amit Paganini
mutat be neki. Hogyan lehet az

értékeket feladva a társadalom kiszolgá-
lójává, mészárossá válni. Kránitz Lajos
ennek az útnak inkább csak a másik felét
járja végig. Paganiniként elvész a külső-
ségek között. Sokkal nagyobb gondot
fordít a megelevenedés szertartására, mint
a luciferi alkura, pedig a kettő közül az
utóbbi a lényeges. Hentese azonban maga
az élet, ami a Hegedűművész föld felett
lebegése mellé kerülve különösen
disszonáns. A színész azzal ér el
elementáris hatást, hogy borjúképű,
halvérű mészárosként fejti ki létfilozó-
fiáját szakmája szükségességéről és a
művészet fölöslegességéről. Ezzel a fa-
lanszteri egykedvűséggel az idomítás
csodáját jeleníti meg.

A két női szereplő, a Fuvolaművész-nőt
alakító Vándor Éva és az Anyát meg-
formáló Somfai Éva mindvégig tévúton
jár. Két különböző játékstílust képvisel-
nek, és mindkettő szükséges is Mrożek
eljátszásához, csak nem így, külön-külön.
Vándor Éva eltartja magától a figurát,
szögletessé, rájátszottá teszi a Fuvolamű-
vésznő mozdulatait, és nem próbálja meg
elhitetni, hogy komoly harcot folytat a
Hegedűművészért. Replikái inkább csak
egy önérzetében megsértett, a csak azért is
megmutatom dacával fellépő nő dühkitö-
rései. Éppen ezért érthetetlenek azok a
valódi könnyek, amiket testének elutasí-
tásakor a mészárszékben csal elő.

Somfai Éva ezzel szemben mélyről fa-
kadóan, belülről építkezik, s egy magánya
ellen küzdő anya drámáját éli meg annak
minden kínjával, gyötrelmével és
komikotragédiájával. E merőben eltérő két
közelítés az oka, hogy csak szerepük
szerint kötnek szövetséget, a két nő való-
jában semmilyen közös vonást nem mutat.

Beregi Péter a filharmónia igazgatójá-
nak szerepét egyetlen sablonba helyezi.
Fortissimóval indít, s ezt végig megtartva
szervezi a kultúrát. E harsányság miatt
azonban elvész a tényleges erő: a rafiné-
ria, a helyzetfelismerési képesség, a
megfelelő hang a megfelelő feladatra.
Pusztán hangerővel ugyanis nem érhető el
a célja: a kultúra kiárusítása és a haszon
lefölözése.

Dávid Kiss Ferenc az altiszt epizód-
szerepében precízen hozza a kisembert. A
kiszolgálót. S ezen belül is van egy je-
lenete. Olyan átéléssel masszírozza az
ölésre készülő Hegedűművész homlokát,
ahogy az egy nagy művészi produkció
előtt megszokott. Ragyogó színészi ötlet.
És mrożeki.



A Ház a határon

bohózat, a darabot magyar nyelven
megjelentető folyóirat szerint. A szerző
műfaji meghatározása szerint viszont nem
dráma, hanem egy korábban meg-jelent
elbeszélésének filmes-televíziós változata,
mely színpadra is állítható, ha a társulat
színházon kívüli eszközöket is alkalmaz,
hogy sikeresen átültethető legyen a mai
valóságba.

Ivánka Csaba rendező hallgatóként
egyiket sem tekintette megmásíthatatlan
előírásnak. C) a bohózaton felülit akarta
megrendezni, mindenfajta színházon kí-
vüli eszköz nélkül, az alkalmi társulat
játékerejére támaszkodva. A szituációt
érezte aktuálisnak. Ahogy egy felülről,
hatalmi szóval hozott döntés ránehezedik
egy család mindennapjaira. A kiindulás
abszurd: a nagyhatalmak egyezménye
alapján határsorompóval vágják ketté a
lakók otthonát, más-más fennhatóság alá
kerül a szoba és a fürdőszoba, a heverő és
a szekrény. A folytatás ebből már lo-
gikusan levezethető. A döntés nyomán
működésbe lép a gépezet, s a család már
nem maga, hanem mások által irányítottan
éli az életet. S ahogy az új honfoglalók
berendezkednek, vám- és határőrséget
telepítenek, úgy válnak a család tagjai
egyre .idegenebbekké saját otthonukban.
Apró szabályszegéseik kiszolgáltatottsá-
gukon és fokozódó megaláztatottságukon
semmit sem segítenek. S az oktalan sza-
bályok nemcsak házon belül termelik ki az
ellenszegülőt, de megjelenik a valódi
bűnöző: az új helyzetet kihasználó Csem-
pész illegálisan teszi azt, ami annak előtte
senkinek sem volt tilos. Lehet-e folytatni,
s ha igen, hogyan e megváltozott,
tilalomfákkal és katonákkal teli világban
az életet? Mrożek szerint nem. A legjobb,
ha a kisember kimenekül a házból, és
amilyen sebesen csak teheti, eltűnik a
horizonton.

Hogy miért pont a férfinak kell elme-
nekülnie a háromgenerációs családból ?
Mert a drámaíró neki szánta a főszerepet.
Én - nevezi meg a központi figurát, s
hozzá viszonyítottan helyezi el a feleség,
az Anyós, az Após és a Gyerek(ek)
alakját. Az ,,én házam" alapmondatból
kiindulva, a férj szemszögéből vizsgálja a
körülöttük kialakuló felfordulást. Így
amikor mások házává válik az ott-hona,
természetes, hogy el kell hagynia.

Ivánka Csaba családcentrikusabban
szemléli az eseményeket. Felfogása szerint
a Férj csak egy a benn lakók közül. Ennek
megfelelően dramaturgja segítségével
jeleneteket vesz el tőle, hogy má-

sokkal elmondatva vagy megosztva
helyrebillentse a megbomlott családi
egyensúlyt. E pater familiasi minőség
felszámolásával átalakítja a végkifejletet
is. A család megfélemlítve, de elfogadva
(?) a történelmi helyzetet, új
„családtagokkal" kiegészülve házon belül
marad.

Bizonyára az aktuálisabbá tétel és nem
csupán a színésztakarékosság vezeti akkor
is, amikor az eredetinél kevesebb
szereplővel játszatja el a darabot. A
Mrożek megszabta négy helyett csupán
két nagyhatalom diplomatája ül le a le-
kerekített konyhaasztal mellé, hogy vég-
érvényesen rendezze a határhelyzetet. Ez
a két diplomata jelenik meg a későbbiek
során határőrként és vámosként, illetve
utászkapitányként. Ezzel a dramaturgiai
megoldással a rendező egyenes kap-
csolatot teremt a döntést meghozók és a
végrehajtók között. A redukcióval azon-
ban egy mrożeki gondolat is eltűnik. Az,
hogy újabb és újabb idegenek szállják
meg és teszik elviselhetetlenné az addig
oly családias környezetet. Ezt a hiányt az
előadásnak kell pótolnia.

Mint ahogy a rendező és a dramaturg a
színészek feladatává teszi a lakás más
helyiségeiben történő események hiteles
tolmácsolását is. Az idegenek nemcsak
tanácskoznak, de minden ellenkező hí-
resztelés ellenére fegyverkeznek is. Alá-
aknázzák a mellékhelyiséget, puskát sze-
geznek a lakókra, sőt lőnek is. A dráma-
író ennek érzékeltetésére a lakás többi
részét is kihasználta, sőt néhány filmes
eszközt is bevetett.

Ivánka Csaba ezzel szemben csak a
lakás egyik helyiségét szállja meg. Már

a nézők bebocsátásakor az asztal mellé
ülteti a férjet, kezébe egy folyóiratot (a
drámát megjelentető Nagyvilág 1985. évi
6. számát) ad, hogy elüttesse vele a lassan
múló időt. Modernek és posztmodernek ...
Metanyelvi kifejezések - mormog néhány
címszót maga elé a családfő, hogy aztán
rálelve a Ház a határon című műre,
hangosabbra váltva felolvassa Mrożeknek
a darabra vonatkozó műfaji
meghatározását. Játék következik, hang-
súlyozza ez az indítás. No meg felvállal-ja
azt is, hogy az író javaslata ellenére
szegényesen, technika nélkül fognak ját-
szani. Helyette inkább ötletekkel operál.
Színészivel és néhány rendezőivel. Ilyen
az a kakukkos óra, ami a szoba hátsó falán
függ, és azon túl, hogy a jelenetek végén
jelzi az időmúlást, meg-lepő dolgokra is
képes. A szoba legkülönbözőbb pontjairól
szólal meg, természetesen emberi hangon.
Megtöri a drámai hatást, és figyelmeztet
arra, hogy egy mrożeki játék nézői
vagyunk.

És Ivánka Csaba eljátszik a gombócok-
kal is. A gombócokkal, melyeket a család
az idegenek megérkezése előtt min-
dennapos vacsoraként, számolatlanul fo-
gyaszthat, a határ létesítésével azonban
vámköteles áruvá válnak. A rendező a
szabadságjogok fokozatos csökkentésé-
nek szimbólumát látja e családi eledel-
ben, és ennek megfelelően hangsúlyozza a
fokozatokat. Hogyan tudja az Após ki-
játszani a vámosok éberségét, hogyan
terjed a gombócvám felemelésének rém-
híre, hogyan szigorodik az ellenőrzés oly
mértékben, hogy már az Após csalafinta
módszere sem válik be.

Ügyes fényjátékkal oldja meg a Csem-

Mrożek: Ház a határon (Egyetemi Színpad). Pusztai Péter, Papp Zoltán, Sándor Böske, Tóth Viktor
és Csoka Ibolya. (Hajtmanszki Zoltán felv.)



pénz határsértő manőverét is. Az egyik
oldalon a közeledő-távolodó, ellenség után
pásztázó fénycsóva, a másikon a három
színész egymást fedező ágyjelenete teremti
meg a félelem és a komikum egységét.

Ennek a kettősségnek a fenntartása
azonban nem sikerül mindvégig a ren-
dezőnek. Militarizálódik a határövezet, az
ellenséges csapatok katonái szállják meg a
határ két oldalát. Ezt tudhatjuk meg a Férj
és a Feleség aggodalmaskodó
párbeszédéből meg néhány igen rosszul,
erőtlenül megoldott külső hanghatásból.
Ivánka túlságosan is a nézői fantáziára
támaszkodik, s ezért az addig oly pontosan
követhető, jelenetről jelenetre erősödő
terror tovább már nem fokozódik. Pedig
tetőpontját éppen ekkor kellene elérnie. A
Férj ugyanis ettől a túlerőtől roppan meg, a
Kapitány fenyegető fegyvere már csak
ráadás, ami térdre, sőt négykézlábra
kényszeríti, jelezve, hogy nincs menekvés,
nincs dezertálás. S talán a rendezőnek itt
kellene az előadás végére pontot tennie. A
szereplők asztal körül lejtett körtánca
ugyanis feloldja a hangulati hatást, s újból
megerősíti, hogy csak egy játék szemlélői
voltunk. Ezúttal feleslegesen.

Feleslegesen azért is, mert a színészei -
jól beszélve Mrożek nyelvét - mind-végig
játékosan félnek és félelmetesen játszanak.
Egyensúlyoznak a komikum és a tragikum,
a képtelenség és a realitás között.

Különösen a Férjet alakító Papp Zoltán
és a Feleséget játszó Csonka Ibolya érzi
otthonosan magát a határral felosztott
házban. Papp Zoltán szabály- és
vendégtisztelő kisemberként ábrázolja a
Férjet, aki mérsékelten morgolódva lázad,
s aztán szép csendesen mindent tudomásul
vesz. Épp ezért érezzük úgy, hogy a darab
végén az első figyelmeztető állj!-ra
megtorpan, és a sötétségbe boruló házban
marad.

A színésznő butácska háziasszonya
eleinte még élvezi is a körülöttük kialakult
helyzetet. Alázatának és nagyrabe-
csülésének minden jelét kimutatva fogad-
ja a neves vendégeket. De aztán őt is
megérinti a félelem: eltorzult arccal vár-ja
bűnsegédi minőségének leleplezését a
Csempész bújtatásakor, és megszeppenve
válaszolgat a határőr kérdéseire, amikor
virágjukat indul meglocsolni a határ túlsó
oldalára. Csonka Ibolya Felesége azonban
e fenyegető jelek ellenére is megmarad a
lakás külcsínét féltő asszonykának, és
közben nem veszi észre,

hogy a legjobban magát kellene féltenie.
Az Após (Pusztai Péter) a sokat megél-

tek tapasztalatával fejti ki aknamunkáját a
betolakodók ellen. Ahogy gombóc-jussát
a vámellenőrzés alól kivonja, majd ahogy
kétségbeesetten tájékoztatja a családot a
szigorodásról szóló mendemondákról,
abban együtt van jelen leleményesség és a
legyőzettetéstől való félelem.

Az első ártatlan áldozatot, a példás in-
cidenst, az Anyóst alakító Sándor Böske
csöndesen beleolvad a családba, hogy
kiválása annál váratlanabb és megrázóbb
legyen. A lövés után úgy támolyog be a
szobába, hogy nem tudni bizton, mi
történt vele. Megrettent a félelemtől?
Rosszul lett? Csak a többiek ijedt tekin-
tetéből és szavaiból értesülhetünk arról,
hogy lelőtték, és megölése nem más, mint
határsértése miatt véghezvitt történelmi
precedens.

A diplomatákat alakító színészek oly
magától értetődőn kezelik sajátjuk-ként a
határ menti házat, hogy csendes, udvarias
erőszakosságuk ellen még tiltakozni sem
nagyon illene. Ők alakítják a nyomukba
lépő végrehajtó személyzetet is. Czibulás
Péter Vámos-Határőre az ab-szolút
bürokrata, míg Izsóf Vilmos Utász-
kapitánya a haderő. Mindkettőjük játéká-
ban a hivatalos minőség hangsúlyozása
dominál, s félelmetességük inkább csak a
család tagjainak reakciójából mérhető le.
No meg a Csempészéből, akit Solymosi
Tibor paplan alá bújva, a Férj és a Feleség
felé viszont az ügyeskedők magabiz-
tosságával és elszántságával formál meg.

A Ház a határon az ott élők erejére tá-
maszkodva felépül. Mi, nézők csupán
asszisztálunk ehhez. S ezt megtehetnénk
kívülről is. Nem éreznénk kirekesztett-nek
magunkat, s közömbösnek a történetet. A
rendező pedig jobban kihasznál-hatná az
életterét. Mrożek mindkettőt elbírná.

Slawomir Mrożek: Mészárszék (Józsefvárosi
Színház)
Fordította: Pályi András. Díszlet: Khell
Csörsz. Jelmez: Zimmer Judit. Zene: Sel-
meczy György. Rendezte: Beke Sándor.

Szereplők: Jakab Csaba, Vándor Éva,
Kránitz Lajos, Beregi Péter, Somfai Éva,
Dávid Kiss Ferenc.

Slawomir Mrożek: Ház a határon (Egyetemi
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Fordította: Józsa Péter. Dramaturg: Bartos
Erzsébet. Díszlet, jelmez: Domonkos Lász-
ló. Rendezte: Ivánka Csaba fh. Tanár:
Ádám Ottó, Pethes György.
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SZÁNTÓ JUDIT

Még nem vagyunk kinn
a vízből

Bond drámája Pécsett

Nemcsak magyar drámáinkat, dráma-
íróinkat sújtja a sokgyökerű megkésettség;
a jólfésültség, a szalonképesség, az
ártalmatlanság felé sodró erővonalak, mint
köztudott, a kócosabb, nyersebb,
keményebb szavú külföldi szerzőket is
sikerrel tartják távol színpadainkról.
Ionesco friss léptű kortárs helyett ősként
cammogott be hozzánk (szerencsére a
kaposváriak még ügetésre tudták sar-
kantyúzni). Valahol valakik állítólag egy-
szer úgy vélték, hogy a lelkesen - s majd-
nem idejében - felfedezett Kroetzből
három túl sok egy évadban, s az egy-szeri
- úgymond - dömping menten út-ját
szegte; s míg a szirupos könnyfakasztók s
a fád alsónemű-villogtatók vízum nélkül
sétálnak át határainkon, a szerte-len
szerzők sorra elakadnak a vámon: a nagy
lengyelek, Wyspianskitól Witkiewiczen át
Różewiczig, Arden, Arrabal, Ghelderode,
Valle-Inclán, Orton és még mennyien
mások. Tudjuk, tudjuk: egy-szer majd
megjönnek ők is, hisz előbb-utóbb
megjönnek, magyarok és külföldiek,
mind. De nem egy példa mutatja: egyre
készületlenebb színházakat és nézőket
találnak, és ha aztán az előadások épp
romlékonyabb elemeiket hozzák felszínre,
kajánul mosolyognak az óvatoskodók:
lám, erről igazán nem volt kár lekésni. És
az ördögi kör forog tovább.

Az elszalasztott művek között azért
szerencsére vannak olyanok, melyeknek
nem arra hagytunk időt, hogy divatje-
lenséggé áporodjanak, hanem - bár ez nem
a mi érdemünk - arra, hogy éppenséggel
romolhatatlan klasszikusnak bi-
zonyuljanak, és Edward Bond e korai,
immár több mint húszesztendős műve, a

Saved közéjük tartozik. (Engedtessék meg,
hogy írásomban végig ezen a címen
hivatkozzam rá, nemcsak mert a Kinn
vagyunk a vízből hosszú és ragozhatatlan,
hanem mert az egyetlen szeplő Osztovits
Levente bravúrosan kongeniális
fordításán; fedi ugyan az eredeti, vagy-is
körülbelül a Megváltva avagy (Üdvözítettek
jelentését, csak épp annak szakrális
iróniája helyett bohókás-szentenciózus
csengéssel, amely a szerző stílusától és
anyagkezelésétől teljesen idegen.)


