
retné, ha az ő ereiben is Artúr vére foly-
na. Lengyel János csak azért indul öccse
felé, hogy rögtön meghőköljön tőle, s
ahogy idegenkedve hátrafelé lép, már
készülne megint az ölelésre. Nem bírja,
mert nem érti a másik közelét. Méltatlan
rágalmak gyalázkodó rémhírével is elő-
hozakodik, s bár jobb belátásra tér, ő is
többé-kevésbé bűnösnek tartja öccsét.
Nem attól könnyebbül meg, hogy nem
az, hanem hogy ekként ő is mentesül, ha
mentesül a családi szégyentől.

István, az ifjabbik fivér az ellenpélda.
A tanítvány, a famulus, akire Németh
éppen úgy vágyott mindig - eszméi iga-
zolójaként, továbbvivőjeként -, mint Gör-
gey. Turpinszky Béla hiteles külsőt, jó
megjelenést, szép szóejtést kölcsönzött a
figurának, rajongásában is csak néha ér-
ződött a mesterségesen csiholt tűz. Be-
csületesen megfelelt a jó testvér kívánal-
mainak, akiben az író és a hős maradék
reményei összpontosulnak; aki az utó-
kornak fogalmazza a krónikát.

Erőltetettség nélkül megférne a test-
vérek-viszonyban néhány további alak is.
Reviczky, Görgey volt adjutánsa a tisz-
tességet, a Látogató a tisztességtelensé-
get hozza Klagenfurtba. Kiss Jenő a hű-
ség, a főhajtás mellé a fáradt távolságtar-
tást, a már-már ironikus keserűséget is
odavonja: a nemzeti szabadságküzdelem
órája megállt, a történelemtől Görgey
Artúrnak szabott idő visszahozhatatlanul
elmúlt. Hollai Kálmán a rendezővel
együtt jól választott, amikor csúszó-má-
szó gerinctelenség helyett katonás álor-
cában mutatta meg a becstelen embert.

Moro posztógyáros a főhős belső, vi-
tatkozó énjeinek egyikeként is fölfog-
ható. Részint azt mondja, amit a fölol-
dozást áhító Görgey hallani szeretne,
részint „végszavaz" neki, hogy ebbe a
láncszembe akaszthassa a saját mondan-
dóját. Nem csekély erőfeszítésébe kerül-
hetett Kovács Gyulának, hogy ebből a
papirosalakból jellemet formáljon. Gör-
gey közelében (és színpadi értelemben is)
szuverén embert, akit akkurátus maga-
biztosságból, szelíden bogaras bölcsel-
kedésből, a vagyon adta biztonságból gyúrt
a teremtő. Ezen a „féltestvéri" körön
helyezkedik el George, Görgeyné inasa
is. Csiszár Nándor a halk, hű cselédek
családiasságával, nesztelenségével teszi,
amit kell. Nem alázza és nem emeli a fi-
gurát, aki tisztában van házon belüli fon-
tosságával és jelentéktelenségével. Sep-
rődi Kiss Attila Mainz könyvkereskedője,
aki szívesen szerződne Görgey emlékira-
taira, hajlottságával a kisemberi hódolást

érezteti, de kezét a várható haszon remé-
nyében dörzsöli.

A mértéktartó, puritán előadást jóté-
konyan borzolja Görgeyné és Moróné
jelenléte. Sándor Erzsi Adélként változa-
tos fénytöréssel, gazdagon éli férjének
tüköréletét. Sokszor rajta, benne látszik,
egy kézmozdulat megtörő lendületében,
egy arcizom rándulásában az, amit Gör-
gey messze néző szeme üzen. Csák Zsu-
zsa az értetlenek színes szabadságával
szálldos barátnéja és a tábornok körül. Ez
a kendőzetlen - azaz tarka jelmezekbe
kendőzött - butuskaság csalafinta dolog.
Életelixír is; és humorinjekció a zord
számvetésű drámának. Mindkét színész-
nő meg-megpezsdíti az előadást.

A kecskeméti bemutató nem másította
a darabról kialakított eddigi képet. Mint
állomás lehet jelentős: egy hosszú távú
vállalkozás magasabb pontjai felé
segíthet. Egyébként Hermann István
meg-állapítása látszik igazolódni:
„...Németh dramaturgiája mennyiségileg
kitűnően adagol, de mégis a minőség új
foka, a minőség forradalma hiányzik
belőle végül. Az áruló jellegzetes Németh
László-i történeti dráma. Jellegzetes
annyiban, amennyiben valóban egy
történelmi félreértést szeretne tisztázni,
tehát nyíltan és határozottan a
félreértettség drámáját és a félreértések
összetevőit akarja meg-rajzolni.
Jellegzetes annyiban is, hogy hőse
tipikus intellektuel, aki történelmi
szerephez jutott. Szinte véletlenül, aka-
rata ellenére. Végül jellegzetes annyi-
ban, amennyiben csupán a portré érdekli
itt a szerzőt..."

S mi érdekli Görgeyt? „Én a magam
dolgát is úgy akarom nézni, ahogy Red-
tenbacher mellett a kókuszolaj szilárd és
illó zsírjait..." Lenyűgöző a tárgyilagos-
ság óhajtásának e vegytiszta megnyilvá-
nulása. A dráma erényeit és fogyatékos-
ságait mérlegelve mégis arra a prózai
eredményre futja csak, hogy a történe-
lem - nem kókuszolaj.

Németh László: Az áruló (kecskeméti Katona
József Színház)

Díszlet és jelmez: Molnár Gabriella m. v.
Szcenika: Vujovich György. Rendezte: Sep-
rődi Kiss Attila.

Szereplők: Nagy Attila, Sándor Erzsi, Ko-
vács Gyula, Csák Zsuzsa, Lengyel János,
Maros Gábor, Kiss Jenő, Hollai Kálmán, Csi-
szár Nándor, Bán Henrik, Bán Viktória, Sep-
rődi Kiss Attila.

P. MÜLLER PÉTER

Beilleszkedési zavarok

A Szingapúr, végállomás
a Radnóti Színpadon

A hős, Kárpáti Péter darabjának fősze-
replője, mint azt a szerző nyilatkozatából
tudhatjuk, nem kitalált személy. Csarnai
Péternek hívták (a darabban Borza Gá-
bor a neve), és Csepelen élt, ha éppen
nem szökött át a határon, vagy nem ült
börtönben, vagy nem lóversenyezett és
így tovább. A darabot a szerző az ő emlé-
kének ajánlja, mert a mintául szolgáló
személy időközben elhunyt. Mint Kár-
páti a műsorlapon írja, a darabnak „még
csak a felével voltam készen, mikor 1986.
június 18-án a darabban szereplő kocs-
mában fényes nappal egy ismerőse el-
vágta a torkát".

A háromfelvonásos, kéziratban száz-
húsz oldalas Szingapúr, végállomás 1983.
július 20-a és december 25-e között ját-
szódik. A műbeli történet - a főhőshöz
hasonlóan - valóságos, a mellékalakok
kitaláltak. Csepelen vagyunk, ottani utcá-
kon és kocsmákban, „halmozottan hát-
rányos helyzetű" emberek életközegé-
ben. A történet, mely a dokumentálható
hitelesség látszatát igyekszik kelteni,
kronologikusan és párhuzamosságokban
halad előre. Az elsődleges dramaturgiai
szervező elv, a lineáris cselekményveze-
tés mellett - igaz, csakjárulékosan- jelen
van a szimultán jelenettechnika is. A
szerzőnek az a törekvése, hogy jól kontú-
rozott helyzetek füzérére építse föl ezt az
- egyébként szétfolyó és kohéziós erővel
nem rendelkező - életanyagot, lényegé-
ben csak az első felvonásban sikerül,
valamint a harmadik felvonás két
(második-harmadik) jelenetében. A
második rész meglehetősen túlírt,
funkciója az ottani négy jelenetnek
tulajdonképpen csak a környezetrajz és
néhány kapcsolati vonatkozás színezése.
Emiatt az egész darab túlterheltté válik:
a mű több anyagot akar mozgatni, mint
amire a konstrukció szempontjából
szükség volna. A mennyiségileg több
anyag azonban nem teszi a szöveget
minőségileg többé: azaz az epikus
életanyagot drámaibbá. Épp
ellenkezőleg: a sok környezeti adalék a
drámaiatlanság irányába hat.

A mese röviden a következő: Borza
Gábor egy nyári estén egy csepeli játszó-
téren találkozik ismerősével, Noémivel,
akivel ott, ahogy mondani szokás, össze-



jönnek. Olyannyira, hogy a lányáért
aggódó és ezért eléje menő apa szemta-
núja lesz a közösülésüknek. Noémi más-
nap az apjával elmegy a rendőrségre, és
feljelentést tesz nemi erőszak miatt. Bor-
zát elfogják, útközben azonban megszö-
kik. Egy hét múltán a pomázi alkohológiai
osztályon találják meg, és onnan viszik el
a rendőrök. A Noémivel való szembesítés
és a vizsgálat eredménye-ként a nyomozó
elejti a vádemelési indítványt - ellenben a
rendőrautóból való szökésért Borza egy
évet kap. A darab végén a balassagyarmati
börtönben, a beszélőn látjuk.

Az író számára a mese elmondásával
legalább egyenértékű, de talán még na-
gyobb jelentőségű is annak a külvárosi
élettérnek a bemutatása, amelyben a darab
szereplői léteznek. Ennek az élettér-nek a
leírása és érzékeltetése ebben az
ismertetésben már korántsem olyan egy-
szerű, mint a történet vázának elmondása.
Az élettér ugyanis - noha látszólag
egynemű, meglehetősen redukált - nem
kedvez az általánosító-összegző megfo-
galmazásoknak. Erről a társadalmi közeg-
ről vannak ugyan valamiféle ismereteink
(még inkább elképzeléseink) és fogal-
maink, amelyekkel leírjuk és értelmezzük
ezt a réteget, ezek azonban jellegzetesen
értelmiségi elgondolások, amelyek csak
bizonyos fokig tudnak közel fér-kőzni
ehhez a világhoz. Érzésem szerint Kárpáti
Péter affinitása is megtörik egy bizonyos
ponton, és ami fogalmaink szerint
társadalmi beilleszkedési zavarokkal
küzdő, halmozottan hátrányos helyzet-ben
lévő, más módon kommunikáló réteget
intellektualizáló szempontból, és ezért
némileg hamisan ábrázolja. Ennek a
torzulásnak szimptomatikus jele az a
sajnálat, ami a szerzőnek a szereplőkhöz
(különösen a Borzához) fűződő viszo-
nyából sugárzik. Nemcsak a sajtóbeli
nyilatkozatai, hanem az egyes jelenetek.
ezek felépítése is erről a szerzői részvét-
ről tanúskodnak.

A részvét, illetve a sajnálat mellett a
másik viszony, amely e világ megjelení-
tésében tetten érhető, az az egzotikumra
való rácsodálkozás. Nemcsak Szingapúr a
végállomás, hanem Csepel-sziget is. Az
előadásban bejátszott videók világa: az
indokínai dzsungelharc, a zsoldoslét a
Radnóti Színpad közönsége számára nem
egzotikusabb, mint a Gödörnek becézett
kocsma világa és az a társadalmi periféria,
ami a darabban megjelenik. Kárpáti Péter
bizonyára nagyon jól ismeri ezt a közeget
- és a mű arról tanúskodik, hogy

Kárpáti Péter: Szingapúr, végállomás (Radnóti Miklós Színpad).
Noémi: Egri Kati és Borza Gábor: Dörner György

beilleszkedést képviseli (neki nincsenek
efféle zavarai), a másik oldalon Karcsi, a
deliráló, leépülőfélben levő fiú (akit
Gábor apja a darab végén magához vesz, s
így jelképesen a fiává fogad) a lumpen-lét
kiteljesedésének példája. Gábor sem ez,
sem az, hanem az alternatíva mindkét
útjától egyformán eltérő, azaz innen és
onnan nézve is: deviáns. Ő sem az apai
mintába: a szoba-konyha ócska világába,
sem az öcsféle panelperspektívába nem
tud beilleszkedni. E két minta különbsége
persze nemcsak a lakások különbö-
zőségével fejezhető ki. Az öcs feltornázta
magát a „kisproletár" konszolidált élet-
nívójára, míg az apa lecsúszott a lumpen-
lét szintjére. Gábor sem ezt, sem azt nem
akarja, de vágyainak nem talál reális tár-
gyat. A darab egészen gyermeteg világá-
ban ő képvisel valami gyermekit, amivel
láthatólag kivívja a szerző szimpátiáját. E
megkülönböztetett írói megítélés jele a
Gábor alakjához rendelt poézis: a fiú
versszeretete, a nyitójelenetben a bör-
tönbeli szavalóverseny felidézése.

A főszereplő és családja mellett a má-
sik részletesebben kidolgozott rétege a
darabnak a Noémi és az apja közötti
viszony. Noémi Borza Gáborhoz íróilag is
olyan lazán kapcsolódik, mint az ábrázolt
életszeletben: csak a játszótéri jelenetben
és a szembesítéskor találkoznak. (A
játszótéri jelenet tulajdonképpen egy
helyzet, noha az író beiktat egy ezt meg-
szakító jelenetet.) A lány-apa kapcsolat-
ban ismét egy olyan írói szemléletet is-
merhetünk fel, ami kívülről, megítélőleg
ábrázol. A dialógus és a szerzői instruk-
ciók is egy nyilvánvalóan ödipális hely-
zetet exponálnak. Ez azonban ismét csak
egy jellegzetesen értelmiségi nézőpont, és
a darabból ebben a vonatkozásban is
„kilóg a konstrukció". Asztalos István
ötvenéves munkásember lehet, hogy na-
gyon szereti a lányát, és féltékeny minden
férfira, aki a lánya közelébe kerül;

tehetséggel meg is tudja jeleníteni -, de ez
nem hozza közelebb számunkra ezt a
világot. Az egzotikumhoz az ember jel-
legzetesen kívülállóként viszonyul. Rá-
csodálkozik, megborzong a másságától.
úgy próbál hozzá közel férkőzni, hogy
bármelyik pillanatban elugorhasson. úgy
akarja megérinteni, hogy ő maga érintet-
len maradjon. Vagyis felülről, megítélő
módon néz rá az egzotikusnak érzékelt
világra, saját felsőbbrendűsége biztos
tudatában.

A Szingapúr, végállomás a tényekre
épülő fikció sajátos elegyét adja, mely-
nek a kortársi irodalomban (nálunk és
körülöttünk) számos képviselője van. A
darab szemléletén és ábrázolásmódján is
ott érezhetők ezek a reminiszcenciák: a
magyarok közül Fejes Endréé, Moldova
Györgyé, akik sikerüket egykor egy nem
vagy alig ismert életanyag tényei feltárá-
sának köszönhették. A tényekre építő
modern irodalmi törekvés - írja Almási
Miklós - „két fejlődésirányt foglal magá-
ban - a valóság érdekességének, a tények
esetleges, néha éppen lényegre villantó
kaleidoszkópját és az érdekesség álcája
mögötti, pusztán sejtető - ki nem mondott
- összefüggések előrejelzését".
(Kényszerpályán, 1977. 327. old.) Kárpáti
Péter ebben a darabban az érdekesség, a
köz-napiban megmutatkozó kuriózum, a
kül-városi egzotikum nyomába ered, de
nem férkőzik az érdekesség álcája mögé.

A csepeli Kalmár József utca és Töl-
gyes utca környékének lakói között a
dráma főhőse is kuriózum. Nem mintha
Borza Gábor nem lenne a Gödör közön-
sége közül való. Ő azonban másnak látja a
világot, mint a környezete. Ahogy a
szerző írja a mintául szolgáló személy-ről:
„ahol én házakat láttam, ott ő őserdőt
látott, ahol én utat, ő görbe ösvényt". Ez
az egyéni világlátás, az eltérés, a darab-
ban jelzett két másik mozgásirány között
helyezkedik el. Jani, Borza Gábor öccse a



lehet, hogy meg tudná ölni azt, aki lefek-
szik Noémivel, de az íróilag nem hiteles,
ahogyan ő maga kezdeményez a lányával
nyíltan erotikus helyzetet. Nem egy
hite-lesen megformált kapcsolat, hanem
ennek az írói értelmezése jelenik meg itt.
E túlságosan direkt és magyarázó
módon ábrázolt viszonynál sokkal többet
lehetne elmondani a látens
folyamatoknak azzal a titok és tabu
övezte sejtelmességével, amely egy
ilyen kapcsolatot jellemezhet.

A darabban a fenti szereplőkön kívül
mindenki más epizódalak. Funkciójuk
egyfelől a környezetrajz, másfelől a tör-
ténet előremenetelének szükséges tarto-
zékai ők. A szereplők láncolata mellett a
szerző bizonyos motívumokkal is igyek-
szik növelni a darab összetartó erejét.
Lajstromba vétel helyett csak utalok né-
hányra: a darab egy gyerekdallal, illetve
annak értelmezésével indul (első jelenet,
Gábor és Noémi), „Hull a hó, hull a hó,
mesebeli álom. . .". Erre, a zúzmarát fúj-
dogáló Télapó képére felel a befejezés

(karácsony van), amikor - a darabban és
az előadásban is - Gábor apja a beszélőn
egy csoki-Mikulást ad a fiának. Ilyen a
„Kék fény"-motívum: azon az 1983. jú-
lius 20-i estén ez a műsor megy a tévében
- s ehhez kapcsolódik a darab egész
„bűnügyi" szála, a feljelentés, letartózta-
tás, szökés, körözés, szembesítés stb.
Ugyancsak motívumnak nevezhetjük a
darab címét is értelmező videót, mely - a
szerző utasítása szerint - a felvonások
szünetében szórakoztatja a közönséget.
(Verebes István rendezésében az egész
előadás folyamán: valamennyi felvonás
előtt és utána, illetve minden jelenet
között.) A főhős is feltehetőleg egy
videofilmből szerezte azt az élményét,
amelyről a kórteremben a nővérnek így
beszél: „Tudja, kik azok a zöldsapkások?
Ledobják a dzsungelbe, az őserdőbe és
nincs velük, csak egy kés (...) Megadják,
hogy találjon ki a sűrűből, találjon egy
ösvényt, hogy mondjuk három hét múlva
legyen Szingapúrban, de ha késik egy

órát, akkor visszadobják." (Ezt követően
hangzik el a darab címe is.)

Az előadás, melynek bemutatójára a
főszerepet játszó Dörner György bal-
esete miatt 1987 októbere helyett ez év
januárjában került sor, megnöveli a
videobejátszások számát és szerepét. Ez a
- darab olvasása előtt általam rendezői
ötletnek vélt - megoldás különös helyze-
tet teremt. A Radnóti Színpad kicsiny
játékterének két oldalán (és az emeleten
ülő nézőknek a színpadnyílás jobb felső
sarkában) egy-egy tévékészülék látható.
(A fölső készülék a kocsmai jelenetekben
a színpad felé fordítva működik.) Az
előadás egy indokínai dzsungelharcot be-
mutató, németre szinkronizált amerikai
filmbejátszással kezdődik. Nem véletle-
nül írtam azt, hogy ezzel kezdődik az elő-
adás, és nem azt, hogy a darab előtt vetí-
tenek videót. Ezek a bejátszások ugyanis
szerves részei, a rendező részéről tudato-
san belekomponált mozzanatai a pro-
dukciónak. A darabban a videóval kap-
csolatban ez az instrukció áll (az első fel-
vonás végén): „A szünet alatt a büfében
és máshol videofilmek mennek, színes-
ben és természetesen német nyelven."

Verebes István azzal, hogy nemcsak a
szünetben, hanem a jelenetek között is
videofilmeket vetít, egyfelől kitölti az
átdíszletezés idejét, másfelől viszont sa-
játos befogadói helyzetet teremt. Tévét
(videót) vélhetőleg másként kell nézni,
mint színházat. A különböző műfajú -
pornó, horror, akció, háborús, zenés stb. -
videókból bejátszott szalonképes rész-
letek láttán a néző azt a feszültséget éli
át, amelyet egyébként is érezne e filmek
láttán. Tanulságos élmény érezni, meny-
nyire lebilincselnek ezek a részletek (vö.
Lukácsnál a lebilincselés-felcsigázás
ellen-tétét), és átélni azt, hogy még egy
kicsit jó volna nézni. A video ilyen
jelenléte egy-szerre magyarázat és
ellenpont is az elő-adásban: közvetlenül
jelzi azt az élmény-anyagot, amely a
darab szereplőit bombázza (a Gábor és
öccse közti konfliktusban egy videoüzlet
is szerepet játszik), illetve láttatja azt a
fényévnyi távolságot, ami e mélyben
tengődő réteg és a videón rögzített világ
között van. A darab természetesen „nem
veheti fel a versenyt" a bejátszott
videókkal - de ezt nem is azon a módon
és szinten kell befogadni. A filmek
közvetlensége és hatásra orientáltsága
azonban előbbre tolakszik az elő-adás
kis részleteket bontogató folyamatainál.
Az eredmény egy paradoxon: a video e
világ hiteles megjelenítésében -
mondjuk így - nélkülözhetetlen, ugyan-

Csákányi László (Lajos) és Nagy Sándor Tamás (Karcsi)

Jelenet az előadásból: Csákányi László, Nagy Sándor Tamás,
Dörner György és Csíkos Gábor (Asztalos) (Iklády László felvételei)



akkor akadályozza, de legalábbis megne-
hezíti a darab érvényre jutását. A video
tömegkommunikációs médiuma elcsábítja
a kisszínpad rétegközönségét.

Verebes István nyilatkozata a bemuta-
tóra készülve, hogy „egy év során már
másodszor egy fiatal magyar író darabját
viszem színpadra a Radnóti Színpadon.
Márton László után most Kárpáti Péter a
szerző. Akit - éppúgy, mint Mártont - be
kell érnem, hiszen ő is tíz évvel, sőt töb-
bel fiatalabb nálam. A Szingapúr, végállo-
más című dráma frissebb, romlatlanabb
figyelmet követel részemről..." (Ország-
Világ, 1987. X. 21.) Ami a fiatalabb szer-
ző „beérését" illeti, ez sikerült, s a dara-
bon végrehajtott rendezői beavatkozások
az előadásnak és a műnek is előnyére
váltak. Verebes gondosan lenyesegette a
szövegről a didaktikus, illetve direkt
vadhajtásokat - nem hangzik el például a
Noémi és apja közti jelenet végén az itt
meglehetősen szájbarágós szerzői
instrukcióként szereplő dal, Mary Zsuzsa
Mama című száma. A rendezés másik
összetevője a nagyjelenetek redukciója.
Ez azt jelenti, hogy - gondolom, elsődle-
gesen a színpad méretei és lehetőségei
miatt - a tömeg-, illetve csoportos jelene-
tek (például a rendőrségi feljelentés, be-
szélőn a börtönben, a vonaton) ugyan-
olyan intim jelenetekké válnak, mint a
többi: nincsen statisztéria. (A csökkentés
a tárgyiasságok körében is megjelenik: a
kocsmában rexasztal helyett pörgetős foci
van, a kórterem hat- helyett háromágyas.)

Ami így esetleg elvész, azt a rendező
néhány szellemes megoldással pótolja.
Igy a feljelentési jelenetben apa és lánya
egy kisablakon hajolnak be - felénk, né-
zők felé -, és így adják elő a mondókáju-
kat. A záróképben a vasúti vagon helyett
elegendő egyetlen csomagtartós műbőr
ülés a rá összpontosuló fénnyel, hogy a
hazautazás körülményeit jelezze. Ezek-
nek a megoldásoknak szoros kapcsolatuk
van a színpadképpel, amit Kiss-Kovács
Gergely tervezett. Az előadásban dísz-
letről tulajdonképpen nem beszélhetünk,
mert a csupasz színpadra beállított egy-
két tárgy csupán az, ami az előadás kör-
nyezeti-képi hátterét adja. Az első jele-
netben egy trafó és egy gyerekcsúszda, a
másodikban egy ágy, a kocsmai jelene-
tekben egy pult, egy asztal néhány szék-
kel (meg a „csocsó"). Az egész színpadkép
sivár, de nem abban az értelemben, hogy
ezzel a darab világát érzékítené meg, ha-
nem úgy, hogy szegényes és átgondolat-
lan. A díszlet csupán gyenge illusztratív
szerepet tölt be az előadásban, és nem
válik a játék szerves tartozékává, a pro-
dukció összhatását erősítő elemmé. Tor

dai Hajnal jelmezei közül a Noémihez
kapcsolódóak túlzottan elegánsak. Janié,
Lajosé (Gábor apjáé), Asztalosé (Noémi
apjáé) jól eltalált, Borza öltözékén pedig
ugyanaz a másság érezhető, ami a darab-
beli helyzetét is jellemzi.

A főszerepben Dörner György intel-
lektuálisabb alkatú színész, mint amilyen
Borza Gábor karaktere. Ez az elő-adásnak
annyiban van hasznára, amennyi-ben a
Gábor és környezete közti különbséget
erősíti, de ugyanakkor csökkenti az alak
számunkra való másságát, különbségét.
(Mindez nem alakítás, hanem alkat
kérdése.) Ami Dörner György alakítását
illeti, az jól kidolgozott, végiggondolt
munka. Tartózkodik a csábító közhelyek-
től, melyekkel a beilleszkedési zavarok-
kal küszködő főhős jellemezhető volna,
és egyéni arcot ad Borza Gábor alakjá-
nak. Különösen az apjával és a Noémivel
közös jeleneteiben játszik árnyaltan, hi-
telesen. Az apa, Csákányi László (ven-
dégként) egy a pályán már sokszor elját-
szott alakot formál meg, a züllött, alko-
holista, önsajnálatban fetrengő öreg figu-
ráját. Meghívása a szerepre nagy nyere-
sége az előadásnak. Főként azokban a
helyzetekben mutat fel mélységeket, ahol
a tehetetlenséget megjátszó és a fiával
kommunikálni képtelen apát láthatjuk.

Egri Kati (Dörnerhez hasonlóan) kü-
lönbözik a darabban megírt szerepétől.
Az ő színészi alkata is szellemibb Noémi
karakterénél. Ezt az alkati meg nem fele-
lést főként mimikával és az artikuláció
durvultságával igyekszik ellensúlyozni. A
figurában azonban több van annál, mint
amennyit belőle megjelenít. Az apját ját-
szó Csíkos Gábor az aggódást, a méltósá-
got és a kicsinyes ravaszságot (amellyel
Borzát kinyomozza) egyaránt érzékelteti.
Karcsi szerepében Nagy Sándor Tamás a
vegetatív szintre leépült „óriás csecsemőt"

játssza el. Nemcsák Károly - Borza öccse-
ként - pedig, már az epizódalakítások közé
átvezető szerepében a beijedős, de nagy
hangú „kisproletárt" mutatja be. A
mellék-szereplők közül említést érdemel
Keres Emil (a kórteremben Villont szavaló
beteg), Dőry Virág (a csábuló nővérke),
Somhegyi György (a videóval üzletelő
Viktor) és Kelemen Csaba (a nyomozó)
szerepében.

Kárpáti Péter: Szingapúr, végállomás (Radnóti
Miklós Színpad)

Díszlet: Kiss-Kovács Gergely. Jelmez: Tor-
dai Hajnal. Zenei munkatárs: Novák János.
Szcenika: É. Kiss Piroska. A rendező munka-
társa: Kun Magda. Dramaturg: Zsótér Sándor.
Rendező: Verebes István.

Szereplők: Dörner György, Csákányi László
m. v., Nemcsók Károly, Egri Kati, Csíkos
Gábor, Nagy Sándor Tamás, Keres Emil, Dőry
Virág, Somhegyi György, Kelemen Csaba,
Verdes Tamás.
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Züllesztő ü g y s z e r e t e t

Ú j magyar drámák Szegeden
és a Tháliában

Előadás a semmiből

Ben Turán Róbert Melina címet viselő
drámáját mutatta be a Szegedi Nemzeti
Színház a színészklubból leválasztott
féltenyérnyi színpadon. A barlangszerű,
rendkívül szűk s ráadásul szellőztethe-
tetlen helyiség, ahol a harmadik (leghátsó!)
sorban ülő nézők már csak görnyesztett
háttal „ülhetnek", gyakorlatilag alkalmat-
lan színházi előadás tartására.

E magyar darab iskolapéldája a szerzői
dilettantizmusnak, s ennyiben figyelmet
érdemel. Ugyanis nem egyszerűen rossz,
hanem a színpadi törvényszerűségek tel-
jes figyelmen kívül hagyása (nem isme-
rete?) következtében totálisan elrontott
darab. A mű egyébként az emigrációban
élő s az állampolgárságától is megfosztott
Melina Mercouri egy napját idézi fel. Azt,
amelyiken a junta „jóvoltából" édes-anyja
temetésére hazatérhetett. Volt barátjával s
egykori szeretőjével (vőlegényével)
beszélgetve tölti az időt, mígnem
lassacskán kiderül, azok nemcsak hogy a
titkosszolgálat emberei, de egyenesen
öccsének gyilkosai. (Némi bonyodalmak
után mégis eltávozhat Melina, de már
nem azaz ember, aki volt. Megfelelő elő-
adás és darab esetén a néző nyilván meg-
rendülhetne, s nem akként távozna, aho-
gyan érkezett; s így rendben is lennénk.)

A bajok azzal kezdődnek, hogy mind-
erre Ben Turán nem rávezeti a nézőt,
hanem a minden szempontból tökéletesen
előkészítetlen második részben egy-
szerűen a nyakába zúdítja a problémákat.
Természetesen nemcsak Ibsen modorában
lehet darabot írni, és sokkhatásról is
hallott már az ember, de Ben Turán egy-
szerűen elfelejt gondoskodni arról, hogy
az első részben bármi érdemleges történ-
jék. Az idősebb barát ugyan időről időre
megpróbálja lefektetni a művésznőt, volt
vőlegénye szintén, de ez önmagában rop-
pant kevés. Igaz, ami igaz: egy selyemfiú is
rá-rátör (ugyanazért)... A dialógusok pe-
dig olyanok, mintha egy-két, művészkö-
rökben játszódó rossz hollywoodi film em-
léke keverednék két-három hasonló témájú
„szocialista realista" mű dialógusaival.

Mivel azonban a szituáció valóban drá-
mai, s a második részben végre - elsősor-
ban a rendkívül fegyelmezett színészek


