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yilkos pengéktől - s nekünk szünet nélkül azaz
rzésünk: mindez csak játék, artisztikus imitá-
ió, egy irodalmias fogantatású dráma paródiá-
a. A darab meseszerű cselekményszőttese mé-
yén persze ott húzódik egy virtuális dráma,
mely kétféle életfelfogást-a nyers érzékiséget
a művészet kontemplációját - szikráztathatna

öl s ütköztethetne össze drámai erővel, ha a
zerző nem oldaná szüntelenül ironikus életkép-
é s nem parodizálná művének nyelvét, anyagát,
agát a drámát. A lazán fölskiccelt romantikus

ogantatású jelenetek füzéréből azonban rendre
lsikkad, mit is akart igazán: ironikus-posztmo-
ern létfilozófiai traktátust kívánt-e drámai for-
ába ültetni, a művészet lehetséges szerepéről
hajtott értekezni, avagy egyszerűen csak öncé-

úan eljátszott alakjaival, mint gyermek az építő-
ockákkal.

Balikó rendezésében Zastrozzi, a „sötétség
ejedelme" újabb és újabb rémtettei elkövetése
tána zárkában ülve állapítja meg: „jó itt". Bár ő,
brutális erő megtestesítője győz mindenekfe-

ett, s uralkodik a gyengék, a művészlelkek biro-
almában - mégis kalodába zárják önnön tettei.

A levegős, emelvényekkel, dobogókkal tagolt
atalmas teret fénynyalábok koszorúzzák, a fe-
ér s a fekete szín az uralkodó, akár a szereplők

ellemében. A világítást tervező Kende János ar-
isztikus fényhatásokkal, zuhogó, hideg fény-
ászmákkal és intim, meleg színekkel teremt
átteret az epizódok mögé - gyakran a színpadi
zituációk helyett is. Vayer Tamás robusztus,
okféleképpen alakítható teret díszletez be,
app János funkcionális, stilizált kosztümökbe
ltözteti a szereplőket; Júlia hófehér tüllruhája,
atilda nyersen érzéki, korbácsos-lakkcsizmás

zajhaszerelése jószerével többet elárul viselője
arakteréből, mint annak gesztusai vagy csele-
edetei.

A színészek kivétel nélkül megoldhatatlan fel-
datokkal birkóznak: Walker darabjában ugyan-

s nem emberi szenvedélyek csapnak össze, ha-
em megszemélyesített eszmék és fogalmak, a
zépség, a jóság, a gonoszság, az érzékiség és
brutalitás képviselői. A dráma ironikus ellen-

ontozása, a figurák öniróniája kínálja a legtöbb
ehetőséget az emberábrázolásra, s pillanatokra
de csakis pillanatokra - a nézőnek az önfeledt
zórakozásra.

Cserhalmi György Zastrozzija afféle szenve-
élyes-irodalmias-mesés bűnöző; félelmet nem
elt, inkább kíváncsivá teszi: mivel tud még
lőhozakodni ez a mesebeli ördög. Barátja, Ber-
ardo - Szarvas József megformálásában -
ltompult agyú és érzékiségű figura, az ember
latti lét megtestesítője. Bán János Verezzije az
letformává emelt művészet pompás karikatúrá-

a, míg Körtvélyessy Zsolt rámenős szolgája az
ltorzult indulatok hű mintaképe.

Matildát, a hollófekete, szépséges cigány

lányt Udvaros Dorottya játssza, érzékenyen, ér-
zékien, szenvedélyesen s picit egysíkúan, mint a
hasonló figurákat általában - másféle karakter-
szerepekért is kiáltva. Matildájáról időről időre ki-
derül, hogy valójában élvhajhász nő, aki sportot
űz az érzéki örömök hajszolásából, míg Pap Vera
szende Júliája egyfajta női stratégia ironikus-ne-
vetséges torzképét tárja elénk.

A darabban s az előadásban időnként valaki
bejelenti partnerének: „most szeretkezni fo-
gunk". Komótosan hozzá is látnak, vagy ugyan-
csak komótosan eszmét cserélnek róla, hogy ez
most miért nem aktuális. Mennydörög, villámok
csapkodnak, a szereplők vívnak, birkóznak, va-
dul szeretkeznek, vizet permeteznek egymásra
vagy esernyővel állnak a vízvezetékből permete-
ző vízsugár alatt: működik, zakatol a színházi
masinéria, minden színes és látványos, az una-
lom mégis belopakszik az előadásba, s időről
időre elillan az épphogy csak megszületni látszó
emberi dráma.

A nézőnek bőven van ideje eltöprengeni rajta:
vajon miért egy ilyen artisztikus, „kísérleti" férc-
művel nyitották meg színházukat a ligeti színház-
alapítók? S eldöntötték-e, mit is akarnak
színhá-

Benedek Miklós folytat egy sorozatot -
és egészen mást csinál. A viharos sikerű
Budapest Orfeum a puha diktatúra
végső szakaszában született, és rehabi-
litálta a h vatalosan először megtagadott,
majd elhallgatott múltat: a századelő pesti pol-
gárosodásának virágkorát, annak jellegzetesen
pesti s túlnyomórészt zsidó „low" kultúráján, a
kabarén s az orfeumon át. A három ízig-vérig
profi előadó, Benedek, Szacsvay László és Csá-
szár Angéla előadásában a show mindenekelőtt
finoman nosztalgikus volt, csipetnyi iróniával se-
gítve elő a könnyebb emésztést; határozott
gesztussal akarta felmutatni s bizonyos mérték-
ben vállalni azt, amit addig még becsmérelni sem
illett. Az életkortól nem függő műértők
mindenkor
vékony rétegén túl a játék elsősorban az
időseb-
bek, a túlélők éideklődésére számított, akik az
iróniát csak annyiban vették tudomásul, ameny-
nyiben azaz anyag látásmódjához, a fanyar zsi-
dó humorhoz e l e v e is hozzátartozott, ez
pedig

zukkal: szórakoztatni, művészetet teremteni,
avagy egyszerűen csak kipróbálni magukat az új
szerepben? Az a rengeteg alkotói-szervezői
energia, művészi elszántság és ambíció, amely
érezhetően ott munkál vállalkozásuk mélyén,
hogyan is tudott volna méltó formát ölteni, s ho-
gyan ajándékozhatta volna meg az eleven szín-
ház varázslatával a nézőt, ha már a művészi
szándék is bizonytalanságot és átgondolatlan-
ságot sugall?

„Az összes főrendezővel, színházvezetővel
folytatott vitám benne van A büntető kézben" -
nyilatkozta Cserhalmi György még tavaly októ-
berben. Elképzelni nem tudom, miféle szakmai-
erkölcsi érveket vélt fölfedezni e balsikerű
melo-dráma színrevitelében: a bizonyítás
továbbra is várat magára.

G. F. Walker: A büntető kéz (Labdatér Teátrum)
Fordította: Upor László. Díszlet: Vayer Tamás. Jel-
mez: Papp János. Fény: Kende János. Asszisztens:
Szarka János. Súgó: Sütő Anikó. Rendező: Balikó
Tamás.
Szereplők: Cserhalmi György, Szarvas József, Bán
János, Körtvélyessy Zsolt, Udvaros Dorottya, Pap
Vera.

nem gátolta őket az elandalodásban; de adott
esetben maga a nosztalgia, illetve annak művé-
szi megidézése volt a maga nemében egyfajta
kritikai gesztus a jelennel szemben.

Most, a rendszerváltás második évében olyan
korszakba jutottunk, amelyben a nosztalgia a til-
tott, majd a tűrt kategóriájából átlépett a hivatalo-
san támogatottéba (és nemcsak a művészet vo-
natkozásában). És Benedek Miklós mint össze-
állító, és mint rendező igen gyorsan reagált.
Ugyanannak a kornak a mitológiája most más
megvilágításba kerül: az adaptációban a kezdet-
ben játékos, majd egyre kesernyésebb irónia do-
minál, folyamatosan kirántva az embert az egy-
egy töredék időre rátörő nosztalgiából - és
mindezt immár nem érett prof ik, hanem hét ifjú
színinövendék interpretálásában, vagyis eleve
bekalkulálva a részben naiv, részben eleve
kritikus és távolságtartó szemlélet szűrőjét.
(Bizonyára erre az alapvető szándékra kíván
utalni a céltudatosan triviális és első hallásra
igen jópofa

SZÁNTÓ JUDIT

KONTRAORFEUM
...ÉS HOZOL EGY HATOSÉRT TÚRÓT?



 KRITIKAI TÜKÖR 

Kelemen István

cím is, amely azonban végül mégsem fedi azt,
amit látunk; talán afféle brainstormingra lett vol-
na szükség, amely sok szellemeskedő félmegol-
dás után végül kidobja az igazán szellemeset.)

Az elgondolásnak van egy sajátos pikantériá-
ja: időnként végigpásztázza az ötvenes éveket
is, amelyeket aligha nevezhet bárki nosztalgia-
ébresztőnek. (Hacsak nem a maguk biológiai if-
júságát könnyezik vissza a megfelelő korú né-
zők.) E pillanatoknak több funkciójuk van. Meg-
hosszabbítják a korábbi korszakok hamis idilljét,
vagyis az ötvenes években gerjesztett illúziókat
a század első évtizedeinek hasonlóan andalító
tévképzeteihez és tévandalításaihoz kapcsolják
vissza; másrészt, hatásukat a máig nyújtva, ke-
sernyésen emlékeztetnek rá, hogyha az ötvenes
években propagált illúziók a maguk idejében ha-
zugok voltak, ma viszont senki nem is kelt ilyen il-
lúziókat; a beléjük manipuláltan csempészett
humanitárius-egalitáriánus eszmefoszlányok a
szemétdombra kerültek. Hogy konkrétabb le-
gyek: az érzékeny lelkű humanizmustsugallni kí-
vánó „Doktor úr, a maga szíve sose fáj... ;" avagy
Glauziusz bácsi dala a kisunokáról, aki dolgozó-
vá cseperedve immár nem hajbókoló szolga, ha-
nem egyenes gerincű ember lesz, a maguk ide-
jén hazug idillbe kívánták ringatni a hallgatókat,
és mára ez természetesen evidencia; s ugyan-
akkor a megszólaltatás mégis csipetnyi nosztal-
giát ébreszt nem a kor, hanem az illúzió iránt,
hogy a doktor úr EKG-ja önmagán kívül bárkit is
érdekelhet, vagy hogy Glauziusz bácsi unokája
szuverén öntudattal és biztonságérzettel nézhet
a világba...

Jelenet a „Túróból" (Fábián József felvételei)

„Gyönyörű így este Budapest..." - csendül fel
az andalító nyitány, és ebben a pillanatban el-
pukkan egy villanykörte, és a színpad sötétbe,
majd szmogfelhőbe borul. Így pukkan el már az
első perctől a vegytiszta nosztalgia. Nemcsak
hatásos, hanem a vállalkozás lényegét sűrítő fel-
ütés ez.

A Budapest Orfeum laza számok füzére volt,
melynek struktúrája - mert azért persze volt ne-
ki - rejtve maradt. Most valami egészen más
következik: a számok gondolati és szerkezeti
egységekbe rendeződnek, az előadók jelleme-
ket prezentálnak, vázlatosan persze, de annál
frappánsabban, a rendezés erős dramatikus
tendenciát mutat, és a szerkezeti egységek fo-
kozatosság szerint állnak össze, a könnyedebb,
játékosabb hangnemtől az egyre sötétülőn át a
már-már látomásos pusztulás-hangulatig.

Az egy-egy számra korlátozódó nyitányt, illetve
finálét leszámítva négy ilyen tematikus-szer-
kezeti egység köré épülnek a számok, kitűnő ér-
zékkel válogatva és szcenírozva. Az első: zsá-
nerképszerű összeállítás a közlekedés viszon-
tagságairól, ahol a század eleji, technikabűvöle-
tű, idilli villamosdalokba természetesen simul az
ötvenes évek troliapoteózisa, hogy valamennyit
közösen ellenpontozza a mindmáig önazonos
tömegközlekedési káosz (amely bizonyos rokon
vonásokat mutat az életben való eligazodás káo-
szával). A hét ifjú színészjelölt - négy fiú, három
leány - a színpad egyik sarkába préselődve tö-
meget formáz: peronon zsúfolódót, fogantyú
után kapaszkodót, egymás gyomrába könyöklőt,

csomagjaival kínlódót, egyre tépettebb újságjá-
ba mélyedőt (az újság fele Az Est, fele Szabad
Nép). A nézők egy része az előadásra is így érke-
zett.

A második rész: a ház, amelyben élünk. A
házmester sorra engedi be a lakókat: a kétes hírű
kis színésznőt, az elcsigázott doktor urat (ő az,
akinek néha fáj a szíve), a cukros vőlegényről
álmodó varrólányt, az önvád luxusának
kéjesen engedő öreg bohémot, majd a kis
cselédet, aki történetesen a házmester - úgy is
mint Glauziusz bácsi -- unokája, bár ő maga a
János vitéz Iluska-dalával mutatkozik be, mint
ahogy ki-ki a megfelelő dallal váltja meg
belépőjegyét a közös Budapest-házba.
Legvégül pedig felbukkan a háziúr: sötét
kedélyességével fenyegető figura. Retteghet,
aki adós marad a lakbérrel. Vagy a közüzemi
díjakkal. Vagy a versenyfeltételeknek való
megfeleléssel. A nézőtéren a legtöbben addig
csak a művészet közvetítésével láttak ilyen
csodabogarat. Most egyszer csak beleborzon-
gunk a virtuóz produkcióba.

A „jellemek" az adott dalon át tárulnak fel;
sztereotípiák persze, de roppant egyéni, frap-
páns, merész tálalásban. A doktor úr kicsit
emlékeztet Bán Jánosra, a varrólány Udvaros
Dorotytyára, a háziúr bennem éppenséggel
Márkus László emlékét idézte fel -- de
bármilyen jók a minták, ezek szerencsére
mégsem másolatok.

De máris itta harmadik rész: a mulatság. Elő-
ször ártalmatlanul indul minden, hiszen a mula-
tás igazán ősi magyar erény. „Összecsendül két
pohár..." -- sejtelmesen, nosztalgikusan. De a
„Gyere, ülj kedves mellém..." című érzelmes bú-
csúdalt előadó ficsúr (a Bán János-szerű) a lágy
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szavak mögött rejlő brutális szakítási szándékot
játssza el, sőt már nemis csak szakítani akar, ha-
nem összetörni, „betonba taposni" az eldobott
lányt. Aki aztán, fejét felemelve, előadja az „Isten
veled, Budapest, te édes..." kezdetű Ránki-san-
zont - csikorgó, sötét gúnnyal, egyszerre önálló
számként s mintegy az előző hangulati folytatá-
saként.

A vigalom elfajul. A fehér asztalterítőre
kiömlött vörösbor foltja egyre terjed, a szereplők
részegek, esettek, tehetetlen dühükben folytat-
ják a tort. S mikor felcsendül „A lányok, a lányok,
a lányok angyalok..." kezdetű örökzöld, lezüllött,
durva, szakadt fickók ragadják meg, viszik tánc-
ba a földön vonagló, igencsak bukott angyalokat.

És ekkoraháttérből képeslapra illő pár lejt alá:
nyalka magyar huszár, felpántlikázott honleány.
Énekelhetnék azt is, hogy „Szép város Kolozs-
vár...", de nem: ők a műmagyarkodó, tschi-
kosch-gulasch-fokosch-os német-osztrák vál-
tozatra gyújtanak rá, amelyben a búsmagyar
nosztalgia már nyílt egzotikus giccsüzletté tor-
zul: „Komm mit nach Varasdin..." És eljő az eret-
nek pillanat. „Dort ist die ganze Welt noch rot-
weiss-grün" - zengi a duett, s valaki patetikus
mozdulattal lobogóvá bontja ki a borfoltos ab-
roszt. Rot-weiss-grün helyett immár csak „rot" a
„weiss"-en. A vér színe. Meg a háborúé.

Nem a trianoni sajgásból űznek itt gúnyt - a
vele való visszaélés eredményeivel szembesü-
lünk. Ez a negyedik rész: a háború. Első és má-
sodik világháborús dalok. Hol az olasz, hol meg a
muszka ellen gerjesztik a hazafias indulatokat.
„Az állomáson indulásra kész a katonavonat",
„Valahol Oroszországban", „Jó éjt, drága kis
hadnagyom..." Könnyes, zsebkendőlengető idill,
a dicső huszármúlt hősi emlékeitől hevítve:
„Mellettem csatázó bajtársam, adj kezet..."
(János vitéz, ismét.) Közben egy halovány, és
stílusában kivételesen meglehetős disszonáns
utalás a következményekre: teátrális élőkép a
„Poljuska" dallamára garázdálkodó vöröskato-
nákról. Többet mondana a meghosszabbítás, ha
frappánsabban lenne kijátszva: „A béketábor le-
győzhetetlen". Azaz: „Új háborút szít a tőkés
Nyugat." Az új ellenségkép. Ettől se lettünk bol-
dogabbak. Nem kéne abbahagyni?

A finálé ismét csak egyetlen szám. A „Nevet
a..." kezdetű ódon kuplé, melyben főleg azok ne-
vetnek, akiknek később a legkevesebb okuk lesz
rá. A Spitz, a Kohn. A szereplőknek egyetlen,
fénnyel élesen kiemelt pillanatra arcukra fagy a
röhögés. Aztán folytatják. Mindenki nevet -
egyebet mit tehet?

Külföldi - angol, lengyel - kísérletek már si-
keresen világítottak át egyes korszakokat azok
slágerkészletén át, de Benedek Miklós vállalko-
zott rá - tudomásom szerint - elsőnek, hogy
úgyszólván egy évszázad mitológiáját, hullám-
zásaiban is kísértetiesen ismétlődő életérzéseit
idézze meg a csupán teátrális eszközökkel kom

mentált műdalfolklór révén. Ilyen irányú, aligha-
nem páratlan műveltségének, rendszerező típu-
sú fantáziájának és határozott filozófiájának
köszönhető, hogy a fiatalok úgy játszanak, mint-
ha mindezt valóban megélték, sőt egyidejűleg
véleményezték volna. A kemény másfél órát já-
tékosan végigszökellő erőnlétük, fickándozó já-
tékkedvük természetes, kifejezési eszközeik
változatossága, típusteremtő képességük
ígéretes. Csak kívánhatjuk: legyen majd
számukra színpad - olyan, ahol egyiküknek sem
kell ennél alább adnia.

Ezen az estén viszont jobb közönséget érde-
meltek volna. A Kamráé, úgy látszik, nem egé-
szen a Katona közönsége: zömében fiatalok
ugyan, de nem vájt fülűek - mintha inkább csak
találomra, nem egy meghatározott élmény nyo-
mában, vetődtek volna ide. Az érettebb korosz-

Vérszínű festékkel teátrálisan befröcskölt
ponyva hasítékán bújunk a parányi po-
rondra, meztelen kis színpadra is emlé-
keztető előtérbe. Mintha az anyai kapun át
érkeznénk, magunk is túlfejlett, agresszí-
ven tétova, helykereső kisdedek, hogy három lé-
pés után, a majd oly sokszor szét- és összevont
bársonyfüggönyön túl letelepedjünk a doboz-
szerű játszóhely valamelyik hosszanti oldalán.
Gaál Erzsébet, a debreceni színház
vendégren-
dezője meglepően kevés dramaturgiai változta-
tással, aktualizáló gyömöszölés nélkül helyezte
el a rozzant skatulyában Déry Tibor 1926-ban
keletkezett avantgardista - és preabszurd -
misztériumát, Az óriáscsecsemőt. A hűséges
hűtlenség remek példája az előadás. Az író a
színpadi konvenciók feldúlásának lázában tíz
számozott bábut szerepeltetett? Gaál fotografi-
kusan hiteles alakokat festetett a hosszabb fa-
lakra, „schaárerzsébetesen" semmibe néző,
hátborzongatóan realisztikus szobrokat (és tor-
zókat) dermesztett egy-egy hangsúlyos posztra,
és tipikus figurasziluetteket (ágáló férfi, váran-
dós kismama, elsuhanó ember stb.) vágatott a
falba a belépés, illetve a tovatűnés céljaira. Déry
kedvét lelte a húszas évek fénypraktikáiban, a
dia- és filmvetítés akkori viszonylagos újdonsá-
gaiban? A debreceni díszlettervezők televízió-
készülékeket süllyesztettek az átellenes tabló-
képekbe, beraktak egy piros kis Junosztyot az

tály is szignifikánsan tompa volt. A helyzetkomi-
kumra, a direkt effektusokra inklináltak- a mély-
áramlat nem ragadta magával őket. Mintha úgy
megégette volna őket a politikum tüzes vasa,
hogy immár nemcsak elkerülik - tudomást sem
hajlandók venni róla.

Persze az is lehet, hogy csupa családtag ült a
kis nézőtéren. Ez esetben a fiatal színész-al-
mácskák üdítően messze estek a fájuktól.

Ugye, öregem, leszel oly kedves és hozol egy hatosért
túrót? A Színház- és Filmművészeti Főiskola végzős
hallgatóinak vizsgaelőadása.
Jelmez: Papp János. Dob: Helboly László. Zongora:
Komlósi Zsuzsanna, Mollek Gabriella. Rendező: Be-
nedek Miklós.
Szereplők: Ilyés Barna László, Juhász Judit, Kerekes
Viktória, Kelemen István, Rudolf Teréz, Szücs Gábor,
Vasvári Csaba.

úgy-ahogy szobának jelzett egyetlen igazi dísz-
letzugba, s a megfelelő pillanatokban máris
áradhat a képernyőkről a reklámként harsogó-
hízelkedő vagy pedagógiai és politikai furorral
népnevelő torzpofák szájából kibukó szöveg. A
karikírozott némajátékok, a marionettes moz-
gássorok, a cirkuszi bohócériák is mind levezet-
hetők az eredeti instrukciókból. A zenére Déry Ti-
bornak nem volt sok gondja, annál inkább törődik
vele Gaál Erzsébet: Darvas Ferenc betétszámai
főleg az egyházi (nép)énekekből kölcsönöznek,
misztériumjátékról lévén szó, igazán nem alap-
talanul; de szolgálnak más hatáselemekkel is,
bőven mérve az iróniát. Még az egy-egy mondat-
ban, mondatfoszlányban véletlenszerűen észre-
vett és derekasan kizengetett időmérték is a má-
sodpercre kiszámított, feszes interpretáció rit-
musát vigyázza.

A rendező - és a termékeny összmunkáról,
fegyelmezett egymást segítésről tanúságot tevő
színészgárda - nemigen vesztegeti idejét arra,
hogy valamiféle „mai töltés" puskaporát durrog-
tassa, hasztalan kritikai robajlásokkal riogatva
az amúgy is falsüket jelent. Tudják, hogy bár
Déry a pénz körül forgó kapitalizmus lélekkeres-
kedelmét vette célba, a végül is szinte időtlen
tantörténet napjainkban, a kapitalizmus be-, il-
letve visszacsalogatásának hercehurcájában is
érvényes. Az önmagába visszatérő szerkezetű,
nyitó motívumát megismétlő darab eleve nem
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