
összefogja a közös mulatozás asztala, borzongatóan vicces, amikor
Achilles és Patroclus szerelmi sátra izzó szemû szörnyként indul
meg a görög urak felé, nemegyszer bravúros, ahogy a szereplôk, ér-
dekeik sugallatára, átugrálnak a térelválasztó mosdó-falon. És
mindezt a maga groteszk-látomásos valôrjeivel, trombitaharso-
gásával, csatazajaival, félelmetes zúgásával, mennydörgô cres-
cendóival teljessé teszi Vasile Sirli mesterre valló színpadi zenéje. 

A Katona színészei hajlékonyan bocsátották magukat Purcărete
rendelkezésére; a legtöbben hézagmentesen öltöztetik fel a stílust.
Lengyel Ferencet (Hector) és Nagy Ervint (Achilles) eddigi talán
legjobb szerepük találta meg: Lengyel gépies észjárású, tohonya, a
hôskultusznak és az elaljasodásnak egyszerre áldozó hôs; Nagy
Ervin mint a szép testû vadállat: lusta, szeszélyes, könyörtelen.
(Purcărete, talán hogy a figura teljes erkölcsi nihilizmusát kiemel-
je, meghagyta, méghozzá hangsúlyosan, Shakespeare játékos-ta-
lányos ötletét, a Polixena iránti állítólagos szerelmét is: az önstili-
záló Achillesnek mindegy, férfit vagy nôt használ.) Hajduk Károly
eszményi Ulyssese, Kocsis Gergely eszményi Diomedese lehetett
volna ennek az elôadásnak; nem tudom, milyen gátoltság teszi,
hogy kiemelkedô tehetségük csak egyes pillanatokban üt át. Len-
gyel és Nagy Ervin mellett ezúttal valóban minden modortól
mentes, egyszerre míves és nagyvonalú játékot nyújt Haumann
Péter (Pandarus), élményszerû Kun Vilmos fontoskodó, szétpor-
ladt testû és jellemû Nestora, nagyon jó Ujlaki Dénes mord vezéri
allûröket fitogtató, gerinchiányos Agamemnona. A Bezerédi Zol-

tán játszotta ballonkabátos-szemüveges Thersitesnek érdekes a
beállítása: átmeneti figura az óriásbábokká stilizált görögök–tró-
jaiak és a földszintes Pandarus–Cressida páros között, és ezt a
kettôsséget a színész meggyôzôen érzékelteti. A többiek közt
rossz egy sincs; valamennyit mind hozzáadnak az elôadás je-
lentôségéhez.

A jeles külföldi vendégrendezôk hazai színpadainkon általában
nem tudnak nagyot dobni (és ez, mint tudjuk, a Katonára is áll).
Ha ezen a jelenségen valaki egyszer elemzôn elgondolkodna, el-
lenpéldaként hivatkozhat Silviu Purcărete magyar Troilus és Cres-
sidájára.  

SHAKESPEARE: TROILUS ÉS CRESSIDA
(Katona József Színház)

FORDÍTOTTA: Szabó Lôrinc. DÍSZLET-JELMEZ: Helmut Stürmer m. v.
MASZK-SPECIÁLIS KELLÉKEK: Varga Járó Ilona m. v. ZENE: Vasile Sirli m.
v. TROMBITAOKTATÓ: Préda László. DRAMATURG: Fodor Géza, Török Ta-
mara. ASSZISZTENS: Tiwald György. RENDEZÔ: Silviu Purcărete m. v.
SZEREPLÔK: Olsavszky Éva, Lengyel Ferenc, Keresztes Tamás, Mészá-
ros Béla, Takátsy Péter, Barnák László e. h., Czakó Klára, Haumann
Péter, Ujlaki Dénes, Elek Ferenc, Nagy Ervin, Tóth Zoltán, Hajduk
Károly, Kun Vilmos, Kocsis Gergely, Koloszár András m. v./Novák
Kristóf m. v., Bezerédi Zoltán, Krisztik Csaba e. h., Rakotomalala
Myriam, Tóth Anita, Rezes Judit.
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áy János A Pityu bácsi fia címû színmûve sok mindenben hason-
lít a más címû Háy János-darabokhoz, némely dolgokban meg

különbözik. Helyszínét, közegét, tárgyát, gondolkodás- és írásmódját te-
kintve résmentesen illeszkedik a szerzô eddigi istendrámáihoz. Ámbár
a hírek szerint ez most ördögdráma. Ami talán arra utal, hogy Háy nem
olyat akart írni, mint eddig. De azért olyat írt megint.

A Pityu bácsi fiát a már ismert Háy-féle kettôsség jellemzi. Komi-
kus meg tragikus dolgok is történnek benne. Az írói nyelv trágár
(a korábbinál enyhébben), ugyanakkor halványan poétikus. A té-
ma hétköznapi, egyben talán metaforikus. Háy hôsei banalitások-
tól jutnak el a bölcseletig, s mit sem sejtve ontológiai problémák-
ról tárgyalnak konyhaszinten. Az új mû közvetlen szomszédja
alighanem A Herner Ferike faterja, bár abban a tekintetben meg
A Senák mellé tehetô, hogy a szerzô a történelmi félmúltban szerez
magának apropót a cselekményhez. A Pityu bácsi fia 1972-ben ját-
szódik, a budapesti metró elindulásának évében. 

Ha megnézegetjük a legfrissebb Háy-darab bármelyik tanako-
dós-tûnôdôs párjelenetét, akkor a létfilozófiai problémák házila-
gos megközelítésének ugyanazt a fajtáját látjuk, amit az elôzô opu-
sokban, A Gézagyerektôl A Senákig. Háy falusi hôsei általában
szimplán megfogalmazható, összefoglaló magyarázatot keresnek
és igényelnek azokra a természeti vagy társadalmi jelenségekre,

S t u b e r  A n d r e a

Ládafia
■ H Á Y  J Á N O S :  A  P I T Y U  B Á C S I  F I A  ■

Trill Zsolt (Pityu), Szûcs Nelli (Marika) 
és Tóth László (Jani) 
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amelyekkel a maguk közönséges (vagyis nem különleges) életében
találkoznak. „Milyen világ ez, hogy én olyan vagyok, mint a Senák
– kérdezi A Senákban Rák Jani. – Az nem lehet, hogy én egyforma
vagyok a Senákkal. Akkor minek vagyok én, és minek van a Senák,
akkor minek van a kurva istenit ennyi ember?”

„Csak nézem, ahogy megy a szalag, megy reggel meg egy óra
múlva, meg késôbb, ott megy a szalag, de én hiába vagyok ott, ha
nem vagyok ott, akkor is megy, akkor is” – állapítja meg a Géza-
gyerek. 

„Benne van a dolgokban, ami majd lesz. Mint a fûnyírásban,
hogy visszanô. Hogyha mi nem látjuk, meg nem is vesszük észre,
akkor is benne van” – tárja fel Krekács Béla A Herner Ferike fater-
jában. 

„Az ember nem gondolhat mindig arra, hogy az mind lehet, ami
eddig nem volt” – mondja A Pityu bácsi fiában Pityu bácsi, aki
egyébként maga is egy Pityu bácsi fia. Ahogy már a Herner Ferike
faterja is egy Herner Ferike volt. (Érdekes adaléknak tekinthetjük,
hogy Háy János eddigi színdarabjaiban a gyermekek mind fiúk.
Ha ez így megy tovább, hogy egyetlen kislány sem születik, félô,
kihal a Háy faluja. Hacsak nem következik a szabin nôk elrablása.)

E drámák komótosan elmélkedô hôseinek visszatérô témája a
távoli, ismeretlen és érthetetlen, zsúfolt Pest. Ahol Krekács szerint
„szar lehet lakni. Állandóan azon gondolkodni, hogy most melyik
busz hová visz.” Erre mintha ráfelelne Rák Jani A Senákban: „Le-
het, hogy Pesten mindenki gondolkodik, itt nem, mert ha az em-
ber mindig gondolkodna, akkor éhen döglenének az állatok.” A Pi-
tyu bácsi fiában Háy továbblép: el, egészen Pestig. Ez a darab arról
szól, hogy Pityu bácsi idegenbe szakad, a fôvárosba, de nem tud
integrálódni. Odaköltözik, megnôsül, lesz anyósa és fia, aztán mi-
re visszajön – mert hová mehetne máshová, mint vissza –, ismét
nincs senkije. (És éppúgy utoléri a gyermekgyilkosság vádja, mint
Herner apukát.) Pityu bácsi a fôszereplô, ám a központi alak még-
sem ô, hanem a faluban maradt unokatestvér, Jani és az övéi.
Bennük és köztük fogalmazódnak meg – a Háy-féle rafináltan pri-
mitív, egyéni csengésû mondatokban – Pityu életének fôbb ta-
pasztalatai és tanulságai.

Háy Jánosról ma már elmondható, hogy mestere a verbális hu-
mornak. Hôseinek eszmecseréi technikai értelemben hozzá-
vetôleg a Hacsek és Sajó-párbeszédek mintájára épülnek. A két fél
kommunikációjában bizonyos fáziskésés lép fel: a poén zömmel
abból adódik, hogy az egyik ember félreért, mert lemaradt valahol,

vagy ellenkezôleg: elôreszaladt a másik eszejárásához képest. A Háy-
elôadásoknak általában az a kulcskérdésük, hogy a rendezés és a
színészi játék mennyire mûködteti e dialógusok biztonsággal be-
vethetô komikumát, és milyen mértékben érzékeny azokra a bo-
nyolultabb lelki, szellemi vagy akár morális tartalmakra, amelyek a
legegyszerûbb megfogalmazások formájában bukhatnak ki a sze-
replôkbôl.

A beregszászi színház társulatánál jó helyen látszik lenni A Pi-
tyu bácsi fia. Bérczes László munkája egyszerû, sallangmentes, szí-
nészekre koncentráló rendezés. A Thália Színház Új Stúdiójába
kihelyezett bemutatón a játéktér két, szomszédos nézôtribün kö-
zött terül el. Sárkány Sándor díszlettervezônek ez azonban bizo-
nyára nem okozott különösebb nehézséget, hiszen a színpadkép
leginkább faládákra és almákra szorítkozik. Ez ad némi félrevezetô
nyírségi stichet a produkciónak. Bár én a magam részérôl egyszer
már úgyis rossz (MÁV-) vonalon indultam el, amikor megpróbál-
tam kitalálni, mely faluban játszódnak Háy darabjai. (A szobi vi-
dék egyébként fôként málnás, de hát a málnát ki gyôzné pénzzel
ehhez a színes-szagos elôadáshoz?)

A ládák univerzálisan mûködnek. Kamrát, kertet idéznek fel a
nézôben, de Janiék rozzant Zsigulijaként is beválnak, amikor a csa-
ládtagok rájuk ülnek, és mind együtt hajladoznak a kanyarokkal.
A pesti metró is fények és sötétek váltakozásában képzôdik meg
elôttünk, az állomáson csodálkozó vidékiek botladozása közepet-
te. Ehhez képest talán felesleges is az a precizitás, amellyel Sárkány
egy sötét kasztniba beleszerkesztette Pityu bácsiék pesti lakását,
az obligát piros–fekete mûbôr ülôbútorral együtt. (Pláne hogy ez
a méretes fekete szekrény a késôbbiekben majd szénakazalként is
fellép.)

Csolti Klára helyénvaló jelmezei közül talán a Pityu bácsi orkán-
kabátja a legkonkrétabban korabeli darab. A többi öltözéket akár
örökzöldként is felfoghatjuk: Jani kockás ingét és kantáros mun-
kásnadrágját vagy a Jani felesége által viselt nagy virágos ruhát,
esetleg Pityu koszosfehér, mûszálas garbóját és bokacsörgetô
nadrágját.

A Pityu bácsi fiát hatan játsszák, hárman közülük gyerekek. Az
ôsbemutató láttán felmerül a kérdés, hogy vajon ha két jó fiúsze-
replôje akadt a beregszászi elôadásnak, akkor nem találhattak-e
volna egy harmadikat is. De nem kizárt, hogy belepasszol a kon-
cepcióba az a feltûnô különbség, amely Fehér László, Bíró Gyula
és Homoki Bálint színpadi jelenléte között kiütközik. Az elôbbi
fiúk oldott és természetes hangon megszólaló résztvevôi a játék-
nak, az ô esetükben már-már szerepformálásról is beszélhetünk,
míg harmadik társuk elôadása mesterkélt marad. De mondom,
nem lehetetlen, hogy a Pityu bácsi farmernadrágos fiának mu-
száj elkülönülnie és kirínia, hiszen ô az, akit viszont a falusi közeg
nem tud befogadni. Ennek aztán halálos kitaszítódás lesz a vége.

A három felnôtt szereplô közül egyik jobb, mint a másik. Tóth
László megmutatja Jani alakjában azt a fajta emberi érdeklôdést és
részvétet is, amely azért ügyel arra, hogy legyen határa. Nehogy Ja-
ninak rossz éjszakát okozzon a saját együttérzése. Háy János belé-
oltott némi rosszhiszemûséget – Janiban felmerül az ötlet, hogy
Pityu talán lépéseket tett az anyósa elhalálozása érdekében –, de
Tóth László kerek szemû, odaadó figyelmû, joviális figurája láttán
ettôl hajlamosak vagyunk eltekinteni. Az a tiszta, áttetszô ember,
akinek Tóth László Janiját látjuk – és nemkülönben a Trill Zsolt
jóvoltából szeretetre méltó Pityu bácsi –, kedvezôen befolyásolja
az író hôseirôl alkotott képünket. Itt ugyanis kétségtelen, hogy
nem gúnnyal nevetünk rajtuk, hanem szeretettel.

Tóth László és Szûcs Nelli (Marika) kettôsébôl olyan házaspár
bontakozik ki, amelyet erôsen összetart munka, nehézség, meg-
szokás és törvény. Szûcs Nelli már a Tóték Mariskájaként is brili-
ánsan tudta azt a fajta szemérmes illendôséget, amellyel egyfelôl
aláveti magát urának és parancsolójának, másfelôl viszont egyet-
len szemvillanással vagy feltûnést kerülô fejmozdulattal határo-
zott utasítást ad férjének a teendôk tekintetében. (Mondjuk, hogy
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a Pityu kapjon még egy szál kolbászt a kol-
bászosszekrénybôl.) Ellágyulva szeretnék
megemlékezni Szûcs Nelli Marika-alakítá-
sának ama gyönyörûséges pillanatáról,
amikor Pesten a Pityu lakásában alig észre-
vehetôen megszégyenül a tapéta miatt. Ta-
peéta – mondja az ismeretlen szót, ponto-
san ugyanúgy, ahogy Pityu mondta az
imént. Nehogy tévedjen. A városi és a falu-
si szókincs közötti eltérések bármikor rejt-
hetnek buktatókat. (Az idô tájt, amikor Ja-
niék metrónézni jöttek, e sorok írója pesti
rokon gyerek volt Nagyrécsén. Egyszer át-
küldték a szomszédba Pepsiért, amirôl
utóbb kiderült, hogy tepszi, csak annak
semmi értelme nem látszott. Álló napig ne-
vetgélt ezen az egész falu.) Szûcs Nelli Ma-
rikájának futó megbántottsága elôvillant
valamit abból is, amit a két ember életérôl
itt nem tudhatunk meg, de esetleg elkép-
zelhetünk. Hiszen mindünknek megvan a
maga közvetett és közvetlen tapasztalata
az egy férfi és egy nô jellegû, világméretû
kísérletrôl. 

Trill Zsolt bajuszos Pityuja már nyakig
ül az értetlenségben, mire elôször találko-
zunk vele. Még ôriz valamennyit a pesti
ember fölényébôl (számzáras diplomata-
táskája van, bár a „kaud” épp nehezen jut
eszébe), de már megingott a fejlôdésbe
vetett hite és a „munka, család, otthon”
szavakkal körülírható rendje. Trill mélázó
lelassultságból indítja az alakítást – nem
traktál bennünket Pityu valós vagy állító-
lagos iszákosságának ábrázolásával –,
majd felvillanyozódik, amikor rokonai
meglátogatják ôt Pesten. (Kínálás közben
szódásszifonnal matatni Marika melle
körül, vagy rendre barackot nyomni Ja-
niék fiának fejére – ezek viccek, de nem
durvák vagy kellemetlenek.) A legfôbb jel-
lemzôje Trill Pityu bácsijának, ahogy vilá-
gos szemével maga elé bámulva elmereng
a problémák felett. Ahogy látszik rajta a
gondolkodás erôs szándéka és a gondola-
tok útvesztôiben való rendszeres elaka-
dás. Az a naiv rácsodálkozás az élet dol-
gaira, amely talán csak Pelikán József gát-
ôrnek és Háy János színpadi hôseinek meg-
ható sajátja.

HÁY JÁNOS: 
A PITYU BÁCSI FIA 
(Beregszászi Illyés Gyula 
Magyar Nemzeti Színház, 
Thália Színház)

DÍSZLET: Sárkány Sándor. JELMEZ: Csolti Klá-
ra. ZENE: Alexander Balanescu. RENDEZÔ: Bér-
czes László.
SZEREPLÔK: Trill Zsolt, Tóth László, Szûcs Nel-
li, Fehér László, Bíró Gyula, Homoki Bálint.

Fülöp király és Posa márki között zajló monumentális beszélgetés közben (Schil-
lernél minden monumentális, elsôsorban maga a dráma, ha teljes terjedelmében

játszanák, hajnali négyig eltartana, a szóban forgó kiadós dialógus tizennyolc nyomtatott
könyvoldalt tesz ki Vas István veretes fordításában, a dramaturg Vörös Róbert, ahogy az
egész darabot, ezt is alaposan meghúzta, ettôl még a beszélgetés – legalábbis tartalmát te-
kintve – monumentálisnak, mindenesetre nagynak tekinthetô) a királyt alakító Kôszegi
Ákos azzal a sorral, hogy „Itt jól megóvott / Békében virul a polgári jólét”, elôrelépdel a rival-
dához, és megállapítását közvetlenül a nézôkhöz intézi. Kedvek Richárd – Posa szerepé-
ben – ekkor még kicsit hátrébb áll, onnan vág vissza „a sír békéjét” emlegetô híres repli-
kával. Fülöp késôbb elôrecipeli maga mellé bizalmasának kiszemelt alattvalóját, úgy
folytatják vitájukat a közönség közvetlen közelében. Posa részérôl elhangzanak a legfon-
tosabb politikai maximák, az „Adja meg nekünk / A gondolat szabadságát”-tól a „Legyen
újra / A polgár, ami volt, a koronának / A céljá”-n át egészen addig a királyok és népvezé-
rek számára valószínûleg legkevésbé teljesíthetô jó tanácsig, hogy a „Nagy gépezet mûvé-
sze tûnjön a / Homályba”, és „Az emberiség néha el se higgye, / Hogy van”. Eközben a
színész újra hátramegy, és ahogy részletezi az uralkodók üdvhozó tevékenységének ro-
mantikus utópiáját, az elôadás szereplôi sorra rálépnek a mozgásba lendülô forgószín-
padra, hogy a lelkes monológot mintegy népképviseleti tanúkként koszorúzzák.

Benne vagyunk a politikai drámában, s ez – a Don Carlosról lévén szó – nem is lehet
másképp. Itt a zsarnokot, szelídebben szólva az abszolút uralkodót szólítja meg „az em-
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Aki idealista, 
az vak

■ F R I E D R I C H  S C H I L L E R :  D O N  C A R L O S  ■

Makranczi Zalán (Don Carlos) és Balogh Erika (Eboli)
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