
K
Ú
D
s
v
b
e
m
z
p
m
á
k
t

f
k
v
é
f
s
a
á
e

b
t
e
s
s
K
g
e
s
t
s
s
d
c
t
d
k
v
r
v
n

• KRITIKAI TÜKÖR •

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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Jelenet a Kutyákból (llovszky Béla felvétele)

el fiatalabb Kálmán iránti epekedése üres szó,
apcsolatkeresésnek nyoma sem mutatkozik
enne. „Angol szövetkosztüm" helyett tarka, fia-
alos ruhát visel. Az eredeti instrukciókhoz ké-

pest nagyjából ennyit dolgoztak a szövegen -
holott a cselekmény idejét nem tudták, nem is
tudhatták elmozdítani a két időtámponttól: a két
korábbi (1937-es, illetve 1947-es) esküvőtől.
Egy-két konkrét utalás elhagyása még nem zálo-
ga az aktualitásnak. Az egyórás előadásnak nem
a tempója pergő - Bereményi darabja rövid.

Bereményi Géza: Kutyák (egri Gárdonyi Géza Szín-
ház Stúdiószínháza)
Díszlet és jelmez: Orosz Klaudia m. v. Zene: Aldobolyi
Nagy György. Rendező: Lengyel Pál m. v.
Szereplők: Lisztóczki Péter, Nyáry Bernadett, Pálfi
Zoltán, Fekete Györgyi, Vókó János, Moravek Kriszti-
na, Bessenyei Zsófia, Bakody József, Dánffy Sándor,
Gőz István m. v.

Tündöklő Jeromos és a Csalóka szivárvány
expozíciója kísértetiesen hasonlít egymáshoz:
mindkét dráma elején látunk egy-egy asszony
nélkül maradt középkorú parasztembert, egy-
egy fürge eszű,
élelmes legénykét és egy-egy messzi városból
érkező idegent, a gazda hajdani cimboráját, akit
mindkét helyen „mezei prófétának" titulálnak. Az
idegenek felbukkanása megbolydítja a falukö-
zösség zárt világát: ezek a figurák magatartá-
sukkal (az egyik a létével, a másika nemlétével)
az események fő mozgatórugóivá válnak. Ta-
mási mindkét művében a konfliktusteremtés
hasonló módszerét alkalmazta, ennélfogva a
drámai szerkezetek sok hasonlóságot mutatnak

- ugyanakkor a két színdarab mégis gyökere-
sen különbözik egymástól. A Tündöklő Jeromos
társadalmi parabola, s mint ilyen sokkal direk-
tebb, mint a későbbi Csalóka szivárvány, amely
egyetlen emberi dilemmát mutat be metaforiku-
sabb, árnyaltabb módon. Ezeket a tendenciákat
az egyes előadások felerősítették, így a Várszín-
házban kissé propagandisztikus, ám egységes
stílusban tartott játékosságával könnyeden szó-
rakoztató, míg Debrecenben költői, a népszín-
művet a groteszk felé közelítő előadás született.

Tamási ezekben a közvetlenül a második vi-
lágháború előtt, illetve alatt írt színműveiben a
kísértés mechanizmusát vizsgálja. A Tündöklő
Jeromosban még a kollektív megkísértettség
elhá

rításával nyújt követendő magatartásmintát ki-
sebb-nagyobb (falu-ország) közösségek szá-
mára. Itt még pontosan körülhatárolható módon
van jelen a Rossz (amely egy allegorikus alakba
sűrítve figurálisan is megjelenik), és a játéknak
az lesz a tétje, hogy az emberek ki tudják-e vetni
maguk közül a közösséget megfertőző bacilust. A
Csalóka szivárványban ezzel szemben a kísértés
kevésbé egyértelmű s így nyomasztóbb for-
májával találkozunk.

A modell általánossága következtében az
előbbi darab vonatkoztatható lenne egyes aktu-
álpolitikai eseményekre, de a rendező, Ivánka
Csaba nem konkretizálja az egyébként is egyér-
telmű helyzeteket, s így a haszonleső demagógi-
át ostorozó játék sokáig nem válik demagóggá (a
darab végére önkényesen odabiggyesztett kóda
aztán mindent elront). A rendező ugyanakkor
nem próbálja legömbölyíteni a darab sarkított té-
ziseit, s a népszínművi anakronizmusokat a fő-
városi közönség számára is elfogadható játék-
stílus kikeverésével igyekszik hitelesíteni. A játék
szervezőelvévé a nyelvet teszi, és így, mivel a
különböző karakterek Tamási sziporkázó dialó-

Vera anyja és apja meg Kálmán anyja és apja, a
négy örömszülő a tárgy lehetséges súlyától meg
nem érintve, korrekt kisrealista ábrázolásban
nyeri el alakját a puccos és kikent Moravek
Kriszti-na, a félős értelmiségi Vókó János, a riadt
kisegér Fekete Györgyi és a gólemszerűen
pöffeszkedő Pálfi Zoltán játékában. Időnként egy
tányérból, egyszerre eszik a csokoládétortát és a
pogácsát. Legalább fogy az a kéttálnyi finom
falat, amitől a semmiféle illúziót nem keltő,
egyszerűen csak szegényes esküvői asztal
„roskadozik". A rendező és Orosz Klaudia
díszlettervező különben sem erőltette meg
magát: a kongó, érdektelen térbe berakosgatták
a legszükségesebbeket. Ennek a puritánságnak
azonban nincs tartalma (Daisy kutyájának meg
nincs egy rendes helye). Nyáry Bernadett eleinte
biztatóan csapong a másságot, a
szabálytalanságot hajszoló libuska szerepében,
aztán elpilled a stílustalan összevisszaságban.
Színésztársaival együtt ő is megfizeti e
rendezőileg előkészítetlen, világossága ellenére
is átgondolatlan produkció árát - hiába kérkedik
a plakátokon az ősbemutató szó.

TASNÁDI ISTVÁN

KÍSÉRTÉSEK
KÉT TAMÁSI ÁRON-BEMUTATÓ


