
 KRITIKAI TÜKÖR 

Margitai Ági (Ágai Margit) és Verebes István
(Ilovszky Béla felvételei)

mesen elrejti, hanem „csak" önmaga színészi ré-
tegét. Ebben a jelenetben, a két ember között ki-
bontakozó kapcsolatban, Verebesnek is
elhisszük Miklóst; partnernője olyannyira telivér
színésznőt ábrázol, hogy az atmoszféra
Verebesre is átsugárzik, s ezúttal túllép
Verebesen. A jelenet olyan jó, hogy elaltat
minden kritikusi akadékoskodást; ki bánja, hogy
egyértelműen betétről van szó? Bár az egész
darab ilyen elnézővé tudná altatni a bírálót!

Az előadásban persze még valakinek muszáj
kitűnnie, már csak azért is, mert oly sokat van szí-
nen: a Fazekas Iboly színinövendéket játszó Lé-
tay Dóra színinövendéknek. Ameddig a nagy
színházi kandúrért rajongó kis színházi egérkét
játssza, üde bájával, őszinteségével úgy megra-
gad, hogy már-már remélhető volt: ez az előadás
úgy lövi majd ki az ismertség és elismertség felé,
mint hajdan Igó Évát egy másik miskolci Szép Er-
nő-darab, a Lila akác emlékezetes előadása,
amelyet történetesen Hegyi Árpád Jutocsa ren-
dezett. Csakhogy ez, mint már utaltam rá, nem
Szép Ernő-darab, s a Szép Ernő-inek induló
lányalak körvonalai nemsokára feloldódnak, egy
tetszőleges fiatal lányba mosódva át. Létay Dóra
itt is hamvas és bájos marad, de önismétlésre
kényszerülve egyhangúvá, már-már csak „un-
termanná" válik, lévén hogy még nem tud, még
nem tudhat szerep híján, puszta személyiség-
ként is végig olyan érdekes maradni, mint illuszt-
ris partnere.

A többieknek rövid s önkényesen felvázolt
szerepeikben meg szinte módjuk sincs kitűnni;

egy-egy pillanatra lopják be présence-ukat olyan
jeles emberábrázolók, mint Máhr Ági vagy Hor-
váth Zsuzsa, Szervét Tibor vagy Quintus Kon-
rád. Az egy Margitai Ági, az egyetlen jelenetében
is szuverén, egyenrangú személyiség kivételé-
vel itt mindenki csak statisztál Verebesnek. Ka-
szinó Kata és Telefon Tinti (e nevek atmoszférája
is Szép Ernő-ien - itt tehát disszonánsan - len-
gedez) éppoly megkülönböztethetetlenek, mint
a három fiatalember: Zsül, Gyulus, a festőmű-

A Pécsi Nemzeti Színház tagjai társadalmi
munkában színre hozták Kornis Mihály
Körmagyar című komoly bohózatát. A rendező,
Ditzendy Attila kétszemélyesre méretezte a
produkciót, így a tízszereplős színmű
kamaradarabbá ment össze a színpadi
műhelyben. (Ilyen alakzatban még nem került
közönség elé Kornis Körmagyarja, viszont ját-
szották már ekképpen - kettecskén - az eredeti
alapművet, Schnitzler Körtáncát.) A fiatal ren-
dező meghúzta és itt-ott modernizálta a szöve-
get, ami teljesen rendjén való, végtére is hol
van-nak már azok a mozgalmi dumák és
tévéreklám

vész. Marion, a civil úriasszony szerető (Nagy
Ibolya) is csak fizikailag van jelen; hogy mit jelent
neki ez a férfi, ez a kapcsolat, nem tudható, már-
pedig személyisége, ha volna, csak ezen az as-
pektuson keresztül tárulhatna fel. Viszont ő is re-
mekül énekel.

A zene nosztalgiát kelt, csak épp egészen
másmilyent: édesbúsai, múltba, közelmúltba ré-
vedőt, mint ahogy Verebes, darabtól-szereptől
függetlenül, önnön lényével kelt egy szintén me-
rőben másfajta vágyat - egy értelmes és egész-
séges világ után, ahol az ember eligazodhat
ön-magában és a dolgokban. Ő, a maga
személyiségével, a lapos mondatokon is átsütő
töprengő értelmiségi attitűddel már-már valóban
hitelesíti a kissé fellengzősen túlhivatkozott
Nyolc és fél-párhuzamot. Az ő hangja cseng
tovább az emlékezetben, s nem a Szép Ernő-i
mondatok, amelyek - ha maradt is belőlük
mutatóba - észre-vétlenek maradnak.

Vagyis ehhez a Verebes-show-hoz nem volt
szükség Szép Ernőre. Ehhez Szép Ernő túl szép
és túl Szép.

Szép Ernő: Háromlevelű lóhere (Miskolci Nemzeti
Színház)

Díszlet: Menczel Róbert m. v. Jelmez: Zeke Edit. Dra-

maturg: Faragó Zsuzsa. Zenei vezető: Regős Zsolt.

Koreográfus: Majoros István. Hang: Csonka Richárd.

Világítás: Gibárti Tibor. Rendező: Telihay Péter f. h.

Szereplők: Verebes István m. v., Létay Dóraf. h., Mar-
gitai Ági, Nagy Ibolya, Szervét Tibor, Quintus Konrád,
Máhr Ági, Horváth Zsuzsa, Földi László, Posta Lajos,
Locskai Andrea, Somló István, Mátyás Jenő, Homonai
István, Kulcsár Imre, Gábor Anikó, Kováts Andrea, Bo-
dó Séra Sándor, Faragó Zsuzsa.

szlogenek, amelyek annak idején, a rendszer-
váltás előestéjén az up to date élményével aján-
dékozták és botránkoztatták meg a közönséget?
Ditzendy tehát felfrissítette és felújította a dara-
bot, miközben sokkal komorabbra és brutáli-
sabbra rendezte, mint az 1989-es ősbemutatót
létrehozó Horvai István. Míg a Vígszínház elő-
adásában a szexuálszociológiai témát körül
lengte némi frivol mulatság és pikánsjátékosság,
addig itt szinte valamennyi jelenetben a durva-
ság, az erőszak, a testi-lelki megaláztatás domi-
nál.

Most, hogy néhány szót már ejtettünk a ren-

STUBER ANDREA

A KÖR KÉTSZÖGESÍTÉSE
KORNIS MIHÁLY: KÖRMAGYAR
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ezésről, ne térjünk át a kismértékben szeren-
sés díszletre és a nagymértékben előnytelen
elmezekre, hanem kössünk ki a produkció vitat-
atatlan erényénél: Pásztor Edina játékánál.

Öt nőt formái meg a színésznő, felfelé lépked-
e a társadalmi ranglétrán. Az Utcalánytól a Ta-
arítónőn át az Elvtársnéig halad - alighanem ez

hierarchia csúcsa -, majd az Édes kislányon
s a Színésznőn át visszajut az Utcalányig.
ásztor Edina egészen különböző hősöket ábrá-
ol, s valahol mégis mindvégig ugyanazt a nőt.
zt a kiszolgáltatott, sebezhető, reménykedő,
eresgélő lányt vagy asszonyt - ez majdnem
gyre megy -, aki minden kalandba azzal a tit-
os ambícióval bocsátkozik, hogy talán most!
alán olyasvalakire akad, akivel valóban együtt-

ét lesz az együttlét. De folyton csalódnia kell, s
amar belekeseredik a tudatba, hogy neki sem-
i se sikerül. A színésznő az ab ovo esélytelen-

éget viszi végig gyomorszorítóan, letaglózóan,
yomasztóan hatásosan. Az előadás - rendezői
zándék szerint vagy adekvát képességű és
eljesítményű férfi színész hiányában - a nőről
zól; a vesztes típusú nőről.

A darab az Utcalány-Katona duó nullpontjáról
ndul. Ez a legnyíltabb, legpőrébb szcéna. A to-
ábbi párjelenetek mind gazdagabban motivál-
ak, rétegzettebbek és köntörfalazóbbak lesz-
ek. Kezdésként magassarkú cipőben flangál fel
alá a színésznő, fürkésző tekintete kuncsaftot

eres. Réveteg és unt munkanéküliségében
zedi fel az orra előtt üldögélő honvédet. Párbe-
zédük durva, bizalmatlan és triviális. A színész-
ő a figurát mindenekelőtt hangja, beszédmodora

ehengerlő közönségességével teremti meg. A
elenetben bujkáló agresszivítást nyílt színivé
eszi a többrendbelileg előkerülő borotva. Ebből
z intim együttlétből ordítóan hiányzik az intimi-
ás.

A második jelenet Takarítónőjéről az első imp-
essziónk az, hogy valóban látszik rajta az albér-
et. Ez a kis nőcske félúton jár a vidékiség és a fő-
árosiság, a félénkség és a magabiztosság, az il-

úziók és a kiábrándultság között. Mindez szépen
ifejeződik a színésznő gesztusaiban, mimikájá-
an, változékony viselkedésében. Soros hős-
őnk nem túl igényes - szinte bármilyen férfival
eéri -, de azért vizsgáztatja udvariasságból a

elöltet: felveszi-e az elszórt cigarettákat, ad-e
üzet. Még a bakfisok szemérmességével húzza
ssze magán a kardigánt, de már gyakorolja a
agyvárosi nő pózait. Lötyögő társkeresésének
gyik mozgatórugója az a heves indulat és

ntenzív sárga irigység, melyet az úgynevezett
őbérletes egyetemista lányok iránt érez. A Kato-
ának valószínűleg az az egyetlen erénye, hogy
ölényben lehet lenni vele szemben. S mégis a
akarítónő az, akit a remélhetően kétoldali or

gazmus után megbántanak, megsértenek. (Itt
jegyzem meg, hogy Kornis művének voltaképp a
„post coitum omne animal triste" néven ismertje-
lenség az alapeleme, forrása és drámai magva.)
A Takarítónő könnyek közt, de elszántan
vissza-vonul a diszkóba; hátha még e napon és
ehelyütt megtalálja az Igazit. S mert nem, hát
mehet a

munkahelyére port törölni, sírva-röhögve éne-
kelgetvén az Emmanuelle-t, miközben fiatal fő-
nöke már feni rá a fogát. (Vagy mást.)

A negyedik képbe mintha a hatvanas évek
valamelyik olasz filmjéből érkezne a
színésznő: párducmintás bundában,
elkendőzött fejjel, sötét napszemüvegben. Az
erősen megkurtított jelenetben nincs mód
mélyre ásni, de a Fiatalaszszony figurájának
lényege a felszínen - a felszínességnél - is
megragadható. Ideges, nyugta-

Pásztor Edina és Krizsik Alfonz (Simarafotó)
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an, migrénes fajta elvtársnéhoz van szeren-
sénk, aki unaloműzésül keresi a magánéleti bo-
yodalmakat a közéletben. Otthon viszont né-
án tűr, s elfojtott ingerültséggel lesi férje lépteit:

sak nehogy hozzá közelítsenek!

A következő jelenetre a színésznő jelentős át-
lakuláson megy át. Eddig valamennyi nőt felru-
ázta rossz tapasztalatokkal, kiéltséggel, el-
yűttséggel. S annyi szomorú szemű teremtés
tán most ártatlan, naiv, bárgyún mosolygó kis-

ány képében áll elénk, hogy kisvártatva leteper-
e őt a Férj. (A Fiatalasszonyé.) Maga az aktus -

ely minden alkalommal félhomályosan, lassít-
a és Ravel Bolerójának kíséretére adatik elő -
zúttal egyértelműen bűncselekménynek hat.
emhiába borul el az Édes kislány arca a követ-
ező szcénában, amikor az Írónál megpillantja
gyanazt az asztalkát, melyen az imént
egerőszakolták.

Újabb fordulat: az Édes kislányt a rutinos, so-
at látott Színésznő váltja fel a színen. (Aligha-

Ezt kiabálják a színpadon, valamikor a
ásodik felvonás elején. Pusztuljon minden

tíró, mert mindazt, ami a világon történt,
egalább százszor átírták. És persze - hadd
egyem hozzá - legalább ezerszer kitalálták. A
zóban forgó (amúgy, sajnos, nem forgó)
zínpad fölött a felvilágosodás nagy
emiurgoszának, Diderot-nak fantomképe

ebeg; ő találta ki Jakabot és gazdáját; és e
örülményt Jakab és gazdája nem győzik
ölpanaszolni - ám úgy panaszkodnak, mintha
icsekednének vele: hogy ily nagyszerű elme

alálta ki őket, az ő nézőpontjukból önkényesen
s pocsékul. De hát az ő nézőpontjukat és
nnak hiperkritikai attitűdjét is az említett
emiurgosz találta ki, így hát itt minden előre
an kalkulálva; panaszra nincs az égvilágon
emmi ok; a legkevésbé az, hogy van.
egadással várhatjuk tehát, hogy ismét
egszólaljon az elnyűtt aufklérista verkli, a
szeudoleibnitziánus Legjobb Bika Koncepció
zerszer elgajdolt bírálata.

nem egészen Pásztor Edina az illető.) Az este
legszebb képe, amikor - szemben ülve velünk -
láthatatlan tükör előtt sminkel. A Színésznő
második jelenésébe ugyancsak belefér egy
nagyszerű pillanat: ahogy hirtelen megriad, za-
varbajön saját rámenősségétől, s ennek
hatására átmenetileg lemond a Milliomos
elcsábításáról.

Az utolsó esetben az Utcalány szinte ki sem
bújik az ágynemű alól. Csak a legvégén, amikor
partnere, Krizsik Alfonz ráköszön: Jó reggelt! S
ekkor bizonytalanná válik, megtörtént-e mindez,
vagy csak álmodta a női főszereplő. Akárhogy is,
a tudás reális. Szörnyű, hogy Pásztor Edina
mennyi mindent tud a női szerencsétlenségek-
ről. Ennél csak az szörnyűbb, hogy mi, női nézők
is mennyi mindent tudunk ugyanerről.

Kornis Mihály: Körmagyar (Pécsi Nemzeti Színház)
Arthur Schnitzler Körtánca nyomán. Rendezte: Dit-
zendy Attila.

Szereplők: Pásztor Edina, Krizsik Alfonz.

Csakhogy ezúttal valami más szólal meg.
Ami megszólal, éppenséggel az is közhely-
szerű; de nem úgy és nem annyira, minta tan-
könyvekből ismert frázisok. A meglehetősen
átlátszó trükk ugyanis az, hogy a színpad fölött
nem egy demiurgosz lebeg, hanem legalább
kettő: egyikük a figurák történetét, másikuk a
figurák nézőpontját találta ki. Szemeim előtt
valóságos kozmológiai hierarchia kezd kiraj-
zolódni: Jakabot, gazdáját és mellesleg a vi-
lágtörténelmet kitalálta Diderot; Diderot-t kita-
lálta Kundera; s föltehetőleg Kunderát is kita-
lálta egy még magasabb rendű hatalom, aki-
nek mibenlétéről semmit sem tudhatunk.

Azon a színpadon, amely fölött ilyesfajta
konstelláció uralkodik, egészen távoli dolgok
találkozhatnak: a sztoikus fatalizmus az újabb
történelem buktatóival; az újabb kori történe-
lem azzal a sokak által észlelt körülménnyel,
hogy nem történik semmi, csak a beidegződé-
sek ismétlődnek; a szöveget szétroncsoló ro-
mantikus jellegű irónia az ember természeti

voltát szétroncsoló gnosztikus jellegű iróniával;
a példázatszerű és voluntarisztikus francia
felvilágosodás az anekdotázva kacsintgató
közép-kelet-európai mizériával. E találkozások
lehetőségeit észlelve óhatatlanul eszünkbe jut,
hogy a felvilágosodás mind a mai napig nem
fejeződött be, nem ment végbe (abban az
értelemben biztosan nem, ahogyan Diderot
vagy Kant elgondolta), csupán így vagy úgy, így
is meg úgy is félresiklott - vala-hogy úgy, mint
Jakab karrierje. Elveszítette szüzességét, beállt
katonának, és nincs tovább - a történet elölről
kezdődik, újra meg újra.

Mármost akár megvalósulnak az imént
mondott találkozások, akár nem (az első rész-
ben inkább, az előadás második felében ke-
vésbé), a színpad fölött lebegő demiurgoszok a
rendezővel, Ivo Krobottal karöltve föltehetnék a
színészeknek és a nézőknek Jakab kérdését:
„Tehetünk mi arról, amit csinálunk?"

Amiről tehetnek, és amit csinálnak: laza
szöveg és a szövegnél jóval feszesebb elő-
adás. Nem olvastam a darabot (azaz csak a ki-
találó demiurgosz művét ismerem, az átíró de-
miurgoszét nem), így nem tudom, hogy a
jelenetek szimultaneitása, amely az előadás
első felét annyira pergővé teszi, s amelynek
elapadása miatta második rész egyelőre
széthullik, vajon az író (Kundera) vagy a
rendező leleményének tekinthető-e. Azt
azonban tudom, hogy a dramaturgiai történet
tüntető hiánya (amelyet még kiáltóbbá tesznek
a szövegbe tűzdelt poénok - gyakran olcsó
poénok - és filozófiai maximák) nagyban
megnöveli a színészek lehetőségeit. Valamint
felelősségüket és terheiket is. Rengeteg
improvizációs lehetőségük van; sőt szinte
csakis improvizációs lehetőségeik vannak. A
szövegnek (és emiatt az egész előadásnak)
nincs egységes íve; így hát a szituációkat lehet
és kell kiélezni külön-külön. Nincs mód a figurák
elmélyítésére; ezért annál is inkább ki kell őket
színezni. Ez a színészek többségének,
mindenekelőtt a két főszereplőnek, Blaskó
Péternek és Benedek Miklósnak igazán nem
okoz gondot. Talán csak ott, ahol a verbalitás
végképp egysíkúvá válik, vagy ahol - bármily
halványan - fölmerül annak lehetősége (éppen
a színészi munka érdekessége és intenzitása
miatt!), hogy a figurákat mint drámai hősöket
esetleg mégis-csak komolyan kellene venni.

Mindent összevéve, Kundera Diderot-pa-
rafrázisa leginkább amolyan ironikus-szenti-
mentális népszínműnek tekinthető. Ennek, jelen
bírálat szempontjából, két fontos követ-
kezménye van. Az egyik az, hogy a Katona Jó-
zsef Színház produkciója visszanyúl a műfaj
modern (két évszázad porával lepetten mo-

MÁRTON LÁSZLÓ

„PUSZTULJON MINDEN ÁTÍRÓ!"
MILAN KUNDERA: JAKAB MEG A GAZDÁJA


