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• KRITIKAI TÜKÖR •

alán Tibor darabja a verseihez hasonlít,
de leginkább azon hangjátékához,
amelyben a hős „mos, főz, takarít,
vasal, beiszik, le-dől". E művek a
hétköznapiságról, az átlagemberről

zólnak: nyersen, a rádöb-
entés vagy inkább a megdöbbentés szándéká-
al - trágáran. Mintha Zalán Tibor azt gondolná -
gyébként helyesen -, hogy ami megtörtént
agy megtörténhet, elég csak megjeleníteni, be-
utatni, mert Vas Istvánt idézve: ,,...a szeretet

z út / és az élet az igazság". Zalán tapasztalatai
ehangolóak: írásaiban a szeretet útja olyan,
kár az Ipoly menti közutak áradás után: csak
agy nehézségek és kényelmetlenségek árán

árható.
A színmű, amely a kolozsvári magyar színját-

zás kétszáz éves évfordulója alkalmából kiírt
ályázatra íródott, s ott helyezést ért el - Bevíz
rról szól, akit családja és ismerősei álnokul ki-
ártak a lakásából. Megy haza szegény Bevíz -
a egyáltalán így hívják, hisz Abszurdéknál be-
ált szokás, hogy a főhős (szürkeségét és arcta-

lanságát hangsúlyozandó) a nevét is elhagyja a
sarki italboltban -, s a kulcsa nem fordul a zár-
ban.

Az ötlet remek, de ugyanúgy kevésnek bizo-
nyul, mint önmagában minden ötlet. Az abszurd
drámák javarészt arról szólnak, hogy a hősök és
antihősök szabadulni akarnak valahonnan és va-
lamitől, míg Bevíznek tulajdonképpen e malőr
folytán szabadság jutott, végre fellélegezhetne,
eszmélhetne, mehetne vissza a kocsmába. A da-
rabból azonban nem derül ki, miért szeretne min-
denáron hazamenni, pláne ha az anyját kivéve
mindenki, családtagjai, barátai és ismerősei, egy-
folytában megalázzák, pocskondiázzák. Ebben a
helyzetben Bevíznek kétségbe kellene esnie ami-
att, hogy képes lett kívülről szemlélni mindent,
észre kellene vennie, hogy e senkiházi, mihaszna
alakok között milyen hitvány életet élt, rá kellene
döbbennie léte sivárságára. De arra is, hogy
úgy kell tovább élnie, mint eladdig. Nincs hitvány
élet - a felállított dramaturgiai képlet alapján
erről is szólhatna Zalán darabja, de inkább
arról szól, hogy alapvetően minden élet
hitvány.

A darab befejezése elnagyolt, kidolgozatlan,
mintha az író nem hinne abban: van, aki az em-
bert próbáló nehézségek ellenére is neki-neki

lendül, hogy járja járhatatlannak tűnő útját. Zalán
tapasztalatai - úgy látszik - ennyire lehangolóak,
s hogy azok nem is annyira a darab történeté-ben
érhetők tetten, hanem a nyelvezetében. Bond
darabjai és a Csirkefej óta nem volt ennyi rideg,
erőszakos trágárság magyar színpadon, mint
most Szegeden. (Az előadás háromnegyedénél
még a fiatalok közül is sokan elhagyták a
nézőteret.) Örkény István egy tévéinterjúban be-
szélt arról, hogy színpadon csak akkor célszerű
trágárságokat mondani, ha az elkerülhetetlen és
funkciója van.

Zalán művében többnyire funkció nélkül dívik
az anyázás, egymás levénkurvázása - csak
azért, mert az író szerint imígyen szóla a magyar.
Vagyis ezen kiszólások a jellemábrázolás esz-
közei lennének, de többek között az ekként egy-
ségesült nyelvi világ miatt sem különülhetnek el a
figurák egymástól. Így válik a falloszfetisiszta
apa hasonlóvá a gyaníthatóan félanalfabéta tit-
kárnőhöz. A jellemábrázolás a darab „finomabb"
pillanataiban szerencsésebben van megoldva,
például az elhasznált szerető disznósajtot maj-
szol, és közben harc folyik a mindennapi kőbá-
nyaiért. E jelenetek fontosabbak és jellemzőb-
bek megannyi hiábavaló trágárságnál és zok-
szónál.

A rendező, Surányi András is ezeket a jelenete-
ket igyekezett felerősíteni, amennyire erre a darab
és a szcenika lehetőséget adott. Iszlai Zoltán dísz-
letei bérházat próbálnak felidézni, de hiányoznak
belőlük a bérházak szokásos relikviái. Kőszegi
Edit jelmezei frappánsak. Az Apósra például mac-
kónadrágot adott, a Szeretőre frottírzoknit köröm-
cipővel - azaz nem gúnnyal, hanem részvéttel
veszi észre mások öltözködési hibáit.

Zalán darabjában sok nehéz, de hálás szerep
van. Van Hősné (Müller Juli alakítja tűrhetően),
italszerető, fád, konfekcióruhában; van Főnök,
aki nem elég rosszul öltözött, s nem veszi elég
ostobára Somló Gábor; van Zabigyerek, Téglás
Judit kedves megformálásában; van disznósaj-
tos Szerető (Dobó Alexandra), dögös Titkárnő
(Nagy Enikő), Hentes (Kiss László) és persze
Anyós (Szabó Mária). Van Após is, aki azért válik
igazi élő figurává, mert jól alakítja Flórián Antal.
És van a Feleségnek is szeretője: Bicskey Lu-
kács. Ő és a Szomszédot megjelenítő Jakab Ta-
más nyersen és jól játszanak. S ha van valaki, aki
miatt mégsem írhatom le, hogy ők az előadás
legjobbjai, az az Anyát nagyon érzékenyen és
szépen alakító Hőgye Zsuzsanna. Ha ő bejön, rá
kell figyelni, ő az, aki miatt Zalán talán el is éri
szándékát: a darab trágár komikuma mögött fel-
fénylik valami szomorúság.

Bobor György viszont nem tudott megbírkózni a
Hős egyébként jól megírt szerepével. Részben ez
az oka annak, hogy az előadás egy idő után
unalombafullad. Ha a színész és a rendező vala-
mit hozzá tudott volna tenni a megírt figurához,
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akkor az is kiderülhetne, miért akar Bevíz úr min-
denáron hazamenni, s miért nem jó neki a sarki
kocsma. De még csak sejtetni sem engedik.
Igaz, Zalán ponyvadarabjának. csupán az első
félórája élvezhető, addig, amíg Bevíztől valami
tettféleség várható el. Aztán, fél óra után a néző
már bizonyos lehet abban: semmi nem fog tör-
ténni, „minden marad a régiben".

S Bevíz végül egyszerűen besétál a házba.
Mintha nem is lett volna rossz az a kulcs.

Zalán Tibor: Bevíz úr hazamegy, ha... (Szegedí Nem-
zeti Színház)
Díszlet: Iszlai Zoltán. Látvány és jelmez: Kőszegi Edit
m. v. Rendezőasszisztens: Almási Gyöngyi. Rendez-
te: Surányi András.
Szereplők: Bobor György, Müller Júlia, Szabó Mária,
Flórián Antal, Markovits Bori, Jachinek Rudolf, Halász
Gábor, Farkas Andrea, Hőgye Zsuzsanna, Téglás Ju-
dit, Dobó Alexandra, Bicskey Lukács, Somló Gábor,
Jakab Tamás, Nagy Enikő, Kiss László, Sinka Károly,
Galkó Bence.

szítéseket tesznek, hogy visszatereljék őket a
konszolidált polgári életbe. Mindhiába. A meg-
oldhatatlan gondok elől kettős öngyilkosságba
menekülnek.

Ebből a történetből írt a kaposvári előadás
svéd vendégrendezője, Georg Malvius Nick Bi-
cat zenéjét felhasználva „zenés tragédiát".

Nem volt könnyű dolga. Drámaszerzőként
szembe kellett néznie a Madigan-legendárium
melodramatikus fordulataival, rendezőként pe-
dig a musicalesített tragédia könnyzacskókat
nyitogató hatásmechanizmusával. Szerencsé-
jére a kaposvári társulat profizmusa, felkészült-
sége és ilyen irányú „edzettsége" megóvta elő-
adását a kínálkozó színpadi közhelyektől, az ér-
zelgősség s a szentimentalizmus csapdáitól.

Ha mondjuk, Lipics Zsolt élesen és csúfondá-
rosan elrajzolt rámenős szállodatulajdonosa
avagy Molnár Piroska finom eleganciájú nagy-
asszonya nem vinne groteszk színeket a játékba,
az előadás könnyen átcsúszhatna melodrámá-
ba. Ám a színpadi környezet - a mindvégig gro-

kandináviában ugyanolyan mitikus legenda
szövődött Elvira Madigan regényes
szerelmi históriája köré, mint amilyen ná-
lunk s a békebeli Ausztriában Rudolf trón-
örökös és Vetsera Mária hírhedett mayer-
lingi rejtélyét körbefonta. A korabeli - múlt
század végi - lapok bűnügyi krónikái is

beszámoltak róla, hogy a nyolcvanas évek vége
felé holtan találtak egy délceg huszártisztet, gróf
Sparre-t és kedvesét, Elvira Madigan cirkuszi
műlovarnőt egy üdülőhely kertjében. Mindkettőjük
halálát revolvergolyó okozta, a férfi vélhetőleg
előbb a nővel végzett, majd főbe lőtte magát.
Sírjuk nagyon gyorsan csalódott szerelmesek
zarándokhelye lett, legendáriumuk azóta is
elevenen él.

A Georg Malvius által írt és rendezett történet
már-már banális: a svéd cirkuszi trupp vendég-
fellépésén Sixten Sparre hadnagy szerelemre
lobban a társulat szépséges műlovarnője iránt.
Odahagyja családját, miként a nő is az övét,
követi kedvesét a vándorlásokon, majd luxus-
szállóba menekülnek, mézesheteiket eltöltendő.
Tetemes kiadásaikra azonban nem futja jövedel-
mükből, a nő családi ékszerei hamarosan zálog-
házba vándorolnak, sőt, amikor már végképp
nem tudnak pénzt szerezni, Madigan kisasszony
testével egyenlíti ki az uzsorás számláját. Ám
még így is adósok maradnak, bujkálniuk, majd
menekülniük kell. A pénzhiány, a társadalmi ki-
közösítettség, a családi kapcsolatok felrúgása
gyötrő lelki teherként nehezedik rájuk. Elvira
anyja és Sixten tiszttársai kétségbeesett erőfe-

Börcsök Enikő (Elvira) és Nyári Zoltán (Sixten
Sparre)
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