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KRITIKAI TÜKÖR

zarvas József és Hunyadkürti György
Simarafotó)

at kellett alakítaniuk. Kocsis Pál egy-egy pilla-
atra nagy hangulatot tudott csapni, azt hiszem,
emekelt szerény szerepében.

A darab minden figurája, lett légyen férfi vagy
ő, magyar vagy jugó, tudatosan vagy tudattala-
ul, többé-kevésbé romlott, züllött vagy korrupt; e
ekintetben a különbségek csak fokozatiak.
indenki mindenkit „véletlenül" vagy szántszán-
ékkal beköpött, elárult, ki- és/vagy eladott, ki-

átszott, „kibaszott vele" - mint mondogatták -,
int ahogy minden forradalomnak, minden esz-
ének úgyszintén ez a „kibaszás", nőknek a

megbaszás" lett a sorsa (ez a szó és néhány
áltozata volt a darab leggyakrabban előforduló
ifejezése). Csak a kurva ártatlan, meg a Címe-
es, de végül őket is bekerítette és rászedte a
atalom. Az 56-os címerfestő srácot infantiliz-
usa és bosszúszomja juttatja a szerb hatóság
arkába, amely aztán ravaszul kihasználja. A
agyar címer és a kereszt fura „összejátszását"
s fölgyújtását-föllángolását nem érzem jó me-
aforának; nem tűnt se groteszknek, se tragikus-
ak, csak a semmit rágta szájba, és a gondolati
omályt foglalta ideologikus keretbe. A szovjetek
s a jugoszlávok közötti korrupcióra a műsorfüzet
itér ugyan, a külpolitikai szálak összebogo-
ódását én azonban a darab tükrében nem értet-
em meg. Hogy a fogók és a hunyók piszkos
ölnőttjátéka zajlik, ugyanakkor mindenki menekül
s sandít, az történelmi és etikai szemléletnek így,
élgroteszken, félrealistán, véleményem szerint,
eglehetősen alpári; leginkább a dramaturgiai

ozogaság és a dráma nyelvezete árulkodott
zellemi erőtlenségről.
A nézők időnként sustorogtak, unatkoztak, a

ukás hangulata végig a levegőben lógott. De a
özönség illedelmes, kedveli, megtapsolja a ma-
a valóban jó színészeit. Egyébként is, a művé-
zet már rég nem kelt benne sem látomást, sem
ndulatokat. A függöny a második taps után le-

ent; az emberek mintegy lekapcsolják a tévét,
áttak már jobbat is, rosszabbat is. Nem mind-
gy? „Uncsi" volt, az tagadhatatlan, de legalább
egfordultak egy kulturált helyen, a szünetben

alálkoztak valakivel - a színház iránt teljes a
özöny, 56-ot meg inkább hagyjuk.

Deák Ferenc: Fojtás (kaposvári Csiky Gergely Színház)

Díszlet: É. Kiss Piroska. Jelmez: Cselényi Nóra.
Dramaturg: Keszthelyi Kinga. Zene: Hevesi András.
Segédrendező: Hornung Gábor, Hollósi Katalin.
Rendező: Babarczy László.
Szereplők: Csernák Árpád, Csonka Ibolya, Kelemen
József, Végh Zsolt, Horváth Zita, Tóth Géza, Spindler
Béla, Lestyán Luca, Szarvas József, Hunyadkürti
György, Szigethy Brigitta, Nyári Oszkár, Kocsis Pál.

Az ember nehezen szabadul a reflexeitől.
Például attól, hogy egy újabb orosz színdarabot
szovjetnek nézzen. Hogy valamiféle politikai
szemszögből vizsgálja, értelmezze, élje át. Vagy
legalábbis arra a politikai rendszerre
vonatkoztassa, amelyet mi is megtapasztaltunk.
Totalitárius rendszer, zsarnokság. önkény,
kiszolgáltatottság, a demokrácia hiánya - ilyesmik
jutnak az eszünkbe önkéntelenül is, ha mal vagy
közelmúltbeli orosz művel találkozunk. Mintha az
élet minden vonatkozása
 de kiváltképp nyomorúsága, borzalma, ször-
nyűsége - a politikai rendszerből folyna. Holott
 a darabok és előadások szempontjából persze
mellesleg - éppen fordítva is lehetne: az sem
kizárt, hogy a köznapi nyomorúság, az elmara-
dottság, az emberi kapcsolatokban mindennapos
zsarnokság, önkény áll össze politikai rendszerré.

A mostani évadban ismét fölerősödött az
orosz nyomorúság iránti érdeklődés - legalábbis
azokban a színházakban, ahol igazi, a való élettel
bensőségesebb kapcsolatban álló művészetre
törekednek. És ez az érdeklődés már nem politi-
kai irányultságú. A szovjet korszakban született

Walpurgis-éj éppoly kevéssé, mint a későbbi
Murlin Murlo vagy a múlt századi klasszikus, a
Kisvárosi Lady Macbeth. A nyomorúság, a ki-
szolgáltatottság az alávetettség - amely leg-
alább annyira szellemi, erkölcsi, mint amennyire
anyagi természetű - ontológiainak, a lét, az em-
beri természetiz emberi viszonyok alapszerke-
zetéből következőnek tetszik ezekben az előadá-
sokban. Ha egymás mellé tesszük a fejünkben az
elmúlt hónapok néhány kaposvári és kamrabeli
produkcióját, inkább a folytonosságot érezzük a
preszovjet, a szovjet és a posztszovjet élet között,
semmint a különbözőséget.

És aligha megkerülhető a kérdés: vajon mi
közünk mindehhez, miután - legalábbis úgy
hisszük - sikeresen magunk mögött hagytuk a
bensőségesebb kapcsolatot ezzel a szovjet és
orosz világgal? A kérdésben persze ismét a lét
politikai megközelítése kísért. Az a feltételezés,
hogy a meglehetős sebességgel zajló nyugati
integráció hirtelen mindent megváltoztat, kisza-
badít a kényszerű sorsközösségből, és gyökeres
átalakulást hoz a legalapvetőbb, egyben legbaná-
lisabb viszonyokban is.

ZAPPE LÁSZLÓ

ALKOHOL, ELMEBAJ, KULTÚRA
KÉT KAPOSVÁRI BEMUTATÓ
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Anger Zsolt (Alekszej), Csapó Virág (Inna) és
Varga Zsuzsa (Olga) a Murlin Murlóban

A művészet azonban mintha nem akceptálná
igazán e politikai fordulatot. Az új világban in-
kább a nyomort látja meg, semmint a demokrá-
ciát, a mind nagyobb szakadékot az egyes réte-
gek között s nem az általános föllendülést, a
nyomorultak növekvő gazdasági kiszolgáltatott-
ságát s nem állampolgári jogaik fokozódó védett-
ségét. A valamiféle igazságot kereső művészet
ma is az emberi nyomorúságról szól, mindössze
azzal a hátránnyal, hogy nem tudja kiprovokálni
a hatalmon lévők rosszallását, nem tudja áttörni
közönyük falát. A mai burzsoát nem lehet
epatírozni, mint lehetett a régit, vagy pláne lehe-
tett az egykori pártvezetőket.

Murlin Murlo

Talán ezért is tűnik olykor kissé a maga levében
fővőnek ez a mai nyomorművészet. Nyikolaj
Koljada Murlin Murlo című darabja például csu-
pa közhely. Egy álmodozó - vagy inkább csak
aluszékony - leányzó éldegél valahol még a nagy
orosz világnak is a legvégén, kiszolgáltatva egy
brutális „nősember" szerelmi önkényének, ami-
kor új albérlő érkezik, fővárosi - vagy csak annak
hazudja magát - értelmiségi, és beindul az elvá-
gyódás jól ismert mechanizmusa. Az ábrándozást
olykor a durva szerető kiadós verései szakítják
meg, és további bonyodalmakat kavar, hogy a
címszereplő elvált alkoholista nővére ugyan-csak
ráhajt a menekülés útját kínáló idegenre. A
naturalista látleletet, életkeresztmetszetet azon-
ban nemcsak lebegő költői vágyak, nemcsak az
ostoba leány összevissza beszédei hivatottak meg-
emelni, hanem képzelgései, látomásai is. A
világvégéről vizionál, miközben a fiatalember s
vele a remények elszállnak, az otromba
szeretőnek viszont fia születik, és a darab végén
önelégülten ünnepel, és berendezkedik a lány
lakásában.

A lapos történetet csodás műgonddal jelenítik
meg a kaposvári stúdió-előadásban. A két ven-
dég, a rendező, Radoszlav Milenkovics és a dísz-
letet tervező Borisz Makszimovics a nyomorna-
turalizmus igazi szakértőinek mutatkozik. Min-
dent tudni látszanak a kulturálatlanságról, a rossz
ízlésről, egyaránt tájékozottak a fizikai és a
szellemi alultápláltság fiziológiájában és külső
megjelenési formáiban. S e téren a kaposváriak-
nak is jócskán vannak ismereteik és tapasztala-
taik. Cselényi Nóra ruhái - kivált ahogyan az
alkoholista elvált asszonyt felöltözteti - tökélete-
sen egészítik ki a szociológiai képletet. A játszók
között pedig ugyancsak remek partnerekre akad

tak a vendégek, Csapó Virág és Szula László a
részletező naturalizmust, a beleélő realizmust a
tudományos demonstrátori távolságtartással
pontos arányban elegyítve ábrázolja a kiégettsé-
get, a kiüresedettséget, illetve az eleve tartalmat-
lannak, értelmetlennek született létezést.

Talán szükségképpen haloványabb a másik
kettős. Anger Zsoltnak a becsöppent idegen ér-
telmiségi szerepében lényegében a katalizátort
kell megjelenítenie, amely - mint tudjuk - nem
igazán vagy csak átmenetileg vesz részt a folya-
matokban; Varga Zsuzsának a címszerepben
pedig olyan mélyebb vagy magasabb költői,
jelképes, elvontabb tartalmakat kellene
fölfedeznie, amelyeknek még a fölvillantásához
sincs elég erő a szövegben, noha azt Spiró
György fordította.

Koljada darabjának lényege a szellemi-erköl-
csi nyomorúság, a kultúra, a költészet hiánya.
Venyegyikt Jerofejev Walpurgis-éje viszont ép-
pen a költészet, a kultúra túlhabzásáról szól.
Illetve: az alapképlet nagyjából azonos, de az
arányok lényegesen mások. Itt is - e sajátos

pszichiátriai intézetben is - fogva tartja, meg-
alázza, eltiporja az önkény a kultúrát, a költésze-
tet, csak éppen nem egy vágyott, elábrándozott
kulturáltságról van szó, hanem egyrészt a szö-
vegbe gazdagon beleszőtt motívumkincsről,
másrészt a szerző saját költői erejéről, amelyet
Baka István fordítása nagyszerűen ad vissza ma-
gyarul. Szárnyai a szöveg, és röpködnek benne
az asszociációk. Tizedét is elég fölismerni ahhoz,
hogy a néző elzsonguljon. De egyet sem feltétle-
nül szükséges ahhoz, hogy együtt éljen az elő-
adással. Legalábbis most Kaposváron.

Walpurgis-éj,
avagy a kővendég léptei

Keszég László, akinek vizsgarendezése, a rítus
Andronicus naturális borzalmaival híresült el,
ezúttal, ebben a végtelen sok ocsmány látvá-
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nyosságot kínáló darabban elsősorban a költé-
szetet találta meg. Gothár Péter Katona-beli ren-
dezésétől eltérően az intézet ridegsége, az ápol-
tak fizikai ocsmánysága szinte csak vázlatszerű-
en, jelzésképpen jelenik meg. Kolja mértékkel
nyáladzik, Vitya hastömése és a fallikus szimbó-
lumként is szereplő vécépumpa pedig inkább
komikus, mint visszataszító. Valcz Gábor plafo-
nig érő magas függönyfalakkal véteti körül a
kórtermet, ahová két alacsony ajtón lehet bejutni.
Paravánok bukkannak föl, amikor egy-egy jelenet
az orvosi szobában játszódik. Egyforma vas-
ágyak, szalmazsákok és Szűcs Edit kórházi
egyenruhái szabják meg a látványt, illetve még a
nők vastag sminkje árulkodik a külvilágban dúló
rossz ízlésről.

A szörnyű kórteremben kibontakozó viszo-
nyok, emberi kapcsolatok viszont fokozatosan
bensőségessé válnak. Még a Walpurgis-éj, az
alkoholban való nagy föloldódás, a végpusztulást
előidéző ivászat előtt alakul át a szobapa-
rancsnok önkénye atyáskodó gondoskodássá, a
többiek részvétele a durva játékokban cinkos
mókázássá.

A rendező szemlátomást gondosan tisztázta a
sok szereplő bonyolult viszonyait és a szövevé-
nyes lelki történéseket is. No meg a mozgásokat -
bár a vad táncok, a veszett ugrabugrálások
pontos beállítása nyilván Lugosi Györgyöt is
dicséri. Így aztán az alcímben is kiemelt
kővendég léptei az előadás során jól követhetően
közeled-nek. Hogy aztán a vég előtt elhaljanak.
A szerel

méért bosszút állni akaró Gurevics a tévedésből
fogyasztott metilalkoholtól előbb pusztul el, mint
hogy megérkezhetne a szerelmét bitorló ápoló-
hoz, Borenykához.

A kaposvári iskolához, hagyományhoz méltó a
színészi játék. Kovács Zsolt száraz, fanyar át-
szellemültséggel jeleníti meg Gurevicset, a fő-
hőst, az alkoholista költőt, a megnyomorított
testet, a hatalmas bakugrásokkal röpködő szel-
lemet, a belső függetlenséget, a konok és oltha-
tatlan szenvedélyt. Egyfajta morált - ha úgy tet-
szik. A szobaparancsnokot Znamenák István bra-
vúrosan alakítja át erőszakosan önkényeskedő
vezéregyéniségből szabadságharcos kópévá, fe-
kete humorú bohóccá. Pompásan kidolgozott
epizódokat mutat be Tóth Béla, remek Karácsony
Tamás, most is jól érvényesül Kósa Béla külseje, és
a többi ápolt is méltó színészi kivitelben jelenik meg.

A darab megértéséhez, hatásához azonban
nélkülözhetetlen Natali figurájának értelmezése
és megjelenítése. Márton Eszter nemcsak igen
jól használja ki testi adottságait, nemcsak a lom-
ha, elomló - kissé szétfolyó - nőiséget hozza
színre, hanem pontosan keveri a puszta kéjvá-
gyat a finomabb érzelmességgel, a szentimentá-
lis libát az értelmiségi kékharisnyával, Bulgakov
Margaritáját Moliére Don Juanjának könnyen
csábuló és áruló nőalakjaival.

Jelenet a Walpurgis-éjből (Simarafotók)

Halványabbak a fogvatartók, a kórház sze-
mélyzete - ők talán kevésbé érdekelték a fiatal
rendezőt. Csapó György a főorvost áruló értel-
miséginek mutatja, aki olykor dühbe gurul e
szereptől, Lecső Péter ápolója egyszerű melák,
Urbanovics Krisztina harsány ordítozással, Né-
met Mónika viszont folytonos vigyorgással pó-
tolja a nővérek jelleméről hiányzó ismereteit.

Az alkohol, elmebaj és kultúra hármas nászá-
nak nagy Walpurgis-éjéhez azonban manapság
nincs is nagyon szükség rájuk. Nem kell látvá-
nyos külső erőszak, önkény, hatalmaskodás.
Elég hozzá az élet, ahogy van.

Nyikolaj Koljada: Murlin Murlo (kaposvári Csiky Gergely
Színház)
Fordította: Spiró György. Díszlet: Borisz Makszimovics.
Jelmez: Cselényi Nóra. Segédrendező: Váradi Sza-
bolcs. Rendező: Radoszlav Milenkovics.
Szereplők: Varga 'Zsuzsa, Csapó Virág, Anger Zsolt,
Szula László, Ébl Helga.

Venyegyikt Jerofeyev: Walpurgis-éj, avagy a kővendég
léptei (kaposvári Csiky Gergely Színház):
Fordította: Baka István. Díszlet: Valcz Gábor. Jelmez:
Szűcs Edit. Zene: ''Márkos Albert. Dramaturg: Merényi
Anna. Segédrendező: Váradi Szabolcs. Rendező:
Keszég László.
Szereplők: Csapó György m. v., Márton Eszter, Német
Mónika, Urbanovits Krisztina, Lecsó Péter, Kovács
Zsolt, Znamenák István, Némedi Árpád, Tóth Béla,
Dányi Krisztián, Karácsony Tamás, Nagy Viktor f. h.,
Lipics Zsolt, Kósa Béla, Fábián Zsolt, Tóth Richárd.


