
 KRITIKAI TÜKÖR 

mének első ötödében teljesíti összes funkcióját,
és utána hosszú, kínos perceken keresztül ragoz-
zák ugyanazt. Emlegethet a szemfüles irodalom-
történész epikus drámát, ibseni felidézéstech-
nikát: engem sokkal inkább gyengébb szappan-
operákra emlékeztet ez, mert ott nem hagyják
soha, hogy esetleg én magam vegyek észre va-
lamit két ember között. Ez a szájbarágás magya-
rázható azzal, hogy a forgatókönyvíró eleve úgy
kalkulál: én közben vasalok vagy vacsorázom,
tehát nem nagyon figyelek; a színházban azon-
ban „oda vagyok ültetve", és az előadástól azt
várnám, hogy lekössön.

Remenyik Zsigmond darabja reménytelen vi-
lágképet sugall; csupa elrontott élet, megannyi
személyes csőd, merő kilátástalanság. Egy le-
pusztult dél-amerikai szálloda, reményvesztett
lakókkal. Remenyik, aki hosszú évekig csavargott
nyomorogva Dél-Amerikában, saját állítása
szerint megtörtént eseményeket dolgoz fel drá-
májában. Kiábrándult bevándorlók igyekeznek
jobbak lenni önnön gyarló mivoltuknál. Hiába
tudom esetleg, hogy ezek egykori valós szemé-
lyek tragédiái, számomra ez mégsem több, mint
hogy egy távoli, forró helyen összeverődik sok-
féle nációból jó néhány lecsúszott alak, és nem
kezd magával semmit. Rejtő Jenőtől ismerős
tájak és emberek, csak éppen humor nélkül.

Kicsit felkelti az érdeklődésemet (tudván, hogy
a darab 1941-ből való), hogy a szálloda neve
allegorikusan is értelmezhető. Német be-vándorló
alapította, elsősorban honfitársaira számítva
vendégként, innen a Vén Európa név. Aztán
sokszor esik szó róla, hogy mindegyre romlik-
bomlik... nem is tudni már, hogy a hotel vagy a
földrész és a kultúra. A tulajdonos sokáig
emlegeti egy távoli rokonát, bizonyos Höllert
(Hitlert?), hogy az majd jön, és rendbe teszi a
dolgokat, aztán amikor Hetey László megszemé-
lyesítésében megérkezik, csak még rosszabbra
fordul minden. Innen is eredhetne némi aktuali-
tása a darabnak, hiszen az „öreg hölgy" azóta is
rossz bőrben van, mindegyre gyengülnek a ma-
gát földrésznek kinevező Ázsia-nyúlvány pozíciói.
A mexikói KÖJÁL és a talajvíz által sújtott
szálloda ugyanúgy képe lehet a mai egyre vénebb
Európának, mint az egykori háborúsnak. Felrém-
lik további aktualitás is, esetleg. Élünk itt, mintha
már lassan Dél-Amerikában... A banán még nem
terem meg, de létbizonytalanság már van. A
darabban is a pénz beszél, és a törvények már a
kutyát sem érdeklik. A szabad verseny vesztesei
dekkolnak egy piacképtelen szállodában, króni-
kus tőkehiány mind a kasszában, mind a vendé-
gek zsebében. Ideges és csüggedt mindenki.
Meg is szólalhatna ez a darab ebben az évadban,
de ehhez valami már ötvenhat éve hiányzik
belőle: az írói ügyesség.

Ennek hiányán nem tud segíteni a színházi
ügyesség sem, pedig Verebes István és színészei

sokat tesznek azért, hogy életet leheljenek az
írásműbe. Székely László jó beosztású tere ritkás
nádfalával, piszkosszürke árnyalataival kellően
tropikus és világvégi. Hatalmas ventilátor forog
nagyon lassan, árnyéka érdekes mintákat rajzol
a falra és a padlóra. A sarokban zenegép áll,
elsőre vörössel világított rácsos előlapja miatt
hősugárzónak véltem, de gyorsan felülbíráltam
magamat, tekintve a környezetet, és azt, hogy
zene szól belőle. Sokszor festi alá a jeleneteket
Kazár Pál furcsa, depresszív muzsikája. A zene, a
fények, a szereplők kidolgozott mozgása segít-
ségével a rendező tényleg egy darab Dél-Ameri-
kát teremt a Krúdy Kamaraszín házban. Fojtogató
fülledtség, negyven fok, magas páratartalom.
Látni vélem a színészek homlokán gyöngyöző
izzadságot. Tényleg izzadnak, csillogó krémmel
trükköznek, én képzelem? Nem tudom. Atmosz-
féra van, nem vitás, morálrohasztó meleg.

A színészek külsődleges jegyekkel igyekeznek
karakteresíteni megíratlan, papírízű figuráikat.
Gazsó György mint magát Don Carlosnak hívató
Knöpfle szállodatulajdonos zsebre dugott kézzel,
komor bikatekintettel jár-kel, szájában szipka,
foga között szűri a szót. Szalma Tamás, a rovott
múltú Eugenio vészjóslóan, majomszerűen elő-
regörnyed, akcentussal beszél. Szigeti András
vaksi pénztáros, nehézkes a járása. A művi érde-
kessé tétel azonban néha túlzásokba téved. Kes-

A nemrégiben véget ért színházi évadban
minden kétséget kizáróan azok az
előadások váltották ki a legélénkebb vitákat,
amelyek a (többnyire klasszikus) művek
szövegéről a színház nyelvének nonverbális
jeleire, azok jelentésképző lehetőségeire, illetve
magára ateatralitásra irányították anézők
figyelmét. A meglepő effektusokkal, erős
képiséggel és sokszor blöffszerű ötletáradattal
dolgozó előadások - úgy tűnik - másféle
befogadói magatartással közelítendők meg, minta
hagyományos realista színház. A szokatlannál
szokatlanabb vizuális élmények, a provokatív
játékmód vagy éppen maga az átírt szöveg
erőteljes pszichofizikai (a nézőtéren legtöbbször
zavart vagy csodálkozó nevetést kiváltó) hatásra
törekszenek, s igen kreatív nézői együttműködést
ívánnak. Ez leginkább egy
intellektuálisasszociatív alapon működő,
puzzleszerű játékhoz hasonlítható, amely-

selstadt báró (Kerekes János) feje teljesen befás-
lizva arcsérülése miatt, hatásvadász jelenet kere-
tében tekeri le magáról a csomagolást. Hasonló-
an horrorisztikus elem, hogy Helén (Pregitzer
Fruzsina) nyomorék az előadásban. Nem sok
szükség van rá.

A darab elrontott sorsok garmadájátvonultatja
föl; megjegyezhetetlenül és érdektelenül sokan
vannak a szerencsétlenek. Minden színész meg-
teszi a magáét, de ezeken az alakokon nincs sok
játszanivaló. Statikusak, ahogy az egész darab is
az. Helyzetjelentés egy szétmálló világról, ahol
mindenkinek vaj van a fején, senki sem ártatlan;
ha más nem, hát az a bűne, hogy nem tesz
sanyarú sorsa elljen.

A nyíregyházi előadás műfajmegjelölése:
helyzetkép. Három felvonáson keresztül ugyanaz
a helyzet és ugyanaz a kép. Zsibbasztó.

Remenyik Zsigmond: Vén Európa Hotel (Móricz Zsig-
mond Színház, Nyíregyháza)
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nek során a nézőnek magának kell az előadást
„összerakosgatni", a látszólagos összefüggéste-
lenséget megszüntetve, önmaga számára meg-
alkotni. Az ilyen előadások működésének tehát
az a hatás, az az izgalom az alapfeltétele, amely a
közönséget az előadás utolsó percéig aktív
részvételre ösztönzi.

Nos, a német vendégrendező, Rupert J. Seidl
rendezte Faust, amelynek általam látott második
előadásáról a bigottsággal, konzervativizmussal
nehezen vádolható egyetemista közönség jelentős
része eltávozott, (elsősorban) ezen bukik meg. (Jó
ellenpélda erre az Aföldi-féle Sirály, amelynek egyik,
a színház iránt érdeklődő hallgatók számára
szervezett, zártkörű előadása és az azt követő
közönség-találkozó éppen az előadás
működőképességét igazolta.) Pedig a műfaji
meghatározás ( „ Imp rovizáció J. W. Goethe műve
nyomán") izgalmas, gyors tempójú előadást ígér.
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Bősze György (Mefisztó) és Nyirkó István
(Faust) (Ilovszky Béla felvétele)

Mozart Jupiter szimfóniájának hangjaira fog-
laljuk el helyünket a Latinovits Zoltán Játékszín
UV-fénnyel megvilágított, kamaraszínházi néző-
terén, ahol az első sor közepén elhelyezett ren-
dezőpult mögött, hófehér ruhában ül Nagy Ő
(Dobos Judit). Vele szemben, a roncstelepet imi-
táló játéktéren (Khell Csörsz munkája) a fekete
szín dominál: a kissé elhízott, negyvenes, mai
értelmiségire emlékeztető Faust (Nyirkó István)
egy, a színpad közepén elhelyezett rozsdás vas-
kalitkából néz kifelé, amelynek tetején, a né-
zőknek hátat fordítva Mefisztó (Bősze György)
gubbaszt. Az UV-fény azonban, amint elfoglaltuk
a helyünket, megszűnik, és az előadás világát a
prológus funkcióját betöltő Goethe-vers, az Üd-
vözült vágy és az erre ellenpontozva felelő, az
eredeti műben az Auerbach-pincében énekelt
Patkánydal (Rossa László remek munkája) hatá-
rozza meg. A színház nonverbális jelei által meg-
teremtett teológiai fikció tehát rögtön az előadás
elején átértékelődik: a rövid ideig tartó világítás
csak addig mutatja meg a bennünk lakozó „két
lélek" közül a jót is, amíg el nem kezdődik a
színpadi cselekmény. Attól kezdve a „magasabb
rendű nászra" vágyó fausti ember-ama Szellem
képmása, akire hasonlít - már a püffedt hasú,
megmérgezett rágcsálóval azonos (magából a
szövegből is kimaradnak az istenarcúságot
hangsúlyozó részek). Nagy Ő „rendezői" tényke-
dése abból áll, hogy - a három arkangyal szöve-
gének kezdő szavait ordítva - számon kéri a testi

valójukban jelen nem lévő technikusokon a Nap,
a Föld és a Levegő működését, majd az ered-
mény hallatán szomorúan és kiábrándultan álla-
pítja meg, hogy „Mint első nap, oly nagyszerű".
Nem sokkal később magányos Szellemként közli
Fausttal, hogy nem őrá hasonlít, mire az így
válaszol: „Még csak rád sem?" Egy kicsit még
elüldögél közöttünk, megköti a fogadást, figyeli
a játékot, de a cselekményt már Mefisztó viszi
tovább, aki a rendezőpultra teszi A Patkány
szövegkönyvét, és az ördögi paktum megkötése
után beül Faust mellé. Ő lenne tehát a kulcsfigu-
ra, a patkányok teljhatalmú ura, akinek kalitkája
kezdettől fogva Faust egyetlen biztos menedéke?

Mefisztó vezetésével először mindannyian
egy európai körutazáson vesznek részt, melynek
során a Walpurgis-éj és a klasszikus boszor-
kányszombat szövegrészei kábítószermámor-
ban hangzanak el egy liverpooli rave-partyn, il-
letve amszterdami utcalányok szájából. A vállal-
kozás nagyszerűségét ez esetben tehát nemcsak
az leplezi le, hogy az eredetileg mitikus tereken
zajló cselekvések mai helyszíneken, mai körül-
mények között játszódnak, hanem az a dramatur-
giai eljárás is, amely a nagyvilág helyére szerke-
zetileg a drámaszövegbeli kisvilágot állítja. A
műsorfüzet szerint ebben a mobil telefonos,
sztreccsnadrágos, walkmanes környezetben kel-
lene megtalálnunk a választ a kérdéskörre, hogy
„Ki ma Faust? Ki Mefisztó? Ki is közülük az igazi
ördög?". A szöveg szintjén mindenki mindenki,
hiszen a drámaszöveg Rupert-féle átírásának (a
rendező az említett vers kivételével kizárólag
goethei szöveggel dolgozott) alapkoncepciója
szerint a főalakok között világlátás, erkölcsi tar-
tás tekintetében nincs számottevő különbség:

Faust Mefisztó szövegével csapja be tanítványait,
Margit (Magyar Kinga) vonzó diáklányként jelenik
meg Faustnál, és Faustként vágyik az „emberi lét
koronáját elérni", Márta (Oravecz Edit) Me-
fisztóként józanítja ki és csalja a lányt az „idő
áradatába", és Margitként kérdezi vallásáról Me-
fisztót. A műmargaréták között sétáló pár kap-
csolatának kimenetele egy percig sem kétséges
(a kevés eredeti - és sajnos csak a bemutatón
alkalmazott - rendezői ötlet egyike volt, amikor a
szeret-nem szeret játék közben észre nem vett
negyedik virág finoman sejtette is ezt), és a fiatal
lány csakis a bolondokházában végezheti.

A szimbolikus cím azonban arra enged követ-
keztetni - s ez lehetne a befogadói puzzle első
darabkája -, hogy e világ legfőbb attribútuma az
az öt patkány (Kiss T. István, Ye Jinsen, Sun Ping,
Lakatos Krisztina, Máté P. Gábor), akik az alsóbb
néprétegek, a különböző állatok és háromdimen-
ziós szemüvegben a négy allegorikus alak (!)
szövegeit mondva időnként megjelennek a szí-
nen. Játékmódjukat néha az állatiság, de legin-
kább a funkciótlan improvizáció jellemzi. Van itt
minden, mondhatnánk: gépiesen kórust alakíta-
nak; színészként összevesznek előttünk; pekingi
operát és harcművészetet játszanak, sokszor kí-
naiul is beszélnek. Még nevetgélünk is rajtuk. A
négy főalakhoz azonban semmi más közük sincs,
mint hogy ők is fekete ruhában vannak, és ez
kevés. A befogadói játékban egyre kevesebb örö-
mét lelő néző pedig mindinkább zavarba jön.
Arról szól-e ez a két és fél órás Faust-improvizá-
ció, hogy mindannyian patkányok vagyunk? Ak-
kor miért világítanak meg minket mindegyik rész
elején „égi fénnyel"? Vagy mégis lehetünk Faus-
tok? Akkor meg miért üres a második részben a
rendezőpult? Ez az isten-projekció megváltást
adhat? Vagy csak mímeli ezt? És az előadás
végén, amikor Mefisztó elmondja a FaustAjánlá-
sát, már csak fáradtan és szomorúan nézzük a
színpadot. A drámai mű végén „az érzésnek kell
uralkodnia" - állította Goethe egyik maximájában.
Bennünket pedig most csak az unalom érzése tölt
el: nem történt semmi, pedig mi nagyon
igyekeztünk.

A veszprémi Petőfi Színház ezzel a bemutató-
val rokonszenvesen merész, kísérletező évadot
zárt le. Az előadás alkalmat adott a színészeknek
arra, hogy megismertessenek néhány, a kortárs
színházi kultúrában jelentős szerepet játszó szín-
házi eszközzel és módszerrel, de ezúttal mindez
csak technika maradt.

A Patkány- Improvizáció J. W. Goethe Faustja nyomán
(Latinovits Zoltán Játékszín, Veszprém)
Díszlet-jelmez: Khell Csörsz. Zene: Rossa László.
Rendezőasszisztens: Janicsek Péter. Rendezte: Rupert
J. Seidl.
Szereplők: Dobos Judit, Bősze György, Nyirkó István,
Magyar Kinga, Oravecz Edit, Kiss T. István, Ye Jinsen,
Sun Ping, Lakatos Krisztina, Máté P. Gábor.


