
A kecskeméti elôadás elsô és utolsó pillanatait szeretném még
felemlegetni mint jól és rosszul sikerült megoldást a jelenetek telí-
tésére. (Érzelemmel, gondolattal, tartalommal.) A kezdet egy vi-
szonylag hosszú némajáték. A Ljonyecskát adó Bori Tamás huza-
mosan idôzik a terített asztalok mellett. Pengeti a gitárját kicsit.
Rágyújtana, nincs tüze. Csóválja a fejét. Mosolyog, járkál, nézdi-
gél. Minden bizonnyal tudja, mit miért csinál. Talán belsô mono-
lógot is végigvisz. Csak mi, nézôk vagyunk rosszul idôzítve, hiszen
még nem tudunk róla semmit. Így Bori ténykedése egy támaszta-
lan színész pótcselekvés-sorozatának látszik csupán.

Az utolsó jelenetben a hátsó, füves emelvényen bontakozik ki
Csehov gyors, nagyvonalú, boldog végkifejlete. Két pár, négy sze-
retô szív talál egymásra. Közben a nézôtér háta mögött jelzett
tûztôl egyre vörösebb fényben úsznak a szereplôk. A lángok alig-

hanem közelítenek hôseinkhez. Lehet, hogy ez az a tûzvész,
amitôl a Három nôvér harmadik felvonásában leég a fél város.
Amely tûzvésznek talán az az egy mulasztás róható fel, hogy a Pro-
zorov-házat megkímélte.

CSEHOV: A MANÓ 
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kékesszürke fényben úszó színpadon babafejek hevernek sza-
naszét. Mintha egy fodrászüzlet kirakatát látnánk, mindegyik

fejen más paróka. Vörös, barna, szôke, loknis, lófarkas és kócos hajköl-
temények. A kérdésre, hogy tulajdonképpen hol is vagyunk, csak a da-
rab zárójelenetében kapunk választ, amikor újra megjelenik a nyitó
színpadkép. Ekkorra már eltûntek a színes parókák. Megkopaszodott,
halálfejekre emlékeztetô gipszkoponyák farkasszemeznek a nézôkkel.
Haja egyedül az éppen halni készülô Don Juannak van, aki magzat-
pózban kuporodik hajdani menyasszonyának fejfája mellé. Tél van, a
temetôben esik a hó.

Radoslav Milenković, aki nemcsak az elôadás rendezôje, de az
úgynevezett játéktér (Schauplatz) kivitelezôje is, eleget tett a
szerzôi utasításnak, miszerint a színhelyet csak jelezni (angedeu-
tet) szabad, nem csupán azért, hogy szünet nélkül lehessen ját-
szani, hanem azért is, hogy megfeleljen az alkalmazott nyelvnek.
A huszonhárom rövid képbôl álló darabot két diagonálisan kife-
szített fehér térelválasztóval (ruhaszárító kötéllel) tagolja jól elkü-
löníthetô részekre. A színpad hátterében egy homorú szürke ház-
fal látszik. A szövegen kívül valóban nincs semmi konkrétabb
utalás arra, hogy 1918 késô ôszén járunk. Szûcs Edit jelmezei sem
sejtetnek sokat a korból, inkább megmaradnak a kortalan stilizált-
ságban. Márton László új fordítása viszont tele van a korra vonat-
kozó utalásokkal, amelyek a darabot sok esetben múlt idejû Zeit-
stückké teszik. Ilyen például a kizsákmányolókról és kizsákmá-
nyoltakról folytatott vita, az új médium, a film szenzációja, az
akkori ázsiai és távol-keleti láz témája, Asta Nilsen stb.

A darab mind epikus karakterében, mind a fôhôs figurájának
„ecsetkezelésében” a korai Brechtet (különösen a Baalt – Brecht
Don Juanját) idézi. Ödön von Horváth 1936-os Don Juanja az
elsô világháború gyermeke, halovány mása elôdeinek. Túl picike
hérosz ahhoz, hogy égi villám sújtsa halálra, vagy hogy a föld nyel-
je el, a kôszobor vacsorameghívásáról már nem is beszélve. Tipi-
kus XX. századi neuraszténiás, megspékelve egy cseppnyi skizo-
fréniával. A férfi egyetlen vágya, hogy viszontlássa hûtlenül elha-
gyott kedvesét, aki útközben a nagyanyjához költözött, és belehalt

a szerelmi bánatba. Nem sejthette, hogy Don Juan mennyire meg-
változik majd a háborúban! 

Hogy milyen lett? Cinikus, kiégett és rettenetesen fáradt.
Annyira belefáradt a háborúba és a körülötte lévô jelen idejû mo-
csokba, hogy önállóan még imádkozni sem képes, inkább az egyik
vidéki utcalánnyal üzen felfelé, hogy ártatlan, és hogy rágalom
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áldozata lett. Nôben amúgy sincs körülötte hiány. Szám szerint
harmincöten vannak, ôket az egri elôadásban tíz színésznô jele-
níti meg. A szerepösszevonások lehetôséget adnak a látványos és
direkt váltásokra, a színészi sokszínûség bizonyítására – igaz,
ezzel nem mindenki él. Pedig a rendezés egyenesen kedvezne az
ilyen játéknak. A harmincöt nôi szerepet ugyanis nem a szerzô
által javasolt alaptípusok (Grundtypen) szerint osztották el, aki
hasonló drámai karakterük alapján a típusokat kilenc alapkategó-
riába sorolta.

Az eredeti mûben csak egy önazonos nôalak van, azaz egyetlen
nô játssza ugyanazt a szerepet végig: a Nagymama. Talán azért,
mert csak az ô figurájának van egyedi, elvitathatatlan jelentése.
Ehhez képest Milenković  rendezése az Anyát is ilyenné avatja, hol-
ott ehhez az alaptípushoz a szerzô másik három szerepet is ren-
delt: az elsô öregecske szubrettet, a pincérnôt és egy idôs hölgyet.

A Váli Zita által megformált Nagymama képes elkülönülni és ki-
válni az egri hölgykoszorúból. Szuggesztív erôvel jeleníti meg a
bosszúéhes hárpiát, a hisztis tolókocsis öregasszonyt, sôt egy ren-
dezôi ötlettel még a ráncok mögött meghúzódó örök nôt is képes
felcsillantani. Az elôadásban ugyanis a Nagymama szenvedélye-
sen magához öleli és megcsókolja a hosszú keresésbôl megtért
Don Juant. Ez a költôi gesztus mintha azt sugalmazná, hogy a haj-
dani lány csak képletesen, metaforikus értelemben halt meg – a
valóságban él. Igaz, öregen és ôszen, mint a fôhôs. Legalábbis én
így értelmeztem.     

Mind a darab, mind az elôadás szabad költôi interpretációkra
bátorít. A rendezés pedig többé-kevésbé tolmácsolni is képes az el-

idegenített jelenetek mögött meghúzódó szentimentális költôi
tartalmakat. Például azzal a gyorsmontázsra emlékeztetô megol-
dással, amikor a színészek újra – szöveg nélkül – „lejárják” az ad-
dig látott jeleneteket: ismét látjuk ôket egy-egy markáns helyzet-
ben. Az Anyát játszó Nádasy Erikát; Kovács Patríciát, aki jól él a
váltási lehetôségekkel, az Anya második lányát játszó Mészáros
Sárát és így tovább… 

A címszereplô Kaszás Gergô pontos pszichológiai ismeret-
anyaggal közelít a szerephez. Kívülrôl fújja a férfi és nô közti játsz-
mák mindegyikét, és látszólag rettenetesen unja is ôket. Megfá-
radt, durcás kisfiúnak mutatja Don Juant, aki pontosan tudja
magáról, mennyire erôtlen és passzív, hogy pusztán mulyán el-
szenvedi a körülötte lévô nôi tumultust. Hiszen Ödön von Hor-
váth darabjában nem Don Juan falja a nôket, hanem azok falják fel
ôt, kegyetlenül. Nem ô viszi táncba a hölgyeket, hanem fordítva.
Az örvénybôl pedig nincs más kiút, csak a temetôi fagyhalál.     
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evés izgalmasabb dolog létezik annál, mint amikor egy matema-
tikusból lett táncos-koreográfus prózai színdarabot rendez. Ha

ehhez hozzáteszem azt is, hogy Szabó Réka az utóbbi idôben (a Karc és
a Buddha szomorú megalkotása óta egyértelmûen) az abszurdhoz
fûzôdô termékeny viszonyáról vált színházi körökben híressé, érthetô
lesz, hogy miért nevezhetjük a Priznicet az idei L1 Kortárs Táncfeszti-
vál egyik legérdekesebb elôadásának. 

A Priznicben nincs tánc, még mozgás is alig, mert az elôadás két
szereplôje végig fekszik. Igaz, függôlegesen, mert kórházi ágyuk a
falon nyugszik, ebbôl következik az is, hogy amikor a két beteg
felül, a valóságban elôrehajol. Ezzel el is érkeztünk a darab egyik
alapkérdéséhez: mi a valóság? Pontosabban: hol húzódik a határa?

A beszélt nyelv – a hétköznapi is – a többjelentésû és az azonos
alakú szavak, valamint a metonímiák és a metaforák révén kivá-
lóan alkalmas a többértelmûség zavarba ejtô kifejezésére. Különö-
sen mulatságos, ha ugyanannak a szónak a konkrét jelentése fel-
cserélôdik a szimbolikussal. Kövesdi László betegtársa mûtétjérôl
érdeklôdik, de a még kábult Gôz Istvánnak fogalma sincs arról, mi
történt vele. Kövesdi megkérdezi: mi van, ha téged kipakoltak?

Gôz visszakérdez: hova? A kórlapok böngészése fokozza az értel-
mezési zûrzavart. Az önmagukat és helyzetüket megismerni akaró
kezeltek az „anamnézisébôl kiemelendô” kifejezést mûtéti eljárás-
nak vélik, és találgatják, vajon melyik szervet emelték ki. Kövesdi
jól értesült, ennek megfelelôen nyugtalanabb és kezdeményezôbb.
Szerinte Gôz (donor)szervei beültetésre várva már Tokió felé tar-
tanak. Gôz örül, hogy a vizsgálati eredményei között több pozití-
vat talál, mint negatívat, Kövesdi felvilágosítja: ez egy olyan hely,
ahol a negatív a pozitív. A nézôkre tekintve egyetértôen állapítják
meg: furcsa, hogy ezek a falon ülnek. Kövesdi már az elején meg-
fogalmazza a fontos tanulságot: ha mind a ketten ugyanazt hallu-
cináljuk, akkor az valóság.

Ezzel a megállapítással bebizonyosodik, hogy a kétszemélyes
kórteremben zajló események (és elhangzó szavak) a helyszíntôl
és a történések idôpontjától elvonatkoztatva, tágan értelme-
zendôk. Ettôl válik a Priznic humora abszurddá, ezért több az
elôadás egy másfél órás Hacsek és Sajó-számnál. A nézôröhögtetô
szándékkal direkt felvezetett, majd harsányan eldurrantott poé-
nok a mély értelmû beszólásokkal arányos elegyet létrehozva, len-
dületesen keverednek. Ez azt eredményezi, hogy az elôadás nem ül
le, nincsenek üresjáratai. A darab szimbolikája egyértelmû: a két, a
nézôbôl együttérzést kiváltó kedves lúzer úgy vergôdik az egész-
ségügyi rendszer áttekinthetetlen gépezetében, mint mi magunk
vagy bármelyik „egészséges” embertársunk az élet sûrûjében.
A páciensek nem tudják, hogy mi a bajuk, teljes testi generáljaví-
tásban részesülnek, de a lelkükkel nem törôdik senki. Ez jellemzô
a civilizált orvoslásra, de utal a „kinti” élet mindennapjaira is,
amelyben a fogyasztó kuncsaftok testjavító szolgáltatások garma-
dáját vásárolják meg, de éppé gyúrt testükben ép lélekre nem lelnek.
Gôz, életére visszatekintve, megállapítja: folyamatosan kimarad-
tam a boldogságból. E negatív életérzését próbálja kompenzálni
azzal, hogy mindent megcsináltat magán. A fül-orr-gégészeti ke-
zelés után a fején az összes nyílást lezárják, a kihúzott fogai helyén
is óriási tamponok meredeznek a szájából, amelyet már azért sem
tud kinyitni, mert megkötött a benne felejtett, mûfogsor-mintavé-
tel céljából összeharapott ragacs. Még szerencse, hogy betegtársa
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