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Hegedű, fuvola, kés

Mrożek: Mészárszék

A hétköznapi élet fölaprítja a művészetet.
A művészet önmagában is sötét jelenség:
ahol fölbukkan, patakokban folyik a vér.
Művészet és „művészet" között vajon ki
tud határt vonni? Ars longa, vita brevis.
Avagy: a művészet végeérhetetlen, de az
emberi butasággal, érzéket-lenséggel
azonos élet ugyancsak. Illetve
mindkettőnek ott a vége, ahol még el sem
kezdődtek - egymásért, egymás ellen
vagy egymástól függetlenül.

Puszta szövegelemzéssel is bizonyít-
ható lenne, hogy a Mészárszék nem tarto-
zik Sławomir Mrożek maradandó alkot -
sai közé. A művészet és a (társadalmi)
hentesmunka egymásra vonatkoztatása,
megfeleltetése és ellentétezése persze
nemcsak hatásos: az utóbbi évtizedek -
és részben a jelen - közép-európai kul-
túrpolitikai gyakorlatára tekintve sajnos
igaz is. Ám ha Mrożek helyett egy kezdő
magyar drámaíró adja he valamelyik
színházunk dramaturgiájának ezt a
szószátyár, mind a négy képben újrakez-
dődő, nehézkes darabot, minden további
nélkül elutasítják. Nem a fordító, Pályi
András hibájából, aki ugyan szinte kriti-
ka nélkül hisz a szerzőben és a műben, vi-
szont gördülékeny és szellemes magyar
szöveget fogalmaz, a hazai valóság azon
rétegére is fogékonyan, amelyet intellek-
tuális életünknek, szűkebben magyar ars
poeticánknak szoktunk nevezni.

A balatonboglári Vörös-kápolna előtt a
kaposvári Csiky Gergely Színház játszsza
el a darabot. Meglehetősen rossz vá-
lasztásként (s ha az előzetes híradások-
nak hinni lehet, valami más helyett): hiá-
ba van hagyománya nálunk az abszurd-
nak és magának Mrożeknek is, ez a drá-
ma nem kívánkozott szabadtérre. Az elő-
adás fokról fokra romlik. Ígéretesen in-
dul, botladozva folytatódik, és a semmibe
vész. Talán a kigyakorlásra az elején ju-
tott több idő; talán a rendezőt, Lukáts
Andort is megadásra késztették azok a
feladványok, melyeket - igazi darab
híján - az író szerkeszt interpretálóinak
és nézőinek.

Khell Zsolt díszlete a rútságig egyszerű,
ebben nincs is hiba. Ugyanúgy alap-
formáira bontja a játékot, ahogy ezt a
rendező is megkísérli. Két tonettszék,
egy mellszobor pulpitusa, nyaktilószerű
tükör, ócskaságával tüntető szőnyeg mu-
tatkozik a színen, és természetesen kot

taállvánvok, hiszen ez folyamatos muzsi-
ka. A produkció környezete oly szegé-
nyes, hogy egy pillanatig sem hagyja a
színészeket tárgyakba kapaszkodni. A
különösebb leleményről nem tanúskodó
kulissza akkor itatódik át vérrel, elevene-
dik meg, amikor - bizonyára szükségből
is - az élő boglári fákat harapja magába a
mészárszék sonkáktól, kolbászoktól ros-
kadozó fehér csempés fala. A drámabeli
átöltözés - kivetkőzés - a díszletben a
legdrasztikusabb. Ahol nincs szükség
művészetre, mert botfülűek, vakok a
publikum tagjai, mert reménytelenek
maguk a művészek, mert lesújtó buzgól-
kodás mindaz, amit az attrakció körül
összehordanak, ott nyers húsként, áru-
ként vérzi önmagát az állítólag legneme-
sebb, az élet magyarázására és elvisel-
hetésére szánt emberi produktum. A pi-
ros földből kinövő fák ziháló estéli léleg-
zete megrendítőbb, mint az előadás bár-
melyik mozzanata.

Az alaposan meghúzott szöveg eleinte
terjedelmessége ellenére is leköti a fi-
gyelmet. Mrożek nem sokat teketóriázik,
nőszimbólumként alkalmazza a hegedűt:
a biztonság kedvéért ki is mondatja: az
asszonyi test és a hangszer hasonlít egy-
másra. Az már az alpáriságig egyértelmű
(mert oly hosszadalmas), hogy a férfi -
pars pro toto - fuvola alakjában ölt
testet. A nyitó jelenetben a két főszerep-
lő, a fuvolaművésznő és a hegedűművész
ebben az átvitt értelemben egymáson

dolgoznak, egymáson fáradoznak. A férfi
zenélés helyett inkább csak hadonászik,
hogy közben kikiabálhassa szerelmi ka-
maszömlengését, a leány meg - hiszen
minden út az ő Rómájába vezet -
rendületlenül forrasztja ajkát a fuvolára.
Lukáts erre a többszörösen infantilis és
lesújtó kapcsolatjelenetre kiválóan han-
golta rá színészeit, és remek ötlet, hogy
Paganini „mellszobra" kezdettől néma,
mozdulatlan tanúja az eseményeknek.
Más kérdés, hogy a „mellszobor" példát-
lan ügyetlenséggel, amatőr módon fog-
lalja cl helyét.

A kaposvári színészek mentik, ami
menthető. A nagyszerű közösség ugyan
főként a rutiniból él, de az emberábrázo-
lásban így is messzebbre jutnak, mint a
pszichologizáliástól a historizálásig min-
dent fölvonultató szerző. Példaértékű a
relatíve újonc, a társulatba csak nemrég
beleforrott Sztarenki Pál játéka. Ő a he-

gedűművész, az örök mamakedvence, az
apátlan tétova, akinek a szemébe hulló
tincset regulázó hajcsatja egy jobbra nem
érdemes sorsot fésül félre. A színész kitű-

nő a szűzbeszéd tolmácsolásában, reme-
kül fejezi ki az érintetlenséget, mely majd
bűnös (az író) által kellőképp elő nem
készített) üzelmekbe lovalja. Az izzadó
színész - tisztelet a kivételnek - nem túl
vonzó látvány. Sztarenki Pálnak bármifé-
le fiziológiás folyamattól függetlenül is
bele kell izzadnia szerepébe, a szomágiá
ba, amely korai magömlést leplez. Kény-
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gedűművész)



telenek vagyunk a dráma számlájára írni,
hogy a későbbiekben - nagyjából onnan
kezdve, hogy a szobor-Paganinitől meg-
vásárolta a zsenialitást, cserébe a mester
föltámasztott életéért - hegedűművészünk
szinte eltűnik a színpadon. Ismét csak
példátlan, hogy miként előlegezi, utóbb
miként teljesíti be halálszülő ön-
gyilkosságát a guillotine-ná váló tükör-
ben. Ezeket az ügyetlenségeket a kapos-
vári direktor Babarczy Lászlónak vagy
valaki másnak ki kellett volna javítania.
Lukáts rendezése nem a lényegi pontokon
árulkodik melléfogásokról, hanem éppen
ott, ahol a mesterség tudója két intéssel
kijelöli az ösvényt. Olyan apróságoktól
kezdve (bár ez is Mrożek fogyatékos
instrukcióiból ered), hogy a hegedű-
művész anyjának az emeletre kaptató
léptei kopognak, ám ha valaki lefelé megy,
az nesztelen.

Sztarenki Pál jól és hihetően növi bele
magát az anyai zsarnokság alól kiszaba-
duló, fantáziáját meglovagoló hegedűs
önimádatába, a gőgbe, amely kották tö-
meggyilkosát csinálja belőle. Ez a hege-
dűjére bízott ember, aki talán szolfézsből
is közepest kapott, tehetségtelenséggel
sújtja önmagát és környezetét. Mártíriu-
mának - a megszült halálnak, meghívott
halálnak: a rituális öngyilkosságnak sem-
miféle írói magyarázata nincs, ezért az
előadás befejezése úgy lóg a levegőben,
mint egy friss hurka a szögön.

Dés László zenéje - amit Mrożek kö-
tetlennek enged - az előadás legkiválóbb
összetevői közé tartozik. Kín, gúny, két-
ségbeesés, reménytelenség repeszti szét a
hegedűt és fuvolát, az emberiség úgy-
ahogy harmóniába fogott nyikorgása szó-
lal meg. Az igazi Mrożek nagyszerű mon

data szerint a magányos, nemiségéhen és
fiúságában mamája által elnyomott he-
gedűművész egy közeli ablakban látja
meg a fuvolázó leányt, s arra döbben:
„Miért kell ugyanazt a művet két külön-
böző ablakban játszanunk?" Lehet tán: ez
a kulcsmondat. Valamennyi emberi mű
két különböző ablakba telepedett. Fuvola
a hegedűvel nem békül. Hogyan is
vágyhatnák ugyanazt, hogyan is érthetnék
egymást - hiszen mindkettő mást akar. A
fuvola a hegedűt, a hegedű a fu-volát.
Karinthy Frigyes nem rosszabb író, mint
Sławomir Mrożek.

Aki nem látta a boglári szabadtéri elő-
adást, talán ellentmondásnak érzékeli a
szerény produkció színészi teljesítmé-
nyeinek dicséretét. Pedig a játszók nem a
rendezővel szemben, nem a rendező el-
len, hanem általa jók - odáig, ahol a talá-
nyos darab teljesebb megfejtése kezdőd-
ne. Csákányi Eszter, aki kimagasló évadot
zárt amúgy is gazdag pályáján, a sze-
relem- és őszinteségéhes fuvolaművész-
nőt éppoly biztonsággal alakítja, mint a
mama szolgálatába állt konzumnőt (hogy
miért e változás, arra megint csak Mrożek
adhatna feleletet). Szavakba alig fog-ható
az a fölény, a nyikhaj és mégis szere-tett
férfit bekebelező nőuralom, amit Csákányi
elfuvoláz, szóra sem méltatva partnerét,
akit persze hamarosan maga fölé teper,
eredménytelenül. A szexualitás
jelentőségét és szépségét tudó, egy-ben
átadni, megosztani kívánó asszonyi
méltóság, az anya helyetti anyai gesztus
munkál abban a közeledésben, amelyre a
hegedűművész gyávasága, egoizmusa nem
fogékony. Teljesen megoldatlan és suta -
rendezői szempontból - Csákányi Eszter
vetkőzése és öltözése, ám úgy tud egy

rongyot másikra váltani, hogy szinte észre
sem vesszük a szakmai hiányosságot.

Gyuricza István mintegy húsz-huszonöt
percig márványkodik lehunyt szemmel,
mozdulatlanul Paganini mellszobrába
költözötten. Hallgatni és nem mozdul-ni
tudni kell. Ő tud. S aztán beszélni és
mozdulni is. Paganini az újra kisajtolt
életért a hajdani zsenialitást adja cserébe
(ha adja - mert hegedűművészünkön nyo-
ma sincs az isteni jegynek), és egy kopa-
szodó ifjú öreg hosszú haját úsztatva köz-
lekedik a hiúság, a bölcselkedés és az ár-
vaság öblei között. Gyuricza, aki nem a
legkiválóbb beszédtechnikájú színész, tö-
kéletesen idomul a szavaiban is primitív
mészáros - az ellen-Paganini: bizony
Mrożek ilyen szimplaságokat is megenged
magának - szerepéhez. Képes meg-
érzékíteni, hogy egy zenemű és egy darab
máj is csak hús; attól függ, honnan nézzük
és miként fogyasztjuk. (A máj igazi máj,
és benne remeg az a pőreség, nyíltság, ami
Lukáts rendezői jó szándékát és
konokságát vezette.)

Cselényi Nóra úgy öltöztette Paganinit,
mint egy halott menyasszonyt. Tüll alá
rejtett, krétaporos fehérbe; füstölög is az
önmagát lapogató életre kelő. A ruhák jók,
mivel ócskák. Ócska az a világ, ahol a
hegedű vonóját össze lehet téveszteni
vagy föl lehet cserélni a beleket ontó kés-
sel. Itt az is véres, ami nem véres. A jel-
meztervező az általános vacaksággal fejezi
ki az ábrázolt világ minőségét. Ismerős,
itthonias világ.

Pogány Juditnak jutott a mama zic-
cerszerepe. Megíratlan figura - mert az
nem megírtság, hogy mindent tud, és sem-
mit se tud. Pogány elbájolóan képes ős-
öreg, időn kívüli nyanyókákat életre kel-
teni, és annyi rigolyával érkezik ezúttal is,
hogy a nézőt kileli a hideg. Mivel szere-
pében teljesen érthetetlen paulafordulás
következik be, s ezt az érthetetlenséget ő
is értetlenül szemléli valószínűleg, az iró-
nia ezer árnyalatával futtatja be a mamát.
A mamát, aki borzadva mondja, hogy „az
apád férfi volt!", aki ellobbant gyufával
kormozza a szemét, aki diktál, és aki nem
ért. Mrożek tagadhatatlan írói erőssége,
hogy csupa diktátort léptet föl: mindenki
beleordít a másik életébe, senki nem han-
golódik rá embertársa sorsára, dúl a káosz.
Pogány Judit játssza legtermészetesebb-
nek az önzést, az eszközlő életet. Még a
fiából is bábut csinál, többször is. S bele-
hajszolja a nyaktilóba, melyben egykor -
mint tükörben - ő nézte magát, vagy a
mintakép-Paganini bámulta arcát.

A premieren még korántsem kész elő-
adás bűvésze Koltai Róbert volt. Mint a
Filharmónia igazgatója (ki bármire kap-
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ható a hegedűművész szerepeltetéséért,
aztán bármire kapható a kultúrát fölváltó,
„emberibb" mészárlás bevezetésé-ben)
elhitette a közönséggel, hogy bele-sült
zűrzavaros, nevetséges apparatcsik-
szövegébe. Megjelenített egy érdemtelenül
érdemes férfiút, aki hajlongásból kapott
diplomát, de azért szereti a kulturális élet
ütőerén tartani a kezét. Amit természet és
társadalom összefüggéséről, művészetről
és mindennapi életről egybegereblyéz, azt
Mrożek s vele együtt az a bizony közép-
kelet-európai néző szálanként élte meg.
Azért fájdalmas, hogy a darab nem darab,
mert őrjítő valóságosságához, az „itt
halnod kell" szózatához nem fér kétség.

Koltai nagyon közel viszi a figurát ah-
hoz az Illetékes elvtárshoz, akit unalomig
játszott korábban. Most nem bántó a pa-
ródia paródiája (ha az akart lenni). Van-e
két különbözőbb színésztípus, mint a rej-
tekező, zárkózott, vívódó Lukáts Andor, a
rendező és a kitárulkozó, harsány, fe-
szültségeit kikiabáló Koltai? (Legalábbis
ilyeneknek látszanak.) Kitűnően értik
egymást. Lukátson a darab fog ki, mely-
nek analizálásában nem jutott, ám talán
nem is juthatott messzire.

Az altisztet Tóth Béla játssza, s ez az ő
megformálásában egyáltalán nem alszerep.
Vele a „tökéletes" szolgalélek jön a
színpadra. Kacsázó járása, szerencsétlen-
kedése a mészárállam első alattvalóját
mutatja. Azt, aki az üstdobnál ugyan-olyan
odaadással ül, mint ahogy a véres vödröt
cipeli. „Művész" ebben is, abban is.

Bármennyire elmarasztalandó az elő-
adás, még a segédszínészek is dicséren-
dők. Főleg az a teltkarcsú bajszos, aki oly
tolakodóan képes belehallgatni (mint
karmester) egy nem rá tartozó párbe-
szédbe. Ami tapintatlan, arcpirító, lélek-
tani és historikus értelemben megalázó, azt
Lukáts Andor hitelesen közvetíti.

Mi tapintatlan, arcpirító, lélektani és
historikus értelemben megalázó? Hogy
szemérmetlenül az arcunkba néz, a po-
fánkba beszél egy ember - a Filharmónia
igazgatója, vagyis minden harmónia föl-
dúlója - és elüldözhetetlenül mondja,
mondja, mondja a mondókáját.

A boglárlellei Mészárszék olyan világban
készült, ahol rengeteg a kés, de ki-haltak a
hegedűk és a fuvolák.

Sławomir Mrożek: Mészárszék (Boglárlelle)
Fordította: Pályi András. Díszlet: Khell

Zsolt. Jelmez: Cselényi Nóra. Zene: Dés
László. Segédrendező: Viktor Endre. Rendez-
te: Lukáts Andor.

Szereplők: Pogány Judit, Csákányi Eszter,
Gyuricza István, Sztarenki Pál, Koltai Róbert,
Tóth Béla.

ERDEI JÁNOS

Mindent lehet

A Leláncolt Prométheusz és
A nők ünnepe Egerben

A hiányzó előadás

A közhiedelemmel ellentétben nyáron is
lehet Aiszkhüloszt s (ezek után már nem
oly meglepő módon) Arisztophanészt
játszani. Bár a komédiát még az évad
végén, igaz, nem szabadtéren, bemutatta a
társulat, a nézőtér majdnem zsúfolt volt. S
ezek után akár örvendezhetnék is az
ember, vagy épp - vérmérsékletének
engedve szidalmazhatná más társulatok
kishitűségét, kommercializálódását mű-
vészi igénytelenségét és így tovább.

Tény és való, hogy vállalkozásáért az
egri társulat mindenképpen dicséretet ér-
demel. A dicséret után azonban arról is
szólni kell, hogy épp ez a bemutató bizo-
nyítja: manapság már olyan kiérleletlen
Prométheusszal is a közönség elé lehet
állni, amelynél - a fellépő művészek kva-
litását ismerve - egy olvasópróbát is iz-
galmasabbnak képzelne az ember. S lehet
Arisztophanészt úgy is játszani, hogy az
ember csak azt nem tudja eldönteni, hogy
az elegyes emlékezetű Magyar Szín-kör
vagy a Vidám Színpad felemlegetése-e az
adekvátabb. S itt akár be is fejeződhetnék
a kritika.

A helyzet azonban, ahogyan régebben
politikusaink mondogatták, ennél azért
bonyolultabb. Mert Valló Péter, mint a
Radnóti Színházban bemutatott rendezései
tanúsítják, nem felejtett el rendezni. Az
egri társulat, ha most jelentősen meg is
gyengült, jó néhány kitűnő művész-
egyéniséggel rendelkezik, akikkel ráadásul
régebben Valló Péter is színvonalasan
tudott együttműködni. Mostanság viszont
ez olyannyira nem megy, hogy vagy az
okokat kellene nagyon sürgősen megke-
resni, vagy a meglehetősen terméketlen
helyzeten változtatni.

Hogyan is lehet minősíteni azt a pro-
dukciót, amelyben az egyre érettebb Ro-
mán Judit abban kényszerül versenvezni a
jobb sorsra érdemes Pasqualetti Ilonával,
hogy az okeániszok karát megtestesítve
melyikük a jelentéktelenebb? S je-
lentéktelennek kell(!) lenniük, mert Csuja
Imre oly monotóniával árasztja Pro-
métheusz szövegét, hogy amikor valame-
lyik színésznő nagy ritkán reagálni próbál,
a néző zavartan kapkodja a fejét, ugyan mi
bajuk lehet, hiszen a színpadon semmi
nem történik. Ebben a helyzetben azután,
lévén szituációnak semmi nyoma,

Tunyogi Péter színpadi jelenlétéből is
egyetlen következtetés vonható le: az,
hogy formán kívül van. Epres Attila vi-
szont ilyen körülmények között is három,
egymástól jól elkülöníthető karaktert ké-
pes hozni. Egy intellektusa maradékait
sem őrző melóssá frusztrált, de melós
létével meg is békélt istenséget, Héphaisz-
toszt, a vénséges Okeánoszt, aki megle-
hetősen rejtélyes okok következtében
Héphaisztoszhoz hasonló módon sántít, s
végül a nyers, gőgös Hermészt. Amit csi-
nál, abban nincs semmi különös, de csinál
valamit, s nem civil énjével van jelen, ami -
a két említett kórustag mellett - ebben a
produkcióban egyedülálló.

Hogy nagy bajok vannak ennek az elemi
fokon is értelmezetlen szövegnek az
előadásával, azt Valló Péter is érezhette,
mert elkezdte megrendezni azt, amit el-
mulasztott színpadra állítani. Unalom-
űzőként Prométheusz hol beleteszi kezét
bilincseibe, hol meg kiveszi. Néha csak az
egyiket, ilyenkor tartását is megfacsarja
egy kicsit, olykor pedig egészen a színpad
közepéig előreszalad. Azután vissza. Ha
nagyon jóindulatú vagyok, akkor azt
mondhatom, hogy Valló eltáncoltatja a
Prométheuszt játszó színésszel Promé-
theusz lelkét, amint hol szabadul, hol pe-
dig visszatörődik a testét láncoló bilin-
csekbe. Csak épp ennek elemi előfeltétele
lenne - más kérdés, hogy úgy sem az
ízlésem szerinti megoldás -, hogy ez a
mozgás kövesse (ellenpontozza stb.) az
áradó szöveg változásait. A szöveg azon-
ban csak árad. Abszolút egyhangúan. (S
akkor még nem beszéltem arról az ap-
rócska dramaturgiai problémáról, hogy
egy ilyesfajta Prométheusz ellene mond a
dráma eddigi olvasatainak. Ami önma-
gában nem baj, sőt ígéretes, és én kész-
séggel el is hinném, ha látnám és hallanám
a döntésében kétkedő Prométheuszt.)

Külön említést érdemel Bárdos Margit,
akitől a (nézőit a darab vége felé már
látható kétségbeeséssel lekötni akaró)
rendező nem kevesebbet követelt, mint
hogy játssza el Iónak nemcsak múltbéli, de
Prométheusz által megjövendölt, te-hát
eljövendő kínjait is, azaz illusztrálja az
elhangzókat. S a színésznő mit is tehet-ne.
Többször átvonaglik a színpadon, és
közben sikongatva meresztgeti a szemét.
Mindezt megkoronázandó, a rendező
Tunyogi Péterrel egy ménkű nagy bikafőt
vetet fel, s nemcsak lo nyomába ereszti, de
vele is elmondatja Zeusz felidézett szavait.
A színpadi káoszt épp ez teszi teljessé.
Testi épségét a ledőlő oszloptól védendő a
Prométheuszt adó Csuja Imrét valahogy ki
kell csempészni a színpadról. S ehhez a
leosonáshoz ki más is falazhat-na, mint a
köpenyét a nézők elé lebbent-


