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Voltak olyan vélemények, hogy a liverpooli
munkáscsalád tragédiája minket itt,
Magyarországon nem érint igazán,
nincs sok közünk hozzá" - emlékezik „ Julian
Ria, a Pécsi Nemzeti Színház akkori
dramaturgja a Vértestvérek 1985/86-os
évadbeli bemutatóját megelőző aggodalmakra a
SZÍNHÁZ 1987. februári számában. A premier
óta eltelt szűk évtized alatt nagyott fordult a világ,
s a honi néző már nem holmi egzotikus mesén
szipog: színházi élmények helyett saját bőrén ta-
pasztalja, mit jelent szegénynek, munkanélküli-
nek, neurotikusnak, gyógyszerfüggőnek lenni, s
hogy mi a különbség a koldusok és a királyfik
életmódja között. „Begyűrűzött" a gazdasági
pangás, a létbizonytalanság, ismerőssé vált a
végrehajtó és a kényszerkilakoltatás, s manap-
ság a Willy Lomanek sorsa is inkább érthető és
átélhető.

Mindettől nem lett jobb Willy Russell musical-
je. A mű - akárhogy is csűrjük-csavarjuk - sze-
mérmetlen giccs. A szívfacsaró melodráma
azonban profi munka: a sajtkukacként
izgőmozgó kamaszokat is lekötő sztori, a
humoros és megható pillanatok, az érzelmek
pontos adagolása, a determinált, kiszámítható
mozzanatok és a véletlenek vegyítése, a
végkifejlet krimiszerű izgalma - cseppet sem
meglepő módon - a pécsi közönség után a
józsefvárosi publikumra is hat. Jobban, mint
magyar szocio-musical párja, a Cigánykerék.
Az Angliából importált történet éppenséggel
nem kevésbé közhelyes, dal-szövegei sem
mívesebbek Csemer Géza és Szakcsi Lakatos
Béla (eredetileg szintén Pécsett bemutatott)
szerzeményeinél, valahogy mégis inkább
megérint minket ez a liverpooli testvértörténet a
VIII. kerületinél.

Mrs. Jonest számos kiskorú gyermekkel ál-
dotta meg a sors, ám hiába táncolt úgy fiatalabb
korában, „mint Marilyn Monroe", magára marad
a sok éhes szájjal. Mrs. Lyonsnak, akihez takarí-
tani jár, nem lehet gyereke, ő viszont ikreket vár
legújabb terhessége során: úgy tűnik tehát, hogy
mindketten jól járnak, ha titokban „megosztoz-
nak" az újszülötteken. Az egymástól elszakított
ikrek azonban találkoznak egymással, s - anél-
kül, hogy bármit is sejtenének - összebarátkoz-

Jelenet a Vértestvérekből (Ilovszky Béla felvé-
tele)

nak és vérszövetséget kötnek. Barátságuk túlél
tiltást, távolságot, időt, csak a különböző társa-
dalmi helyzetből fakadó ellentétet nem képes
le-

győzni: a jómódban nevelkedett Eddie egyetem-
re mehet, jó állás várja, míg Mickey sorsa a mun-
kanélküliség, a börtön, a depresszió, a bogyók s
az elkeseredett testvérgyilkosság lesz. Ez a for-
más miliőelméleti dolgozat banalitásba és érzel-
gősségbe fullad, ha nem ilyen kezekbe kerül: a
Böhm György-Békés Pál-Fodor Ákos drama-
turg-fordító-dalszövegíró trió összeszokott mun-
kával formálja meg a darab új magyar szövegét
(nem ők tehetnek róla, hogy úgy a tizedik Marilyn
Monroe-s hasonlat után az érzékeny lelkű néző a
falat kaparná legszívesebben); Szegvári Meny-
hért pedig - végre - összefogott, tisztes elő-
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adást rendezett, s ettől a Budapesti
Kamaraszín-ház társulata is hisz a darabban, és
abban, amit csinál.

Akinek a legtöbb hite és hitele van: Vári Éva.
Már a Cigánykerék kapcsán is leírtam róla, de
most sem tudom másképp megfogalmazni: ő az
a színész, aki belehal a szerepeibe, csak így bír
létezni. Aki, ha bejön a színpadra, akkor bent
van. Másodszor játssza az Anya szerepét; nem
akar Monroe-ra hasonlítani, mint New York-i kol-
léganője, a proletárasszony nem primadonnás-
kodik. Fekete ruha, blézerzsebbe süllyesztett
kéz, vagány kis kendő a nyakban. Takarékosko-
dik a mozdulataival, ettől temperamentumos és
elpusztíthatatlan, iróniájával kelt érzelmet. Nem
szent és nem mártír: a hangjával, a szemével
szereti fészekaljnyi lakli kölkét, azt is, akit nem
szerethet, az odaadott, úrfinak nevelt „idegent".

A miliőélmélet csődöt mond. Hiába énekli a
sátáni narrátor (Makrai Pál) azt a borzasztó ba-
nalitást, hogy a külön nevelkedő gyerekek egyike
angyal, másika ördög lesz, az ikrek jelleme ennél
szerencsére bonyolultabb. Kerekes József Ed-
die-je külsőre szemüveges pubi, ám újdonsült
pajtásai között egyre jobban beleszokik a va-
gánykodásba. A társadalmi helyzet által kijelölt
utat - elitiskola, egyetem - azonban végig kell
járnia, s ettől a figura érdekessége, humoros
bukdácsolásának lehetősége megszűnik, ezzel
pedig a micimackós bájú Kerekes is kénytelen
megalkudni. Az igazán jó szerep Mickey-é, s a
hét, majd tizennégy, tizennyolc éves félénk, kaj-
la, érzékeny, de életrevaló fiú megjelenítéséhez
Rátóti Zoltánnak elegendő szín áll
rendelkezésé-re. Mókás, ahogy száznyolcvan-
valahány centi-jével mentes a szirupos
helyeskedéstől, és ezáltal hihetővé válik. A
meghasonlott felnőttkorig vezető stációk során
jól használja a hangját; számos hangszínnel,
beszédmóddal él, amelyet színpadon most
szólaltat meg először, így sikerül egységgé
formálni a mozaikszerű részecskékből építkező
szerepet.

A többi szereplő, akár a mozgalmas jelenete-
ket átélő „gyerekeken" a jelzett horzsolások, tip-
lik és sebtapaszok, többé-kevésbé a helyén
van. Nemcsák Károly a bűnözővé váló kama-
széban, Létay Dóra az ikrek közös szerelmé-
ben-pajtásában, Andai Györgyi a gyerekért hiá-
ba sóvárgó, majd „csecsemőjét" s felnövekvő fi-
át egyre eszelősebben féltő Mrs. Lyonséban.
Csak Szegvári Menyhértről tudható: jobb szí-
nész annál, mint amit nyúlfarknyi játékában mu-
tat. De ez az épkézláb rendezés fényében meg-
bocsátható.
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Sławomir Mrozek legjelentősebb drámáit
olaszországi és párizsi emigrációjában írta,
ezek mégis a kelet-európai rezsimek
személyiségtorzító technikáival feleselő,
a bennük élő ember döntéseit elkötelezetten
mérlegelő, pimasz jelképiségükkel hódítottak a
világban, és lettek a régió színházi reperto-
árjának tiltott gyürnölcseivé. Azóta hiába írt tá-
gabb szimbolikájú vagy a nyugati viszonyokkal is
keményen perlekedő műveket, odakint valószí-
nűleg mindig az a kis lengyel maradt, aki oda-
mondogat a komcsiknak. Mostanában dől el,
hogy darabjai a változó viszonyok között is
érvé-nyesek tudnak-e maradni, avagy merész
politikai sugallataikkal együtt
kordokumentumokká üresednek.

Bent

Színházainkban két klasszikusnak számító mű,
a Tangó és az Emigránsok tesztelése jelenleg is
zajlik; különösebb, hogy Egerben Kerényi Grácia
fordításában egy idehaza eddig ismeretlen, ifjú-
kori dráma is az étlapra került. Mrožek A pulykát
1960-ban írta, két évvel első drámája, a Rendőr-
ség után, és időközben mintha egy-két dolgot
el-felejtett volna. A pulykában létrehozott modell
csupaszabb, átláthatóbb; tételmondatokká re-
dukálható tandrámaszerűsége az (ön)ironizáló
hangvétel ellenére is riasztó.

Mesterséges terünk ezúttal egy fogadó, a
hát-térben három „nem egészen realisztikus"
paraszt üldögél, az aránytalanul magas padról
nem ér le a lábuk, markolják a korsó fülét, és a
semmi-be merednek. A másik asztalnál az Alvó
fekszik - önfeledt passzivitásával ő mintegy a
darab emblémája -, s arcát kalapjába temetve
az elő-adás végéig békésen szuszog. Akik
előttük, az apró söntésben összecsapnak
(ütköztetik érveiket): a valamelyik romantikus
regényből hibernálva itt maradt szerelmespár,
Laura és Rudolf, az állam képviseletében a
Herceg, az egyház

Szegvári Menyhért m. v., Rátóti Zoltán, Kerekes
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képviseletében a Remete, az erőszakszerveze-
tek képviseletében a Kapitány és az értelmiséget
megtestesítő Költő. Laura és Rudolf patetikus
szólamokat szajkózva menekül a Herceg elől,
aki - házassági szándékairól időközben letéve
- fel akarja kérni őket az Állami Szerelmespár
megtisztelő hivatalára. A fiatalok menekülés
közben betérnek a fogadóba, ahol a Költő és a
Kapitány - ideológiai alapokra helyezve a sem-
mittevést - békésen tenyészik: abból űznek
sportot, hogy nekik „minden mindegy". A Kapi-
tány hegedüléssel próbálja kúrálni magát, a Köl-
tő pedig minél hangzatosabb eszmefuttatások-
kal igyekszik igazolni lustaságát és tehetetlensé-
gét. A Herceg is betoppan spionjával, a
Remetével, és megkezdődik a mélyenszántó
disputa a világ nagy problémáiról.

Hogy mi a tét? Természetesen a nő. A hódí-
tás, a birtokba vétel reflexe még az olyan nagy-
hangú pacifistában is működik, mint a Költő. A
szenvedély talán gyógyulást hozhatna kedély-
betegségére, de mivel nem az érzés, hanem a hi-
úság és a galantéria vezérli, nem tud a másikból
hitet meríteni. Laurának természetesen imponál,
hogy ennyien vetélkednek a kegyeiért, hamar
megrendül hát az idegességében egyre bár-
gyúbb Rudolf pozíciója. Sajnos a darab humora
nehezen érvényesülhet a fűrészporosan didakti-
kus szólamok miatt - a veretesen intellektuali-
záló szövegből nehéz kihámozni Mrožek ironi-
záló szándékát.

A Herceg szeretné intézményesíteni a szerel-
met. Az ellenzékiség már intézményesítve van: a
Költő kap szerény kosztot és kvártélyt, hadd tép-
kedje a klasszikusokat, hadd magyarázza az Al-
vó(k)nak, hogy miért felesleges felébredni(ük).
Csoda, ha ekkor az erőszakszervezet derék kép-
viselője is identitászavarba esik, és hegedűlec-
kéket vesz? A parasztok meg nem szántanak és
nem vetnek, csak bambulnak maguk elé, és tíz-
percenként elrnondanak egy történetet az iszo-
nyú erős emberről, aki egyszer a fejéhez kapott,
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