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karnyújtásnyi távolságba hozza a szereplőket az
ismertebb Teleki-fényképek helyszínét hűen re-
konstruáló bútorzatba. Emberi, kicsi gesztusok,
házikabát, kandallótűz, piros re t e k - és élethalál
-, mert becsületbe vágó ügyek. Egy komoly fér-
fiú végórái, közeli kameraállásból, olyan hősé,
aki kényes a szavaira, az ígéreteire, az eszméire
- ha csak ennyi, már unikum ma, itt.

Sík Ferenctől, aki szeret nagy tömegben,
nagy léptékben gondolkodni, örvendetesen új-
szerű ez a finom, aprólékos, elegáns kidolgozott-
ság, amelyben oroszlánrésze van Kemény Ár-
pád már említett díszletének és Gombár Judit
gyönyörű ruháinak. Az lllyés-dráma lehetőségei-
nek legjavát sikerülhet így kamatoztatni, elkerül-
ve a legutóbbi, tizenöt évvel ezelőtti nemzeti
színházi bemutató merevségét, protokolláris
nagyívűségét. Pinterről vagy Beckettről bizony-
kodás nélkül tudni, hogy valók szobaszínházba -
a látottak szerint Illyésről is kiderül ez.

A színészi játéknak kell leginkább számot vet-
nie a közelség következményeivel s kívánalmai-
val: Kozák András már-már a kívánatosnál is
mértéktartóbb. A belső, robbanásra kész fe-
szültséget alig-alig láthatni, a külsődlegességről
való dicséretes lemondás nem mindig ellensú-
lyozódik játékában - bár Kozák rokonszenve-
sen, érzékenyen közelít a figurához. Az egyes
előadások közti túlontúl hosszú idő is ludas ab-
ban, hogy az ágas-bogas szöveg felidézése is
elvonja az erőt a felszabadultabb játéktól.
Egyértelműbb Peremartoni Krisztina Orczy
Istvánné, az örök szerelmes alakítója: érett korú
érzelmi lázadó, titkos kedvese évtizedek óta
Telekinek. Ilyés legjobb drámaírói oldalát
mutatja ennek a bensőséges kapcsolatnak az
ábrázolása. Ez az asszony csak félt és szeret.
Egy sort sem kell olvasnia Teleki drámájából,
hogy tudja, zseniális. Egyetlen politikai röpiratot
sem kell ismernie, hogy tudja, amit tesz, jól van
téve. Fenntartás nélkül, teljes elfogadással a
férfié - s Peremartoni Krisztina minden gesztusa
ezt sugalmazza.

Klisékbe csúsznak viszont s könnyen megús-
szák az ábrázolás mélységeit a többiek, elsősor-
ban a Ferenc Józsefet játszó Szirtes Gábor -
miatta sem válik olyan feszültté a császári audi-
encía jelenete, mint azt a dramaturgia indokolná.
De ilyen Moór Marianna sokadik mézesen int-
rikus figurája, ezúttal Batthyányné, s még inkább
Rékasi Károly és Tahi József ifjú reálpolitikusa.
Meglehet, veretes szövegüket természetes szi-
tuációban elhelyezni ma már nem könnyű fel-
adat, de némi erőfeszítést mégis megérdemel-
ne. Bármilyen hálátlan feladat, mégis figyelmez-
tetni kellene Tahi Józsefet, hogy civil elhanya-
goltsága ne üssön át a szerepein, s a színpadi fe-
gyelmet ne csak a szöveg pontos elmondása-
ként értelmezze. Sörös Sándor viszont fegyel-
mezett és korrekt alakítást nyújtott Crenneville
szerepében.

Kissé iskolásra sikeredik az utolsó kép is, Te-
leki öngyilkosságának darabzáró tudomásulvé-
tele: az összes szereplő gyertyával a kezében,
oratorikusan bevonul, majd eloltja a gyertyákat.
Másféle közeget, másféle játékmódot tételez fel
ez a befejezés - éppen a Szakácsi által megfor-
mált hatásos rendőrfigura „szellemiesítését" is,
például.

Mindent összevetve, tanulságos, elgondol-
kodtató, történelemkönyvvel felérő színházi este

A z utóbbi esztendők rohamosan nyomorú-
ságosabbakká tették az életkörülményeket a
társadalom bizonyos rétegeiben (nem pusztán
a legalsóbbakban), így hát sajnos nem volt
nehéz kiszámítani, hogy Makszim Gorkij éppen
ezt a világot ábrázoló s a magyar fordításban
oly beszédes című négyfelvonásos drámája
fölkelti a rendezői érdeklődést. A közvetlen
szociális motívum azonban sem a
zalaegerszegi előadást, sem a József Attila
Színház Aluljáró stúdiójának bemutatóját nem
uralta el. Sőt Verebes István, illetve Gaál Erzsé-
bet az író latolgatott címvariánsaihoz nyúlt vissza
új titulusért, hogy a szöveghez való kötődést és a
koncipiális elszakadást egyszerre érzékeltesse.
Közös vonás munkájukban a (nem krisztusi ér-
telmű) lelki szegénység iránti (de krisztiánus)
érzékenység s az a fölismerés, hogy Luka oly
sokat vitatott egyénisége felől kell közelíteniük a
műhöz. Itt is, ott is széthulló emberhalmaz
jelenik meg, de az atomizáltság oka, mértéke és
jellege már közel sem azonos, az előadások
célja, miliője és kidolgozottsága pedig
végletesen eltér. Csak a summázásban
rokonulnak ismét...

Verebesé a látványosabb vállalkozás. Vendég-
rendezés, immár másodszor, évadnyitó premier
Zalaegerszegen, és: a színházról szól a színház.
Idelenn szavunk nemcsak a na dnye azon mély-
ségét jelenti, amely minket magunkat is elnyel,
hanem a Budapesttől mért távolságot is. A Heve-
si Sándor Színház pedig messze van, „lenn van",
a nyugati végen. Mira János monumentális dísz-

született a Refektóriumban, Teleki László nevét
- ha csak estéről estére hetven-hetven ember-
nek is - újratanító.

lllyés Gyula: Különc (Várszínház)
Jelmez: Gombár Judit m. v. Díszlet: Kemény Árpád.
Zenei szerkesztő: Kemény Gábor. Asszisztens: Szabó
Tamás. Rendezte: Sík Ferenc.
Szereplők: Kozák András, Peremartoni Krisztina,
Szakácsi Sándor, Sörös Sándor, Moór Marianna, Szir-
tes Gábor, Rékasi Károly, Tahi József.

letében egy pályaudvari szeglet helységnévtáb-
lái konkretizálják: Egerszegen vagyunk. Kint-e,
bent-e, fönt-e, lent-e, azt a majdhogynem min-
den jellegzetes életteret elegyítő összkép szán-
dékosan nem dönti el. Utca, kocsma, bérház,
szoba, váróterem és ki tudja, még mi más érint-
kezik egymással több változatban is, idegesen
elmozdított szinteken, a megfelelő rideg, intim,
vibráló, hivalkodó lámpatestek garmadának ek-
lektikus fényében. Még az sem bizonyos, hogy
m i , menedékhelyiek (ide)lenn volnánk. Azaz-
hogy mégis ott, akként, ahogy az ember - a szí-
nészember - lemegy a klubba - a színészklub-
ba. óriási, huzatos, füstös büfé az egész, büfé a
színészházban, a színészház - alkalmi hajlék -
kivetve a városba. Csupa szerepjátszó vegetál
Verebes István figurákkal bőségesen ellátott
adaptációjában. Az átkeresztelt alakok közt ki
színészt játszik, ki harsányan színészies szeren-
csétlent (nyomorékot, buzit, klimpírozót stb.).
Csupa elszigetelt férfi és nő, akik veszettül őrzik
a maguk három és fél négyzetméterét (akinek
valamivel több jut, akár egy egész menedékhely,
arról úgy tűnik, mintha semmije sem lenne). Rikí-
tó embervásár, általános tarkaság, széles
gesz-tusok, nyomatékos különcködések. Dőry
Virág ezúttal is elsőrangú készséget bizonyító
jelmezei fognak vissza valamit a
hemzsegésből. Senki nem játszik rosszul, csak
az arcok hiányoznak. Láb, mell, izom, pocak,
gége, tüdő szerepel, s ez tán nem is lenne baj,
ha, mondjuk, Daumier kegyetlen szelleme
jobban megkísértené a produkciót, a
fölöslegesen cizelláló, lassúdad figuraépítés
helyett a vad karikaturizálás irányába lökve az
egész ldelennt. Zalányi Gyula (Mankó, alias
Kosztiljov) néha sikeresen játssza túl a
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műlábát; a Zola emlékének szentelt Nana (volt
Nasztya), Palásthy Bea is tudja a hisztéria és a
fájdalom kölcsönös határsértéseit; az extremitá-
sokban képességeit mindig szívesen próbálgató
Balogh Tamás valósággal tündököl Bubnovból
lett, körmét lakkozó Bubiként. Csak azért nem ő
az este legjobbja, mert különös módon az Anná-
nak, Bárónak és Színésznek meghagyott Anna,
Báró és Színész: Segesvári Gabriella, R. Kárpáti
Péter és György János sokkal hitelesebben él-
nek és halnak, mint ahogy a többség parádézik.
Ők hárman viszont azért nem az előadás leg-
jobbjai, mert az előadás legjobbja Verebes Ist-
ván.

Lukából az Utazó lett, és Verebes István m. v.
lett az Utazó. Felebarát, kolléga, értelmiségi, író,
szemlélő, akinek az attribútuma az írógép. Jön,
köszön és sorra vesz. Kérdez és meghallgat.
Meséltet, de kevesebbet mesél. Ő fanyar, vis-
szafogott, rekedt. Civil. Kívülálló. Megy majd to-
vább, tehát lehet csöndes. Akik itt voltak és job-
bára itt maradnak - ha nem halnak, ha nem ölik
meg őket, ha nem ölnek -, azok ordibálnak az

Az Idelenn színpadképe (MTI-fotó, Zóka Gyula
felvétele)

életért, a percért. Az Utazó rendez (miután egy
magaslati ponton igazán kényelmesen beren-
dezkedett), és hagyja, hogy rendezzenek. Vala-
mi ünnepségfélét például, hiszen nem fillér nél-
küli páriák ezek, csak napról napra élő, kétes, re-
ménytelen egzisztenciák. Piáljanak, dumálja-
nak, nézzenek egymás képébe és a sajátjukba.

Verebes, a rendező nem hangolta össze az
Utazó rendezéseit és rendelkezéseit a mene-
déktér összeverődöttjeinek rendezkedéseivel.
Fönntartott Verebesnek - a színésznek -- az
Utazó kedvéért egy olyan, szűrtebb játékmódot,
amellyel mindenki más is nyert volna. Az előadás
is: súlyt, komorságot, mélyebb humort. Benső-
ségességet a rengeteg külsőség helyett. Mintha
az egerszegi színészek versengve mutogatnák
Verebesnek, a vendégrendezőnek, mi mindent
tudnak, ő meg néhány okos és hűvös erkölcsi
intelmen kívül elzárkózna előlük.

Verebes István még soha nem tudott olyan

pocsék előadást tető alá hozni, amely ne lett vol-
na érdekes, és ne árulkodott volna éles észről.
De miért csak félig vagy háromnegyedig készva-
lamennyi munkája? A temperamentumából és
tevékenységeiből is fakadó sietősségen kívül ta-
lán az lehet az ok, hogy rendezés közben nem
csupán az elképzelését, hanem elképzelésének
kritikáját, valamint további, messzibb tartalék el-
képzeléseket vegyesen érvényesít. Ez olykor
beválhat (ahogy a miskolci Cyrano vadnyugati-
zált újromantika volt, de közben sietve vissza is
vonta az alapötletet), máskor alig. Az Idelennben
eldöntetlen maradt, hogy az erkölcsi és egzisz-
tenciális osztozás kapja-e a főhangsúlyt (én, az
Utazó épp olyan Istentől elhagyott, elbitangolt
teremtmény vagyok, mint ti ezen a tájékon), vagy
a reménytelen másságé a vezérszólam (ember
emberen nem segíthet, aki megjön és megy, az a
maradékon a legkevésbé) ?Vonzó, de szétszórt,
bölcs, de fecsérlő, tarka, de elmosódott az elő-
adás. Minden az elharapott újrakezdés, a túlját-
szás, a szükségtelen hevültség, az indokolatlan
lefogottság állapotában. Kivétel egy-két meg-
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Radó Denise (Natasa) és Bregyán Péter (Színész)
a József Attila Színház előadásában

rendítő jelenet (Anna halála például, meg ahogy a
koporsója átalakul). És kivétel az Utazó.

Nap nélkül

Pesten az Aluljáró stúdiószínház szinte maga is
egy aluljáró zuga, egy-két pincével odébb. Eg-
gyel több ok, hogy Gaál Erzsébet elemelje a va-
lószínűségtől, a naturalizmustól a Nap nélkül po-
koli, sötét kavargását. Semmire sem hasonlít,
nyilvánvaló kitaláció Árvai György hosszan el-
nyújtott, fekete pallókkal szabdalt játéktere,
amely így metróállomás, aluljáró, pince, alkalmi
szállás, bármi lehet. A széthintett fehér kőzúza-
lékból nyársra tűzött, pirosas-rózsaszín mű-
anyag patkányok hullái meredeznek. Árvai a fe-
kete, fehér és rózsaszín alapkoloritja mellé a ru-
hákat is a snookerasztal tökéletes mértanú és el-
bűvölő fényű csontgolyóinak színeiből - kékből,
zöldből, pirosból meg egy kis sárgából - tervez-
te, ezeket is posztmodern extravaganciával.

Az egymást keresztező, alacsonyabb-maga-
sabb deszkákon nem lehet normálisan, földi mó-
don (színházon kívüli módon vagy épp hagyo-
mányos színházi módon) járni. A két lengő ket-
recben - „ágyon" - nem lehet feküdni; az egyik
ferde is. Némelyek ejtőernyős hevederen fölló-
gatják magukat a plafonra, úgy relaxálnak. Két
üveg vodka között is telik az erejükből egy kis fe-
jenállós vagy hempergős akrobatikára. Ez már
nem e világi lét, hanem szenvedésmodell. És
színház, ahol játszani, dolgozni kell, különben el-
buksz, alázuhansz, nyársba dőlsz, ablakot törsz.
És költészet. Milyen szép, ahogy Mándy Iván A
pálya szélén című regényének nyomorultjai a
pinceodúban szárítóköteleken függve szunyó-
kálják át az éjszakát... Ilyen szép itt a denevér-
tartás, a süngömbölyödés, a majomugrás, a far-
kasordítás: minden lehet benne, csak állati nem.

Szidják, gúnyolják, csépelik, ütik, halasztják
egymást a normálisnak mondott életből ki- és
aláhullottak. Tehát nem menedékhely ez. Ez a
normális élet, az abszurd drámákból átköltözött,
fölnyársalt, rózsaszín, normális patkányokkal. A
patkányok jóval többen is vannak, mint az olykor
velük veszkődő emberek. Gaál Erzsébet csak ti-
zenkét szereplőt hagyott. Általános tapasztalat
szerint ennyi éppen elég is annak a világnak a
képviseletére, ahol nincs jelen a Tizenharmadik.
Vagy éppen most érkezne? Lukából angyal lett,
élet és halál mosolygó, fekete angyala, női test-
ben. Galambos Erzsi énekli, hiszen az angyalok

Luka: Galambos Erzsi (Koncz Zsuzsa felvételei)
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nkább énekelnek, mint beszélnek. Recitálása kö-
eti Gorkij szavait, és épp annyira egyházi zengé-
ű, mint amennyire Brecht énektanfolyamáról való.
ukát látják is, nemis, de végül is oly mindegy e
églényeknek, kit látnak ebben az átjáróházban,
tjárópincében, ahol mindenki mindig itt volt, és
indenki mindig itt is marad, amíg meg nem hal,

agy nem megy Szibériába.
Galambos Erzsi hibátlanul megélt, fölényes és

nironikus angyala, ez a fekete bársonyba csillan-
ott, fejékes Éj királynője remekül megoldja kötet-
en kötődésével, föltűnéseivel és eltűnéseivel a
ramaturgiai problémát, kicsoda is Luka? A bra-
úros rendezői és színészi fogás viszont itt is
ojtogatja a produkció egészét. A Luka-figurához
érhető több nagy szerepötlet nincs, s a ruhák
eg a pozitúrák kiszolgálói csak a színészek.
bben a minőségben mind jók; és nem is jók, ha
gy-egy percre visszabillennek megszokott
tílusukba. Tordai Teri mint Vaszilisza veszi ki

egkevésbé a részét a színpadi lengésekből,
zökkenésekből, dübörökből - viszont lassított,
les, hűvös metszésekkel ő vág leginkább

ellembe, húsba. A magáéba és máséba. A
endég Bregyán Péter talán túlzottan is
llandósította s viszi szerepből szerepbe
amaszos hangját, megjátszott, töprenkedő
rtetlenségét, királyi gyöngeségét, jóságos go-
oszságát - a legszebb pillanat, a legjobb hang-
úly azonban az övé Színészként. Luka elénekli
eki, hogy kigyógyulhat az alkoholizmusból, újra
ezdheti az életét. Újra kezdeni? A színész hang-
ában rémült és szent borzadály: újra kezdeni...?!

Van spiritusz a túlhabzó zalaegerszegi Éjjeli
enedékhely áriáiban, és a sokkal zártabb, vég-

egesebb, készebb pesti kamaraoperában is. Van
piritusz: rendezői ész, szellemesség, amely
gyan néha csak ötlettabletták lángocskáját gyúj-
ogatja, de - ott ritkábban, itt gyakrabban - ben-
e táncol a spiritusz a vonagló lélek is.

delenn. Jelenetek Makszim Gorkij Éjjeli menedékhely
imű szinműve alapján (zalaegerszegi Hevesi Sándor
zínház)
szöveg Morcsányi Géza fordításának felhasználásá-

al készült. Díszlettervező: Mira János m. v.
elmeztervező: Dőry Virág m. v. Dramaturg: Faragó
suzsa m. v. Zenei vezető: Hajdú Sándor. Rendező:
erebes István m. v.
zereplők: Zalányi Gyula, Mester Edit, Kenéz Marian-
a, Tóth Loon, Palásthy Bea-Spilák Klára, R. Kárpáti
éter. Gáspár Tibor, Balogh Tamás, Farkas Ignác,
egesvári Gabriella, György János, Borhy Gergely,
cse-di Erzsébet, Avass Attila, Baj László, Simon
ihály, Laki Anikó, Gosztola Adél, Szűcs István,
erebes István m. v.
akszim Gorkij: Éjjeli menedékhely (Nap nélkül) (Jó-
sef Attila Szinház Aluljáró stúdiója)
ordította: Gábor Andor. Díszlet, jelmez: Árvai György
. v. Szcenikus: Éberwein Róbert. Zene: Faragó Béla.
ramaturg: Hársing Hilda. Rendező: Gaál Erzsébet.
zereplők: Háda János, Tordai Teri, Radó Denise,
ovács Titusz, Vándor Éva, Lux Ádám, Mátrai Tamás,
ocsis Judit, Bregyán Péter m. v., Nagy Miklós,
roszmann Péter m. v.. Galambos Erzsi.

Befilcesedett vatelindarabokból
összekotort alom

Petri Gyögy

ézem Gorkij Drámák című kötetenek
bori-tóját, színházi fotók vannak rajta,
híres színészek. Tegnap jöttem
Kaposvárról, a pompás
színházépületben - de mintha csak a

pincéjébe estünk volna hirtelen - megnéztük az
Éjjeli menedékhelyet Ascher Tamás
rendezésében. Itt az asztalnál töprengve most
úgy érzem, mintha egymástól távol álló dolgokat -
melyek találkoztak, és kétségtelenül létrejött
belőlük egy szerves együttes - kellene a
fejemben összeillesztenem. „Gorkij" - „Kapos-
vár" - „Ascher" - hogy jön ez össze? Első gon-
dolatom az - miközben a jellegzetes színházi fo-
tókat méricskélem -, hogy a kaposvári előadás,
Ascher Gorkija szerencsére nem lett „oroszosra"
véve. Ezek a nagyon széles, túlzott gesztusok, a
túlcsorduló, az alakokról szinte patakokban ömlő
lélek - a „könnyes-szíves", „orosz' lélek - nem
kapott szerepet ebben az előadásban; sablon,
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közhely és prekoncepció nem díszítette azt. Az
Éjjeli menedékhely primér és műközpontú olva-
sata szolgált itt alapul. A többi: aprólékos, türel-
mes és elmélyült munka. Ebből viszont - az
analízisből, precíz kidolgozásból, figyelemből -
mégis „csoda" született, vagyis: teremtés lett
belőle. Semmi mágia, hanem kimért építkezés,
átgondolt formálás - és a színtér folyamatosan
élettel telik meg. Az így létrejövő világ aztán időt-
álló, „bírja a strapát", hitelességgel történnek
meg benne a dolgok. Ez a hitelesség furcsán és
épp ezét érzékenyen érintheti a nézőt: nem úgy
történik meg, ahogy azt a színházban ülő ember
(el)várja. Minden egészen másként van, mint
ahogy azt prekoncepcióink, szokásaink a „bel-
ső" színházban előjátsszák. Ascher rendezése
egy csöppet sem akarnok, egy csöppet sem
ideologikus. A megalománia, a nagyotmondani-
akarás, ami a produkcióközpontú színházra jel-
lemző, itt el van vetve. Ehelyett a kicsinységek,
az individuumok, a romlandó-kibicsakló, esendő
emberi történések felé fordul az intenzív figye-
lem. Érzékenyen, gondosan forgatja, elemzi
Ascher ezeket az apróságokat. Az emberi töré-
kenységet még nem láttam így észlelni, tapinta-
ni. Ascher keze között semmi sem törik el. Meg-
értés, empátia és meleg figyelem - ezekkel a
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