
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.     

ÖDÖN VON HORVÁTH: 
DON JUAN MEGJÖN A HÁBORÚBÓL 
(Gárdonyi Géza Színház, Stúdiószínpad, Eger) 

FORDÍTOTTA: Márton László. JELMEZ: Szûcs Edit. DRAMATURG: Horváth
Barbara. ÜGYELÔ: Ludányi Andrea. SÚGÓ: Szecskó Andrea. REN-
DEZÔASSZISZTENS: Lázár Rita. JÁTÉKTÉR/RENDEZÔ: Radoslav Milenković. 
SZEREPLÔK: Kaszás Gergô, Bozó Andrea, Dimanopulu Afrodité, Ivády
Erika, Kovács Patrícia, Mészáros Sára, Nagy Adrienn, Nádasy Erika,
Saárossy Kinga, Tatár Gabi, Váli Zita. 
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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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megtanítja a bôrlégzésre, máskülönben
megfulladna. Vicces a jelenet, de az ko-
rántsem kacagtató, hogy a valós életben is
igencsak elterjedt a kreatív öngyógyító ma-
gyar buhera.       

Kövesdi a szájból kilógó tamponokról
rozmárra asszociál, és sajnálkozva meg-
jegyzi: ha a rozmár hirtelen lehajtja a fejét, a
fogaival könnyen agyonütheti magát. Az
értelmileg egyre inkább kupálódó Gôz el-
lene veti: a rozmárnak nem a mellében van
az agya, elôremozgó fejével nem ütheti
agyon magát. Kövesdi már elôbb, a találós-
kérdés-játéknál is pórul járt. A „p-vel kez-
dôdik, -inával végzôdik, és érte harcolnak a
férfiak” feladvány talányát Gôz hosszú per-
cekig meg sem érti, majd váratlanul kiböki a
megfejtést: Palesztina. Kövesdi igen csaló-
dott, amiért lelôtték a poénját, önvigaszta-
lásul lelkesen elmeséli lajhárt dicsôítô ál-
mát, majd hosszasan filozofál arról, hogy –
képletesen és konkrétan is – ki kéne men-
nie. Meg is próbálja, de nem sikerül. Gôz
késôbb más dimenzióba kerül: súlytalanul
lebegni kezd, mert üzenetet kapott a föl-
dönkívüliektôl. A betegek szünet nélkül fe-
csegnek számos érdekes, trendi témáról, de
az egymásra zúdított információözönben
képtelenek tartalmas, lelki bajaikat gyógyí-
tó kommunikációra. Ôszinte, emberi hang-
ra közösen egyszer találnak: a darab vége
felé, az utolsó „felülésnél”. Akkor a vissza-
fordíthatatlan öregedésrôl beszélgetnek, és
Kövesdi bevallja Gôznek: nem tudja elkép-
zelni, hogy egyszer meghal.

Az elôadás különbözô (szöveg)tételeit
felülések választják el egymástól. Olyan-
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kor a két beteg – az utolsó alkalom kivételével – nem egymással beszél, hanem (leha-
jolva, a talaj felé mondva) önmagáról vall láthatatlan pszichiáterének (vagy a vizitelô or-
vosnak). Ezekben az átkötô részekben – hangulati, tartalmi ellenpontokat képezve a
szövegfolyamban – komoly mondatok hangzanak el életrôl, halálról, hitrôl, önértéke-
lésrôl. E négy-öt rövid rész – az ellenpontozás mellett – mindig felvezeti a következô
szövegegységet. Bár hasonló „tételezés” megfigyelhetô más prózai elôadásokon is, de a
Priznicben ez a szerkesztési módszer egyértelmûen a rendezô táncszínházi látásmódjá-
ról árulkodik. Mintha zenetételekre koreografált táncképek váltogatnák egymást. A szer-
kezet mellett még egy tényezô emlékeztet – közvetetten – a táncszínházra: a konkrét és
elvont, a banális és mély értelmû egyidejûsége. Ez azért gyakori jellemzôje bizonyos
táncszínházi elôadásoknak, mert reális és absztrakt egyidejûségét mozdulattal könnyebb
megjeleníteni, mint szóval. A kimondott szó mindig konkrétabb a hétköznapi gesztust
idézô, de stilizált, tánctechnikai elemek közé ágyazott mozdulatnál. A szavaknak akkor
van esélyük eltávolodni a látszólag egyértelmû, mindennapos szituációktól, ha mini-
mum kétértelmûek. Talán ezért is vonzódik az abszurd humorhoz a prózával (is) kacér-
kodó koreográfus.

A színlap szerint a mûvet az alkotók a szereplôkkel közösen jegyzik. Ennek ellenére jo-
gosan feltételezhetô, hogy a szöveg és a nyelvi lelemények kiagyalásában Peer Krisztián, a
Buddha szomorú színrevitelében dramaturgként jeleskedô költô oroszlánrészt vállalt. For-
dulatos, stilárisan gazdag is a nyelvezet, persze lehetne még több, igazán eredeti poént ki-
találni, a palesztinás találós kérdésnek például – bár kétségtelenül üt – már szakálla van.
Viszont szellemes a felvezetése, és a két szereplô kihozza belôle a maximumot: brillírozik
a körülötte, elôtte-utána burjánzó bonyodalmak interpretálásában. Gôz István és Kö-
vesdi László végig kitûnô alakítást nyújt, érezhetô, hogy részesei az alkotó folyamatnak,
árad belôlük a groteszk humor és a szeretetre méltó önirónia. Megjósolható, hogy a szí-
nészek (és talán az alkotók is) a további elôadásokon növelni fogják a jól csattanó beszó-
lások számát, hiszen – a nézôk ki- és bevonulása közben – improvizációra is lehetôségük
nyílik. Szabó Réka, a gárda primus inter parese szellemes ötletbôl összefogott elôadást ren-
dezett. Bár a Priznic jól sikerült, Szabó remélhetôleg nem avanzsál prózai rendezôvé,
hanem folytatja a mûfajok közötti határátlépési kísérleteit. Még akkor is, ha ezzel az
elôadásával – errôl is a színlapról értesülhetünk – új mûfajt teremtett: a stand up comedy
ellenpárjaként létrehozta a lay down comedyt.   

PRIZNIC (BME R-Klub)

DÍSZLET: Szirtes Attila. ALKOTÓK: Szabó Réka, Peer Krisztián, Regôs János és a szereplôk. 
SZEREPLÔK: Gôz István, Kövesdi László.


