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a már kiábrándultan, megrendítő szomorúság-
al énekli ezt a jelenetet.)

Kocsár Balázs összefogottan, jó tempóban
rányította az előadást. Néhány év előtti szege-
i Hamupipőkéje óta ez volta legjobb operave-
énylés, amit hallottam tőle. Úgy látszik, illik
ozzá az olasz vígoperák világa. Debrecennek
aját színházi zenekara van. Persze sok kisegí-
ővel játszanak, ami a hangzáson alaposan meg
s látszik, de legalább lehet velük rendesen
róbálni.

A debreceni Don Pasquale meggyőző tradici-
nális operaelőadás. Nem törekszik újfajta meg-
ldásokra, de a régieket értelmesen, időnként
zellemesen használja.

Győr: az elfelejtett koncepció

yőrben operarendezőt avattak. Imre Zoltán, a
agyszerű koreográfus vállalkozott a Pillangó-
isasszony színreállítására. A kockázat persze
em volt rendkívüli, hisz Imre eddig is a zenés
űfajban dolgozott, s a Pillangókisasszony nem
z a darab, amely dramaturgiailag különöseb-
en bonyolult volna. Az újdonságértéke azonban
em lebecsülendő.

Két végletesen különböző kultúrát képviselő
mber találkozásáról szól a darab, sugallja a ren-
ező, azzal, hogy az előfüggönyre kitesz egy pil-

angót s egy hadihajómakettet. Ez ugyan kissé
idaktikus, de nem különösebben zavaró.

Khell Csörsz három emeletes lépcsősort ter-
ezett a színpadra, minden sor elején elhúzható
aravánokkal. Amikor Goro (a pompásan hajlon-
ó Györgyfi József) fontoskodva bemutatja Pin-
ertonnak új házát, a paravánok ide-oda mozog-
ak, Goro hol itt, hol ott tűnik föl, s a derék sorha-

óhadnagy azt se tudja, hol áll a feje. A ház labi-
intus, mondja Imre, s az amerikai tengerésztiszt
em tud tájékozódni benne - ahogy magában az
gész japán kultúrában sem. Ezek után azonban

rendező nagyvonalúan elfelejtkezik kon-
epciójáról, s hagyományos
illangókisasszony-előadást bonyolít le. Persze
ehéz is volna e gondolatot végigvinni, hisz az
sak a dráma szintjén értelmezhető, a
enedráma szintjén kevéssé. A két kultúra
ülönböző zenei anyaga ugyanis alig jelenik
eg: a japán gésa és az amerikai tengerésztiszt

gyaránt olasz dallamokat énekel. Márpedig egy
enedráma előadásának lényeges, elementáris
atású központi gondolata csak a zenei
oncepción alapulhat.

Imréből csak egyetlen alkalommal, a Zümmö-
őkórus alatt bújik ki a koreográfus, amikor finom

ámpás táncot komponál a sötét színpadra. Vé-
ül Csocsoszánt látjuk a lépcsősor tetején, amint
távolba nézve férjét várja, kisfia pedig lent, a ri-

alda előtt alszik. S a színpad teleszórva cse-
esznyevirággal, a paravánok nyitva. A pusztu-
ás, a reménytelen remény csodálatos színpadi

pillanata ez. Kár, hogy efféle kevés van az elő-
adásban.

A Pillangókisasszony meglehetősen ese-
ménytelen opera. Alig történik benne valami.
Csaknem két felvonás telikel azzal, hogy Pinker-
tont várjuk, amikor pedig megérkezik, vége a da-
rabnak. Drámailag szinte reménytelen ügy.
Hangulatokból, érzésekből, apró
hatáselemekből van fölépítve, fontos szerepet
kap benne a képi megjelenítés. Ezért is tűnt jó
választásnak Imre Zoltán, aki balettjeiben
mindig erősen alapoz a vizualitásra, s szinte
irtózik a dramaturgiai következetességtől.

Csodálatos hangok és/vagy nagy művészek
kellenek ahhoz, hogy ez a statikus darab hatásos
legyen. Győrnek saját társulata van. Az éneke-
sek tisztességesen megoldják feladatukat, de
érdekessé nem tudják tenni az előadást. Bellai
Eszter szépen elénekli Csocsoszán szólamát, fi-
noman hajlong, tipeg, de együttérzést nem tud
kelteni az alak iránt. Rózsa Sándor magas, dara-
bos alakja a nyitóképben megfelelne az „elefánt
a (japán) porcelánboltban" képzetének, később
azonban nem képes érzékeltetni, hogy a flegma

namenák Istvánt - úgy tűnik - mostaná-
ban olyan darabok foglalkoztatják, ame-
lyekkel az agresszió kibontakozásáról, az
erőszakkal szembesülő emberek viselke-
déséről szólhat. Hasonló az alaphelyzete
az előző évadbeli Tótéknak és most A

gondnok-nak: egy kialakult szabályok alapján
működő, zárt világba betör az agresszió, és
saját törvényei szerint elkezdi átrendezni a
viszonyokat. Az Őrnagy is, Davies is - bár
különböző módon és ember volta más-más
fokán - az őket befogadó családot (testvérpárt)
próbálja hatalma alá kényszeríteni.

A zárt világot A gondnokban - mint Pinternél
annyiszor - egy szoba jelenti. A Znamenák ter-
vezte szűkös lakótér valahol egy színház közelé-
ben lehet: Aston naponta hazahurcolt limlomjai
között színházi utazóládák, kellékek, jelmezek,
nézőtéri székek, újság- és dossziétorony (talán
szövegpéldányokkal), sőt a Tótékban szerepelt
dobozok kötege is megjelenik, az előtérben pe-
dig ott az ugyanonnan ismerős régi rádió. De
más módon is beszüremkedik a szobát környező
külvilág: ajtók nyikorognak, csapódnak, repülő-

hadnagy megérintődik ettől a szokatlan kultúrá-
tól, szokatlan szépségtől s a lánynak az ő számá-
ra merőben idegen életnormáitól. Pedig enélkül
nem izzik föl a szerelmi kettős, és értelmét veszti
a darab. Rózsa elfogadható tenorista, aki kielé-
gítően elénekli a szólamot, csak épp a lényeg
vész el. Az pedig végképp elkeserítő, ahogy az
énekesek időnként kiállnak a rivaldára áriázni.
Ez olyan hagyománya a konzervatív operaját-
szásnak, amely a mai közönséget, különösen a
fiatalokat végképp elidegenítheti a műfajtól.

A zenekar és Csala Benedek csak hozzávető-
leges képet adott arról a csodálatos hangzásvi-
lágról, amely Puccini minden alkotásában lenyű-
göző, de ennek a darabnak mindenképpen a lé-
nyegéhez tartozik.

Azt mondják, a másik szereposztás sokkal
jobb. Igaz, ott (csupa vendég énekel a főszere-
pekben, s a karmester is más színháztól érke-
zett.

Ez a produkció egy új, kifejezetten ehhez a da-
rabhoz illő formanyelv ígéretét hordozta magá-
ban. De csak néhány pillanatában teljesítette be
ezt az ígéretet.

gép húz el a ház fölött, többször vonat rengeti
meg a falakat, kint lámpa ég, eső csorog az ab-
lakból, a plafonról. És hangsúlyt kapa kor is: a
falon Beatles-képek, Chaplin-fotó és a wembleyi
angol-magyar focimeccs plakátja; a magnón
Beatles-slágerek forognak.

Fura menedékhely ez a raktárszerűség mind-
három szereplőnek. Aston életében az egyetlen
biztos pont, ahová meg lehet érkezni és be lehet
zárkózni, ahol helyet találhat Buddha-szobrának
éppúgy, mint egy autó leszakadt, valamire-biz-
tos-jó-lesz ajtajának. Ő a lakó. Micknek a lakás
az álmok színtere, amit majd bécsifehér szőttes
szőnyeggel, indiai tölgyfalemez borítású afro-
mosiafa asztallal, zablisztszínű karosszékkel
rendez be igazi „enyhhelynek". Ő a tulajdonos. A
kétes egzisztenciájú jövevénynek, Daviesnek elő-
ször rejtekhely a szoba egy balhé elől, később
hosszabb távú clochard-létre alkalmas helyszín.
Ő a betolakodó. Míg a külvilágban valamiképpen
mindegyikük idegenül érzi magát, a szobát
egyaránt otthohuknak szeretnék tudni. A nézőtől
karnyújtásnyira berendezett, roppant életszagú
szoba a maga konkrétságában a dráma életkép-
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Gyuricza István (Davies) és Kelemen József
(Mick)

jellegét hangsúlyozza (amelyet a külvilágból ér-

kező impulzusok is erősítenek), de egyúttal kont-

rasztos hátteret is ad a szereplők, helyzetek fur-

csaságának kiemeléséhez, alkalmas közeget

teremt a mindennapi jelentéktelenségek nyo-

masztó atmoszférájú világgá való sűrítéséhez. A

folyamathoz, amelyben a szobát a fenyegetett-

ségnek ugyanaz a légköre kezdi uralni, ami elől

kezdetben menedékül szolgált. Ez jellemzi a stili-

záció nélküli, kisrealista játékmódot is, amely

azonban nem pszichologizál szükségszerűen,

így nem idegenek tőle a megmagyarázhatatlan

reakciók, megfejthetetlen váltások sem. A figu-

rák és szituációik egyszerre ismerősek és talá-

nyosak, hiszen az emberi cselekedetek okai a

mindennapi életben is többnyire éppen annyira

homályosak, mint Pinternél általában.

Gyuricza István Daviesét lényének erősza-

kossága határozza meg, jellemének kialakulása

azonban ugyanúgy homályba vész, minta figura

maga, akinek még a neve, személyazonossága

is bizonytalan. (A színlap nem is említi egyik

szereplő nevét sem, a kritikába mégis muszáj

visszacsempészni őket, hogy beszélni lehessen

viselőikről.) Mindent elsöprő gátlástalansága

valószínűleg a legfőbb eszköze a túléléshez,

egyúttal azonban gátja bármilyen megélhető

kapcsolat kialakításának. Agresszív fellépése

állandó erő-fitogtatás és kétségbeesett

kapcsolatteremtési vágy egyszerre.

Davies kezdetben még bizonytalan, semmit

nem ért, és összerezzen minden hangra, moz-

dulatra. Szánandó bumfordisága mögül azon-

ban hamar előtör a primitív rámenősség. Aston

nyomában topog, morog, egyre magabiztosab-

ban követelőzik. Néha rásandít, fürkészi, meddig

mehet még el. Mozdulatai hevessé válnak, köze-

ledése veszélyes lesz. Kis híján leszúrja Astont,

majd amikor annak elmegyógyintézeti múltjáról

hall, hamar kapcsol, miként használhatja fel az

új információt Aston feletti korlátlan hatalmának

megerősítésére. Mickkel nem tud mit kezdeni, de

erőt érez benne, így vele szemben sunyi, aláza-

toskodó, ám mindig lesi a pillanatot, amelyben a

két testvért kijátszhatja egymás ellen. Mikor ki-

űzetik ebből a kétes Paradicsomból, újból szá-

nalmas vénemberré roskad össze. Gyuricza

aprólékosan kidolgozott mozzanatokból, nagyon

pontosan építi fel Davies egyszerre nevetséges

és félelmetes, szerencsétlen és veszélyes

figuráját.
Szula László Astonja maga az elfogadás, a

már-már bárgyú jóindulat. Mióta „furcsa dolgo-
kat" beszélt, és elektrosokk-kezelésre kénysze-
rítették, eredménytelen szöszmötöléssel, komó-
tos jövés-menéssel tölti napjait. Beszédje vonta-
tott, még magnója is mintha a normál tempónál
lassabban szólna.

Megszánta vajon Daviest? Barátot remélt

benne? Vagy egyszerűen csak mellécsapódott a

csavargó? Mindenesetre nem evilági türelem-

mel viseli el jelenlétét, és teljesen kiszolgáltatja

magát neki. Talán tényleg hisz benne, hogy Da-

vies hamarosan valóban megszerzi a papírjait,

és akkor megköthetik a gondnoki szerződést.

Szula alakítása - megejtően emberi pillanatai

ellenére - olykor hiányérzetet is kelt, mindenek-

előtt azzal, hogy hagyja elsikkadni Aston kap-

csolatát a misztikummal (amire múltbeli megvilá-

gosodása éppúgy utal, mint büszkén mutogatott

Buddha-szobra).
Kelemen József Mickje rámenős ifjonc, jó

adag agresszív hajlammal. Mosolytalan gúnyo-
rossággal, harsány magabiztossággal közeledik
Davieshez. Érdekli az újonnan kialakuló helyzet.

Aston: Szula László (Simara-fotók)
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ihívást lát benne? Megérteni akarja a másikat?
j heccre talál alkalmat? Mindenesetre teszteli
aviest (alighanem világos számára, hogy egy
zava sem igaz), majd ijesztgetni kezdi: tőrt ránt,
asalót lenget a feje mellett, megpörgetett
icikli-kereket tart az arcához. Váratlanul ő is
lőhozakodik a gondnoki állás ötletével, talán
ert a gesztusban újabb lehetőséget lát a

avaros alak megleckéztetésére. Kelemen
ontosan kidolgozott, intenzív játéka
egmutatja Mick dinamizmusa, lázas

ltevékenykedése mögött az önmagával
ezdeni mit sem tudó ember tanácstalanságát,
étlenségét is.

Astont és Micket, ezt a látszatra egészen más
ából faragott két embert erős érzelmi szálak
ötik össze. Mick a meglehetősen rideg pinteri
ilágban is türelemmel és szeretettel fordul az
let-nek nálánál jóval kiszolgáltatottabb Aston
elé. Átkarolja a vállát, homlokát az övéhez
zorítja. Daviesből akkor lesz végleg elege,
mikor az durván célozgatni kezd Aston
llítólagos elme-bajára. Érzelmi közösségük,
gyütt átélt aprócs-

it gondolsz, én miért vagyok itt? ... Hogy
szót értsünk. Mindig erre vágyakoztam,
ez hiányzott nekem. Én azért váltam meg
az élettől, mert éppen ezt nélkülöznöm
kel-lett. Nagy, közös asztalnál ülni volt

ará-
okkal, ellenségekkel, akik már se barátok, se
l-lenségek, csak egy remek asztaltársaság, és
zót érteni végre." Az egyik „drámai", azaz halott
zemély, az öngyilkos Poremba szavai ezek. A
utyák a „rendezni végre közös dolgainkat" tra-
ikomédiája volt publikálásakor, 1979-ben - és
nnek jegyében őrzi érvényességét máig, erő-
en megkésett egri (stúdiószínházi) ősbemuta-
ójáig is. Csakhogy a „rendezés" itt rendetlen-
ég, rendezetlenség, rendezhetetlenség: a kis-
zerű szereplők - a „drámai" nevet ki sem ér-
emlő élőkkel együtt - alkalmatlanok az össz-
saládi megbékélésre, a tisztázó-újrakezdő ér-
elmes nekilendülésre. A fordulóponthelyzet, a
ús metaforikus tartalmú esküvő keretei közt is
özhelyeket szajkóznak, kispolgári idiotizmussal
iselkednek, köti őket a múlt. Képtelenek felülke-
ekedni jelentéktelenségükön, hitványságukon,
alamint a groteszk szituáció alantasságán. Egy
égyorrú kutya - a sajátkölykük- láttán is csak

ka örömeik beszínezik a nagy életszürkeség egy
pici foltját. Talán ez ad nekik erőt ahhoz is, hogy
végül - a darab befejezésének állóképét meg-
mozdítva - elküldjék Daviest.

A szobában végre nyugalom honol. Mick
megsimogatja Aston fejét. Ülnek, várnak. Mos-
tantól új élet kezdődik? Vagy folytatódik a régi?
Esetleg ismét benyit valaki...

Tóték számára - a Znamenák rendezte Ör-
kény-előadásban - a fiúk iránti szeretet erkölcsi
parancsa tette kibírhatóvá, sőt, morálisan indo-
kolttá az összes felvállalt megaláztatást.
Astonéknak - sugallja a Pinter-előadás záróképe
 életük talán egyetlen megélhető érzelmi
kötődése: testvéri összetartozásuk élménye az,
ami az elviselhetetlen elviseléséhez is erőt
adhat.

Harold Pinter: A gondnok (kaposvári Csíky Gergely
Színház, Stúdió)
Díszlet: Znamenák István. Jelmez: Libor Kati. Zene:
Dévényi Ádám. Rendezte: Znamenák István.
Szereplők: Gyuricza István, Kelemen József, Szula
László.

kutyálkodnak, ostoba élők és foszladozó holtak,
akiknek már valamelyest megjött az eszük.

A három öngyilkos halott orraival fölorrozott
Kálmán, a vőlegény a múltszaglászás emberku-
tyája a különös gyülekezetben. Mivel a kilenc
ember(?)szereplő körében „mindenki mindenki-
nek a mindenkije" - Daisynek például mindaz öt
férfialakkal szerelmi és/vagy házas viszonya volt
 , a Kutyák kamarajellege ellenére is morbid
nemzeti dráma. Az eltemetettek „föltámadása",
küldetéses újraéledése - a temetetlenség - és
az életre méltatlan két família tagjainak morális
elhantolása sok párhuzamot mutat a magyar
történelem 1989 utáni szakaszának dísztéri és
sír-kerti nagyjeleneteivel, a históriai és erkölcsi
el-számolás heroikus és ellentmondásos, hol
föl-emelő, hol nevetséges igyekvéseivel.

Bereményi Géza darabjában nincs egyéb,
mint a mindenkire kiterjeszkedő „ő többször
megmentett, majd följelentett" típusú viszonyla-
tok elősorolása. Valamennyi figura kétarcú -
bár a jobbik arca sem szép arc, és valamennyi
akkor és avval teszi, amit tesz (barikádon, bíró-
ságon, ágyon), amikor és akivel a társadalmi és
etikai közmegegyezés szerint ezt vagy azt éppen

nem lenne szabad. Nem szabad emberek sza-
badsághiányos cselekedetei merülnek föl az el
sem feledett múltból. Ez a kevés a forma által
lenne, lehetne sok és súlyos. Nem akármilyen
színpadi lecke a hullaszagtól idegenkedő holtak,
friss halott, kutyaember, továbbá egy kutya meg-
jelenítése - nászt ígérő órában, az esküvői lak-
mározás hevült hangulatában.

Lengyel Pál vendégrendező riasztó érzéket-
lenséggel siklott el a tény mellett, hogy a Kutyák
 ez az írója szerint „elég egyszerű színdarab"
 merő formaprobléma, szcenírozási kérdés. A
recsegve-ropogva működő világítási effektuso-
kon, fényváltásokon kívül semmivel sem tudta
elválasztani, karakterizálni a belső színeket.
Amíg az orrügy pusztán technikai értelemben
megoldatlan, addig ez a mű csak hangjáték
(rádióváltozata nem is volt sikertelen). Suta,
ízléstelen és elhibázott fogás a sztereofóniától
kölcsönzött (hármas) fülhallgatópántra szerelt
orrokkal fölorrozni a quadronazalitás, a
hiperszimat fiatalemberét. Az abroncs
ügyetlenül kerül Kálmánra, ügyetlenül kerül le
róla, ügyetlenül viseli (és a három orr mint műorr
még ronda, anyagában és színében hiteltelen
is). Eredeti, jól kitalált színpadi beszédmód,
stilizálás, koreografáltság vagy egyéb invenció
híján csak taszító szerencsétlenkedés, amit a
megrémült főszereplő művel. Lisztóczki Péter
nem rendelkezik olyan színészi ta-
pasztalatokkal, amelyek függetlenedni segítenék
orros fejkosarától, s mivel az sincs dramatur-
giailag tisztázva, ki ez a vőle-vőle-vőlegény,
csupán egy izzadó ifjút látunk, aki rémes orrai
révén legalább megúszna egy rossz házasságot
- ha a Kutya, Daisy kutyája le nem enné fölös
orrait, ekképpen visszataszítva őt az egyorrúak
közé. Gőz István meghökkentő ihlettelenséggel
négy-kézlábazik az Orosz Klaudia által
kutyapulóver-nek képzelt kinyúlt szvetterében,
amatőrmód be-burkolt mancsain. Amikor egyik
„hátsó lábát" föl-emelve „levizeli" birtokát, ez a
gesztus, amely a rajzfilmektől a valóságig szinte
mindig nevetést kelt, még halvány mosolyra sem
készteti a közönséget. (Lengyel Pál azzal az igen
kedvező lehetőséggel sem élt, hogy a két-három
tucat nézőt számláló publikum mint kvázi
násznép legyen részese e saját sorsdrámának.)

Bár a két halott személy, Poremba és Vetró ar-
cát a halottságukat kifejező maszk takarja, ruhá-
zatuk pedig páncélszerű, enyészetszínű kabát -
vagyis mimikában és gesztusban mindketten
igencsak korlátozottak -, Bakody József és
Dánffy Sándor legalább szuggesztív társalgással
kommentálják viselt dolgaikat és jelenbeli tervei-
ket. A Daisyt - előbb élő, majd halott személyt -
játszó Bessenyei Zsófia produkciója már akkor
eldől, amikor az első percek egyikében szájba
lövi és föl is akasztja magát. A hurokra figyel, a
biztonságos testtartásra. Hangsúlyait később,
huroktalanul sem találja. A nála egy nemzedék-
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