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a szenvedély elhatalmasodásának, az önkontroll el-
vesztésének, az ezt ellensúlyozó rögeszme kialakulá-
sának folyamatát. Nyilvánvaló, hogy mindez ebben az
elôadásban megvalósíthatatlan. Ilyés formátumos,
szuggesztív, jelentékeny színész, aki a téves rendezôi
koncepció érvényre juttatását is maximális erôbedo-
bással végzi. Így már az elsô pillanatban egyértelmû
gesztusokkal adja a nézô tudtára érzelmeit, majd az
elsô adandó alkalommal lávaként tör ki. E „kitörések”
aztán mind sûrûbben ismétlôdnek, s már nemcsak
csendjei, de természetes hangjai sem igen maradnak.
Így aztán az az Eddie, akit Ilyés színre hoz, nemhogy
tragikus, kontrollálatlan érzéseinek kiszolgáltatott an-
tihôssé nem válik, hanem egyszerûen perverz vadál-
latnak tûnik, aki még együttérzésünkre, szánalmunk-
ra sem számíthat.

A dráma nem történik meg a színen; helyette kaval-
kád, lárma, rohangálás látható. Hogy mi volt a célja
Cserhalmi Györgynek a játék érthetetlenné fokozott
expresszivitásával, s miért maradt el a jellemek és
helyzetek aprólékos elemzése, elképzelni sem tudom.
Mivel a produkció felettébb következetlen realizmus
és stilizálás arányait illetôen is (a szereplôk szépen

megterített asztalnál, szép tányérokból eszik a sem-
mit), a centrumon kívülre helyezett, általam rosszul lá-
tott befejezést meg sem próbálnám értelmezni. Tény,
hogy Eddie állva hal meg, s Marco sem mozdul többé.
Hogy a drámától eltérôen halálos sebesülés éri ôt is,
vagy csak a metafora képi kivetítéseként padlót fog a
gyilkosság miatt, nem tudom, de sem egyik, sem má-
sik ötlet nem lepne meg. Értelme ugyanis egyik verzi-
ónak sincs.

ARTHUR MILLER: 
PILLANTÁS A HÍDRÓL 
(Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg)

Díszlet: Mészáros Tibor. Jelmez: Luzsi Tímea. A ren -
dezô munkatársa: Tompagábor Kornél. Rendezô:
Cserhalmi György.
Szereplôk: Zalányi Gyula, Ilyés Róbert, Papp Lujza,
Holecskó Orsolya, Szegezdi Róbert, Szemenyei Já -
nos, Andics Tibor, Mihály Péter, Ecsedi Erzsébet és
a színház stúdiósai.

alán nem indokolatlan a kérdés, hogy vajon mi
tartja életben Edward Albee Nem félünk a far-

kastól címû, negyvenöt éves színdarabját. Hogy 1962-
ben a New York-i Broadwayn beütött – sok száz elô-
adás –, az érthetô. Újszerûnek tûnhetett a dráma, és
talán az amerikai publikum elevenébe vágott. Sikert
aratott az 1966-os, öt Oscar-díjat begyûjtô film is –
Mike Nichols rendezôi debütálása –, erre az Elizabeth
Taylor–Richard Burton házaspár fôszereplése volt a
garancia. A színdarab magyar ôsbemutatója sem vé-
letlenül vonzott sok nézôt; a Madách tûzte mûsorra
1967-ben, a színház szép korszakában, Tolnay Klárival
és Gábor Miklóssal a fôszerepekben. (Érdekesség,
hogy Gábor Miklós tizenhét évvel késôbb ismét elját-
szotta George-ot, a Hevesi téri Nemzetiben. Második
Marthája Vass Éva volt, aki annak idején Honeyt for-
málta meg a Madách színházi produkcióban.)

Azóta is elô-elôkerül magyar színpadokon a Nem fé-
lünk a farkastól, amit úgy érthetünk, hogy a színházi al-
kotók nem kommersz mûként, hanem a némi után-
játszó jelleggel bíró amerikai drámairodalom félklasz-

szikusaként kezelik. Besorolását tekintve az Albee-mû,
mondhatni, a kellemes társalgási darab ellentéte: kel-
lemetlen társalgási darab. Házastársak gyötrik egy-
mást és a hozzájuk látogató másik házaspár tagjait,
miközben sok alkohol folyik le a torkokon. Unalomból
és keserûségbôl elkövetett csoportos verbális garázdál-
kodás, szellemi szélhámoskodás és lelki fosztogatás
zajlik elôttünk. Meglehet, a maga idejében mindez
mély rehatóbbnak tûnt, mint most. Az is valószínû,
hogy a szavak jelentôsen inflálódtak azóta. Min den -
eset re az évtizedek múlásával kissé megfogyatkozott a
Nem félünk a farkastól formabontó ereje. 

Albee elsô és legfényesebb munkája az egykori ham-
vát elveszítve, a frissességen túl és a patinán innen szí-
nésznôdarabbá lépett elô mostanra. Minden pesti vagy
vidéki társulatnak megvan az az érdemdús, nagy tu-
dású, tapasztalt dívája, aki ötvenen túl, az anyaszerep-
körbe érve felragyoghat Marthaként. (Akár könnyítés
ez, akár nehezítés: a figura talán nem teljesen idegen
az ôt megformáló színésznôktôl. Martha egyik alapve-
tô problémája alighanem az, hogy nemigen tud hoz-
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zákorosodni az évei számához.) A szerep olyan, hogy
módot ad az érzelmek, hangulatok és felvett modorok
széles skálájának megmutatására. Marthában van hu-
mor és kegyetlenség, infantilizmus és zsarnoki haj-
lam, szentimentalizmus és kiábrándultság, empátia és
közöny. Igazi színészi jutalomjáték. (Illetve nem egé-
szen igazi, hiszen az elôadások bevétele aligha a fô-
szereplô színésznôt illeti meg.)

A Pécsi Nemzeti Színház a Kamaraszínházában
mu tatta be Albee drámáját Béres Attila rendezésében.
Udvaros Dorottyát hívták meg a fôszerepre, mindany-
nyiunk megelégedésére. A mû – méreténél és jellegé-
nél fogva – arra termett, hogy kis térben, közeli kö-
zönség elôtt játsszák. A hatodik-hetedik sornál mesz-
szebb ülve a pécsi kamaraszínház sem ideális, az

viszont egyenesen képtelenség, hogy a Vidéki Szín há -
zak Budapesti Fesztiválján a Nemzeti nagyszínpadára
helyezték a vendégprodukciót, a teljes balkont a távol-
ba szakítva az elôadástól.

A dobozteret, amely helyszínül szolgál, Horesnyi
Balázs formálta olyan világos, modern enteriôrré, ami-
lyet az amerikai házbelsôkhöz társítunk. Hûvös lak ez
– az érzést fokozza a hivatali helyiségekre jellemzô
mennyezeti pontvilágítás –, talán az épp hazaérkezô
házaspár sem érzi különösebben meghitt saját fészek-
nek. (Abból gondolom ezt, hogy Udvaros Dorottya
szinte rögtön nekitámaszkodik a falnak, rátenyerelve a
tükörfelületre. Én mint gyakorló háziasszony nem
tennék ilyet, mert a tükrön minden ujjlenyomat csú-
nyán ott marad.) A díszlet a legkevésbé egy humán ér-
telmiségi otthonára emlékeztet, ámbár lehet, hogy té-
ves képzeteink vannak a szóban forgó környezetrôl.
Albee a kisvárosi intelligencia képviselôit mutatja be
itt, de nem szokta hangsúlyozni, hogy értelmiségieket
látunk. A darab elôadásainak díszletébôl általában hi-

ányzik a könyv. Ezúttal is csak néhány kellék jellegû
példány tartózkodik a színpad szélén, mivel szöveg
van arra, hogy az események egy pontján George fél-
revonul olvasni. 

Horesnyi Balázs jobbára piásüvegekbôl rendezte be
a lakást. Használatba vett palackok tolonganak a köz-
ponti helyzetû bárasztalon, kiürült üvegek a szekré-
nyeken, polcokon. Alkoholbarát emberek laknak itt.

Az italozás ábrázolásában a játszó személyek ele-
gáns ívû folyamatokat visznek végig. Udvaros Dorottya
mutatós Marthája a jókedvû részegség állapotában ér-
kezik, majd lassan józanodik, miközben olykor ittas -
nak adja ki magát mentségül. Balikó Tamás George-án
fizikailag talán látszik a szesz, hangulatilag viszont
nem javít, mentálisan nem ront rajta. Darabont Mi -

kold malacrózsaszínben prezentált Honeyja hányástól
hányásig evickél, s a fürdôszoba minden értelemben
menekülési útvonalat biztosít számára. Zayzon Zsolt
jóvágású Nickje a társaság kedvéért és az érvényesülés
jegyében látszik inni. Az itt a szokás, hogy mindenki-
nek pohár van a kezében. Idôsebb és ifjabb Posvány
Petik és Posvány Petinék fojtják alkoholba az élettel, a
sorsukkal és egymással szembeni elégedetlenségüket.

Udvaros Dorottya Marthája és Balikó Tamás Ge orge-a
olyan játékot játszik, hogy égetik egymást mások tár-
saságában. Vélhetjük ezt egyfajta ôszinteségnek és
kon venciómentességnek, de ettôl ez még az marad,
ami: társunk megalázása, emberi méltóságában való
megsértése. Udvaros az abszolút gyôztes, mert az ô
Marthája szeszélyes, leleményes, ironikus nô, aki bri-
liánsan tud szerepelni, tréfálni, gonoszkodni, színlel-
ni, váltani. Férjét vesztésre ítéli, hogy Balikó George-a
túl érzékeny, könyörgésre hajló, helyenként még meg-
alázkodó is. Már rég bele kellett volna pusztulnia ebbe
a házasságba, ha nem fejlesztett ki immunitást Mar-

Udvaros Dorottya
(Martha), 
Zayzon Zsolt
(Nick), Darabont
Mikold (Honey) 
és Balikó Tamás
(George) 
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t hával szemben. Személyes mérkôzésük terepén túl
ott egy intimebb és békésebb hangulatú edzôpálya,
ahol a felek kitalált gyermeküket pátyolgatják a saját
örömükre, közös témául. (Játékszabályaik szerint a
fiúról nem szabad beszélni, s Martha ezt az elôírást
most megszegi. Érthetetlen egyébként, hogyan tudta
eddig elkerülni a szabálysértést. Hiszen ha egy közép-
korú ember megismerkedik valakivel, és beszélgetni
kezd, tíz percen belül kikérdezik tôle a családját.)

A jóval fiatalabb vendégházaspár részint alanya, ré-
szint tárgya, legfôképpen pedig kiszemelt közönsége
Martha és George rosszkedvû játszadozásának. Nehéz
ugyan elképzelni, hogy nem távoznak már az elsô dur-
va dialógus nyomán, de jelenlétüket a szerzô éppen az
illemmel, a beilleszkedési és megfelelési vággyal ma-
gyarázza. (Nick új tanerô azon az egyetemen, ahol
George is dolgozik, s ahol Martha édesapja a rektor.
Az Új-Karthagó nevû város egyeteme ez, s Albee talán
arra gondol, hogy ceterum censeo, ezt a helyet is el kel-
lene pusztítani.) Zayzon Zsolt Nickje feszes, formatar-
tó és feltûnôen karrieresélyes. Darabont Mikold némi-
képp ellene mond Honey szerephagyományainak, amit
a magam részérôl nem veszek rossz néven. Ezt a fia-
talasszonyt butának szoktuk hinni, de Darabont ábrá -
zo lásában nem feltétlenül az. Érti ô, hogy mikor mi fo-
lyik, s tudja, mi mire lehet jó. Zayzon-Nick esetleges
ügyeit belekalkulálta a pályaépítésbe. Egy-egy váratlan
rosszullét is jól jöhet, ha az ember tudja, mit nem akar
észrevenni.

Balikó sérülékeny George-a untermann Udvaros
Dorottya sziporkázó Marthája mellett. Csupa szín,
energia és turbulencia Udvaros alakítása. Szeretetre
méltó részlete, hogy gesztus gyanánt egy-két pillanatra
felidézi Csomós Mari emlékezetes, Radnóti színházi
Martháját. („Papsi”. „Örökkön-örökké” – mondja Ud -
va ros jellegzetes Csomós Mari-hangon.)

A játék magasról indul, és nem látszik követni sem-
miféle dinamikai gazdálkodási tervet. S mert Béres
Attila rendezô nem él beosztással, a produkció óhatat-
lanul meg-megáll, le-leül, el-elpunnyad rövidebb-hosz-
szabb idôre. Szépen fájó viszont a befejezés. Balikó a
karjaiba veszi Udvaros kiscicássá puhuló Martháját, s
beviszi az üvegfal mögé, ahol nem várt módon termé-
szeti idill fogadja ôket. Felettük bárányfelhôs, kék ég,
lábuk alatt zöld mezô. George gyengéden leteszi az
asszonyt a tisztáson, s eltûnnek szemünk elôl a fûben.

Talán a távoli, szerelmes múltba visz vissza ez a kép.
Esetleg azt jelzi vigasztalón, hogy hôseink nemzhet-
nek még képzeletbeli gyermeket. Mindenesetre ka-
punk egy bágyadt kis hepiendet.

EDWARD ALBEE: 
NEM FÉLÜNK A FARKASTÓL 
(Pécsi Nemzeti Színház)

Fordító: Elbert János. Dramaturg: Ari-Nagy Barbara.
Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Pilinyi Márta. Ren -
dezô: Béres Attila,
Szereplôk: Udvaros Dorottya, Balikó Tamás, Dara -
bont Mikold, Zayzon Zsolt.

okozatosan jutunk be – vagy inkább le – a pol-
gármester otthonába. A vasfüggöny elôtt kezdô-

dik a játék, amikor a nézôket beengedik, már a zene-
kari árok jobb oldalán ott ül a rendezô, s a német járá-
si orvos néma szerepében meredten néz maga elé.
Nemes cselekedet Telihay Pétertôl, hogy a kevéssé há-
lás feladatot magára vállalta. Késôbb ugyanis az asztal
alatt fetreng tökrészegen néhány jeleneten át. Néha
fölnyúl egy-egy pohárért. A vasfüggönyt díszes füg-
göny szeli ketté, elôtte kezdôdik a darab, itt értesíti hi-
vatalnoktársait a polgármester a revizor érkezésérôl, il-
letve itt hallanak Dobcsinszkijtôl és Bobcsinszkijtôl a
fogadó gyanús vendégérôl. Aztán felmegy a vasfüg-
göny, mögötte Hlesztakov fogadóbeli szobája, ahol az
éhezô, fizetésképtelen fiatalember már a börtöntôl
tart, amikor udvarlására megérkezik a alázatos polgár-
mester, majd a szoba falai is eltûnnek, s ekkor jutunk
be a további, a lényegi cselekmény helyszínére. Egy
pincébe. Mûanyag hordók tornyosulnak kétoldalt, a
polgármester valószínûleg kannás bort gyárt, de az is
lehet, hogy szamogont: házilag, bizonyára illegálisan
elôállított szeszt. Nem tudhatjuk, a magyar Alföldön
vagyunk-e, vagy a nagy orosz sztyeppén. A hangszó-
rókból Jurij Sevcsuk énekli, hogy „Orosz tangót járnak
a varjak”, ám Zemljanyika, aki Hlesztakov darab végi
önleleplezô levele szerint kapedlis disznóra hasonlít,
kezdetben, civilben piros-fehér-zöld szabadidôruhát,
hivatalosan viszont atillát és Bocskai-sapkát visel. 

Menczel Róbert díszlete inkább jelképes, illetve han-
gulati háttér, mintsem valóságos környezet, bár bizo-
nyos belsô logikája van: a pincébe vezetô lépcsôn foly-
tatódik az elsô jelenet függôleges szônyege, eszerint
tehát a történet valahol fönt kezdôdött, talán az irodá-
ban vagy a lakásban, ám a vendéget a pincében fogad-
ták, s az egyszerûség kedvéért oda is szállásolták el.
S oda is járulnak hozzá a vesztegetô hivatalnokok, a fô-
városi ficsúr szerelmére ácsingózó nôk és a följelentô
kereskedôk. Zeke Edit ruhái nem hagynak kétséget
afelôl, hogy a történet ma játszódik, mégpedig mife-
lénk. Igénytelenül öltözött hivatalnokok, ismerôs rend-
ôr-egyenruhák utalnak a magyar vidékre, ám a dobtá-
ras géppisztolyok megint csak inkább az orosz világra
emlékeztetnek. A rendezôi elgondolás alighanem ket-
tôs ráismerésre számít. A mi mai korrupt és trehány
közhivatali világunk mellett föl kellene ismernünk az
orosz-szovjet adminisztráció levegôjét is, amely sok
éven át hatott a miénkre. Egyfajta keleti barbárság, kö-
nyörtelenség, otrombaság árad a színpadképekbôl, a
viseletekbôl, arról énekel keserû iróniával Jurij Sev -
csuk. Az elôadásnak valahol nagyon mélyen, egész
kultúránk lényegénél kellene megragadnia minket, a
szolnoki nézôtéren ülôket. Át kellene éreznünk jele-
nünket, múltunkat, civilizatórikus hátrányaink okait,
eredetét.

Az elôadás minderre utal, mindezt felidézi, leg-
alábbis gondolati síkon. Ám a ráismeréshez, az átélés-
hez, ahhoz, hogy igazán magunkra vegyük a történetet
vagy akár a színpadon elhangzó egyik-másik monda-
tot, nem elsôsorban a külsôségek vezethetnének el.
A színészi játékban, gesztusokban, hanghordozásban
kellene fellelnünk azokat a mozzanatokat, amelyek lé-
nyegük szerint a mi közelebbi és távolabbi ismerôse-
inket idéznék meg. Ebben a produkció kevesebbet
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