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szont már döntés kérdése volt, hogy amikor Gazsó
az ebmarottak nevét említi, minden névnél egy-
egy uborkásüvegre emlékeztető, tiszta vizet
tartalmazó lombikot vesz elő a laboratóriumi
szekrényből, egyikük, a húszliteres Drechnál Vil-
mosé, míg a kis Tóth Ferencznek az ötliteres
edény jut. Ennyi maradt a veszettekből, sugallja a
rendezés, és persze ki is tört a nevetés a
nézőtéren. Ez az első jelenet meghatározta az
előadás alaphangulatát, a morbid humor csak
kevés helyet hagyott a többértelműségnek. El-
vesztettük a lehetőségét, hogy a könyvdráma
műfajának megfelelően imaginációval pótoljuk a
szöveg sokatmondóan üres helyeit. Ugyanez ér-
vényes a szereplők fizikai megjelenésére. Abban a
pillanatban, amikor valaki fizikailag megjelenik, a
képzelőerő átadja helyét a látványnak. A könyv-
ben a „kicsiny laboránsnak", Hőgyes segédjének
nincs neve, itt most Farkas Zsigmondnak hívják, de
van-e neve valójában? Úgy értem, a Tóth József
által ragyogóan, szomorú clownként megjelenített
segédnek van-e története vagy drámai személyisé-
ge? Vagy csak egyike ő a felcserélhető maszkok-
nak? (Vö. ismét Forgách András kérdéseivel.) Tóth
József, mint a többi színész, egy csomó más sze-
repet is játszik, ez ismét megnehezíti az azonosítást.
Kicsoda a remekül komédiázó Spolarics Andrea? A
„nőhallgató Schroll Mathild"? Vagy netán a veszett
bosnyák asszony, esetleg M. Mari, a tökéletes
kísérleti alany? (Es ugyanilyen típusú kérdések
feltehetők a Mucsi Zoltán alakította figurákra is.) s
jelentenek-e valamit a szerepkettőzések? Meg kell
mondanom, túlzott logikát, valódi átgondoltságot,
teátrális következetességet nem tudtam bennük
felfedezni. A kettőzések itt inkább gyengítették a
sokértelműség érzetét, több szín helyett
pasztellessé váltak a karakterek.

Ha feltételezzük, hogy igaz lehet az az interpretá-
ció, amely könyvdrámaként és ekképp a monologi-
záló „kísérleti kórbuvár" látomásaként értelmezi a
szöveget, akkor ez a sok egyértelműség elszegényíti
és leszűkíti a szöveg jelentéstartományát. s mivel a
burleszkhangvétel minden mást semlegesített,
megszűnt a lehetőség, hogy akár csak tragikomikus
hangok is színezzék az előadást. A Gazsó által
alakított embernek nem volt sorsa, így aztán nem
lehetett végkifejlete az előadásnak sem. Lazán
összeszőtt bohóctréfákat látunk, az egyik
szellemesebb volt, a másik kevésbé. De ez
meggátolta, hogy bármiféle folyamatként
értelmezzük a színjátékot, maszkokat láttunk, nem
embereket.

Mindamellett nem tagadhatom, hogy e kutya-
komédia előadásán többnyire jól szórakoztam. Re-
mek volt a Mihalek-féle vendéglőben lezajlott tu-
dósebéd, a ketrecekben répát rágcsáló alakokról
nem lehetett tudni, hogy fertőzött kísérleti szemé-
lyek (állatok?), avagy a hazai tudományos haladás
úttörői. Itt üdvös volt a szerepkettőzés rendszere.
Unalmas volt viszont a párizsi Pasteur propagációs
csoport budapesti bemutatkozása, amely cirkuszi

szcénát parodizált (ad notam a három Kowalsky,
a levegő urai) nem túl szellemesen, a nézők be-
vonása a játékba mechanikussá lett, nem tudtuk
átélni a halálos fertőzés drámáját. A nagy tét hiány-
zott az előadásból, a szórakozás mögött sejthető
rémület. Ezért csupán rátétként érzékeltem a záróje-
lenetet, amely a kísérleti kórbuvár tragikus magá-
nyát volna hivatott érzékeltetni. Szép volt a kép a
bársonypárnán nyugvó veszett farkas levágott fejé-
vel - akadémiai érem helyett, díszoklevél helyett ez
lett hát a nagy tudós jutalma. Am ez kevés ahhoz,
hogy valóban megrendüljünk Hőgyes drámáján, a
zárójelenet így csak ideologikus illusztráció maradt.

De azért remek dolog, hogy létrejött ez az
előadás. s nagyszerű az is, hogy Kárpáti szövege
(könyvdrámája!) még bizonyára sok más, a Bárka
Színházétól gyökeresen eltérő értelmezésre ad al-

Hogy itt nem mennek normálisan a dolgok - azt
mindig is éreztük. S mintha ez az ország
láthatatlan szellemek felügyelete alatt élne, akik
ha fogva nem is tartanak, de ugrálni sem nagyon
hagynak - sokakban lappangó szorongás ez.
Elbukott és levert forradalmak-szabadságharcok
hőseinek, kivégzett és száműzött népvezéreknek,
felszabadító és

Gazsó György és Spolarics Andrea (M. Mari)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

kalmat. Kárpáti Péter nyelvteremtő ereje, szituatív
fantáziája, ördögi humora azt példázza szá-
momra, amit jó négyszáz éve (megdöbbentően
hőgyesi szellemben) Bornemisza Péter így feje-
zett ki: „az elme szabad állat, őtet sem lánccal,
sem kötéllel meg nem kötözheted. Hanem min-
denkor, éjjel és nappal, mikor alszunk álmunkban,
csak elforog."

Kárpáti Péter: Díszelőadás (Bárka Színház)
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megszálló seregek áldozatainak, elnyomott és
elpusztított kisembereknek az árnyai emlékeztet-
nek letűnt korok sokszor groteszkbe forduló ese-
ményeire, már ha előrángatják őket - maguktól
nem igazán szeretnek megmutatkozni. Valahol
lent lapulnak.

Talán ezért sem virágzott fel a magyar szürre-
alizmus, s nem születtek olyan remekművek,
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Schnell Ádám (Zoltán) és Olsavszky Éva
(Hermin néni)

mint például Buňuel filmje, Az öldöklő angyal.
Abban egy elegáns estély társasága reked egy
villa szalonjában, s hiába tekingetnek egyre két-
ségbeesettebben kifelé a nyitott ajtón - hetekig
nem tudják elhagyni a helyiséget. A bezártság
terhébe többen belehalnak, az életben maradók
egymásnak esnek, az éhhalál küszöbén váratlanul
megjelenő bárányokat levágják és elfogyasztják, s
amikor értetlenül állnak, az átok egy pillanat alatt
feloldódik.

Mivel Buňuel alkotását jellemzően
szür(sur)realistának tartják, joggal nevezhetjük a
fenti szituációnak szinte tökéletes ellentétpárját
felrajzoló Pincejátékot szú(sous)realistának.
Vagyis mintha nálunk a megragadhatatlan, mégis
oly sok jelenségre választ adó furcsaságokat nem a
valóság felett, hanem az alatt kellene keresni.
Szellemeink is különböző természetűek: míg
Buňuelnél hívatlanul érkeznek, és váratlanul ejtik
fogságba az embereket, Békés Pál darabjában az
ember megy - ugyancsak hívatlanul és váratlanul - a
szellemek birodalmába. S hogy miért? Ennek sincs
semmilyen misztikus magyarázata - Zoltánnál
elromlott a fűtés, és fáért indul a pincébe.

Az előadás mintha hazatalált volna a fővá-
rosba, ahol a nyolcvanas években - a szórólap
szerint - nem engedélyezték a bemutatót. A Török
Pál utcai Pinceszínház nevével és terével szinte
kiprovokálta a mostani színrevitelt. Tovább
erősítette az atmoszférát a társulat neve (Éjszakai
Színház) és az általam látott előadás kezdési
időpontja (22.30). Ezek után a keskeny nézőtér
kényelmetlen székein ülve, a pókhálós, limlomos
díszletet fürkészve nem volt szükség különösebb
beleélő képességre, hogy valóban pincében
érezzük magunkat. A játék sem várat soká
magára, hiszen az első jelenet fent, felettünk
játszódik, mi csupán hallgatói vagyunk, amint
Zoltán buzdítására barátja, Béla - fokozódó tü-
relmetlenséggel és nyelvi leleménnyel kísérve -
újabb és újabb kulcsokat próbál a zárba, mire az
utolsó végre illeszkedik, és a létra tetején meg-
látjuk hősünk lábfejét. Eddigre mindannyian
megbékélhettünk klausztrofóbiánkkal, pincela-
kóként a néma ürességhez szokva kíváncsian, sőt
némi gyanakvással várjuk a földönkívüli le-
ereszkedését. Pedig nem akar ő semmi különöset,
csak - mint imént említettem - némi fát a lakásba,
ahol éppen most romlott el a fűtés, veszélyeztetve
egy hölgyvendég várva várt látogatásának sikerét.
Odafönn már minden bizonyára szépen el van
rendezve, Zoltán éppen csak némi tüzelőért ugrott
le: makulátlan mene-

Vallai Péter (Dr. Szilágyi) és Csendes Olivér
(Ón)
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dzseröltönyére nagykabátot dobott, és meg-
hagyta Bélának, ha közben megérkezne a lány,
fogadja annak rendje s módja szerint. Nem is
gondolta volna, hogy ha fent létezik egyfajta
rend, akkor lent is van hasonló. Ha fent fogadják
a látogatót, akkor ez lent is megtörténhet. A
főhős járatlansága ebben a kettős világban, egy,
a sajátjától eltérő történetben: ez válik a cselek-
mény motorjává.

Zoltán Scnhell Ádám alakításában a „több van
a fiúban" szép példája. Finom érzékenységét
csak ritkán hagyja átütni a menedzserzakó ma-
gabiztos meggypirosán. Kiderül: helyzetével elé-
gedett, emlékeit és kétségeit legyűrte, ezért
taszítja majd válságba a múlttal való szembesülés.
Egy kialakulófélben lévő individualista világ
képviselőjeként fog éles konfliktusba kerülni a
letűnt kollektivista kor alakjaival. A pincébe ér-
kezve rögtön körülnéz: mivel is enyhíthetne szo-
bája hidegén. A zsákmány csekélynek tetszik:
rozoga ágy, odvas ajtólap, néhány foszladozó
könyv és egy pókhálóval átszőtt képkeret. Am
ahogy nekilát a begyűjtésnek, kiderül: a szerte-
szét heverő tárgyak mindegyikének van tulajdo-
nosa, akik ráadásul igencsak ragaszkodnak hoz-
zájuk. Az első érintésre előbújnak, s meg-
akadályozzák Zoltánt terve végrehajtásában. Hogy
kik ezek az alakok? A háború utáni Magyarország
jellegzetes figurái. Az eleganciáját az évtizedek vi-
harán keresztül is megőrző tudálékos és jól infor-
mált doktor, a szervilitását többszörös hadirokkant-
sága mögé rejtő kisember, a minden rendszerben
meghurcolt, önfeláldozó nő, a gondos-pontos
nyomdász, az igazi szaki és az önnön fontosság-
tudatától elvakított pártaktivista. Nekik is van egy
zárványviláguk: a szekrényben egy orosz és egy
német katonát őriznek, akiket a doktor sakkozni
tanít. Feladatuk, hogy lefoglalják egymást, így
nyugodtan élhet a „pincemagyar" társadalom.

Ők már nem félnek semmitől, hiszen túl van-
nak mindenen. Semmijük sem maradt, ezért ra-
gaszkodnak annyira utolsó darabjaikhoz, melyek
sokszor emlékezetük foglalatai, vagy végső bú-
vóhelyüket jelentik. Ezért elképzelhetetlen, hogy
bárki hozzájuk érjen. Legszemléletesebben talán
Vallai Péter adja elő doktorként, mi mindent kel-
lene látnunk a korhadt képkeretben. Érzékletesen
festi egy finom arckép részleteit, miközben ujja-
ival pókhálók közt matat. Ő egyébként a sosem
csüggedő, mindig éber és tettre kész értelmiségi
megtestesítője: érdekli minden újdonság, és az
utolsó percig valami rejtelmes építményt alakítgat
a szekrény tetején. Ennek rendeltetése sosem
derül ki, viszont szinte minden kiderül a pince-
lakókról. Fecsegő szellemek ők, mintha élveznék,
hogy valakire végre rázúdíthatják életük immár
öröknek tűnő keserveit. S ahogy a múlt egyre
terebélyesedőn körülöleli Zoltánt, úgy távolodik a
mába való visszatérés lehetősége - a létra egyre
nehezebben megközelíthető. Zoltán fáért

jött, tehát fával akar távozni, miközben fel sem
fogja, hogy innen ő semmit sem vihet el, itt
semmi sem az övé. A zsákmányszerzők felelőtlen
könnyedsége pánikba fordul, amikor a pince-
lakók történeteket elevenítenek fel a családjával
kapcsolatban, és ezekre a történetekre hivatkoz-
va követelnek tőle áldozatot, adományt. Fogollyá
válik, nem akarják elengedni, amíg el nem mond-
ja, mi van odafent. Hiába erőlködik, semmi érde-
kessel nem tud előállni. Innen nézve eseményte-
lennek és üresnek tűnik eddigi élete. S amikor
autóbalesetben elvesztett szülei kisebb-nagyobb
hibáit, bűneit az ő fejére olvassák, rádöbben:
hiába dolgozta fel, küzdötte le magában ezt a régi
traumát, a múlt eseményei más emlékezetekben a
maguk nyers realitásában maradnak meg. A két
ellentétes töltésű felismerés egyaránt menekü-
lésre készteti: mindenét odaadná, csak felme-
hessen már egy kis forgáccsal a lányhoz, aki
közben megérkezett - ez kiderül Béla egyre tü-
relmetlenebb szólongatásából -, csakhogy a lét-
ra felé botorkálva mindig elbotlik valamiben. S
amikor már szinte az összes ruhadarabját az
állandóan vacogó öregasszonyra terítette, meg-
hallgatta minden sértett orvosolhatatlan pa-
naszát, mikor már maga is megismerkedett a
megszálló és felszabadító seregek debilizált
játékkatonáival, és Bélától megtudta, hogy végül
is ő már elég jól elvan a lánnyal, hirtelen nincs
hova sietnie. Talán átfut az agyán a buňueli példa:
a megmenekülők újra bűnt követnek el, és újra
rabságba esnek. Békés Pál hőse inkább bele-
törődik az örök fogságba: elismerve a mélyben

A német naturalizmus meghatározó
egyénisége semmiképpen sem tartozik a legnép-
szerűbb drámaírók közé, Henschel fuvaros című
drámáját például Magyarországon 1943 óta nem
játszották. Megszólal-tatható-e ez a legteljesebb
mértékben hallgatni tűnő klasszikus, és hogyan
hidalható át az az immár egy évszázados
távolság, amely világunkat az övétől, illetve a
nevével végérvényesen összefonódott naturalista
színházat a XX. század végének színházi
formáitól elválasztja?? Ezekre a kérdésekre
irányítja figyelmünket az a tény, hogy a múlt
évad egyetlen és a jelenlegi első Hauptmann-
bemutatóját éppen Zsótér Sándor

lapuló szellemvilág hatalmát lecsupaszítja ma-
gát, és rituálisan belép a szúreália kapuját jelző
fénykoszorúba.

Az előadás alatt - sajnos - van időnk végig-
gondolni a mű szimbolikáját, hiszen a gazdag
alaphelyzetet sok, ma már erőltetettnek ható,
üres párbeszédben próbálja meg kibontani a
szerző, és sokszor a színészi játék sem emeli a
szöveget a konkrét jelenet fölé. Bár a társulat
összetétele izgalmas összjátékra adna lehető-
séget, Ternyák Zoltán nem bizonyult erőskezű
rendezőnek, nem segítette hozzá színészeit az
elején oly markánsan megragadott atmoszféra
fokozatos kibontásához, ezért néha a legígé-
retesebben induló szerepformálás is unalmassá
válik (Sipos Andrásé, Kiss Jenőé, Olsavszky Éváé
vagy Csendes Olivéré).

A legnagyobb probléma azonban, hogy Békés
Pál darabja ma, tizenkét évvel megírása után már
nem elég izgalmas, elvesztette minden botrány-
szagát. Leginkább a doktor festményére hason-
lít, melynek szépséges részleteiről tulajdonosa
ugyan hosszan mesél, mi nézők azonban nem
látunk mást, csak egy pókhálós lyukat, egyszerű
keretbe foglalva. S bizony, a keret sincs jó álla-
potban: megrágta a szú.

Békés Pál: Pincejáték (Pinceszínház). Az Éjszakai Szín-
ház előadása.
Jelmez: Veréb Sándor. Díszlet: Jordán Tamás. Mun-
katárs: Kis Kádi Judit. Rendezte: Ternyák Zoltán.

rendezésében és negyedéves főiskolások közre-
működésével láthatta a közönség.

A két előadás legfeltűnőbb közös vonása az a
nagyon erőteljes képi hatás, amelyet a drámaszö-
vegek (színpadi) értelmezésének fő vonalait fel-
mutató színek játéka kelt bennünk. E késő natu-
ralista Hauptmann-művek drámai ereje nem a
társadalmi nyomornak az igazság jegyében tör-
ténő ábrázolásában rejlik, hanem annak a deter-
minált állapotnak az érzékeltetésében, amelyben
az alakok náluk hatalmasabb belső erő(k)nek
vannak kiszolgáltatva. Az Odry Színpadon tavaly
játszott Patkányok sokszínűen fekete világa után
a Kamrában, Dürer Paumgärtner-oltárának kö-
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