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A VÉGÉN EGY SIKOLY
OSBORNE: DÜHÖNGŐ IFJÚSÁG

Aligha volna értelme hosszú tiszteletköröket
futni a Dühöngő ifjúság (azelőtt Nézz
vissza haraggal, azelőtt Emlékezz haraggal)
színháztörténeti jelentősége körül.
Ezt egyébként olykor jóízűen ironizálva, olykor
kissé túlhajtott, atelier-zamatú blődlizéssel
megteszik a Pesti Színház új előadásának
„melléklete" gyanánt kibocsátott napilap formá-
tumú műsorfüzet, pontosabban „sznoblap" szer-
kesztői, Hársing Hilda és Tóth András (civilben
az előadás dramaturgja és irodalmi konzultán-
sa). A „sznoblap" néhány írása feltétlenül hasz-
nos olvasmány. A korabeli angol fogadtatást il-
lusztráló, többnyire Pálffy István tanulmányából
kigyűjtött idézetek mindenesetre jól példázzák,
hogy a darab milyen indulatokat kavart, az érté-
kelések milyen szélsőségek között ingadoztak:
„Micsoda briliáns darabokat fog írni ez a fiatal-
ember, ha egy kis napfényt is beenged majd a
lelkébe!" - illetve: „Én csak dühöngve tudok
viszszaemlékezni erre a rossz percben fogant
és rosszul eltöltött estére..." És így tovább.
Persze éppen az egymásnak homlokegyenest
ellent-mondó, érzelmileg túlfűtött kirohanások
bizonyítják, hogy 1956. május 8-a, a Dühöngő
ifjúság bemutatója valóban színháztörténeti
pillanat volt. A darab telibe talált. Valamit. Ám ha
megfeszülünk, sem tudjuk reprodukálni, hogy
pontosan micsodát. Következhetnek persze
okoskodó szavak arról, hogy miként formálta
vagy deformálta a háborút követően felnőtté lett
angol ifjúság közérzetét a győztes, ám mégis
kenyérjegyekkel szabályozott ország légköre, a
szétmálló Impérium romhalmaza, a
követhetetlen sebességgel egy világbirodalom
anyaországából szűkecske és szegényecske
Európa-végi szigetté zsugorodó Britannia.
Következhet némi bölcselkedés arról, hogy a
„jól megcsinált" - és egyre jobban, egyre
kifinomultabban megcsinált! - daraboknak
milyen fullasztóan poros áradata uralta az angol
színpadot akkor már vagy fél évszázada. Azt az
érzést azonban, amely 1956 tavaszán elfogta a
bemutatóra sereglő londoni bennfenteseket,
majd a darab növekvő sikerével arányosan a
mind szélesebb publikumot, s röviddel utóbb a
tévénézőket is (hiszen a Dühöngő ifjúságot
hamarosan egyenes adásban sugározta a
televízió) - ezt az élményt sosem leszünk
képesek felidézni. És persze ugyanez a helyzet
valamennyi „színháztörténeti-nek" mondott
művel - mi, mai nézők e darabnál képtelenek
vagyunk érzékelni, hogy „mihez képest" történt,
ami történt, minket csak az kavar-hat fel, amit
mű és előadás az akkor és ott támadt legendából
itt és ma érvényesíteni tud.

Az alapkérdés harminchat éve változatlan:
mitől olyan dühös ez a Jimmy? - Egyértelmű vá-
lasz nincs, holott az egyetemi tananyaggá és fi-
loszcsemegévé lett darabról született elemzés
bőségesen és disszertáció is tucatszám - ép-

penséggel talán több, mint jó előadás (ez Os-
borne állítása). A legkézenfekvőbb a társadalmi
töltet, a szociológiai háttér felől értelmezni ezt a
világzabáló haragot - és ehhez kínálkoznak is
kapaszkodók szép számmal. Hiszen a darab hő-
seinek indulatai valóban ócska padlásszobában
(ezúttal a nyomorúság fizikai szerkezetét felmu-
tató, a házvázzal a darab vázát kiválóan
támogató Horgas Péter-díszletben) fortyognak.
Hiszen Jimmy apja a spanyol polgárháború
köztársasági önkénteseként szerzett sebébe
pusztul bele lassú kínhalállal, már odahaza, a jó
öreg Angliában, mely zavartan fordítja el
hipokrita tekintetét

Szarvas József (Cliff) és Eszenyi Enikő (Alison)

a zavaró látványtól. Hiszen Porter gyakran ere-
get filippikákat a merev angol osztálykorlátokról -
csak ő nem Shaw módra ostorozza, hanem
Osborne módra rugdalja a kasztok közt magasló
falakat. Mindebből könnyedén összegereblyél-
hető: Jimmy Portert a családilag is meghatáro-
zott, baloldali ihletettségű proletáröntudat bújto-
gatja a folyamatos nonkonform lobogásra. Holott
ez csupán a kusza okhalmaz egyik - egyébként
fontos - eleme. Az okok többsége inkább a hu-
szonöt éves férfi lelkialkatának göcsörtjeiben
keresendő.

A folyamatot forrongás, a szinte szünettelen
és csak egy-egy kényszerítő dramaturgiai pilla-
nat erejéig lankadó düh, melynek okát a többi
szereplő s a közönség kényszeresen meg kíván-
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ja fejteni, nem tünet, hanem a dolog maga. A lé-
nyeg.

Hadd idézzem egy látszólag talán nem idetar-
tozó személyes élményemet a hetvenes évek
első felének Angliájából. A már csak nyomokban

Kaszás Attila és Igó Éva (Helena) (Koncz Zsu-
zsa felvételei)

létező diákmozgalmak egy négydiplomás utolsó
mohikánjával néztem a BBC híradóját a szá-
momra még csodaszámba menő színes televízi-
ón. A képriport egy ártatlan walesi postahivatal
tökéletesen értelmetlen, brutális szétrombolásá-
ról tudósított. Négydiplomás barátom fölragyo-
gott. Én magam - akkoriban konszolidált pesti
gimnazista voltam - nem hittem a szememnek.
A vandalizmus - rajongott az utóvédharcos - az
utolsó menedék. Az egyetlen, amit e mindent
felzabáló és magához hasonlító rendszer nem
képes felzabálni és magához hasonítani. A van-
dalizmus a lehető legtökéletesebb provokáció;

ok nélküli irracionalitása emészthetetlenné és
beépíthetetlenné teszi.

Valami hasonló sejthető Porter dühéről is. Né-
hány konkrétabbnak látszó okmorzsát ugyan ki-
kicsipegethetünk monológjaiból, de végered-
ményben csak általánosságokig juthatunk: indu-
latait a tehetetlenség és a reménytelenség szítja.

Bizonyos kételyekkel ültem a Pesti Színház
nézőterére: a konszolidált 1956-ban (London!)
provokatívnak ható tombolás nem korcsosul-e
idegbeteg kárálássá, nem züllik-e nevetségessé
egy fortyogó korszak nézőinek szemében? Hát
nem. Bizonyos elemek ugyan háttérbe szorultak
és érvénytelenedtek - például a fölbomlott Brit
Birodalom jelképezte világrend iránt szelíd nosz-
talgiával viseltető Redfern ezredes figurája (nem
ártott volna az előadásnak e zárt jelenet kioperá-
lása) -, mások azonban fölerősödtek, de leg-
alábbis érvényesek maradtak (például a temp-
lomjárás elleni kirohanás, a harangzúgással
kapcsolatos kifakadások látványosan eleven-
nek, sokak számára talán sértően aktuálisnak
hatottak a nagycsütörtöki bemutatón).

Az „eredeti" dühöngő ifjúság és a mai közép-
európai Porter kortárs helyzete és közérzete
meglepően sok hasonlatosságot mutat. A sem-
mibe sistergő energiák nyomorúságosan való-
ságosak és ismerősek. A mai korfortyogás a sze-
mélyes szférában csak egy tekintetben hozott
változást: nyilvánvalóbbá tette, hogy nincs meg-
váltás. Az elmúlt korszak állóvizével szemben a
fordulat dinamizmust, cselekvési teret ígért, ám
a többség számára az új helyzettel együttjáró el-
nyomorodás egyelőre szűkebbre szabta a lehe-
tőségek határait, mint korábban. És az illúziónak
bizonyult remények nyomában ismét itt egy illú-
ziótlan nemzedék, melynek közérzetére a tehe-
tetlenség és a reménytelenség nyomja rá bélye-
gét, melynek energiái lélekromboló dühroha-
mokban pöffennek a szennyezett levegőbe. E
külső, a színmű értékeitől és gyengeségeitől tö-
kéletesen független körülmény teszi nyomasztó-
an eleven és igazán hatni képes produkcióvá a
Dühöngő ifjúságot 1992 tavaszán Budapesten.

Kaszás Attila Jimmy Porterje: nagy dobás. Ez a
kiszámíthatatlanul explozív, lelki kíméletlenke-
désről szívszakasztó önsajnálatra, alantas hisz-
tériáról valódi megrendülésre követhetetlen se-
bességgel váltani kész pszichégubanc két felvo-
náson keresztül képes új meg új aknákat robban-
tani. Mindannyiunk szerencséjére e két felvonás a
második és a harmadik. A kezdet rosszat sejtető
unalmának, mely az előadás végére üdvös fe-
ledésbe merül, oka lehetett akár a bemutató fe-
szélyező légköre, akár a bátortalan húzások,
akár a kezdetben talán túlzottan szabadjára en-
gedett blődliző kedv.

Igó Éva széles és hiteles skálán gyűlöli és
imádja barátnője férjét, Szarvas József pedig ki-
aknázza a Cliff szerepe nyújtotta lehetőségek

Eszenyi Enikő és Kaszás Attila (Jimmy)
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többségét - és jó ízléssel nem üt le minden lab-
dát, amit a jólelkű surmó színre állítása kínál. A
Kaszás-Eszenyi-Igó-Szarvas négyesfogat
olyan csapat benyomását kelti, melynek minden
tagja ismeri a többiek minden gondolatát - bele-
értve a kulisszák mögött rejtőző ötödik csapat-
társ, a rendezőként most első alkalommal bizta-
tóan és sikeresen bemutatkozó Rudolf Péter
gondolatait is. (Figyelmeztető jel azért akad így
is: a sokszorosan kipróbált és összecsiszolt csa-
pathoz közvetlenül nem tartozó Mádi Szabó
Gábor alakítása határozottan lötyög az előadás
gépezetében.)

Eszenyi Enikőt nem feledékenységből hagy-
tam a végére. Hanem mert az előadásról az ő
gesztusait és hangját viszem haza emlékül. Egy-
szerű ténymegállapításként talán csak ennyit:
Alison alakítása telitalálat. És aztán van az elő-
adás végén egy sikoly, ami nem minősíthető

GÖNCZ ÁPRÁD: RÁCSOK

Temesvárott már túl vagyunk a tapson, és a ru-
határ felé igyekszünk, de én még egy pillanatra
belépek a nézőtérre. Az elmúlt két óra alatt
bejáratták velem a színház minden zegzugát,
de a nézőtéren még nem fordultam meg. Pedig
köz-ben lezajlott Göncz Árpád Rácsok című
drámájának előadása. Állok hát a félhomályos
nézőtéren, és a sokféle töredékből,
mozaikkockából próbálok összerakni egy képet,
egy történetet. Nemigen sikerül. Ahogyan a
folyosóról elcsípett mondatfoszlányokból
gyanítom, nézőtársaim is így vannak ezzel.

Rálegyinthetnék, mondván, elmegy ez is a
sok-sok felejthető színházi este közt • - de az az
igazság, hogy nem megy el. Zavar, bosszant és
foglalkoztat, amit ebben a reménytelen - a hat
romániai magyar színház közül talán a legre-
ménytelenebb - helyzetű színházban tapasz-
taltam. Erős, intenzív, nem felejthető élmény ért,
de ennek kevés köze van a Rácsokhoz. Kíváncsi
lennék egy olyan felmérésre, mely azt vizsgálná;
van-e olyan néző, aki el tudná mesélni a történet
vázát, lényegét.

Történet természetesen van. Az egyik az,
amit Göncz Árpád darabjának elolvasása, vagy
akár a műsorfüzet felütése után megismerhe-
tünk, a másik pedig az, ami a színházba belépő

megannyi formás jelző formás halmazával sem.
Ritka színházi pillanat. A meggyötörten hazakul-
logó és Jimmy lábához alázkodó Alisonból, a
könnymaszatos csúfságában és szánalmas ele-
settségében széthulló Eszenyi Enikőből előtör
egy hang, egy eszelős, hörgő, reszelős valami...
és ez olyan. Olyan, hogy a darab melodrama-
tikus végjátékát valóságos tragédiává változtat-
ja, s ezáltal visszamenőleg megemeli az egész
előadást.

John Osborne: Dühöngő ifjúság (Pesti Színház)
Fordította: Losonczi Gábor és Ottlik Géza. Díszlet:
Horgas Péter m.v, Jelmez: Bartha Andrea m.v. Dra-
maturg: Hársing Hilda m.v. Irodalmi konzultáns: Tóth
András. A rendező munkatársa: Simon Andrea. Zenei
munkatárs: Molnár András. Rendezte: Rudolf Péter.
Szereplők: Eszenyi Enikő, Kaszás Attila, Szarvas
József, Igó Éva, Mádi Szabó Gábor m.v.

nézővel megtörténik az előadás során. A látot-
tak alapján Göncz drámájának - ő maga műfaji
megjelölésül a „fekete komédiát" adja - felidé-
zése feleslegesnek tűnik. Ugyanakkor fontos
tisztázni, hogy egy, a hatvanas évek külföldi és
hazai drámairodalmából jól ismert elvi kísérletről
van szó, egy, a senkiföldjére helyezett groteszk
játékról, melynek láttán - annak idején! -
összekacsinthattunk - volna! -, és titkolt, mégis
közös kielégültséggel behelyettesíthettük a ne-
veket, a főszereplő, Emmanuel lehetett akár Ár-
pád, József vagy éppen Sándor, az arctalan El-
nök pedig akár ismerős pártfőtitkár vagy, mond-
juk, kondukátor. Sokszorosan megcsavart dür-
renmatti történet ez - főhősünk erkölcsös és
szabad akar lenni mindenáron, ám a diktatúra ál-
tal megerőszakolt élet bármely helyzete rácsok
közé zárja őt, legyen az valódi börtön,
szétszakított család vagy a külvilágtól
elválasztott intézet. Nos, e történet, vagyis
inkább megírásának módja, idejétmúlt. Az
történt vele, ami a politikához erősen
kapcsolódó művekkel történni szokott: amikor
robbanhatott volna, nem játszhatták, amikor
játszhatják, akkor bizony még csak nem is
pukkan.

Talán ebből a meggondolásból, talán másból,
Laurian Oniga, a román vendégrendező alapo-
san felrúgta a darab által kínált „normális" szín-
házi kereteket. Emmanuel történetéből ugyan
vajmi keveset tudunk így meg, de részt vehetünk
egy kísérletben, egy, a színészek által hittel és fi-

gyelemmel megvalósított happeningben, és el-
mondhatjuk, hogy az alapvetően másfajta szín-
házi tradíciók felől érkező közönséggel történik
valami ezen az estén.

A produkció már az utcán elkezdődik. A főtér-
ből nyíló sétálóutcán kisebb-nagyobb csopor-
tokba verődnek az emberek, és a színház föld-
szinti ablakait bámulják. Az üvegekre belülről
kényszerzubbonyos fehér alakok tapadnak, ők
lesznek azok, akik majd az előcsarnokban -
igencsak erőszakosan - a ruhatárhoz tessékel-
nek, velük megyünk fel aztán az első emeleti
társalgóba, ahol aztán egyikünket-másikunkat
karonfogva, például Kafka, Hamlet vagy a Csár-
dáskirálynő szövegeit mormolják. Közben egy-
folytában zeng a hangszóró, valami politikai al-
kudozás mondattöredékeit halljuk - mellesleg a
darab első felvonását -, de az elsődleges, elemi
élményhez képest ez igazán mellékes, akár el-
hanyagolható. Ezután a színpadra kísérnek ben-
nünket, itt már szobaszínházi körülmények kö-
zött intim családi jeleneteket láthatunk (csak hát
az előzményekről fogalmunk sincsen, ahogyan
itt is mellékessé válik olykor, amit látunk, mert az
a legizgalmasabb, mit kezdjen a néző a kezébe
nyomott bútordarabbal, az ölébe hajított kabát-
tal...). Egy alig követhető tempójú hajszát látunk
rohangáló, üvöltöző szereplőkkel, és köztük ott
áll elesetten, szerencsétlenül a főhős, a kisem-
ber (Makra Lajos), aki legszívesebben elbújna,
menekülne, megszűnne, csak hogy szabaduljon
ezektől a köré zsúfolt ember formájú rácsoktól.
Később felmegy a függöny, s bennünket valódi
rácsok választanak el a nézőtértől, ahol a harma-
dik felvonás játszódik.

Ezért léphetek hát a nézőtérre már csak az
előadás után. A helyemen, a helyünkön néhány
ottfelejtett bábu üldögél még, és emlékeztet arra,
ami az elmúlt két órában történt. Nem hallgatha-
tom el: semmi olyan nem történt, amivel koráb-
ban más színházakban ne találkoztam volna.
Mégis, a temesvári társulat és közönség szem-
pontjából fontos ez az előadás. A nagy kérdés in-
kább az, mi lesz e kísérlet hozadéka legköze-
lebb, amikor a színészek valószínűleg mégis-
csak visszamennek a színpadra, mi pedig be-
ülünk a nézőtérre.

HÁY GYULA: MOHÁCS

Nem vitás, kis hazánkban és körötte Háy Gyula
Mohács című drámája mindig aktuális lesz. Mo-
hács (a jelenség) élt, él és élni fog. Röviden -
hisz úgyis tudjuk, éljük, tesszük - miről is van
szó: a nemzet veszélyben, össze kellene fogni,
félretenni csip-csup sérelmeket, nem felkaparni
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