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Ezek a szí né szek de rék na tu ra lista bo hó zati stí lus -
ban mû köd nek, an nak is a vi déki (fi nom ab ban: pro -
vin ci á lis) vagy ope ret tes vál to za tá ban. Így a kö zön ség
legfôbb él mé nye a ste ri len ide-oda csa var ga tott cse lek -
mény kö ve té sé ben rej lik (hogy az tán tíz óra há rom
perc kor nyom ta la nul el fe lejtse, amit nem ke vés fá rad -
ság árán ki bo go zott), ami szó ra ko zás nak eléggé sze -
rény. Szá vai Vik tó ria ér de kes meg je le né sé hez az évek
so rán üzem biz tos ru tint is el sa já tí tott, de já téka
egyelôre fan tá zi át lan, vér te len és egy csöpp nyit kény -
sze re dett. Part ne rét, Len gyel Ta mást A kripli re mek -
lése óta min de ná ron gi ger li nek akar ják be ska tu lyáz-
ni; ô egyelôre ke mé nyen el len áll. Szom bathy Gyula
(Cro che, az épí tész és fô int ri kus) ská lá já nak két vég -
lete: a har sány külsôsé ges ség és a diszk rét szürke ség
kö zül most a má so di kat ré sze síti elônyben. Több jót a
töb bi ekrôl sem mond ha tunk.

Ne es sék té ve dés: van egy-két (sôt több) fôvá rosi
szín ház, ahol ez az elôadás csúcs tel je sít mény nek szá -
mí tana. Ott a kö zön ség az elôcsik lan dott ne ve té sek
szá má val méri a si kert. A Rad nóti Szín ház tól ál ta lá -

ban, Valló Pé tertôl meg ép pen mást várna az em ber.
Nem ezt a (majd nem) min den ízé ben fe led hetô elô -
adást; bár az is igaz, hogy ez az elôadás ak kor járna a
leg job ban, ha sürgôsen el fe lej tenôk. 

Amitôl még ott le het a re per to ár ban. Ha már olyan,
ami lyen – leg alább si kere le gyen!

PAUL GA VA ULT – RO BERT CHAR VAY: 
A CSODA GYER MEK (Rad nóti Szín ház)

For dí totta: Mol nár Fe renc. Dra ma turg: Ko vács
Krisz tina. Dísz let: Szlá vik Ist ván. Jel mez: Sza kács
Györ gyi. A ren dezô munka társa: Ôri Ró zsa. Ren -
dezô: Valló Pé ter.
Sze replôk: Szá vai Vik tó ria, Szom bathy Gyula, Ko -
váts Ad él, Len gyel Ta más, Ka ra lyos Gá bor, Ko csó
Gá bor, Bál int And rás, Mé szá ros Ta más, Mar tin
Márta, Mar jai Vi rág, Lass Bea e. h., And rási Kata.   

z El nöknôk – ka mara jel legû da rab erôs drá mai 
fe szült ség gel – egye ne sen szín padra kí ván ko -

zik: há rom nôi sze repe ju ta lom já ték a szí nésznôknek;
két rö vid je le nete, mely a sze replôk való sá gos élete és
ál mai kö zötti kü lönb sé get (job ban meg gon dolva: in -
kább azo nos sá got) mu tatja be, annyira szür re á lis, gro -
teszk és pro vo ka tív, hogy fel te hetôleg mini ma lista
esz kö zök kel dol gozó ren de zés ben is ér vé nye sülne. Az
El nöknôk te hát jó es éllyel vál hat kö zön ség ked venccé.
Az As cher Ta más ren dezte elôadás már több mint tíz
éve megy a Kam rá ban. A szol noki Szig li geti Szín ház
fe lú jí tá sá nak is van esé lye a si kerre.  

A ro mán So rin Mi li taru ren de zése a ma gas szín vo -
nalú szí né szi ala kí tás mel lett olyan fi no man ki dol go -
zott mo tí vu mokra épül, me lyek ön ma guk ban ta lán
nem an nyira kor szak al ko tóak és je len tô sek, egy üt te sen
azon ban kí mé let  le nül meg sza gol tat ják a nézôvel a
Schwab da rab já ból áradó csa tor na bûzt. Ezek az oly kor
bru tá lis, oly kor fi nom jel zé sek – vé let len nek tûnô han -
gok, zö re jek, vil la ná sok és ár nyak – be szi vá rog nak a
tu  da ta lat tiba, és re mény te lenné te szik a kí sér le tet,
hogy a min dent el bo rító fe ká liát, a ki csi nyes sé get és a
si vár sá got el ha zud juk ma gunk elôl.  

Az elôadás egyik leg ki fi no mul tabb han gu lat te remtô
esz köze Vla icu Gol cera ze néje. Az „el nöknôk” han gu -

la tá nak meg fe lelô vagy ép pen tel jes ség gel oda nem illô
ze nét és zö re je ket hal lunk – mint ha a han gok ön ál -
lóan, a ma guk ké nye-kedve sze rint kom men tál nák az
elôadást, vagy a rá dió fogna be egy szerre több adást.
Víz csö pög fentrôl, ami kor Erna a meg bo csá tás ról
kezd szó no kolni, s hi ába má szik fel a lét rán, és kon gat
meg ka la páccsal egy csö vet, a csö pö gés nem áll el. Mi -
köz ben Wot tila tör té ne tét hall juk, mely sze rint maga
Szûz Má ria vette rá a len gyel hen test, hogy te gye le ke -
zébôl a gyo mor ke se rût és a ci ga ret tát, rajz fil mek fô -
cím  ze né jét idézô me ló dia szól. A má so dik rész alatt,
mely ben Erna, Grete és Ma ri edl vá gyál maik el me sé lé -
sé ben tob zó dik, vé gig fur csa, nyo masztó ze nét hal -
lunk. Nem is annyira zene ez, mint in kább le han goló
zaj. Lassú ütemû, halk kop pa ná sok, ször csö gés, zú gás,
me lyet oly kor egé szen más stí lusú dal lam – Erna és
Wot tila egyik je le ne té nél pél dául ro man ti kus zon gora -
szó – kí sér. Vagy ir dat lan szel len tés, mely már az elsô
rész ben is több ször fel hang zik – va la hogy min dig be -
csú szik, ami kor Erna a köz tár sas ági el nö köt em líti.
(A da rab meg írá sá nak ide jén Auszt ria el nöke a má so -
dik vi lág há ború alatt vi ta tott sze re pet be töltô Kurt
Wald heim volt.) 

Az em beri bél csa tor ná ban és a vé cé ben való ka lan -
do zás egyéb ként szer ves ré sze a drá má nak, hi szen

Rá dai And rea

Min den hon nan szi várgó
W E R  N E R  S C H W A B :  E L  N Ö K N Ô K
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Wer ner Schwab, aki képzômû vész ként fosz la dozó ál -
lat te te mekbôl ké szí tett szob ro kat, maga is fe ká li ad rá -
ma ként ha tá rozta meg da rab ját. El tor zult lelkû sze -
replôinek lel ki élete alig, al testi azon ban an nál in kább
van. Erna szá mára a har mo ni kus pár kap cso lat biz tos
jele, hogy Wot tila közli vele „szé kel lési” szán dé kát;
Grete le ge ro gé nabb zó nája az anusa, hogy Ma ri edl kü -
lö nös szen ved élyét, a kesz tyû nél küli du gu lá sel há rí tást
ne is em lít sük. Mi li taru elôadá sá ban a szín pad hátsó
ré szé nek kö ze pén álló vé cét Grete ve szi igénybe a szü -
net nél kül ját szott két je le net kö zött. Az em beri lé te zés
egyik leg ma gá nyo sabb te vé keny sé -
gébôl pre mier plán ban lát ható tró -
no lás-ku por gás lesz, me lyet a sö -
tétbe bo rult szín pa don ve tí tett ké -
pek tesz nek még lát vá nyo sabbá –
szé ke lés II. Já nos Pál pápa és az ôt
ün neplô tö meg tár sas ágá ban.  

A já ték tér is (dísz let és jel mez:
Ko vács Yvette Alida) a föld alatti csa  -
tor ná kat idézi: a szín pad fö lött fu tó,
ko szos, barna csö vekbôl fo ly ton
csö  pög a víz. Erna kony há ját né hány
el en ged he tet len kel lé ken, az asz ta -
lon, szé ke ken és a hûtô szek  ré nyen
túl a fa la kon kör be futó, barna cso -
ma go ló pa pír „dí szíti”, s a sa já tos
ta  pé tára régi, nyom  ta tott fény ké -
pek van nak erô sít ve szé les, barna
ra gasz tó sza lag gal. A pla fon ról ven -
ti lá to rok lóg nak, kí sér te ties ár nyé -
ko kat vetve a szín padra és a nézô -
tér re; la pát jaik a han gu lat tól füg gôen hol las san, hol
gyor san fo rog nak, fi nom per met té szórva a csö vekbôl
cse pegô vi zet. 

Az „el nöknôk”, akár az egy más el leni ma ra ko dás tól
meg nyo mo rí tott csa tor na lakó pat ká nyok, va la mi lyen
szem pont ból mind annyian sé rül tek. Grete to ló szék -
ben köz le ke dik, s ami kor fel áll, csak gör csös rán ga tó -
zásra futja ere jébôl. Erna or mót lan gyógy cipôben bi -
ceg. Ma ri edl tes ti leg ép, szel le mi leg azon ban vissza -
ma ra dott. A má so dik je le net ben a konyha asz tal ból
hir te len elôbuk kanó po ha rak jól jel lem zik mind hár -
mu kat: Grete kar csú tal pas po hár ból, Erna bög rébôl
issza a bort. Ma ri edl csak inná, mert az ô vi zes po hara
a két go nosz nô tré fá ja ként az asz tal hoz van ra gasztva.    

A szinte ma gá tól ér tetôdô al jas ság és irigy ség, mely
vé gül Ma ri edl meggyil ko lá sá hoz ve zet, vé gig ott lap -
pang Grete és Erna ki csi nyes és kor lá tolt én jé nek fel -
színe alatt. Sztá rek And rea Gre té jé nek min den moz -
du la tá ban, erôsen rú zso zott, fel hú zott aj kai alól ki vil -
lanó mû fog so rá ban ké jes go nosz ság, irigy ség és
ros sz in du lat buj kál. To ló szé kébôl ki emel kedve, re kedt
hattyú dal ban si ratja va laha öröm te libb éle tét, mely hez
már csak báli ru hája – fe kete csipke alól ki vil lanó vö -
rös se lyem –, sza kadt nej lon ha ris nyája és ma gasra tor -
nyo zott, foly ton le esô pa ró kája köti. Egri Márta Er nája
bi gott bunkó. Áj ta tos sága szi kár, lel ket len cso rosz lyát
ta kar; si vár éle té nek egyet len öröme a spó ro lás vagy a
fi nom fa la tok – ha va laki más fi zet. Még Gre té nél is in -
kább hisz ab ban, hogy többre hi va tott. A kö zön ség egye t   -
ér té sére ács in gózva szaj kózza a köz tár sas ági el nök po -
pu  lista sza vait, mi sze rint nem vol tak ná cik az or szág -

ban. Meg lepôen fi a tal szí nésznô ala kítja Ma ri edlt. Gu bík
Ági pon to san és szé pen el sa já tí tott pa ló cos nyelv já rá -
sá ban van va lami gör csös, mint ha Eliza Do o little-t hal -
la nám. Ma ri edl alakja így kissé ro man ti kus lesz: val lá si
té bo lyo dott, ár tat lan Ha mu pipôke, aki nek ron gyain át -
sej  lik csi nos alakja. Transz ban, fo ku szá lat lan te kin tet tel,
igaz ság osztó – vagy ta lán bosszú álló – an gyal ként zúz za
por rá Grete és Erna ál mait, cse rébe a le ra gasz tott po -
há rért. Vé gül könnyû pré dája lesz Er ná nak és Gre té -
nek: meg adóan hagyja, hogy a két nô elv ágja a tor kát. 

A gyil kos ság je le ne té ben min den összes ûrû sö dik: az

ed dig csak el szórt jel zé sek most
kon cent rál tan ont ják a csa tor na -
bûzt. Grete kar kötôje nyi ko rogva
súr ló dik to ló szé ké nek ke re ké hez,
ami kor el in dul az ál do zat felé.
Ma ri edl bele ül Grete to ló szé kébe; ko ráb ban, az elô -
adás ele jén, volt egy be fe je zet len moz du lata: a szék hez
kö tött pi ros lu fi ért nyúlt – most meg ra gadja a ma dza -
got, és maga elé húzza a lég göm böt. Bár Erna és Grete
moz du la tai las súak, meg fon tol tak, a ven ti lá to rok nagy
se bes ség gel pö rög nek, a víz a szív fel gyor sult do bo gá -
sá  nak üte mére csö pög. Ma ri edl vére nem fröccsen,
csak las san foly do gál. Ha lá lá nak pil la na tá ban el en gedi
a pi ros lu fit, ami lenn ma rad a föl dön. Felsôtes tét Gre te
és Erna be tusz kol ják a hûtôbe, majd vissza térve az asz -
tal hoz min den na pi nak tûnô cse ve gést foly tat nak az
em beri test belsôsé geirôl. 

Fin gás. Erna és Grete össze rez zen. A hûtôre vérré
vált víz csö pög. 

WERNER SCWAB: ELNÖKNÔK 
(Szig li geti Szín ház, Szol nok) 

For dí totta: Szi lá gyi Má ria, Parti Nagy La jos. Dísz let
és jel mez: Ko vács Yvette Alida. Zene szerzô: Vla icu
Gol cea. Tol mács és asszisz tens: Amb rus Amaryll
m. v. Ren dezôasszisz tens: Tóth Krisz tina. Ren dezô:
So rin Mi li taru m. v. 
Sze replôk: Egri Márta, Sztá rek And rea, Gu bík Ági. 

Sztárek Andrea
(Grete), Egri Márta
(Erna) és Gubík Ági
(Mariedl)
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