
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
Színpad)

Fordította: Józsa Péter. Dramaturg: Bartos
Erzsébet. Díszlet, jelmez: Domonkos Lász-
ló. Rendezte: Ivánka Csaba fh. Tanár:
Ádám Ottó, Pethes György.

Szereplők: Papp Zoltán m. v., Csonka
Ibolya m. v., Sándor Böske, Pusztai Péter
m. v., Czibulás Péter m. v., Izsóf Vilmos
m. v., Solymosi Tibor, Tóth Viktor.

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.)



A késedelem máskülönben is jót tett
Bond iszonyatosan súlyos remekének, bár
nagyon is szomorú okokból: a dráma
nálunk is közvetlenebbül aktuálissá vált,
mint amilyennek megírása idején hatott
volna. A prófétikus írók, tudjuk,
„mindössze " csak másoknál
érzékenyebbek koruk és társadalmuk
látens áramlataira, és az Angliában is
sokkal derűsebb, optimistább hatvanas
években Bond még saját hazájában sem
lehetett próféta. Az igen jó és okos pécsi
műsorfüzet is idézi az 1984-es londoni
repríz egy kritikusát, aki bevallja: 1965-
ben, a bemutató ide-jén ő is osztozott az
általános felháborodásban, s csak ma
fogja fel igazán, mit is akart mondani az
író; .. ma már hajlandók vagyunk
odafigyelni, míg korábban szélsőségektől
meg kivételes esetekről motyogtunk ".
Nos, mi, Magyarországon nem is
motyogtunk, s ha egyszer, egyetlenegyszer
megjelentek a színpadon a mi
„üdvözítettjeink", háborítatlan
lelkiismerettel hárítottuk a felelősséget az
Ezer évre . De Karinthy Ferenc úttörő
műve óta még szociográfikus-
dokumentáris szinten sem próbált
hasonlót a magyar dráma, holott e mű-
fajok. legalább egyszeri esetté degradálják
tárgyukat. Ilyen egyszeri hazai eseteket
sorol fel a műsorfüzet is: utcán felejtett
csecsemőt, szülői felelőtlenségből
fagyhalálra ítélt kisdedet, brutális gyer-
mekgyilkosságot (de említhette volna az
agyonvert, majd az erdőben elkapart
osztálytárs esetét is) . Angliában mind-
ezeket m á r megírták volna, de Edward
Bond, akinél szigorúbb, aszkétikusabb
moralista kevés van a mai drámairoda-
lomban, ennél sokkal többet tett, mikor
magas irodalmi színvonalon, az elvonat-
koztatás művészi megformáltságával
mond ítéletet általában arról a társada-
lomról, amelynek bizonyos jelenségei és
tendenciái ha ritkán, ha egyenként
esetlegesen is, de egészében mégis elke-
rülhetetlenül csapódnak le egy-egy szél-
sőséges szörnytettben.

Mert hiszen nyilvánvaló: a Saved nem
egy csecsemő megkövezésérő l szól (bár a
cím kétségbeesett iróniáját úgy is értel-
mezhetjük, hogy a megkövezett kis vér-
tanú már megváltódott-kiváltódott e sötét
világból). Szörnyű , hogy egyetlen.
csecsemővel ilyesmi megtörténik; de
sokkal szörnyűbb, hogy embertársaink
nem csekély hányadától telnék ki hasonló
tett, még szörnyűbb, hogy embertársaink
ennél is tekintélyesebb hányadától telnek
ki kevésbé brutális kevésbé látványos
erőszakmegnyilatkozások, és a legször-

nyűbb, hogy a társadalom nagy része
mindezt eltűri, és nem próbál tenni elle-
ne. Igaz, Bond körei közvetlenül nem
tágulnak eddig. A csecsemőt konkrétan
öt brutális huligán gyilkolja meg, s ők
valóban „csupán " a rendőri krónikába
tartoznak; de a gyermeket saját anyja fe-
lejtette ott prédának, s a dráma legro-
konszenvesebb alakja nézte végig gyáván
a rémtettet a bokrok mögül; és a meglett
korú felnőttek, az anya szülei
rezzenéstelenül térnek napirendre az ügy
fölött, „rendes lány, csak könnyelmű ",
véli az anya, Len bűnrészessége pedig fel
se merül bennük. Itt lezárul a tett része-
seinek köre, de csak virtuálisan, hiszen
Mary és Harry háza, a huligánok járta
park nem légüres térben áll. A szereplő-
ket egy atmoszféra kondicionálja, egy
társadalmi berendezkedés, amely gon-
doskodik róluk, „üdvözíti " őket tévével,
frizsiderrel, motorbiciklivel, akár még
autóval is, no meg focival, mozival, vur-
licerrel, divatos ruhákkal és megfelelő
élelemmel, sőt , úgy lehet, holnap még
többet is juttat nekik e javakból, csak
emberségük megőrzése nem szerepel a
jóléti programokban; az egyéni cselek-
vés mezeje biológiai és fogyasztói auto-
matizmusokra szűkül, közösségi cselek-
vésre legföljebb a galerik kebelén belül
nyílik mód, és nem teremtődik semmi-
féle e l l ensú lya XX. századot egyeteme-
sen belengő erőszakkal szemben. Találó-
an írja Bond: „.. . e g y csecsemő meg-
kövezése egy londoni parkban
nyilvánvalóan tipikus angol
understatement; csekély horderejű
rémtett ez, ha a német városok »stratégiai
« bombázásával vetjük össze." És
hányféleképp helyettesíthető még be ez a
vád!

Avatott tollakból eredő szociológiai
elemzések mutathatnák ki és teszik is
egyre sűrűbben, egyre pontosabban ,
hogy merőben másként berendezett
társadalmunkban milyen tartós és
átmeneti hatások növelnek nagyra
hasonló tendenciákat, melyek immár
nálunk se fel-

tétlenül a végletes szegénységbő l
fakadnak, hanem a már elért vagy
mindenesetre elérhetővé vált anyagi
biztonság szomorú (kísérőjelenségei.
Csecsemőt nálunk még nem köveztek
meg, és bűnügyi ritkaság a másmilyen
gyermekgyilkosság is; de a járműveken,
boltokban, hivatalokban tombold
durvaság és lelketlenség, az öregek
rendszeres megalázása, a családi
kapcsolatok kiüresedése, a mindennapi
érintkezés elfajulásai mind a Savednek
nevelhetnének értő közönséget.
Nevelhetnének - mert ez a reakció, mint
tudjuk, korántsem automatikus. A tévé
elé. telepedve, a moziba betérve, a
színházba betévedve a hétköznapok bün-
tetőjogilag feddhetetlen banditái a meg-
szépítő idilli-e, a giccsre vagy legjobb
esetben is a gondűző szórakozásra szom-
jasak; Bond és társai többnyire a meg-
térteknek prédikálnak. A Saved szereplői
nem kérnének a Savedből ; Harryt , ha
neki fizetnének, se lehetne becsalni,
Mary felháborodna, Pam blazírtan
elhúzná a száját, Fred trágárul
közbekiabálna, Pete-ék pedig, ha
hozzáférnének, meg-köveznék - a
szerzőt. No és Len? Hát igen. Len talán
csendben végignézné a darabot. Len
talán még e] is gondolkodnék rajta. Len
a mi reményünk is; első-sorban neki
kéne segítenünk.

Vagyis hát bármilyen igazat s egyre
nyilvánvalóbban igazat szól is Edward
Bond, a Saved ma sem lehet népszerű da-
rab, se odahaza, se másutt. Aminek van
egy kétségtelen előnye: bátran ]ehet lé-
nyeghíven játszani, mert ha nem ezt te-
szik, a darab akkor se hoz be sokkal több
nézőt. Anélkül, hogy receptet tudnék
mondani, hogyan kellene itt és most, és
pláne 1986 első felében Pécsett eljátszani
a darabot, a közelítés és a távolítás koor-
dináta-rendszerének pontosan melyik ke-
reszteződésére kellene helyezni az előadás
fókuszát, mégis az a véleményem: Szőke
lstván rendezése itt tévedett. A szüksé-
gesnél. könnyedebbé, súlytalanabbá tette
ezt a nehéz, puritán és kínos remeket; a

Bond: Kinn vagyunk a vízbő l (pécsi Nemzeti Színház). Balikó Tamás (Len) és Füsti Molnár Éva (Pam)



tetszetősségnek áldozott egy olyan mű
esetében, amely tetszetősségével nem
hódíthat, illetve tetszetősségével sem

hódíthat.
Elhibázott már Kerényi József szín-

padképe is. A modern vonalvezetésű,
geometrikus csőváz falak alig hordoznak
jelentést, illetve a bezártságot csak na-
gyon pongyolán, pontatlanul sugallják, és
esetlegesek a berendezési tárgyak is: a
biedermeier heverő, a modern formájú
bőrfotel, a csavart lábú, vadonatúj
ülőgarnitúra, a hófehér, frissen lakkozott
ajtók a maguk heterogén voltában
sugallhatnak ugyan valami szedett-vedett
gyökértelenséget, de mert a stílusok
keverése ma divat is, tehát ugyanennyire
bizonyos választékosságot is kifejeznek.
A szoba semmiképp sem fogadtatja el
magát a Harry-Mary-Pam család egyedül
lehetséges miliőjének, nem gazdagít-ja a
mű jelentéstartományát, nem szólva arról,
hogy a mindössze egyetlen jelenetben - s
ott is ügyetlenül - játszó felső szint a
maga gazdaságtalanságában vét a drámai-
színpadi ökonómia ellen (amely-nek itt
döntő szerepe lenne). Ha hiányzott az
átfogó szcenikai látomás - egy
uniformizált olcsó modernség általános
benyomása célszerűbb lett volna.

Ám ha a színpadképtől eltekintünk,
jelzi már az első jelenet is, merrefelé sik-
lik ki az előadás. Rögtön abszolút fősze-
replővé lép elő a divány: Pam, a hősnő
úgy hentereg, viháncol, ölelkezik az
utcán frissen felcsípett Lennel, mintha
már-már nimfomániásan élvezné a nemi
játékot. Holott Bond drámája az emberi
lét alatti vegetálásról szól, ahol az em-
berek tompultan, legföljebb biológiai
jóérzéssel végzik az automatikussá vált
napi gesztusokat, s Pam, mint ez rövi-
desen kiderül, az égvilágon semmit nem
érez Len iránt, akihez legföljebb a célta-
lan unalom sodorta. Egy későbbi mozza-
nat már-már parodisztikusan jelzi, hogy
Szőke valóban hagyományos valőrnek

tekinti a bondi szexualitást: a börtönből
frissen szabadult Fred a kávézó padlójára
teperi új barátnőjét, és szemmel láthatóan
csak a színházi konvencióknak tett en-
gedmény, hogy az aktus nem perfektuáló-
dik. Pedig hát Bond szupernaturalizmu-
sában csecsemőt parkban megölni lehet,
de nyilvános helyen egy szabadult fe-
gyencnek közszemérmet sérteni aligha;
arról nem szólva, hogy nem erről van szó.

Túl színesek, szinte romantikusan
egyediek az érzelmek Szőke színpadán.
Ösztönök és impulzusok helyett szen-
vedélyeket látunk. Pam valóságos félol-
dalas love storyt él meg Fred iránt, Len
kutyahűségű ragaszkodását Pamhez pedig
Balikó Tamás már-már egy a perditák
megváltására elkötelezett Miskin herceg
tiszta hevületével ábrázolja. Csak-hogy a
nagyon rokonszenves fiatal színész
ekképp olyan Lent állít elénk, aki kivont
karddal rontana elő a bokor mögül, és
soha nem nézné tétlenül imádott-ja
gyermekének meggyilkolását (kivált,
hogy a gyermek iránt őszinte vonzalmat
érez, és apasággal is gyanúsítja magát).
Kétségtelen, hogy Len a dráma legnyi-
tottabb, külső hatásokra még fogékony
szereplője, aki próbálna maga is moz-
dítani valamit világán, de Bond azért
nagyon tudatosan fogalmaz: Len értel-
metlen ragaszkodása Pamhez csakúgy,
mint Pam hisztérikus ragaszkodása Fred-
hez végeredményben egy tőről fakad: a
szellemi-lelki tompultságból, a rögzült
infantilizmusból vagy, másképp fogal-
mazva, az empátia teljes hiányából; a
Bond ábrázolta típusok egyszerűen kép-
telenek felfogni és magukban feldolgoz-
ni, hogy a másik ember külön, autonóm
világ, monomániáik a mozdíthatatlan
énközpontúságból erednek, s ez alól Len
sem kivétel. Ám a pécsi előadásban mono-
mániák helyett szerelem van jelen, mint
pozitív, egyezményes, nézői rokonszen-

vet provokáló érzelem. A kelleténél
finomabb, elegánsabb, helyenként már-
már intellektuális Gergely Róbert külön-
ben illúziót keltő Fredje is, akit a rendező
és a színész amúgy okkal különít el tár-
saitól; Pete, Colin, Barry és Mike annyival
pőrébben agresszívabbak Frednél,
amennyivel frusztráltabbak - Fredet hím-
ként aratott permanens sikerélményei j ól-
lakottabbá teszik, s ennek köszönhető a
civilizáció vékony máza a benne is lap-
pangó agressziók fölött.

Két kitűnő profi művész játssza Pam
szüleit: Vári Éva és Győry Emil. Bondnál
teljes az élettani-szociológiai ív: a brutális
huligánokból, a magukat elengedő,
gátlástalan kiscsajokból, mire kö-
zépkorúvá érnek, sivár, lepusztult bel-
világú, ám a törvényes rendbe immár
beilleszkedő, szerény tulajdonukat éberen
és gyanakvón óvó felnőttek válnak; ám a
hamu alatt itt is parázslik az agresszióra
kész frusztráltság. Ehhez képest Vári Éva
kacér, tűzrőlpattant, kedélyes kispolgári
hölgyikét mintáz, Győry Emil pedig
csehovi és gorkiji színekből kever
filozofikus hajlamú ősz bölcset. Jól ismert,
érett művészi eszközeikkel mindketten
körüljárható, hiteles figurákat alakítanak -
nem is egy, inkább két másik darabból.

Az előadás szerencséjére Bond epikusan,
magukban is megálló sűrű és tömör
jelenetekben építkezik, s így, mivel jó
színészekről van szó, néhány jelenet az
átlag fölé emelkedve már-már felágas-
kodik egy hitelesnek tetsző Bond-stílus-
hoz. Különösen szépen megoldott Len és
Fred horgászdialógusa, amelyhez illik a
más képekben disszonáns „humanizált"

hangvétel; a két fiú kapcsolata ugyanis
valóban emlékeztet a férfibarátságra, hála
Fred leereszkedő jóindulatának, illetve
Len ugyancsak jóindulatú hódolatteljes
irigységének - ezek már-már emberi
érzelmek, s a két színész itt jut el alakítása
csúcspontjára. Meglehet, más jelenetekben
is jobban kibontakozhatnának, ha Füsti
Molnár Éva mint Pam nem érné be
külsőségekben rikító, de alapvetően
jellegtelen jelzésekkel.

Színészi szempontból ugyancsak jól
megoldott a hírhedett megkövezési jelenet,
sőt, a bondi figurákat voltaképp a
bandatagok alakítói találják el legjobban,
elsősorban Bánky Gábor (Barry), de
mellette Csuja Imre (Colin) és Matoricz
József (Mike) is - pontosan olyan
artikulálatlanul, monolitikusan ember-
alattiak, mint az a létezés, melyet Bond
szándéka szerint hordozniok s vádolniok

Bánky Gábor (Barry), Csuja Imre (Colin), Jeney István (Pete) és Matoricz József (Mike) a Bond-
darabban (Tér István felvételei)



kell egyszerre - bennük valóban ráis-
merhetünk sajna egyre sűrűbben s egyre
több helyszínen felbukkanó, gátlástalanul
trágárkodó, nőket és öregeket pimaszul
inzultáló, járműveken exhibicionistán
egymásra tapadó, mozikban ápolatlanul
nyerítő, egyszerre szánalmat és iszo-
nyodást keltő ifjú honfitársainkra, aligha-
nem még élesebben, mint azokban az
osztrák és német színházakban, amelyek a
cselekményt honi környezetbe helyezték, s
a dialógust helyi dialektusokba
transzponálták. Rendezői szempontból
azonban ez a kulcsfontosságú jelenet sú-
lyos ritmushibában szenved, hiányzik
belőle a démoni-hisztérikus fokozódás, a
rombolás öngerjesztő eksztázisa, amely
olyankor szabadul el, amikor a galerilét
védelme alatt egyszer csak kioldódik az
amúgy is gyenge civilizációs gátlás. E je-
lenet írói sajátossága, hogy hátborzongató
naturalizmusa és szublimált meta-
forikussága csak együtt, egymást erősítve
valósulhatnak meg; a túl óvatos kezelés
miatt azonban itt e lehetőség csak jelezve
van. Amellett szinte érthetetlen zavar
támad azáltal, hogy Szőke a negyedik
huligán, Pete szerepét Jeney Istvánra bízta.
Igaz, Pete Bond szerint is idősebb
valamivel a többieknél: míg azok 1 8 - 2 1

évesek, Pete a leírás szerint 25, s tény az
is, hogy az ő indulatai a legjegesebben
szadisták. Jeney azonban nem öt, hanem
legalább tizenöt évvel látszik idősebbnek
társainál, piperkőcös öltözékével is kirí
közülük, s így az a furcsa és semmivel
sem indokolt benyomás keletkezik, mint-
ha a srácok egy idősebb, perverz férfi
vezetésével és felbujtására cselekedné-
nek.

Vegyes benyomásokat kelt tehát a Saved
magyarországi bemutatója, de annyi
bizonyos: sikerült megoldásai csak-úgy,
mint alapvető hibái tanulságosak, mind a
dráma és a szerző további hazai sorsa,
mind színjátszásunk egész állapota és
közönségkapcsolatai szempontjából.
Annál fájdalmasabb, hogy - a pécsi szín-
ház nem lévén divatban - e tanulságok
megfogalmazására alig akad vállalkozó.

Edward Bond: Kinn vagyunk a vízből (pécsi
Nemzeti Színház)

Fordította: Osztovits Levente. Díszlet:
Kerényi józsef m. v. Jelmez: Fekete Mária
m. v. Zene: Darvas Ferenc, Gasner János.
Rendező: Szőke István m. v.

Szereplők: Balikó Tamás, Gergely Róbert,
Győry Emil, Jeney István, Csuja Imre,
Matoricz József, Bánky Gábor, Füsti Molnár
Éva, Vári Éva, Dévényi Ildikó.

CSÁKI JUDIT

Megalkuvásokkal

A Vértestvérek Pécsett

Willy Russell musicalje részint jellegze-
tesen angol képződmény - nyilván jól
megél persze a tengerentúlon is, és nem
pusztán a nyelvi közösség miatt. Más-
részt pedig a műfaj iskoladarabjának te-
kinthető, több értelemben is. Hordja ma-
gán és magában a musical cselekményé-
nek, dramaturgiájának, zenei és szöveg-
beli szerkesztésének megannyi tipikus
jegyét, sőt nem is igen több e tipikus je-
gyek halmazánál, azaz szinte laboratóri-
umi munka. Pont az és annyi van benne,
ami és amennyi kell. Még az is a műfaj
szabályai közé tartozik, hogy kiszámítható
fordulatai a kiszámíthatóságon belül
mindig tartogatnak egy csipetnyi „kvázi-
meglepetést", hagyományosnak tekinthető
szereplőinek pedig többnyire akad egy-
egy egyénítésre alkalmas jellemvonása.

Az „importáru"

Akárcsak a műfaj klasszikusai, a
Vértestvérek szerkezete is szimmetrikus. A
szimmetria középpontjában ezúttal nem
egyetlen pont áll - mint, mondjuk, a Hair
történetének fordulópontja, Claude be-
vonulása a hadseregbe -, hanem tengely,
tehát párhuzamos szerkesztésű történet.

Adott benne két asszony. A szegény és
termékeny Anya, és a gazdag, ám gyer-
mektelen Mrs. Lyons. Kapcsolatuk és a
konfliktus forrása e két ellentétes adott-
ságpárból fakad, s a cselekmény alakulá-
sának megfelelő módosulásokkal végig is
vonul a darabon. Az Anyának már hét
gyereke van - egyedül és nyomorogva
neveli őket-, nem is akar többet, amikor
kiderül, hogy ismét terhes, sőt ikrei lesz-
nek. Mrs. Lyonsnak viszont nem lehet
gyereke - csak pénze van, férje (éppen
távol néhány hónapra) és makacs vágya a
gyerek után. Amikor az Anya elpanaszolja
neki, hogy ráadásul ikrei lesznek, a
hirtelen támadt ötletből hamarosan meg-
állapodás, sőt esküvel szentesített ígéret
lesz: az Anya neki adja majd az egyik
gyereket, úgy, hogy soha senki nem tudja
meg: nem Mrs. Lyons szülte. A férj
távolléte és a körülmények egyébként is
szerencsés összejátszása lehetővé teszi,
hogy Mrs. Lyons - a színpadon kívül

- eljátssza a terhességi és szülési komé-
diát, majd a két kisfiú megszületése után
behajtja immár jogosnak tekintett kö-
vetelését. Az Anya vonakodik az ígéret
teljesítésétől - hiába. Az ikreket elvá-
lasztják egymástól, majd Mrs. Lyons
gyorsan megszabadul addigi bejárónőjétől,
az Anyától, aki nem is láthatja többé
gyermekét.

Mindeddig a történetet a kulcsfontos-
ságú jelenetek kivételével -- a narrátor
meséli el, a szereplők mozgással, kime-
revített képekkel illusztrálják az elhang-
zottakat. Az előzmények, a meghatározó
jellemzők közlése ez, a konfliktus későbbi
lehetséges megnyilvánulásának előre-
vetítése. Ettől kezdve a cselekményve-
zetés egyik legfontosabb tartalmi eleme a
véletlen, hiszen a konfliktus realizálásához
a testvéreknek találkozniuk kell, többször
is.

Először nyolcévesen bukkan egymás-ra
a két fiú. Természetesen nem tudják, hogy
testvérek, de megszeretik egymást,
vérszerződést kötnek. Mickey, aki az Anyá-
nál maradt, külvárosi proligyerek, Eddie,
aki Mrs. Lyonshoz került, igazi úrifiú. A
történet álromantikus jellegéből
következően el kell hinnünk, hogy a
fellángolt szeretet igazi mozgatója a „vér
szava", hiszen a két fiú közeledésére egyéb
motiváció - némi gyerekes kíváncsiságon
kívül - természetesen nincs. Az anyák
rájönnek, hogy a két fiú találkozott. Mrs.
Lyons gyorsan és határozottan dönt:
elköltöznek a környékről.

A második rész elején tizennégy éves a
két fiú. Ismét összeakadnak, fellángol a
régi barátság. Ekkor találkozik újra a két
anya. Mrs. Lyons előbb megpróbálja rá-
beszélni, majd pénzzel megvenni az
Anyát, hogy tűnjön el a környékről. A két
nő mindegyikének ekkortájt módosul
viszonya a történethez s a történtekhez: az
Anya látszólag beletörődik, hogy a „vér
szava" ellen nincs mit tenni, s csak úgy
tessék-lássék próbálja elválasztani a
fiúkat, míg Mrs. Lyons - szintén a „vér
szava" iránti tehetetlenségéből fakadóan -
szinte megőrül, s elvakul-tan igyekszik
széttépni a testvéri köteléket. Ugyanekkor
jut fontosabb szerephez a történet
szimmetriatengelyén mozgó figura, Linda,
Mickey gyerekkori barátnője, aki
természetesen Eddie-t is megszereti.

A fiúk majdnem-felnőtt koráig ismét a
narrátoré a legfontosabb szerep. A történet
felgyorsul, Eddie egyetemre megy,
Mickey munkát keres, aztán talál, aztán
gyorsan lesújt rá a környezeti „adott-


