
rűen valódi - a gép működik, a munka
igazi -, az őrnagy fényképezőgépe, csipo-
gója éppen úgy korhű, mint Tót tűzoltó-
sisakja. Ugyanakkor lajtkocsis a beko-
szolt gumikesztyűjével vadonatúj, tiszta
nyúlszőr kalapot emel meg. Az ehhez
hasonló pontatlanságok, figyelmetlensé-
gek elképzelhetetlenek a japán előadás-
ban, amelyet a hírek szerint a magyar
közönség is láthat május elején.

De a legnagyobb különbség nem is a
technikai kivitel, illetve a tárgyi világ
hűsége terén mutatható ki, hiszen Pinczés
rendezőileg sok mindent meg tud oldani
ebben az előadásban is. Hogy az egyik
legjellemzőbbre, a darab egy fél-
mondatából kibontott s kitűnően működő
ötletére utaljak: a lakás a második
részben nem csupán a tengernyi dobozzal
van tele, hanem minden színessé is válik,
a dobozok, a bútorok, az ajtók különböző
színekben pompáznak. Így
tulajdonképpen nemcsak a cselekmény
szintjén, hanem a látványban is minőségi
változás következik be.

A két előadás közötti lényegi eltérés a
színészi jelenlét fegyelmében és intenzi-
tásában észlelhető. Sárközy Zoltán az
első pillanatban úgy indítja az őrnagy
szerepét, mint annak idején Latinovits -
ami a külsőségeket illeti. Ám hamarosan
kiderül, hogy ez az őrnagy egyáltalán
nem fenyegető lény. Ettől természetesen
még kitűnő és érvényes alakítás is szület-
hetne, hiszen a darab számos külföldi és
hazai előadásában láthattunk olyan őrna-
gyot, aki nem démonikus kisugárzásával,
hanem őrnagyságával hatott Tótékra. De
ahhoz is elengedhetetlen, hogy az őrna-
gyot játszó színész belső delejes ereje
hitelesítse a felfogást. Ez azonban telje-
sen hiányzik Sárközyből, ő technikailag
pontosan megjeleníti az őrnagy hang- és
hangulatváltásait, de nem válik az elő-
adás motorjává, hiányzik belőle a szug-
gesztivitás.

Az őrnagy ilyen felfogása esetén a
hangsúly áttolódik Tótékra, felerősödik a
család önmanipulációjából adódó tra-
gédia. Ehhez viszont megfelelő színészek
kellenek. Ribár Éva és Csonka Anikó
viszont nincs is jelen az előadásban, két
megszólalásuk közben kikapcsolnak,
Ribár Éva Mariskája csak kétségbeesett
anya, Csonka Anikó pedig csak a
kislányságot tudja megmutatni Ágika
figurájában, alakításában nyoma

sincs az alak változásának, s mindketten
adósak maradnak figurájuk mélyebb,
összetettebb jellemzésével.

Az előadás riasztó félreértése Korcs-
máros Jenő Tótja. A színész siránkozó
hanghordozással, kabarékban honos esz-
közökkel próbálja szánandóvá tenni a
figurát, amely azonban ily módon egyér-
telműen pipogya, nevetséges alakká vá-
lik, aki megérdemli, hogy az őrnagy kitol-
jon vele. Ez azonban a darab lényegének
meghamisításával egyenértékű.

Ha nem láttam volna a japán előadást,
ezeket a megoldatlanságokat egyértel-
műen a rendező hibájául rónám fel, így
azonban csak részben érzem őt felelős-
nek. Nagyrészt a magyar színészek köré-
ben oly általános szakmai és szellemi
restség következményének vagyok kény-
telen betudni az említett alakítások sike-
rületlenségét.

Hogy csak részben felelős a színészi
alakítások megoldatlanságaiért a rendező,
azt a mellékszereplők zömének egészen
más hőfokú játéka igazolja. Közülük
kiemelkedik s az előadás legjobbja Kóti
Árpád a Postás szerepében. Egyedül ő
érezte és éreztette meg azt a stílust,
amelyet a darab igényel. Az ő figurája
egyszerre szánandó és hitet adó,
nevetségességében is van valami hősies-
ség, az ő Postása a félkegyelműség töré-
keny biztonságába menekülő szomorú
túlélő ebben az őrült világban. S mint
ilyen, Örkény drámai üzenetének egyet-
len közvetítője a debreceni előadás sze-
replői között.

Örkény István: Tóték (Népszínház)
Díszlet-jelmeztervező: Stache Éva. Segédren-

dező: Kovács József. Rendezte: Meczner
János.

Szereplők: Szőke Pál, Szigeti Géza, Antal
Anetta, Réti Szilvia, Harangozó György,
Nyerges Ferenc, Dombóvári Ferenc, Végh
Ferenc, Hajdú Tibor, Vollner Judit, Hanga
Erika, Svébits György.

(debreceni Csokonai Színház)

Díszlet: Kastner Péter. Jelmez: Szabó
Ágnes. Világítás: Lezó András.
Rendezőasszisztens: Porcsin László. Zene:
Tarnay György. Rendezte: Pinczés István.

Szereplők:, Sárközy Zoltán, Korcsmáros
Jenő, Ribár Éva, Csonka Anikó, Kóti Árpád,
M. Horváth József, Bókai Mária, Németh
László, Sárady Zoltán, Porcsin László, Sz.
Kovács Gyula.

SZAKOLCZAY LAJOS

Szerelem és halál a pincén

Határ Győző nyíregyházi honfoglalása

Bevezetés a határológiába

A harminc éve Londonban élő Határ
Győző drámái, noha a kétkötetes Síróne-
vető már 1972-ben megjelent, s a Golghe-
lóghi is egy évtizede, ez idáig valahogy
kívül estek a magyar színpadon. Töp-
renghetünk azon, hogy e könyvekben
megbúvó drámaköltemények miért nem
keltettek érdeklődést, de a hosszú „hall-
gatásra" nincs magyarázat. Talán nyelve-
zetük, tabukat döntögető témájuk, a
magyar színpadot mindig világszínpad-
ként értelmező határtalanságuk hatott
riasztóan? Vagy a költészetként is némi
iszonyatot sugalló luciferi átok, mely
pesszimizmusával nem sok jót kínált az
embernek (emberiségnek), s a Világot -
és benne minden Rossznak okozóját, az
Államot mint a lehetséges legrosszabb
szerkezetet - számtalanszor elátkozta?

Határ Győző drámaköltészetéhez köze-
ledvén mindenekelőtt az életmű csúcsát
jelentő Golghelóghiról (London, 1977)
kell szólni. Már a vállalkozás mérete is
imponáló: a Golghelóghi „Rémrettentő
Képekkel Gonosz Kalandokkal teljes
Csudaságos Históriáját" színpadra ál-
modó dráma nyolcszáz (!) nyomtatott
oldal, s ehhez szorosan hozzátartozik az
olvasót a „nem euklidészi" spekulatív
metafizika rejtelmeiben végigvezető,
illetve eligazító kétszáz oldalas utószó is.
Csak aki olvasta a könyvet, az tudhatja:
így egész a könyv. Többen a Golghe-
lóghit Határ főművének tartják, miszerint
ebben a Kilenc Játékra - Képek Ötvenére -
tagolt Magnus Ludus Passionalisban
mindaz hatványozottan megtalál-ható,
ami az életmű sajátja: filozófia és játék,
vagyis egy soha el nem kezdett és így be
sem fejezhető világdráma dióhéjban, s
nem kevésbé az a szakadatlan vonulás
(Hanák Tibor), mely képek, helyzetek,
dévaj örömök és filozofikus fin-torrá
érett nyelvi bakugrások s álmok,
egyszóval: egy hallatlanul pontos és plasz-
tikus nyelv segítségével fölidézett láto-
mások sorozatában testesül meg, s teszi
mindennél világosabbá, mily öröm a te-
remtés. Mert a „nagy morália" a valóság-
ban olvasódráma; s jóllehet monumen-
talitása a Divina Commedia és Az ember
tragédiája képzetét kelti, színpadra eddig



nem jutván, dekorativitása mindmáig
csak a képzelet síkján és a bensőben él.

Mikor egy különleges (börtön)helyzet
fájó és gyötrő emlékeit fölidézvén a drá-
maköltő azt írja, hogy „beleköltözött az
álomba", egyúttal a mű születésének
különleges körülményeire hívja föl a
figyelmet. Az éhezésre, mely - akárcsak
nem egy misztikusnál - akarva-akaratla-
nul előcsalta a reálisnál igazabb sík meg-
jelenését, az álmot, és lehetővé tette,
hogy az először muzsika (hegedűopera!)
formájában elképzelt „világcsuda" életet
kapjon, mi több, valaminő kényszerű
sugallatra - „GOLGHELÓGHI már be-
szélt" - elkezdhesse csöppet sem mulat-
ságos, de azért itt-ott megnevettető, egy-
szerre földi és pokolbéli - a Világútra föl-
kapaszkodván: űrbéli (?) - kalandjait.

„A nagy szomjúság kétségkívül ön-
magának nyújt patakzó látomásokat" -
idézte Határ egyik remek könyvecskéjé-
ben, a Pantarbeszban mottóként Paul
Valéryt, s evvel saját, nyomorúságos
helyzet szülte alkotásmódját is közelbe
hozta. A Golghelóghi tehát ily fölfokozott
pillanat eredménye, a rabságban egzisz-
táló lélek szabadságkívánalma. Ezred-
évet visszaugró, a végítélet könyörtelen-
ségét, a világvége eljövetelét színpadi
képekbe - misztériumdrámákba - tömö-
rítő látomás. Van dramaturgiája, jól ki-
vehető jelenetsora, a nyelv burjánzását,
barokkos építkezését is megbíró
szerkezete.

Nem szabad feledni: Határ Győző
elsősorban költő - és minden megnyilvá-
nulásában az. Nyilvánvaló, a Golghe-
lóghit ennek figyelembevételével kell
vizsgálni. A dráma - a kilenc teljes estét
betöltő víziójáték - mélyén természete-
sen ott az író határtalan pesszimizmusa,
apokaliptikus víziójának emberszörnye-
tege, állatembere, de nincs annyi Gonosz
és Rossz, mely semmissé tenné: itt - a
művészetben vagyunk - a teremtésről
íródik végehallhatatlan panaszú ének; az
rontja magát pillanatról pillanatra, ami
végső soron a teremtést Sziszüphoszként
újrakezdi: a mocsokban, förtelemben és
fertőben is megmaradó - a „hősöket"
csak jellemző, de azokkal sohasem alá-
hulló - nyelv.

Hanák Tibor, mondtuk már, Határ
műveit vizsgálván „vonulásfilozófiát"
emleget. S ezen természetesen nem csu-
pán a valaminő, akár „lépcsősivataggal"
jellemezhető mozgássort érti, mely a
Sírónevető című drámagyűjtemény egyik-
másik darabját (például a Bábel tornyát, A
libegőt), s nem kevésbé AzŐrző

Könyve („Egregor") vonatkozó részét a
főművel, a Golghelóghival összeköti, ha-
nem „az egymást űző képek váltakozá-
sát" is, mely leginkább a szakadatlan
építkezésben, a szerteguruló - egyszer
zsoltár, másszor kuplé értékű szavak,
képek, hangulatok parttalan hömpölygé-
sében valósul meg. Határ „álmát", mi-
ként jeleztük, csak a képzelet szabadí-
totta föl, s noha frissítő hatása a nyelven
is kimutatható, a nyelv korábbi értékei az
elsődlegesek: vagyis amelyek már a
Heliáne írásakor, 1946-ban feltündököl-
tek. Egy másfél évtized előtti, Gömöri
Györgynek adott interjúban a szerző
„Arany nyelvmesteri lángelméjéről" be-
szél. Es mindenekelőtt Vitéz Mihályról:
„Olajmécset azért gyújtok a házi istenek-
nek, de segélykérő tekintettel és hívő
bókolással a penates et lares polcán Cso-
konai felé fordulok igazán. Mozart-hall-
gató európai szellem ő, sugárzása segítő,
kacsintása cinkos; áldott-üdvöz antipró-
féta s oly költő-szövetségese az arra érde-
mesnek, amilyen verselő nemzetnek min-
den százötven évben adatik."

Íme, egy továbbépíthető hagyomány -
a Karnyónéból is vezethet szál a később
olyannyira divatossá lett abszurdhoz -,
mely az idegen ajkú környezet kínálta
„nyelvínségre" is fölszabadítóan hat.
Határ vonulásaiban, légyen a színpad égi
vagy földi, leginkább a nyelvművész
zsonglőrködik. Bár nem szereti, hogy
vérbő - Csokonaiból, Rabelais-ból, és
még ki tudja hány csavargó életművéből
gyúrt, könnyedén is vaskos - nyelvezetét
minduntalan megcsodálják, maga is
tudja: enélkül az alakrajz elsekélyesed-
nék, s szereplői sem volnának azok,
amik: jellemek egy történelmen kívüli
„történelemben"; ahol a reália - miként A
patkánykirály esetében is - csak az indító
lökést adja, a többi - költészet. Persze
ennek van dramaturgiája (még ha nem a
hagyományosan megszokott értelemben
is) és filozófiája, és minden dara-bon
észlelhető: írója valaminő egységre
áhítozik. A rendszerteremtő romantiká-
jának is nevezhetjük azt a törekvést, mely
minduntalan néven nevez, pontosít, cím-
szavait, prológusait mint megannyi rész-
egységet költészetbe vonván bűbájjal
„túlbeszéli". Tagadhatatlan, az ouvrehöz
ezek a játékok is hozzátartoznak,
ahogyan például a kétkötetes dráma-
gyűjtemény elengedhetetlen „tartozéka"
a kötetenkénti megnevezősdi (Játékos
könyv, illetve Jupiterlámpák, a kiegészítő
hangulati fölvezetőkkel: Prologus univer-
salis, valamint a második könyvvel azo-

nos című versezet), úgy a drámákon
belül is találkozunk a költészetté párolt s
így mindenképp absztrahált világra utaló
címmegjelölésekkel.

Kamaradráma - táguló világtér

Nem véletlen, hogy a Sírónevető második
kötetének prológusát, a Jupiterlámpák
című költeményt - a számtalan dalbetét-
hez stb. hasonlóan - Határ Győző fölvette
legújabb verseskötetébe is (Lélekharang-
játék, London, 1986). A mindig csak az
Ént éneklő vallomás valamiképp rávilágít
a drámaíró módszerére is: „bennem
játszódik pereg ez a dráma / nagy -
nagyon egyszemélyes színpadon"; vagy:
„színpadomon vergődi drámáját / ez a
véremben vergődő világ". Árulkodó so-
rok. Az író drámáit nemcsak avval avatja
a legszemélyesebb üggyé, hogy az egzo-
tikus helyszíneket - mindig filozofikus
fintorral - visszavetíti a lélek legbensőbb
tájaira, mintha minden külső történés ott
valahol belül is történnék, hanem avval
is, hogy szinte minden szereplőjével köl-
tőként fogalmaztatja meg: nincs ponto-
sabb látásunk, minta vízió, hogy a képze-
letünkben dúló mese, a barokkos szín-(és
mondat-) orgia van annyira elbűvölően
komoly, hogy megteremti a maga
színpadát.

S ez az ellebegés, a saját énünk (és
beszédmódunk?) kölcsönzése mindenik
„hősnek", némiképp rokona vers artiszti-
kumával. Sokadalomnyi világbohóc lejt
táncot, csúfolkodva a világ és a történe-
lem abszurditásán, engedvén az őket irá-
nyító, a marionettben is elsőrangú költő-
harlekin kezének. „. . . drámáinak egy
része apokaliptikus színjáték, a bujaság
liturgiája, vagy mintha egy ismeretlen
vallás szakrális szövege lenne az
elhagyatottságról, a földi zarándokok
szenvedéséről, haláláról. Helyenként
hirtelen fel-szakad a komor ég, fordul a
világálarc, vége az ünnepélyességnek,
pehellyé válnak a szavak, libegnek,
játszanak, át-táncolnak a mesékbe, ahol
Koáx király Bönge Boccsal vagy talán
épp Tónipóni Léniával társalog" - írja az
előbbiekben már idézett Hanák Tibor, e
furcsa világ lényegéig hatolva.

Határ legkitűnőbb darabjai, mindenek-
előtt A libegő és A kötélvilág azt sugallják,
hogy a földünkön kívüli lét az igazi, hogy
a világűrbe lebegő szigetek („a múlni-
felejtett múlt és a tovatűnő jövő között") a
valódiak, hiszen embereik a reneszánsz
pompázatos gazdagságában - facér
király-ként, temetésrendezőként stb.,
illetve a gyermekük születését „elodázó",
ponto-



sabban a képzelet síkjára átplántáló ha-
bókos párként - élik örök életű sorsukat.
Es akkor még nem szóltunk a Golghelóghi
ezredév előtti kavalkádjáról, mely operai
színpadán meggyőző erővel teljesíti ki azt,
amit A libegő Popmestere három
variációban is elhadar a tömény
létköltészetről.

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Szín-
ház Krúdy Színpadának tehát mindezek-
kel meg kellett birkóznia, amikor - minden
előzmény nélkül - játékterére vonta A
patkánykirályt. Bátorságuk még akkor is
dicsérendő, ha a kétszemélyes kama-
radráma nem tartozik is az életmű csúcsai
közé. A választást, gondolom, ugyan-csak
segítette, hogy valóságos helyszínen
játszódik a cselekmény, körülhatárolható
terepen és időben, s nem utolsósorban a
mondanivaló aktualitása: a fölhalmozott
fegyverek és nyugdíjba küldött tábornokok
árnyéka rávetül a világra - akik, mert fegy-
ver van, mindenképp föl akarnak támadni!
-, s egy sikertelen önkiélés a „pincén" (a
talonba tettek kényszerű lakóhelyén)
elszabadíthatja a poklot is. Semmi kétség,
e didaktikusra sikeredett magyarázat rossz
hírbe hozhatja a szerzőt, aki - minden sora
bizonyítja - menekülni igyekszik még a
gyanújától is annak, hogy a világóra
percnyi állásához igazodjék
mondanivalója.

A majd három évtizedre nyúló szerelmi
légyott, minő abszurdum, azonban csak a
harmadik világháború (egy más bolygóról
jött fegyegetés?) riasztó légkörében válik
igazán hatalmi játékká, mikor is nem az a
döntő, hogy a Férfi (a pincébe szorult fiatal
katonaszökevény) birtokol-ja-e a Nőt (a
kissé időses, férjét s fiát vesz-tett
ápolónőt), vagy a Nő a Férfit, hanem az,
hogy e fura szerelmi kergetőzősdi él
ethaláljátékára kényszerültek fölött ott
csüng a végzet; mintha a mrozeki világot
szűkösnek találó Edek azért terjesztette
volna ki hatalmát a csillagokra is, hogy
onnan még jobban sakkban tarthassa a
föltétlen engedelmességre kényszerített
nyájat. A már-már horrorszerű fenyegetés,
hogy „kötélviláguk" lezuhanhatik -
amelyben a boldogság és iszonyat el-
lenére is van némi természetesség - arra
kényszeríti a szereplőket, hogy szorultsá-
gukban is áldozzanak egy harmadik, a
hatalmi mámorban tetszelgő Szatanael
(Golghelóghi), itten: a Sátánt formázó Gép-
Eszme mindenhatóságának.

A patkánykirály építkezésén is jól látni,
hogy az angol napilapban olvasott hír - a
normandiai partraszállás napjaiban egy
fiatal angol katona, elszökvén

Határ Győző: A patkánykirály (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház).
Safranek Károly (Fred) és Gaál Erzsébet (Frangoise)

kötelékétől, bekéredzkedett egy francia
parasztasszony házába, honnan egy évti-
zedig nem mert előjönni - csupán a váz-lat
vázlata, mintegy képzeletindítóként
szerepel. A dráma Fredje és Frangoise-a,
Határ zseniális csavarintásával, miután
elhagyta nemzetiségét, a költészet örök
talajára lépett. Bezártságuk, egymásnak
való kiszolgáltatottságuk a pincén (e
helymeghatározás a fura lakozáson túl
létfilozófiát is jelöl) akarva-akaratlan
teremti az összeütközéseket. Patkánylétük
a közös vacokban (a férfi a Patkánykirály)
csöppet sem azonos. (Talán csak a
szeretkezések közben.) Fred intellektuális
fölényével szemben - a férfi már-már a
megalázásig hangoztatja szellemi ma-
gasabbrendűségét - Frangoise szabadsága
áll, hiszen bármikor megszakíthatná
fiakorú szeretőjével a kapcsolatot. Ám
akkor vállalni kéne az esetleges magányt,
mi több: a bűnt, a másik föladását. Erre
viszont nincsen ereje. Egymás nyomorú-
ságának a fölismerése tartja őket majd'
három évtizedig a pincén, e különös
összezártság abszurditásait csak még
jobban kiemelő álomban. Hogyan zülle-
nek le addig, hogy az erősebbnek (?) tör-

vényszerűen föl kell falnia a gyengébbet
(?) - ezt akarja Határ megmutatni. S még
valamit: az őrjöngésig fokozódó pincejá-
tékra, melynek fekete fantazmagóriáit a
második rész „színház a színházban"
jelenetei - ha egyáltalán a halál felé
menetelésben lehet nevetés - némileg
színesítik, miként telepszik rá a nagyon is
kívülről jövő fenyegetés („A föld egyet-
len »fogolytábor«"), a diplomácia moso-
lyával sem elhanyagolható pánikhelyzet.

A kamaradrámának több rétege van: a
személyes tragédiákat körülfonja a tör-
ténelmi (illetve áltörténelmi) helyzet,
melyben a világhegemónia megszerzése a
cél, még ha a „kerítő" ez esetben az
atomháború jelképezte Hatalom is. Ennek
jegyében a nyelv is több fokozatban
átalakul: az udvarlóköltészet, a kikiáltó-
rigmus, az intellektust jelképező tudá-
kosság, a szerepjátszások követelte, jel-
lemváltást is tanúsító hasonulás mind csak
fölvezető az abszurditás végfokát jelentő
halandzsához. Ki tagadná, ebben a néven
nevezést kerülő, a diplomácia
semmitmondásait kifigurázó játékban
nemcsak a tértágítás - a pincétől egészen
Teletex népéig - van benne, hanem a



drámaköltőnek a technikai civilizáció, az
„egyesült Tulokráciák", a tájékoztatás
automatizmusa iránti megvetése is. „A
népek egymást tapossák, csörtetnek, mint
a vadak. -Ölik egymást, ölik, ebben a meg-
tébolyodott hangyabolyban" - hangzik
Fran9oise szájából, miközben, főképp a
tájékoztató eszközök megafonhangján, a
veszély elbagatellizálása folyik.

Az egymás lelkét véglegesen meghódí-
tani nem tudó két pincelakó - két valódi
hontalan -, ha csak villanásnyi időben is,
megszervezi a maga passiójátékát. Ekkor, a
Húsvét Fred általi kisajátításával már lehet
sejteni, hogy az évtizedekig meggyalázott
„örök menyasszony" - az emberiség meg-
mentőjeként (?), saját tébolyult sorsának
malomkövei közt fölmorzsolódván - el
fogja láb alól tenni az őt kizsigerelő férget.
S emberi nagyságát jelképezendő: a halott-
ban is szerelmetes magzatát szólítja: „Egy
naranccsal? A szájad megízesíteni? Ha vér-
bélű, akkor se? Szilvával? Ha ringló, akkor
se? Hogy elvegye a rossz szájízedet?
Később? Máskor? Akarod szőlővel? Re-
metésen, táplálék ájtatos magadhozvétele a
pusztában? Hogy amíg az emésztés vér-
tanúságán az édes nedve átlényegül tes-
teddé, te átváltozol istenné? amilyen os-
tyában melyik istenné csak akarod? Egy
szemet se? Annyit se? Kicsit se? Tessék?
Picit se? Hogy mondod? Akartál valamit
mondani? Nem szól."

E halottföltámasztó kísérletben kétség-
kívül benne van Francoise személyes vere-
sége is, aki - hogy életben maradjon - el-
rontotta Fred játékát, ugyanakkor ő is bele-
halt a társvesztésbe: a némán maradt férfi
mellett az asszony a semmit szólongatja -
vakon, hófehér hajjal, ronccsá válván.

Játsszunk színházat

Határ Győző-drámát játszani nem kis
feladat, még abban az esetben sem, ha a
helyszín - például a Világúttal ellentét-
ben - valóságosabb, földközelibb. Ne-
hézséget jelent még a megfelelő játszási
idő és szöveg megtalálása, hiszen a
három óránál hosszabb előadások - leg-
alábbis a mi gyakorlatunkban - megvise-
lik a nézőt, a bonyolult, lélegzetvételé-
ben nem az egyszerű mondatok pattogá-
sát idéző hömpölygő szöveg pedig nagy
terhet ró a színészre. De faragható-e a
szövegből annyi, hogy a költőiség ne
lássa kárát, egy egyszerűbb, a mai be-
szédhez közelebbi színpadi nyelv nem
hamisítja-e meg a drámaköltő mondani-
valóját?

A Salamon Suba László rendezte elő-
adás, jóllehet a kezdés ritmusa - az első
rész első fele - kissé vontatottnak hatott,
megfelelő egyensúlyt talált. Sokszor az
volt az érzésem, hogy nem egészen pon-
tos Határ Győző-i mondatokat hallok - a
meghúzás némiképp a poétikum rovására
ment -, viszont az „egyszerűsödésért"
kárpótolt a nagyvonalú színészi játék s a
megannyi rendezői ötlet. A Krúdy
Színpad, szobaszínházjellegével,
egyszerre keltette egy fekete, zárt tér
benyomását - a pince éppúgy lehetett
légópince, mint atombiztos óvóhely - és
egy oszlopokkal, „falbemélyedésekkel"
(beugrókkal, nyílásokkal) tördelt huzatos
folyosóét, melyet lampionokkal föl-
ékesíteni - lásd a második rész „színház a
színházban" jelenetsorát - öröm, és meg-
halni benne, bár katartikus élményt sugall
a zárókép, jó szórakozás.

Salamon Subának és színészeinek azért
volt nehéz dolga, mert az ördöngös, pilla-
natról pillanatra kedélyében hullámzó
szöveghez igazodva sok mindent kellett
vegyíteni: a rokokó udvarlást az utca-
lányt kitartó strici durvaságával, a kato-
nabakancs menetelését a balettcipő pi-
ruettjével, az Énekek Éneke poetikus
testimádatát a tőzegszórós vécén való
ülés alpáribb kínjaival, a némelykor vers-
be szökő líraiságot egy keményebb,
„tárgyszerűbb" hanggal, melyet a több
nyelvet imitáló halandzsakáromkodás, a
diplomácia édeskés zsargonja és mellé-
beszélése, a televízió és rádió felsőbbsé-
get sugalló géphangja, valamint a tudá-
kosság (politika, sajtó, reáltudományok)
jellemez.

Francoise és Fred is összetett figura,
nemcsak az őket körülvevő helyzetek
bonyolultak. Az asszony paraszti vaskos-
ságán átüt romlatlan, örök életű tisztasága
és - jóllehet évtizedek óta férjnél van -
szemérmessége; szívélyes, segítő-kész,
csöpp gyanakvás sincs benne. Mivel a
háború elrabolta szeretteit, vissza-
húzódottsága valójában riadtság: testét-
lelkét meggyötörte a hiány, ezért a vén-
kisasszonyos póz. A férfi, aki a játék
elején még csak gyerekember, egyszerre
szánni való kamasz - ezt a „tulajdonsá-
gát" mindvégig megtartja - és here módra
élő kíméletlen zsarnok, meg sem fogant
gyermekét sirató hősszerelmes és
intellektuális fölényét a nővel szemben
minduntalan hangsúlyozó megkésett ér-
telmiségi. Ők ketten: élethaláljátékot
folytató furcsa pár, egymás kiegészítői és
ellentétei, s áldozatai a történelmi kény-
szerűség alakította patkánylétnek.

A rendező a tragikus (tragikomikus?)
vég felé haladva egyre több színt hasz-
nált: a háborús, hirtelen a pincében való
élést segítő „kacatok" helyét az évek,
évtizedek múltával átveszi egy összkom-
fortosabb világ, melyben a televízió
(video?), a pornómagazinok özöne, a
médiákra épülő jól tájékozottság sem hat
idegennek. Az első rész költőiségbe bur-
kolt erotikája - benne a csúcs, amikor
Francoise a katonaszökevény-idegent
mint saját éhező gyermekét megszop-tatja
- fokozatosan átváltozik férfi és nő
közötti párbajjá, ahol a korbács - az ido-
mítás könyörtelenségét jelképezvén -
mindig a „pótférj" kezében van. A máso-
dik rész ama jelenetei, amelyek Fred
játékéhségét, komédiázókedvét hivatottak
kielégíteni (piaci árus - vevő, „Marceline"
polgárnő - „Fréderic" doktor-direktor
stb.) s egyben a körülnyaldosott nő
megalázásának cirkuszi idomítást sejtető
fokozatai, azonban mintha túl színesre
sikeredtek volna. A „színház a színház-
ban" helyzet a maga alakításgyakorlatai-
val, megidézett szereplőivel jól elválik a
pincelét egyéb mozzanataitól, az arcra
rajzolt piros szív s az orfeumi táncosnő
ruhatárára emlékeztető „színek" (csipkés
kombiné és bugyogó, kalap, muff stb.)
kissé erőszakoltnak látszanak, noha tu-
dom, hogy így - a borbélyszék körüli
komédiát drapériákkal is kiemelve -
könnyebben észrevevődik a váltás,
Francoise cirkuszi bekerítése.

Salamon Suba László tudatosságát -
vélelme szerint némely dolog túlkarikí-
rozásával csak érzékletesebb lesz az élet-
haláljáték - azonban nem csupán a két
rész karakteres elkülönítése mutatja,
hanem a meggyőző színészvezetés és az
ebből következő, képileg tökéletes ren-
dezői találatok sokasága. Mer és tud is
valamit továbbgondolni s a párbeszédek
mögé látni. A pince szokásos kellékeit
ugyan elfogadja, de a vaslétra, a pár
farönk, a dunyha és a különféle batyuk,
dobozok mellé behozza az átvilágított
üvegkádat (akváriumot?) és a videót is,
sőt, ha a kibontás úgy kívánja, akcióba is
hozza őket. Ezek a tárgyak élnek, léleg-
zenek, elősegítik, mi több: ösztönzik Fred
és Francoise találkozásait. (A természetes
anyagok, „pincekellékek" meg-
jelenésében - víz stb. - van valami artisz-
tikumot kiegészítő „vaskosság", azonban
ha ezek elszakadnak környezetüktől -
lásd a nagy kartondobozok furcsa felira-
tait -, a hitelesség megkérdőjelezhető.)
Sokáig fogunk emlékezni például az
udvarlásba forduló evésjelenetre, Fred



férfisírására, mellyel meg sem született
gyermekét búcsúztatta, és vezérré való
föltámadására s nem utolsósorban a
második rész legpoétikusabb megidézé-
sére: rendezői leleményként, az el sem
következett esküvőt illusztrálandó, Fran-
oise fehér menyasszonyruhás alakja egy-
idejűleg jelenik meg a férfi előtti képer-
nyőn és a valóságban egy távoli ajtó kivá-
gásában, miközben a nő magnetofon-
hangját körülöleli - már-már megsemmi-
sítve azt - a „tex telex teletex" sokkoló
fölhívása, riadója.

Hogy A patkánykirály valódi színház lett
- Határ Győző nyíregyházi honfoglalását
követően remélhető, hogy más
színházak is fölfedezik maguknak a több
évtizede fölfedezésre érett életművet-, a
rendező gondolatát híven megjelenítő
két erőteljes színésznek, Safranek Károly-
nak (Fred) és Gaál Erzsébetnek (Fran-
goise) köszönhető. Hihetetlen, hogy
ilyen fiatalon mennyit tudnak a színház-
ról, hogy az alakteremtésnek hányféle
módját ismerik. Iskoláik itt tükröződnek
ebben a pontos váltásokra kényes kama-
rajátékban, melyben az andalgó szerelmi
kettőstől az abszurd felé közelítő rémsé-
ges halandzsáig sok mindent - gyermek-
dalt, szójátékot, vaskos erotikát - kell a
mondanivaló szolgálatába állítaniok. Saf-
ranek az indulás kezdeti zavarán - a törve
beszélt idegen nyelvből hirtelen lett
folyékony mondóka - hamar túltette
magát; egyszerre volt szerelmes kamasz
és rokon nélküli idegen, gyermekét elve-
szejtő szenvedő és a csürhe élére ve-
zérnek kínálkozó félelmetes önjelölt, aki
ha már nem lehetett „a számelmélet Her-
kulese", el akarta érni, hogy fegyverétől

legalább reszkessen a világ. Fred hangu-
lathullámzásait, percről percre váltakozó
életmintáit visszatükrözvén volt még
színe más férfialakok (piacjelenet) kari-
katurisztikus megszólaltatására is.

Gaál Erzsébetnek, elsősorban alkati sa-
játosságai miatt, nehezebb dolga akadt:
éreztetnie kellett a parasztasszony ne-
hézkességét, mi több, azt a sok-sok évet,
mely őt a fiakorú katonaszökevénytől
elválasztja. Beleérzőképességének és pon-
tos szerepértelmezésének tudható be,
hogy mára kezdetkor sem a törékeny nőt
láttuk, hanem az anyányi szeretetet és
riadalmat hordozó, szerelmi éhségét
félelmek közt is csillapítani akaró vaskos
Franwoise-t. A fiatal, törékeny színésznő
el tudta hitetni, hogy az általa életre kel-
tett alak, aki igaza ismeretében nemegy-
szer a mocsokban is meghempergett, ki-
érdemelte a legnagyobb, szenvedéseit
vele elfeledtető jótéteményt: neki is föl-
támadt Jézus Krisztus! Hihető-e, hogy a
tapogatódzó, megőszült, vak
öregasszony néhány pillanattal azelőtt
még piruettet táncoló orfeumi hölgy
volt, s még előbb, kényszer szülte
kedvesét keblével megkínáló
anyafarkas? Gaál Erzsébet játéka a
bizonyság, hogy ilyen is megtörténhetik
egy Londonból drámájával hazalátogató
író világpremierjén.
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Cigányromantika?

Bor József két rendezése
a győri Kísfaludy Színházban

A kritikus számára szerencsés véletlen,
bár a színházi műsortervezésben bizo-
nyára tudatos szándék volt, hogy két
zenés darabot egymást követő napokon
nézhetett meg a győri Kisfaludy Színház-
ban. Nem panaszképpen mondom, de
tény, hogy hovatovább a magas szállodai
árak, a létfenntartás napi költségei és az
időhiány nemcsak megnehezítik, hanem
valósággal meg is akadályozzák a vidéki
színházak meglátogatását. Jó az olyan -
bár zenés daraboknál a közreműködők
nagy létszáma miatt ritka - eset, amidőn
Budapestre jön a fővároson kívül működő
társulat. Ezt sem tartom azonban igazi
megoldásnak, mert meggyőződé-sem,
hogy a színpadi művek - különösen
operák és operettek - igazán csak saját
közegükben, saját nézőik előtt fedik föl
legbensőbb énjüket és lényegüket.

Mindezt azért tartottam fontosnak
előrebocsátani, hogy elmondjam: e sze-
rencsés körülmény alkalmat adott arra,
hogy két zenés előadáson keresztül átte-
kintést kapjak a győri társulat működésé-
ről. Természetesen ez a kép csak úgy vál-
hat viszonylag hitelesebbé, ha a látott
előadásokat egy sor korábbi produkció
ismerete is megelőzte.

Az első este Kálmán Imre operettjét, a
Cigányprímást láttam. Bizonyára nem
kizárólag rajtam múlott, hogy ezt a mű-
vet eddig nem ismertem, mert nem is
gyakran szerepel a színházak repertoárján.
Tudomásom szerint legutóbb 1972-ben a
kecskeméti társulat vette elő, ezen kívül
csak a pécsi, szolnoki, szegedi és
kaposvári színház játszotta a felszaba-
dulás óta.

Ennek oka nem utolsósorban abban
keresendő, hogy jóllehet a Cigányprímás
zenéje semmiben sem marad el Kálmán
Imre többi operettjének gazdag dallam-
világától, librettója az átlagosnál is gyön-
gébb. Giccsbe hajló az a történet, amely-
ben Rácz Pali, a világot bejárt és hegedű-
játékával mindenkit meghódító cigány-
prímás hangszerét letéve búcsút mond a
muzsikálásnak, hogy helyét fiának adja
át. Akivel nemcsak a muzsikálás jellegé-
ben - természet utáni vagy kotta alapján
hegedülés - vetélkedik, hanem nevelt
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