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Sátán figurája Egressy Zoltán Portugál

című darabjában jól ismert archetípust
képvisel: ő a csendes részeg, aki csak
amolyan „tereptárgyként" van a színen -
dialógusokra (pláne nagyobb erőfeszítést
igénylő mozgássorokra) csak ritkán futja
erejéből. Varga Zoltán játéka csaknem
egymást kizáró tulajdonságokat rendel Sátán
alakjához, ezért az előadásban e sablonos
figura nem mint semleges „terep-tárgy"
jelenik meg, hanem megtestesült oxi-
moronná válik: légies, angyalarcú véglénnyé.

Sátánt egészen a gyilkosság jelenetéig
önmagába zárja részegsége: többnyire a
sarokban ücsörög, rezzenéstelen arccal,
semmibe révedő tekintettel. A krimó e szeg-
lete érzékelésének kizárólagos birodalma: a
körülötte zajló események többnyire már
nem érnek el tudatáig, szemmel láthatóan
még azt sem fogja fel, hogy Jucika hosszan
megcsókolja őt. Végtelenül passzív; csak
akkor beszél, ha kérdezik, és csak akkor cse-
lekszik, ha erre valaki felszólítja: amikor

Csipesz „közhasznúra" hívja, a Kocsmáros
sörösrekeszeket cipeltet vele, vagy Retek (a
gyilkosság után) hazaküldi. (No meg ha
megjelenik előtte egy fröccs, melyet remegő
kézzel, mohó nyeldekléssel tölt magába.)

De e letompult agy, a semmibe révedő
tekintet nem üres. Olyan inkább, mintha
Sátán egy külön világot alkotna önmagában
(igen, azt hiszem, Sátán egy önmagába
omló, befelé zuhanó csillag, egy fekete
lyuk): saját köreit futja gondolatban, egy
másik univerzumban, egy másik térben és
időben (időtlenségben). Ezért nem tud mit
kezdeni a „reális" (azaz a többiek számára
közösként létező) térviszonyokkal. Amikor
törzshelyét odahagyva távozni készül, vagy
a sörösládákért megy, Sátán képtelen kiis-
merni magát a kocsmában: tétován keresi a
helyes utat, a megfelelő ajtót. A helyzetet
persze súlyosbítja, hogy szemmel láthatólag
saját testét sem uralja: feje és karjai finoman
remegnek, felsőteste minduntalan másfelé
indulna el, mint lábai.

Néha mégis felszakadozik az érzékszerveit
eltompító sűrű köd, és Sátán felfigyel az őt
körülvevő világ történéseire, kiismeri magát
koordinátái között. A közelben iszogatók
fröccsét például csalhatatlan ösztönnel
képes betájolni, miként a pörköltet faló
Kocsmáros tányérját, pontosabban a tányér
tartalmát is: nagyokat nyelve tányértól
szájig követi minden egyes falat útját.
Felfogja a gyilkosság tényét, sőt, még egy
vallomásra is futja erejéből: Bittner soha
nem verte a gyerekét, ő verte Borit. (Meg-
jegyzem, ez elég hihetetlenül hangzik,
hiszen Sátán kocsmabeli viselkedése
alapján inkább feltételezhető, hogy a légy-
nek sem képes ártani, nemhogy gyereket
verni.) A letisztult pillanat, valamint Bittner
és Sátán similabdás-vattacukros ácsorgása a
pult mellett (amely egymás mellé rendeli a
két figurát, kiemelve, mily fatális véletlen
teszi Bittnert áldozattá) az előadás „újítása":
Egressy darabjában Sátán nincs jelen a
gyilkosságnál.

A véglények valahol félúton vannak az
antropomorf lét és a
tárgyak között, ezért
aztán a tárgyak
minduntalan fel-lázadnak
ellenük. Sátán ellen
fellázadnak tagjai (ezek
mindegyike külön életet
él), a tér (mely valahogy
mindig elhajlik), több
jelenetben pedig heroikus
küzdelmet vív a
sörösládákkal -
burleszkfilmekre emlé-
keztető, precízen kivi-
telezett ügyetlenséggel.
Már-már elejtené a hal-
mot, de az utolsó pil-
lanatban végül mindig
megmenekülnek a reke-
szek, fittyet hányva a
gravitáció törvényének.
(Illetve egyetlen alka-
lommal mégis megtör-
ténik az esés - Sátán a
rekeszeket ölelve kitá-
molyog a színről, majd
kisvártatva üvegcsö-
römpölést hallunk.)

A tárgyak makacs-
ságának van egy másik
(felejthetetlen) áldozata
is, Szirtes Ági Jucikája (a
színlapon és a dráma-Sátán: Varga Zoltán
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szövegben: Asszony).
Jucika és Sátán külön-
külön is kénytelen meg-
küzdeni a tárgyakkal, az
utolsó jelenetben pedig
mindketten halál-ra
rémülnek a Csipesz
ajándékát rejtegető zsák-
tól. (Ezek a „harcok" csak
az előadásban sze-
repelnek, a megjelent
szövegben nem.) Juci-
kával a biciklije babrál ki
rendszeresen, noha ezt
csak a tóparti jelenetben
láthatjuk színről színre:
nem csupán a leszállás
okoz neki gondot, de az
eldőlt bicikli alól való
kikászálódás is. Oly
hosszú időre van szüksége
a vázzal összegabalyodott
végtagok kisza-
badításához, hogy köz-
ben férjével megbeszél-
hetik közös életüket, a
jövőre vonatkozó ter-
veket, sőt, a napi bevá-
sárlást is.

A tóparti jelenetet
megelőzően a robaj és a
robajt követő káromkodás
mint afféle rejté-
lyes epitheton ornans
kíséri vagy inkább megelőzi Jucikát: az első
entrée után már elég a színfalak mögötti
zuhanás hangja, s mindannyian rögtön
„kapcsolunk" Ő érkezett. (Szirtes Ági már
akkor derültséget csal elő a nézőkből,
amikor fizikai valóságában még nincs is
színpadon.) Az Asszony kocsmai
tündöklésének jelenetei nagyjából azonos
koreográfia szerint zajlanak, és (Sátán
taktikáihoz képest) a tér-rel való küzdelem,
valamint a fröccskunyerálás és ivászat újabb
stratégiáit prezentálják. Sátán lassan lépked
a körülötte örvénylő világban, mintha
kavics volna, amelyet finoman görget a víz -
Jucika nem bízza magát a tér sodrására,
ehelyett inkább szigeteket keres magának,
ahol időlegesen megvetheti lábát.

Az első ilyen sziget a söntés. Jucika a
kinti esést és káromkodást követően határo-
zott léptekkel csörtet a kocsmába, ám a pult-
nál váratlanul megtorpan: egyenes derékkal,
mereven áll, majd - miközben lenyalt
frizuráját kislányos zavarral a füle mögé
simítja - fröcsit rendel. (E lecövekelések
alkalmával újra és újra megcsodálhatjuk
ruháit: a csíkos kardigánnal kombinált
színes otthonkát, a mindkét térdén kiszakí-
tott nejlonharisnyát - azok a fránya esések -,
valamint a bal karján fityegő üres cekkert.)
A következő elérendő stabil pont rendsze-
rint valamelyik törzsvendég asztala, ahol
rögtön izgatott fecserészésbe kezd: az
Asszony - Sátán ájultságával ellentétben -
sziporkázik, ontja magából a kérdéseket (a
választ rendszerint meg sem várja/fel sem
fogja), mosolyog, kacérkodik, csókokat
oszt. A részegség okozta érzékszervi

bizonytalanság egy másik alakzata ez: a
külvilágtól való teljes elszakadás és befelé
fordulás helyett e kapcsolat aktív színlelése.

Az előadásban Sátán és Jucika figuráját
összefűzi, egymással párhuzamossá teszi az
állandó részegség állapota, amelyet Szirtes
Ági és Varga Zoltán - játékuk különbségével
- a bódulat két, egymást kiegészítő pólusává
árnyal. Az Asszony egyfajta
felfokozottsággal lendül túl tehetetlenségén:
a céllövöldét például oly heves mozdula-
tokkal rendezi át, hogy közben szétveri; a
kocsmaközönség (olykor csak vélt) ked-
vességére bűbájos mosolya a válasz, lo-
csogása pedig már-már az üvöltés határait
súrolja. De Jucika mégsem ordináré: közön-
ségességébe mindvégig gyermeki ártatlanság
vegyül (főleg amikor férjével beszél, vagy
róla monologizál). Sátán másfajta véglény -
mozgásra és kommunikációra képtelen,
legfeljebb csak az alkohol, némi pörkölt
reménye vagy egy-egy hangosabb
veszekedés képes felkelteni figyelmét.
Varga Zoltán arckifejezései és mozdulatai
révén csavar egyet e vegetatív létezésen, és
líraivá, jámborrá színezi Sátán figuráját:
szelíd arcú lényt látunk, aki - amikor köz-
lekedni próbál - a delírium imbolygó táncát
lejti.

Hőseink elérték a tárggyá válás küszöbét, s
ez a tárgyakkal való küzdelem mellett
mindkettőjük esetében a szemléltetőesz-
közként, kirakati érdekességként való
szerep-lést is magába foglalja. Sátán és
Jucika más-más módon kerülnek a figyelem
kereszttüzébe, „a különbség árnyalása az
azonosban"-elv (lásd a mámor különfajta
nemeinek bemutatása) ezekben a jelenetekben

is érvényesül: a ládákkal ácsorgó Sátán
rövid időre az Elvált Férj prototípusává
válik, anélkül, hogy érzékelné a kollektív
bámulás tényét - az Asszony viszont ön-
szántából, boldogan megy az utcára, hogy
flancos cipőjében a többiek gyönyörűségére
parádézzon. Es persze nézői tekintetünk
számára mindketten végig ittas kábulatot
szemléltető karikatúrák; ugyanakkor még-
sem válnak szubjektumból objektummá (a
megfigyelés puszta tárgyaivá), mivel az
előadás (különösen Sátán és az Asszony, de
például a Kocsmáros esetében is) jócskán
enyhít Egressy Zoltán drámájának undok
perspektíváján. A drámában a szereplők
afféle morbid bogárgyűjteményre hasonlí-
tanak: Egressy típusokat szúr gombostűre,
és sajnálkozó/utálkozó pillantást provokál
(íme, az isten háta mögötti Irgács lakói:
ostobák, tehetetlenek, kisszerűek). Az
előadásban viszont - a színészi játéknak,
valamint a rendező és a drámaíró együtt-
működésével létrehozott változtatásoknak
köszönhetően - nem (le)sajnáljuk az ala-
kokat, inkább a másság provokálta kéjes
öröm közepette elfogadjuk: igen, ők
ilyenek.
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Jucika: Szirtes Ági (Lengyel Ferenccel) (Koncz Zsuzsa felvételei)


