
hiteles gesztusai, szuggesztív jelenléte
nélkül talán nem érvényesülne, nem sű-
rűsödne ilyen elviselhetetlenné a tragi-
komédia tiltakozást ébresztő, fojtogató
légköre.

Hernádi Judit Arankája még Józsinál is
esendőbb, kiszolgáltatottabb, mert az
asszony még férjének is alárendeltje; őt a
körülményeknél is jobban sújtja az ember
elállatiasodása, durvasága. Félig arti-
kulálatlan beszédébe néha szinte állati
riadtság, szeretetteljes, oltalmazó moz-
dulataiba mindig női gyengédség szűrődik.
Férjére Aranka legtöbbször alulról felfelé
néz; szemrehányó és reménykedő
pillantásában ilyenkor megcsillan a gaz-
dájához ragaszkodó kutya hűsége és a
részeges férjnek kiszolgáltatott asszonyok
több nemzedékének tapasztalatából leszűrt
megértés; a szenvedésben edzett
tűrőképesség és a szerelem sugallta,
intellektuálisan is tiszteletet érdemlő
tapintat. Hernádi Arankája szívszorítóan
primitív, de megőrzött szemérme és a házi
tűzhelyt minden külső veszéllyel szem-
ben oltalmazó nők hősiessége, megbocsátó
nagyvonalúsága alakját mégis
példaértékűvé nemesíti. Van abban vala-
mi szomorúan csodálatra méltó, ahogy
saját érdekeivel, tapasztalataival szem-
befordulva, maradék nőiségével tovább-ra
is ragaszkodó szeretettel és fel-felparázsló
szerelemmel szereti a maga emberét.
Hernádi játékában ez az érzelmi-érzéki
töltés mindvégig jelen van. Ebből az
érzelmi többletből származik a játékban
Aranka erkölcsi fölénye, aminek
megjelenítésével a színész rendkívüli
merészséggel képes felemelni az elesett
asszonyt.

Ha nem is osztom egészen a rendező
véleményét, aki nyilatkozata szerint egy
napjainkban Rómeó és Júlia szerelménél is
izgalmasabb kapcsolat, szenvedély drá-
máját keresi a H i m n u s z b a n , a két sze-
rencsétlen ember egymásrautaltsága,
összetartozása és Aranka alázatos szerel-
me valóban lírai színekkel gazdagítja az
előadást.

Az alázatos szerelem azonban csak
egyetlen színe Hernádi palettájának. A
másik, a cselekmény menetében talán még
dominánsabb, a levert lázadásé. Amikor
férje parancsára gyalázatos, háziasszonyi
becsületébe gázoló sorokat kellene írnia az
elébe tolt brigádnaplóba - hogy lakása
koszos, férges, gyermekei tetvesek -,
ösztönösen tiltakozik, lázad. De a parancs,
a kényszer erősebb, mint az ő ellenállása,
és Aranka fejet hajt. Hernádinak csak
néhány másodperc áll rendelkezésére,
hogy a fordulatot, a legyőzetést
érzékeltesse. De ez alatt íráshoz nem
szokott keze görcsbe rándul, arc-

vonásai eltorzulnak, háta meggörnyed,
hirtelen megöregszik, és már nemcsak a
figura, a néző is elviselhetetlennek érzi a
vereséget. Mintha nem is ugyanezt az
asszonyt láttuk volna az imént, egy, az
ócska rádióból áradó slágert dudorászva

megfiatalodni. A nyugalom ritka pil-
lanatait megédesítő muzsika hullámaiban
megmártózva - az első rész záróak-
kordjaként - Aranka olyanná szépült, mint
amilyennek Józsi láthatta hajdan, is-
meretségük kezdetén, a szerelem még
ígéretes perceiben. A zene, az emlék
mintha feloldotta volna a hétköznapokban,
az örökös védekező készenlétben
rákérgesedett páncélt. De hol van ez már?
Józsi sorsával együtt Arankáé is
megpecsételtetett.

Hasonló részletességgel és ugyanennyi
joggal dicsérhetnénk Hernádi alakításának
más részleteit, színeit is. Szólhatnánk a
külső beavatkozást visszautasító, bari-
kádra menni is kész fúriaarcáról vagy a
vele történteket elbeszélni is alig képes,
pallérozatlan agyú gyerekasszony zaklatott
előadásmódjáról. Külön tanulmány tárgya
lehetne, hogy kergetik egymást a
színésznő szavai zaklatottságában, s ho-
gyan szakadnak el egymástól a következő
percben, fegyelmezetlenül és tétován. A
hősnő lelkiállapotának megfelelően
Hernádinak nemcsak a beszédmódja, a
hangja is megváltozik.

Taub, Hernádi és Eperjes mesterhármasa
mellett a többiek - Dengyel Iván, Bajor
Imre és Martin Márta - csak szekundálnak.
Maszkos epizódfiguráik a darabban
inkább csak funkcionális, jelzés-értékű
helyet töltenek be. Ezt alázattal és
fegyelmezetten vállalják is, anélkül hogy
külsőséges eszközökkel igyekeznének
túllicitálni szerepüket.

Vayer Tamás díszlettervező is azt nyúj-
totta, amit a rendező elvárt tőle: színpadi
konyhája egységes, összefogott játékteret
alkot, bizonyítja, hogy a tervező sikeresen
egyensúlyozott a ráismerés élményét
kínáló kisnaturalizmus és az abszurd
drámához stílusosabb absztrakció között.

Schwajda darabjának felújításával Taub
János bebizonyította, hogy a kötet-ben
már kissé avultnak, de mindenképpen
kevéssé időszerűnek ható nemes szöveg -
ú j ra o l va sva igazi színházat kínál-hat.
Csak jól kell olvasni és megfelelő
játszótársakat választani, mint ahogy ne-ki
sikerült a Játékszínben.

Schwajda György: Himnusz (Játékszín)
Díszlet: Vayer Tamás. Ruhái : Bakó Ilona. A
rendező munkatársa: Vajda Anikó. Rendez-te:
Taub János,

Szereplők: Hernádi Judit, Eperjes Károly,
Dengyel Iván - Katona János, Bajor Imre,
Martin Márta.

SZÁNTÓ JUDIT

A pokol költészete

A Csirkefej Békéscsabán

Egy gyengébb előadásban, mint a Katona
József Színházé (amely majdnem tökéle-
tes volt), derül csak ki igazán, mennyire
jó dráma Spiró György Csirkefeje. (A pé-
csi előadást - melyről lapunk 1988/8.
számában Nánay István írt - sajnos nem
láttam.)

A műről néhány kollégám már minden
érdemlegeset elmondott; kivált Mészáros
Tamás és Koltai Tamás elemzéséhez
csatlakozom szívesen. Legföljebb azt
hangsúlyoznám újólag, amire ők is rámu-
tattak: e hipernaturalistának mondott
dráma szemérmes, fájdalmas líraiságát, a
„lumpensirató" jelleget, a gyászdalt a va-
lamennyi emberben ott szunnyadó tisz-
tább érzelmeknek, kötődési-kapcsolatte-
remtési vágyaknak a szereplők és az álta-
luk képviselt társadalmi rétegek szem-
pontjából végleges élve eltemettetése fö-
lött. Ezt a vonatkozást pedig azért emel-
ném ki, mert a Mrsán János rendezte bé-
késcsabai előadásban minden hiányossága
ellenére épp ez erősödik fel sokatmon-
dóan budapesti elődjéhez képest.

Ami még különösebb: ez az erény rész-
ben egy hiányosságból csiholódik elő, il-
letve általa válik még pregnánsabbá.
Zsámbéki Gábor rendezésének abszolút
főszereplője volt Gobbi Hilda, aki ugyan
előző alakításainak hosszú sorához képest
nemigen nyújtott újat a Vénasszony
szerepében, de színpadi jelenléte (ezúttal
is) oly lenyűgözően teljes volt, hogy azzal
újabb színészgenerációk - sajnos - már fel
sem vehetik a versenyt. Ezért, bármily
mesteri teljesítményeket nyújtottak is a
Katona szólistái, a mű gondolati hierar-
chiáját csakúgy, mint kölcsönös viszony-
latainak rendszerét a Vénasszony szabta
meg, mintegy a piramis tetején állva.

Nagy idős színésznőnk mára oly kevés
van, hogy csak egy-egy színházra jut be-
lőlük; így hát a Vénasszonytípusú szere-
pek kiosztásakor a legtöbb színház
kompromisszumokra kényszerül. Igy esett
ez Békéscsabán is, ahol a szerepet
Szentirmay Éva kapta, egykori naiva, ma
is szelíd, finom, moll-hangnemre beállí-
tott jelenség, aki sokkal inkább tudná el-
hitetni egy valamikori katonatiszt vagy
kormánytisztviselő deklasszált özvegyét,
mint az emberalatti létben vegetáló Vén-
asszonyt, aki egyebek között durva, kö-
zönséges, primitív és hisztérikus is. A szí-
nésznő nagy rutinnal és értékelendő alá-



zattal, de a szükséges indulati források
híján küszködik a szereppel, és végül is
nem nyújt többet korrekt feladatmegol-
dásnál - mindenesetre semmiképp sem
emelkedik főszereplővé, aki besugározná
jelenlétével az előadást. A macskaügy
szenvedő hősnőjeként ugyan ő indítja el a
darabot, de utána betagolódik a többi fi-
gura közé.

Sokkal kevésbé kompromisszumos
megoldás, mégsem nevezhető szerep és
színész igazán eszményi találkozásának
R. Kárpáti Péter (egyébként pótlólagos,
szerepátvételből eredő) kijelölése a Srác
szerepére. A pályakezdő színész jeles

külső és tehetséget ígérő belső adottsá-
gokkal rendelkezik, ám sokkal kifino-
multabb és intellektuálisabb alkat, mint
amilyet a Srác megkívánna; ez idő szerint
inkább egy Schiller-, Kleist- vagy Dosz-
tojevszkij-hős adottságait mutatja. Így a
szövegét átszövő obszcenitások koránt-
sem keltenek oly szerves benyomást,
mint Varga Zoltánnál, akinek elhittük,
hogy e szavak az ő tudatában már rég el-
vesztették eredeti értelmüket, sőt a meg-
botránkoztatás szándékát is, s pusztán a
gondolati szegénységet leplező töltelék-
anyaggá váltak; R. Kárpáti Péter úgy
„trágárkodik", mint egynémely értelmi-

ségi hölgyek vagy leányzók, akik büsz-
kén, tudatos exhibicionizmussal lökik elő
magukból a mimikriként fitogtatott zaftos
kitételeket. Ám úgy tetszik, a mai fia-
talság homogénebb, mint az idősebb kor-
osztályok, s így, miközben Szentirmay
Éva nem tudja áthidalni a távolságot szí-
nészi alkata és a szerep között, R. Kárpáti
Péter játékából az említett hiányosság el-
lenére is kirajzolódik a frusztrált, szere-
tet- és figyeleméhes, a végsőkig elkesere-
dett, létének értelmét nem látó kamasz
képe - ami a mai fiatalság közös kóris-
méjeként mint legáltalánosabb közös ne-
vező a Srácra, tehát az R. Kárpáti játszotta
Srácra is érvényes.

Ezért a fiatal színész játékának legmar-
kánsabb vonulata az Apához való vi-
szony lesz: a kétségbeesett, már-már ri-
mánkodó igyekezet, hogy az általa való-
sággal bálványozott, mitikus jelentőségű
lény figyelmét felhívja magára, és kihar-
colja törődését, netán szeretetét. Ez a
vonulat erősebb játékában, mint Varga
Zoltán parádés alakításában, melynek
legfeltűnőbb eleme egyszerűen a figura
létezésének felépítése volt. Így például a
darab elején, mikor a Srác apja távollétén
dühöng, Varga inkább a primitív, infanti-
lis lény frusztrációját érzékeltette, amiért a
dolgok nem úgy alakulnak, ahogy ő el-
határozta; R. Kárpáti toporzékoló dühe
viszont A mama gyermekhősének érzel-
meire emlékeztet, vagyis eleve és nyil-
vánvalóan személyre vonatkoztatott:
minden ok nélkül, de mindent várt ettől a
találkozástól.

Ily módon R. Kárpáti alakításának
hangoltsága szerencsésen találkozik az
előadás legjobb alakításával, Harkányi
János Apa-formálásával. Budapesten
Vajda László clownja volt az előadásnak
(s akkori benyomásom szerint annak leg-
gyengébb pontja); a játékát elismeréssel
méltató kritikusok is egy, a maga beszű-
kült világában végső soron elégedett em-
berként jellemezték .......Ahogy befészkeli
magát vackába, rutinos mozdulattal rakva
pálinkásüvegét megszokott helyére, az
ereszcsatornába, a hőzöngő lumpen hite-
les mintapéldánya..." - írja Koltai Tamás;
Vajda „izgága Apájának beszűkült,
számító kártékonyságá"-ról ad hírt Mé-
száros Tamás, „tipizált lumpen Apáról"
beszél Róna Katalin - mind teljes joggal.
Az Apa saját pokláról, boldogtalanságá-
ról nem adnak hírt Vajda László inter-
pretálása nyomán a kritikusok - ismét
csak joggal -, ámde ez az aspektus benne
rejlik a figurában, Harkányi János pedig
épp erre teszi a hangsúlyt. Először is ez az
Apa nyilvánvalóan paraszti származású
(jól kamatoznak itt a színész korábbi pa-
rasztszerepei): komótos, tempós mozgá-

Harkányi János (Apa) és R. Kárpáti Péter (Fiú) a békéscsabai Csirkefejben
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sú, már származásánál fogva is szófukar,
érzelmeiben takarékos ember, akinek
génjei, de szálas termete is némán tilta-
koznak a sivár bezártság, léte szűk keretei
ellen. De továbbmenően: ez az Apa nem a
boldog alkoholisták közül való. Az
alkohol pótlék a reménytelen élet ellen,
konok és dacos reakció. Harkányi melósa
keserű, zaklatott, kielégületlen férfi, ke-
délyállapota kiszámíthatatlanul hullámzó,
időnként sötét fenyegetés süt belőle.
Amikor tekintete tompán a semmibe ré-
ved, az egyszerre fejezi ki az idült alkoho-
lista katatóniáját és az abszolút önfel-
adást; annál hatásosabb és megrendítőbb,
amikor ez az elrévedő tekintet egy-szer-
egyszer valamit vagy valakit fókuszba
próbál hozni, amikor valami görcsös belső
késztetésre koncentrálni szeretne, hogy
aztán ellenállás nélkül feladja.

Igy válik az előadás csúcspontjává apa
és fia második részbeli nagyjelenete,
melyben itt - a budapesti előadással el-
lentétben - nemcsak a Srác udvarol két-
ségbeesett szenvedéllyel apjának, hanem
az is megpróbál odafigyelni rá - időnként
valami áthatol a ködön, valami eljut hozzá
fia könyörgéséből, időnként felrémlik
benne, sőt mintha ő maga is tudatosítani
próbálná magában, hogy valaha ez a gye-
rek jelentett neki valamit, örült neki, a
maga módján szerette; a kontaktus múló,
de hangsúlyos pillanata létrejön, hogy
majd a semmibe, az ismét elhatalmasodó
katatón révületbe foszoljon. A dráma
kezdetben említett szemérmes poézise
ebben a jelenetben felerősödik, s a néző
meghatározó élményévé válik. A jelenet
végül euforikasan ér véget, az előadás
legjobb rendezői ötletével: apa és fia pil-
lanatnyi egymásra találásukat megpecsé-
telendő, nem akármivel kezdenek fociz-

ni, hanem - a macskának a homok alól
brutálisan előrugdosott tetemével, melyet
a játék végén a vágyában ismét leforrázott
Srác dühödten behajít a Vénaszszony
lakásába. Az átmenetileg meglelt érzelem
is csak egy másik ember végső
megalázásában és lelki kifosztásában tár-
gyiasul.

Amúgy az előadásnak jó néhány teher-
tétellel kell megküzdenie-például mind-
járt a játéktérrel. A helyszín a stúdióra át-
funkcionált egykori városi bálterem, a
Vigadó (később festőműhely), egy nagy-
jából négyzet alakú helyiség, ahol a meg-
emeletlen színpad a terem egyik végének
teljes szélességében húzódik. Hátsó falain
originál „békebeli" kariatidák vesz-nek
körül párosával három kijáratot (valaha
bizonyára itt lejtettek be a nyitótánc
párjai) - ezekből lesz az Apáék, a Vén-
asszony, illetve a Nő lakásának ajtaja, míg
a Tanár kuckójához szerény, dísztelen
oldalajtó vezet. (Ez a hangsúlyos kü-
lönbség egyébként dramaturgiailag indo-
kolatlan, csak a tér kényszere motiválja.)
A kariatidákkal amúgy semmi baj, elvég-
re se szeri, se száma ama hajdan jobb na-
pokat látott, elegánsnak számító környé-
ken elhelyezkedő bérházaknak, melyek
mára elszlömösödtek. Nagyobb baj a tel-
jes vízszintesség, amely nem tesz lehetővé
súlypontozást és súlyponteltolásokat,
továbbá az, hogy a kapu--a pesti előadás-
sal ellentétben - nem a nézővel szemben,
hanem a nézők háta mögött, a teremnek a
színpaddal szembeni végében van, a ka-
pualj pedig egybeesik a nézőtér két részét
elválasztó járással - vagyis a kintről érke-
ző szereplőket csak a hátsó sorokban ülők
láthatják. Magam, az első sorban helyet
foglalva, nem tudhatom, hogy e
bejövetelek „meg voltak-e rendezve", s ha
igen, hogyan; azt viszont érzékeltem,
hogy mire hozzám eljutottak, túl mecha-
nikusak lettek; alig ürült ki a színpad, ab-
ban a pillanatban máris benn volt az új
szereplő (vagy szereplők). Igaz, így kiala-
kulhatott (volna) az az érdekes fikció,
miszerint mi, nézők, is be vagyunk zárva
ebbe a pokoli udvarba (ezt elősegítendő, a
köztünk húzódó járásban állta macska-
tetemmel díszes poroló s a jobb oldali né-
zőtömb mögött a garázsbódé), de ez a
koncepció igazából csak körszínházi for-
mában érvényesülhetne, mivel az adott
elrendezésben az elülső sorok csak az
előttük, a tulajdonképpeni színpadon zajló
eseményeket érzékelték.

A bizonnyal kényszerű térmegoldás
okozza, hogy egy fontos cselekménymoz-
zanat is színpadi hitelét veszti. Míg Buda-
pesten a két fiú akkor tör be a Vénasz-
szonyhoz, amikor a rendőrök épp távolo-
dóban vannak, itt Mrsán nem távolíthatja

Vénasszony: Szentirmay Éva

el a rendőröket, hisz akkora nézők jó része
nem látná őket; bár ez talán még mindig
szerencsésebb megoldás lenne, mint hogy
a fiúk, igaz, a felénk néző két rendőr háta
mögött, ám tőlük mégiscsak néhány
centiméterre lopakodjanak be felemelt
baltával a majdani bűntett színhelyére.

Ha mindezekben objektív tényezők is
közrejátszottak, azt mindenképp a tervező
Németh Zoltán hibájának tartom, hogy a
megnyíló lakásajtók semleges, be-
rendezetlen térbe engedtek bepillantást,
ami egy naturalista miliődrámánál min-
denképp illúzióromboló. S van a színpad-
képpel kapcsolatban egy dramaturgiai
jellegű észrevételem is. Kitűnő ötlet, hogy
a falak, sőt még a jobb sorsra érdemes
kariatidák teste is rikító szénű graffitikkel
van telimázolva, de míg e feliratokat és
ábrákat - FTC, NO AIDS, ACDC, ABBA,
Lennon, avagy horogkereszt és a sarló és
kalapács stb. stb. - az újszerű funkcióval
ellátott „murális munkatárs", Pál János a
látvány szempontjából szellemesen
tervezte meg és helyezte el,
megszövegezésükre, illetve az ábrák
elgondolására érdemes lett volna nem
mást, mint magát Spiró Györgyöt felkér-
ni; így hétköznapian naturalisták, vagyis
elég ötlettelenek, kivéve talán az „Itt jár-
tam, Lacá"-t, amely legalább valamelyest
kapcsolódik a lejátszódó történetbez.

Ha most az előbbiekben kiemelt apa-fiú
vonulattól mint kiemelkedő mozzanattól
eltekintünk, az előadás egésze megfelel
ahhoz, hogy a darabot hatni s a nézőt a
dráma sajátos igézetében elmerülni
hagyja; mintha egyenetlenségeit is elfedné
a szöveg feszültsége mélyben ragadás és
magasra törés között. Mert bizony a
színészi kvalitások igencsak egyenetlenek.
Például épp a mellékszereplők



között található az előadásnak - Harkányi
Jánosé mellett - legjobb alakítása, a
rendkívül tehetséges Magyar Tivadaré a
Haver szerepében; élményszerűen, min-
den rezdülésében hitelesen rajzolódik itt ki
az a típus, akitől mi, jobb érzésű emberek,
borzongva elfordulunk, holott egyre több
példányban jár-kel közöttünk: az a teljesen
elsivárosodott lelkű fiatal, aki egyszerűen
mindenre képes, ha korlátozott
számítóképességével úgy véli, büntetlenül
teheti. Ha a Srácnak még ok kell

az erőszakra - pontosabban olyan moz-
zanat, melyet ő oknak vél -, a Haver ok,
sőt ürügy nélkül is készen áll a balhéra: s
balhé neki a lopástól vagy a nemi erő-
szaktól a szadista gyilkosságig minden. Ez
a feketébe öltözött, karcsú, kecses
mozgású legény a dráma s az előadás leg-
félelmetesebb figurája, bár Spiró darab-
jának talán legfőbb erénye, hogy figyel-
meztet rá: mi az a szűkebb és tágabb tár-
sadalmi közeg, amely közvetlenül és köz-
vetve a Haverokat kitermeli.

A másik végleten amatőrízű alakítás
csak kettő akad: Kalapos László népszín-
műves eszközöket alkalmazó Törzse és
Kovács Edit Előadónője - a figura me-
revsége és tanácstalansága itt szemmel
láthatóan a színésznőé, akinek erejéből
csak az utasítások gépies kivitelezésére
futja. Itt csődöt mondott Mrsán János szí-
nészvezetése, mely más esetekben ügye-
sen tesz bennünket bizonytalanná: valódi
képességek lappanganak-e a jó típus, a
sikerült jelmez, a szerencsés beállítás mö-
gött? Jancsik Ferenc Közegének külső
megjelenése például telitalálat. Ellentét-
ben a pesti, Eperjes Károly-féle megol-
dással, ez a Közeg itt idősebb, jó harmin-
cas férfi, akit nyilvánvalóan menthetetlen
bárgyúsága kárhoztat alacsonyabb be-
osztásra; kifejezéstelen, üres arca a mo-
kány közhuszárbajusszal az együgyűek
boldog elégedettségét tükrözi, igyekvés-
nek, többre törésnek - mint a pesti Kö-
zegnél - itt nyoma sincs, ritka s többnyire
egy szóból álló megnyilatkozásai is azt fe-
jezik ki: a Közeg számára kerek s éppen
így kerek a világ. Ha a színész netán ennél
nem lenne képes sokkal többre - a beállí-
tás kitűnően elleplezi. Döbbenetes hitelű
típust hoz színpadra az Anyát játszó Nagy
Mari is, az alkoholistát a teljes lepusztult-
ság fokán; belőle már teljesen hiányzik az
Apa nyugtalansága, sötét kétségbeesése,
emberi körvonalai már feloldódtak, ka-
tatóniája állandó, megingathatatlan álla-
pottá vált; az önfeladást fejezi ki első jel-
meze is, a vedlett kék mintás nyári ruha, a
kitágult, formátlan barna csíkos szvetter s
hozzá a régimódi, gavallérsarkú piros-fe-
hér szandál - s csak darab végi hosszabb
megszólalása jelzi, hogy a színészi erő va-
lószínűleg nem tart lépést e bámulatosan
szuggesztív megjelenéssel. (Nagyon szép
színpadi pillanat egyébként, ahogy R.
Kárpáti Péter Sráca anyja megjelenésére
reagál: halálos rémületben, szűkölő ál-
latként veti magát a földre, s mered szinte
megbabonázva a megjelenő nőalakra, ki-
fejezvén, hogy míg apja még őriz annyit
eredeti lényéből, hogy fia megpróbáljon
belekapaszkodni, ez az asszony, hajdani
anyja árnyéka, már felismerhetetlenné s
így megközelíthetetlenné vált.)

Hasonlóan jól kiválasztott típusa maga
jókislányos, riadt egérke-szürkeségében
Csizmadia Éva Bakfisa is, bár itt sem si-
került Spirónak elfogadtatnia, hogy e két,
természetében oly végletesen elütő
leányzó miként kerülhet össze akár egy
közös magánóra erejéig is; a rendező pe-
dig aligha tehet mást, mint hogy - már
csak a hálás kontraszthatás kedvéért is -
kijátssza e furcsa párosítást, sőt Mrsán
még rá is játszik: az ő Csitrijében, Dóka
Andreában már semmi diáklányos, in-

R. Kárpáti Péter, Kalapos László (Törzs), Magyar Tivadar (Haver) és Jancsik Ferenc (Közeg) a Csirkefejben (Váradi
Zoltán felvételei)



kább egy profi kurva rutinjával riszál, és
az állandó besózottság valószerűtlen álla-
potában él: mindenrő l és mindenkirő l
csak .,az" jut eszébe.

Akikrő l még nem szóltam: középszerű ,
de megbízható alakítás látható Lengyel
Istvántól a Tanár és Bökönyi Laurától a
Nő szerepében. Lengyel, jócskán idősebb
lévén Papp Zoltánnál, a pesti Tanárnál,
eleve kölcsönzi alakjának azt az objektív
tragikumot, hogy itt egy pályája vége felé
járó értelmiségi merül el az immár
véglegesnek tekinthető pauperizmusban;
ennek fejében Lengyel megengedheti
magának, hogy őszintébben figyelmes
legyen embertársai nyomorúságával
szemben, mint volt Papp Zoltán Tanára
a maga hőzöngő , frázisokba rej tett
közönyével; elvégre ebben az alakításban
a domináns elem amúgy is a figura
képzettségéhez képest keserűen ironikus
abszolút tehetetlensége. Bökönyi Laura
mozgásának darabos szögletessége a
sajátja; rendező i tévedés viszont a
fiatalasszony túl durván megnyilatkozó
érzéki magakelletése, dekoltázsának
széthúzása, saját mellének kihívó simo-
gatása - ez a szerencsétlen teremtés el-
végre abban az il lúzióban él , hogy enél-
kül is, sőt épp finomkodó úrias-kispolgári
allűrjei segítségével akad meg rajta a fér-
fiak szeme. (Az, hogy Mrsán az érzéki-
szexuális aspektusoknak túlontúl betű
szerinti jelentőséget tulajdonít, az elő-
adás több vonatkozásában is megfigyel-
hető .)

Mint kitetszik: nem hibátlan előadás a

békéscsabai Csirkefej. Ám túl a vállalko-
zás önmagában vett dicséretességén - el-
végre nem kevés merészség kellett az
ilyen típusú művekhez nem szokott vá-
rosban ehhez a bemutatóhoz, melyet
azonban az általam látott előadáson telt
ház, érett néző i magatartás, lenyűgözött
figyelem és jogos tetszés honorált -, a
produkció méltó az ügyhöz. A művet el
nem árulta, rangját és súlyos igazságát
megértette és kifejezte, sőt egy döntő vo-
natkozásban újat is tudott mondani róla.

Spiró György: Csirke/ej (Békés megyei Jókai
Színház)

Dramaturg: Ungár Júlia. Díszlet- és jelmez-
tervező: Németh Zoltán. A díszlettervező
munkatársa és szcenikus: Koszicky László.
A rendező és a díszlettervező murális munka-
társa: Pál János. A rendező munkatársa: Szeli
Ildikó. Rendezte: Mrsán János.

Szereplők: Szentirmay Éva, Lengyel István,
Bökönyi Laura, Harkányi János, Nagy Mari.
R. Kárpáti Péter, Magyar Tivadar, Kalapos
László, Jancsik Ferenc, Kovács Edit, Dóka
Andrea, Csizmadia Éva.

PÁLYI ANDRÁS

Stílus és „szellemi állapot"

Ionesco
a Katona József Színházban

1.

Jó negyedszázaddal az 1962. decemberi
párizsi ősbemutató után színre került ná-
lunk is a Haldoklik a király című lonesco-
darab (Le Roi se meurt - ezt korábban

úgy is fordították, hogy A király hatodik,
elég szerencsétlenül) .

A Katona József Színház előadására a
legszívesebben azt mondanám: kudarc -
ha ez a kifejezés szakmai szóhasznála-
tunkban nem lenne túl pejoratív és ezál-
tal félreérthető. A Haldoklik a király y ko-
rántsem rossz előadás, éppen hogy nem
az; habár a pozitív jelzőkkel is csínján
bánnék. Mindenesetre nagyon sok benne
az érték, sőt sokkal könnyebb megragad-
ni az előadás értékeit, mint hibáit. Önma-
gában már az is dicséretes, hogy a kortár-
si színmű irodalom e sokáig nálunk cen-
zurális okokból játszhatatlan művét elő-
vették, és kísérletet tettek a „meghódítá-
sára". Nem kevésbé dicséretes a rendezői
és színészi érzékenység, amivel ezt a kü-
lönös darabot megközelítették. De az
előadás nem nő fel saját ambícióihoz.
Nem történik meg az a minőségi „átfor-
dulás", ami minden igazi színházi ese-
mény mélyén ott van, amitő l a t isztessé-
ges munkából művészi evidencia lesz.

Ráadásul érzésem szerint a darabról is
elmondható, hogy nem nő fel írója ambí-

cióihoz. Legalábbis nem tudok a Haldok-
lik a király igazán sikeres előadásáról, se a
franciáknál, se a lengyeleknél vagy a ju-
goszlávoknál, ahol a legtöbbet játszották.
Úgy tűnik, olvasva szellemesebb,
könynyedebb, élvezetesebb, mint
színpadi játékként. Egyébként
elgondolkoztató, hogy ezzel a darabbal
véget is ér Ionesco második alkotói
korszaka, az úgynevezett Bérenger-
darabok ciklusa, ami a választott írói út
járhatatlanságának közvetett
beismeréseként is magyarázható. (Bognár
Róbert egyébként a címszereplő
Bérenger-t 1. Berengár királynak fordít-
ja, nem tudom, miért, talán a feltételezett
jobb hangzás kedvéért. Nem szerencsés.
Bérenger nem egyszerűen egy fiktív név,
hanem az írói oeuvre mitikus figurája.)

2.

„Ez a darab különben nem álomból vagy
a szabadjára engedett fantázia állapotá-
ban született . Nagyon tudatos, nagyon
éber a darab, stí lusa tehát sokkal rende-

zettebb. Rögtön ra is mondtak: » Á,
Ionesco otthagyta az avantgárdot, és
átment klasszikusba!« Csakhogy a
probléma nem a klasszicizmus és az

avantgárd között keresendő . Egész
egyszerűen másképp írtam, mert más
tudatsíkon álltam. A s t í l u s a mindenkori
szellemi állapot függvénye. A
szorongásból indultam ki, és az a
szorongás nagyon egyszerű , nagyon
világos volt kevésbé irracionálisan,
kevésbé zsigeri módon is éltem meg,
vagyis logikusabban, tudatom felületi ré-
tegeiben; a logika ugyanis a tudat felszí-
ne, míg az álom a tudat mély, lényegi ré-
tegeiben húzódik meg.'

Ionesco, aki önmagát kommentálva
gyakran mutat hajlamot a bőbeszédűség-
re és a lényeg elkendőzésére, ezúttal igen
tömören a d a r a b - é s közvetve az előadás
- legkényesebb pontjait veszi számba.

Nyilvánvaló igazságként hangzik, amit
az író a stílus és a szerző i-alkotói tudatál-
lapot összefüggéséről ír. De ha már ezt az
összefüggést felvetjük, az is nyilvánvaló,
hogy nem csupán az író szellemi kondíci-
ójáról kell beszélnünk, hanem a rendező

és a színészek „szellemi állapotáról" is.
(Ionesco egyébként is szereti hangsú-
lyozni, hogy ő csak forgatókönyvet ír a
színháznak.) Ascher Tamás, aki tavaly
Kaposvárott igen jó érzékkel keltette
életre Ionesco két korai darabját, A ko-

pasz énekesnőt és a Különórát, épp e ket-
tősségben lelte meg a feladat kulcsát: úgy
rekonstruálta a stílust, amit ő maga is az
író - egykori - tudatállapotának függvé-
nyeként látott, hogy a s a j á t - m a i , színházi
- kondícióját tekintette kiindulópont-
nak. Egyszerűbben szólva: a mából visz-
szapil lantott arra a színházi tegnapra,
amit az író két régebbi egyfelvonásosa je-
lent (és ami mellesleg már színháztörté-
net is) . Ez pedig azt is jelentette, hogy az
„álomszerű", „irracionális" technikával
dolgozó írót, illetve a művet tudatosan és
racionálisan idézte meg a színpadon. A
kétféle alkotói kondíció konfrontálá-
sából abban a tavalyi Ionesco-előadásban
így „a tudat mély, lényegi rétegeit"
szóhoz juttató.. ,szabadjára engedett fan-
tázia" és a művészi tudatosság sajátos
szimbiózisa jött létre. A Katona József
Színház Haldoklik a király-előadásából ez
a belső alkotói feszültség hiányzik; a
drámaiságnak azok a vektorai, amelyek
ott kreatív módon opponálták egymást,
itt többé-kevésbé egy irányba vagy pár-
huzamosan hatnak. s így kölcsönösen kü-
zömbösítik egymást.

3.

„Ha megérezzük a közhely és a nyelv ab-
szurditását, hamisságát, már meg is ha-


