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▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

felújítások Pálfi döntését (Szomory negyven-
ét éves volt, amikor darabját műsorra tűzték).
áté Gábor erre ügyet sem vetett, azaz a lelki fo-

yamatok megokolását a kisgyermek, Péterke
edves lényére, a föltámadó apai szeretetre
ízta. A talpraesett fiúcskának roppant hatásos,
gyesen koreografált epizódokat eszelt ki, hatal-
as rekvizitként hozatta be füstölgő (játék)gyá-

át, s a fináléban fölültette egy igazi szamárra
nota bene: színpadon a kisgyerek és az eb -
zúttal a szamár - mindig sikeres).

Gálffi László Pálfiként inkább boldogtalan,
int boldog, inkább bölcs, mint öntetszelgő, in-

ább agresszív, mint szívtipró - s ezt az árat
egfizetve, mindezt vállalva legalább korláttala-
ul szabad lélek. Szabadsága lelkiismeretlenség
s hamis fölény is. Jobbára csupán megjátssza
z exhibicionistát: szívesebben szemléli kívülről
z életet és önmagát - a lehetséges drámai ma-
ériát. Átlagosabb, már-már kispolgáribb a kívá-
atosnál, a megírtnál. Mi sem elképzelhetetle-
ebb számára, minta házasság, s mégis, már az
lején benne van a nősülékenység. Végül is egy
rva ember, aki szeretné hinni, hogy hirtelen
saládiasulva, nejjel, gyermekkel nem lesz árva.
a nagyon akarjuk, ez a víg szomorúság olvas-
ató-látható bele a Víg előadásába. Gálffi nem
pp sokszínű, de szuggesztív.

„Hermelin", Tóth Hermin: Eszenyi Enikő a
zöveg szerint is többször kommentálja a szín-
ázművészettel és a Vígszínházzal való viszo-
yát. Ezt a kommentálást a játékmódban a figura
gész lényére, girbe-gurba útjára kiterjeszti. Pe-
ig mindentudó bakfisnak, az élet hétköznapi
senijének kellene lennie. Bármily furcsa: Szent
ohannának vagy legalábbis olyan színésznő-
ek, aki Szent Johanna szerepéről is álmodoz-
a, ha Shaw 1924. helyett már 1916-ban megírta
olna híres darabját. Eszenyinek a közelmúltban
ernard Shaw hősnője kemény, csak részben
egoldott leckét jelentett. Ezúttal is hiányos re-
ekléssel rukkol ki. Az önreflexiók, a saját hely-

et állandó meghatározása miatt Pálfira kevésbé
gyel, nemigen veti be a női fifikát. Két önmagára
igyelő, magával küszködő szerelmes marakodó
özött aligha jöhet létre babonázó viszony. Per-
ze ez is egy lehetséges értelmezés, de Máté ezt
em emelte ki. Eszenyi Enikőnek nehéz a hely-
ete: visszhangos rendezői ambíciói, újszerű
lőadásai, vitatott kísérletezései a komplexebb
zínházi tevékenység felé lendítették. A kislá-
yos szerepek még kísérik, noha ő maga már
úl-jutott rajtuk, a Lady Machbeth-szerű
igurákkal még nem igazán találkozott össze,
ár talentumát tudva ez már pusztán csekély

dő kérdése.
A Hermelint Hernádi Judit Lukács Antónia szí-

észnője uralja. Esznyivel külön kollegiális ket-
ősjátékot folytatnak, két - egymással szövet-
éges és egymás ellen berzenkedő - stílus kép-
iseletében. Hernádi parodisztikus, Eszenyi

szatirikus eszközökkel, előbbi spleenesen, utób-
bi komolykodva alakít. Lukács Toncsinak min-
denki a lába előtt hever, ő viszont Pálfi lába előtt.
Olykor az ágyában. Ez a dinamikusan enervált,
hiteszegetten életerős, még szemforgatás köz-
ben is gyönyörű pillantású nő, a szeretőtől a
gazdasszonyig valamennyi női funkcióban maga
a tökély. Nincs is más baj vele, mint ez.

Azt hiszem, jómagam - mint „a százéves
Vígszínház" - valamit megfejtettem Szomory
Dezső zeneműként hangszerelt darabjának tit-
kából. Pálfi Tibor nem veszi el Lukács Antóniát,
mert nem is akarja elvenni, és mert a nő az ab-
szolút odaadó, megbocsátó, rajongó szolgalé-
lek. (Különben is, mit lehet elvenni egyférjes asz-

A századnak a szó „köznapi" (értsd: nem
színházi) értelmében legnagyobb tragédiájáról,
a holocaustról, a koncentrációs táborok
infernójáról csodálatos prózai művek, versek
és filmek születtek - szín-darab egy sem. Ami
természetes. Az elefánt talpa és a hangya között
nem létezik konfliktus - se tragikus, se drámai.
Legföljebb egyes hangyák-nak merő
véletlenségből sikerül elmászni. Korántsem
feltétlenül a legerősebbeknek, leg-
szemfülesebbeknek. A megmenekülés véletlen-
szerűsége is merőben drámaiatlan.

Martin Shermant, az Actors' Studióból kikerült
színész-írót azonban elsősorban nem a shoah
izgatta, hanem az amerikai közéletet a hatva-
nas-hetvenes években oly élénken foglalkoztató
„gay liberation" ügye. S miközben toleranciát
akart követelni a másság e sajátos válfaja szá-
mára, szellemes ötletként (tudom, a kontextus-
ban profánul hat e jelző) felbukkant tudatában a
homoszexuálisokkal szembeni intolerancia leg-
szélsőségesebb véglete: a rózsaszín három-
szöggel megjelölt foglyok sorsa a náci haláltábo-
rokban.

Az ötlet valóban jó. Végletességében figyel-
met kényszerít ki, mi több, az elöljáróban leszö-
gezett szabályhoz képest még bizonyos drámai
potenciálja is van. A heteroszexuális szerelem
számára ugyanis a lágerekben nem volt hely. A
fogoly férfiakat hermetikusan elzárták a fogoly
nőktől, és bár történtek latványos kísérletek az
utóbbiak és náci hóhéraik közötti nemi vagy ép

szonyon?) Pálfi Tibor elveszi Tóth Hermint, mert
nem akarja elvonni, s mert vele magához köthet
egy makrancos, büntetni tudó, érzelmes és szu-
verén lelket. Nem mindegy, kivel hosszabbítja
meg a színpadias, diadalmas, ragyogó, drámák-
ba beleírt boldogtalanságát?

Szomory Dezső: Hermelin (Vígszínház)

Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez: Jánoskuti Márta. Rende-

ző: Máté Gábor m.v.
Szereplők: Gálffi László, Kern András, Korognai Ká-
roly/Cserna Antal, Vallai Péter, Szarvas József, Tahi
Tóth László, Fonyó József, Bata János, Szoboszlay
Sándor, Farkas Antal, Benkő Gyula, Bajka Pál, Né-
meth László, Eszenyi Enikő, Hernádi Judit, Murányi
Tünde, Halász Judit, Szegedi Erika, Börcsök Enikő.

pen érzelmi kapcsolat lehetőségének művészi
(?) kiaknázására, ezek kimerítik a hazugság
igen egyszerű fogalmát: a nácik a foglyokat nem
tekintették embernek, tehát adott esetben nőnek
sem, legföljebb a tábori bordélyok eldobható kel-
lékeinek.

Ehhez képest a homoszexualitás úgyszólván
határesetet képez. Az egyneműeket ugyanis
együvé zárták, 'itt tehát a kapcsolat lehetősége
elvben adva volt, bár a végletesen legyengült,
állandó halálveszélyben élő foglyok nyilván
nem-igen éltek vele; amellett az általános
halálveszély ez esetben egy specifikussal is
kiegészült, hiszen a rózsaszín háromszögeseket
e tekintet-ben bizonyára 'kétszeres éberséggel
figyelték. Ha tehát két homoszexuális ebben a
szituációban képes önmagából a másik iránt
érdeklődést vagy éppen érzelmet kicsiholni,
akkor ők hősök, a szerelemnek Romeo és
Júliánál hősibb hősei, akik esélytelenségükben
is szembeszegeznek valamit a hóhéraikkal:
személyiségük vállalásának, emberi
méltóságuk és integritásuk védelmének dacos
kihívását.

Mivel azonban változatlanul fennáll a tény, mi-
szerint az egyik szerelmest vagy mindkettőt még
az első bizalmas szó elhangzása előtt vagy rög-
tön utána minden különösebb ok nélkül, puszta
hóhéri szeszélyből megsemmisíthetik, naturalis-
ta-realista színpadon mégis bajosan teremthető
meg a dráma hitele (magam például jó néhány-

szor pislogtam a kiváló színészekről a jellegtelen
SS-őrök felé, nem készülnek-e életet s drámát

S Z Á N T Ó J U D I T

MÉRT VAGYUNK ROMEÓK?
MARTIN SHERMAN: HAJLAM
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Kamarás Iván (Horst) és Rátóti Zoltán (Max) Rátóti Zoltán és Dózsa Zoltán (Rudi) (MTI-fotók)
kioltó akcióra); a téma továbbra is inkább való
epikus, filmes vagy lírai feldolgozásra vagy leg-
följebb abszurd-költői drámába.

No és persze a csak hatásra menő színpadi
lektűrbe. Martin Sherman, bár a téma felfedezé-
séért dicséret illeti, amerikai drámatanfolyamo-
kon nevelődött átlagos bulvárszerzőnek tűnik,
aki a színpadi Hollywood, a Broadway igényei-
nek dolgozott, igaz, ezt precízen tette. Felvázolta
az egyik főhősnek s első társának a weimari
időkből tovább vegetáló színes és toleráns miliő-
jét, folytatta a vulkánon táncoló idill fájdalmas
szétfoszlatásával (még a hosszú kések éjszaká-
jának e tekintetben sorsdöntő funkcióját is
ügyesen felmondja), s aztán, a koncentrációs
tábor démoni atmoszférájának vázlatosan, de
tömören, éppen az értelmetlen kőcipelés
metaforájával felidézett háttere előtt rátér a
lényegre: Romeo és Romeo hősi, tragikus
szerelmére, megfejelve Romeo II. véletlenszerű,
Romeo I. már-már katartikus (mert önként
vállalt) pusztulásával. Mindez azonban inkább
ügyes, mint mély; csak cselekmény van,
gondolat alig, filozófia semmi.

Sőt valójában figurák sincsenek, csak funkciók,
amilyeneket a hollywoodi szcenaristák sorozat-
gyártanak, azzal, hogy majd Charles Bronson,
Robert de Niro vagy Tom Hanks kitöltik őket a
maguk egyéniségével.

Dramaturgiai célszerűség okából elkövetődik
továbbá egy már-már groteszk csúsztatás is: az,
hogy Romeo I., a spleenes és önző, széllelbélelt
művészlelkű hóhányó „érdekből" zsidónak adja
ki magát, holott ehhez már 1935-ben is jó adag
naivitás kellett; a naturo-realista kánonon belül
joggal kérhető számon az a torzítás, miszerint a
sárga csillag kedvesebb lett volna a tábori
hóhérok szemében, mint a rózsaszín
háromszög. (Egy szerencsére kihúzott
jelenetben ételosztáskor a zsidó kapja a
legbőségesebb adagot, a politikai, a
köztörvényes és persze a homoszexuális
rovására.) Mindezt merőben praktikus okokból
kellene elhinnünk: a) ekképpen mélyíthető el az
első barátját megtagadó figura gyáva önzése
(szeretett Rudija - német lévén Rudi ő, s nem
Rudy! - halála árán csikarja ki magának ezt az
„előnyt"); b) ekképpen szerez dramaturgiai

szabadságot arra, hogy a zsidóknál sokkal
rosszabb bánásmódban részesülő, evidensen
homoszexuális Horstot „kiemeltesse" maga
mellé, kőtörésből kőcipelésre; c) ekképpen
sikerül ki-bújnia a homoszexuálisokat sújtó
speciális meg-figyelés alól, és Horsttal bizalmas
kapcsolatot teremtenie. Még szerencse, hogy
Sherman ellen-állt ama tragikomikus fordulatnak,
hogy Max végül homoszexuális zsidóként
bukjon le.

Az alapszituáció azonban mindettől függetle-
nül kétségkívül drámai, s az alkotóhármas -
Vajda Márta, Böhm György, Alföldi Róbert -
adott esetben jól tette, hogy a giccses-melodra-
matikus és/vagy túlírt részleteket lehámozva
(Londonban állítólag majd' egy órán át cipelték a
követ) valóban alapjaira redukálta, s a lényeget -
a közönség azonosulási készségének kihar-
colását - a színészekre bízta. Kentaur színpad-
terve célszerűen kombinálja a Ruszt József elő-
adásain többször látott kereszt formájú alapszín-
padot (amely ebben a Golgota-szituációban
sokszorosan jogosult) az első részben Max ab-
lakkivágásra redukált lakásával, amelyből a hős
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fásult neurózissal és növekvő rettegéssel bámul ki a
világra; a második részben pedig a kereszt
hosszanti folyosója éppen annyira hosszú, hogy a
kő-cipelés szadista értelmetlensége
érvényesüljön, de unalmassá ne váljon. Alföldi
Róbert pedig rendezőként - azon túl, hogy
színészeit láthatóan jól instruálta - szuggesztíven
váltja a három fázist, s kevés eszközzel is
atmoszférát teremt. Az első rész mind borúsabb
hangulatú status quóját hirtelen robbantja szét
Max alkalmi szeretőjének, az SA-hímringyónak
brutális kivégzésével; ezután ideges ritmusban
követik egymást a katasztrófa ki-fejlődésének, Max
és Rudi menekülési kísérletei-nek, lebukásának és
vagonútjának zaklatott képei, amelyekre ugyancsak
brutálisan tesz pontot Rudi kínhalála és Max
árulása. És következhet a dráma legerősebb része:
Max és Horst megismerkedése és szerelmüknek a
láger iszonyú körülményei közötti kiteljesedése. E
harmadik fázison belül Alföldi hatásosan váltogatja
a ritmust: a kőcipelés monoton folyamatát
kombinálja a lassú közeledés csendes líraiságával,
majd eljut a meghökkentő csúcs-pontig: az arccal
a szögesdrótnak, egymásnak háttal és egymástól
távol álló két szereplő elképzelt-megélt extatikus
nemi aktusáig, s végül staccatókban következik az
ismét gyors ritmusú vég: Horst törvényszerűen
véletlenszerű kivégzése után az amúgy abszolút
életesélyesnek tűnő s konokul élnivágyó Max
apoteózisszerű, sugarasan boldog öngyilkossága.

Az előadásnak ritmusa és íve van tehát, de él-
ménnyé három színészi alakítás avatja: egy kivé-
teles, egy kitűnő s egy nagyon jó. Hitelesen megol-
dott Cassiója után most is nagyon jó Dózsa Zoltán
mint puhány, nőies, szelíd és szeretni való Rudi, a
született áldozat, akit megcsal, kihasznál s végül
elárul Max, mint ahogy balekje lenne egy nőnek is,
ha úgy hozta volna alkata. (Sherman pedig jelest
kapna a drámatanfolyamon, ahogyan Rudi szem-
üvegének tragikus dramaturgiai funkcióját a figura
korábban elhangzó szempanaszaival mintegy
előkészíti.)

Kitűnő Rátóti Zoltán Max komplexnek szánt és
még komplexebbül megvalósított alakjában. Rudi-
val való kapcsolatában nemcsak férfi ő, hanem
hím, annak minden promiszkuitásával, macsó ér-
zéketlenségével, kényúri allűrjeivel, s ehhez Rátó-
tinál rendezői-színészi pluszként még valami
byronias borongás, értelmiségi világfájdalom is
járul, hogy e bizarr elegyből a figura számára is
váratlanul törjön elő az önzés vészes
fattyúhajtása: az életért mindenre kész önfeladás.
Ebből a biztos alapból épül ki aztán a második
résznek Kamarás lván-Horsttal közösen előadott
duettje, amikor is Max minden addigi jellemvonása
megszüntetve megmarad, azaz összeég a minden
értelemben halálos szerelem kohójában.

Ebben a részben Rátóti magatartása a naivabb.
Ő mára vagonban felfigyel az újonnan megismert
Häftlingre, s attól kezdve, hogy a lágerba ér, őérte
munkálkodik: pénzét, később - no, mondjuk -

testét is bedobva kimenti a kőbányából, gyógy-
szert szerez neki, vigyáz rá, tiszteli, s egyenes úton
jut el a megtisztító szerelemig, amelyben ő, a döly-
fös hím önként veszi magára a női szerepet. (Ez a
nemi szerepváltás az előadás leleménye.) Útja ter-
mészetes, az út vége törvényszerű.

Egészen máshonnan indul - egy íróilag éppen
csak felskiccelt, jellegtelen szerepben - az a
megszállott, fanatikus, Dosztojevszkij által elgon-
dolt s Rimbaud által megélt monomániás kamasz,
akit Kamarás Iván éget a tudatunkba. Ő szigorú
angyal: látja Max összes hibáit, tanúja volt Rudi
el-leni árulásának, megveti szegényes
fondorlatai-ért, és mindezek fölött, mindezeken túl:
akarja. Eb-ben a kapcsolatban csak ő lehet a
férfi, aki még gyengeségével, elgyötörtségével is
manipulálja társát, s vezeti el szenvedélyes
tudatossággal oda, ahová az ösztönösen, érzékei
hívására maga is el akar jutni. Horst nem élni
akar, még együtt Maxszal sem; ő beteljesülni akar
s aztán kihunyni. Ő is győz, mert hidegen megveti
hóhérait, s halála előtt kicselezte őket: teljes
életet zár le.

(Martin Sherman, igaz, nem így képzelte. Az ő
Horstja még próbálkozik. Valóban ezt akarja,
uram? - kérdi riadtan a hóhértól, aki a halálba
küldi. Kamarás úgy mondja ezt, mintha azt
kérdezné: valóban el akar kárhozni, uram? És
aztán leveszi a hóhérról a kezét. Nem érdekli
többé.)

Mellesleg: az író szándéka szerint Max az ab-
szolút főszereplő; őt játszotta a Broadwayn Ri-
chard Gere, Londonban kétszer is, tizenegy év in-
tervallummal, Ian McKellen; a Horstok, akik amúgy
is csak a második részben lépnek színre, a máso-
dik vonalból verbuválódtak. Kamarás Iván játéká-
ban válik a figura Max szerepével azonos súlyú

fő-szereppé.

Április

16. 18 óra MU Színház Megnyitó
20 óra MU Színház Öregek otthona

(Metanoia Színház)
17. 20 óra SzkénéZách Klára (Stúdió K.)

22 óra MU Színház Szombat, vasárnap
(Orkesztika)
18. 20 óra MU Színház Roberto Galvan (Off-
produkció)
19. 20 óra MU Színház Kis debil darab (Szárnyak
Színháza)

20 óra Szkéné Daisy (R. S. 9)
20. 20 óra MU Színház Mélyvizek
(Andaxinház)

22 óra Szkéné Bábelna
(Szkéné Színház)
21. 11 óra MU Színház Alíz Csodaországban
(Térszínház)

20 óra Szkéné Bálványosvár
(Arvisura)

23. 20 óra Szkéné Lélekbörtön
(Szkéné Színház)

22 óra MU Színház Átváltozások (AIOWA)

Igazán kár, h o g y - Németh
Gáborfogcsikorgatóan mulatságos, weimarias
hangulatú transzvesztitaszólóján kívül - az
előadás egyéb színészi mozzanatai nem
érdemelnek szót. Holl János súlytalanul
személyesít meg egy írói tautológiát, amely mintha
csak a homoszexuális fauna teljes leltárba vétele
kedvéért került volna a darabba. A hóhéroknak
még szövegük sincs vagy alig van; alakítóiktól
csak jelenlét kívántatna. Jellegtelen
téblábolásukkal azonban nemlétezővé teszik a já-
ték keretét.

Keret tehát nincs; igaz, a kép is csak ügyes
mesteremberi munka. Ez esetben mégsem baj,
hogy a figuráknak a mester csak a körvonalait vá-
zolta fel. A főszereplők így saját egyéniségükből
hozhattak létre egy forró emberi drámát, amelyet
Martin Sherman sem ismer. Ez a dráma nem csu-
pán a melegek internacionáléjának szolidaritására
apellál, illetve az „egyenesek" leereszkedő tole-
ranciáját mozgósítja (az eredeti Bent cím az „elfer-
dülteket" kívánja közelebb vinni hozzájuk), hanem
olyan általános tartalmakat példáz az emberi léte-
zés értelméről és abszurditásáról, amelyeket egy
zárómondat csak közhelyekben summázhatna.

Mért vagyunk Romeók? Mert itt állunk, és má-
sok nem lehetünk.

Martín Sherman: Hajlam (Budapesti Kamaraszínház
Shure-stúdiója)

Magyar változat: Vajda Márta, Böhm György, Alföldi Ró-
bert. Díszlet: Kentaur. Jelmez: Bartha Andrea. Mozgás:
Gyöngyösi Tamás. Dramaturg: Böhm György.
Rendező: Alföldi Róbert. A Greta-dal szövegét Fodor
Ákos, zenéjét Darvas Ferenc írta.
Szereplők: Rátóti Zoltán, Kamarás Iván, Dózsa Zoltán,
Németh Gábor, M o l l János, Pintér Tibor f. h., Földi
Tamás, Seder Gábor.

24. 20 óra MU Színház Galván
(Pont Színház)

25. 20 óra Szkéné Mizantróp (Szkéné
Színház)

22 óra MU Színház VIB (Tranz Danz)
26. 20 óra Szkéné Tükrök, cellák,

paravánok
(Hold Színháza)

20 óra MU Színház Kampec Dolores
(Koncert)

22 óra MU Színház Tetrapakk (Opál
Színház)

27. 20 óra Szkéné Teatro Godot
(Krétakör Színház)

20 óra MU Színház Tin Tin Trió (koncert)
28. 20 óra Szkéné Kiss művész úr

rettenetes élete
(Utolsó Vonal)

29. 20 óra MU Színház Mese (Sámán Színház)
30. 20 óra MU Színház Romeo és Júlia

(Mozgó Ház)
22 óra MU Színház Záróra

ALTERNATÍV SZÍNHÁZI SZEMLE


