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talan Edek természetessége. Más kérdés, hogy a már
fent említett színészi hiányosságok okán ez sokat ve-
szít erejébôl; mondhatni, a keresetlen természetesség
megjelenítése egyedül az erôteljes színpadi jelenlét-
tel, finom erotikus kisugárzással megáldott Béres
Márta (Ala) feladata lesz. Fennállna a veszély, hogy a
másik négy szerep egyirányú stilizálása unalmat szül,
ám a koreográfia és a színészek gondoskodnak arról,
hogy ne így történjék. Mind a négy figurának megvan
a maga jellemzô alapgesztusa (Eugéniáé a gyermeteg
affektálás, Eugéniuszé a széles mozdulatokkal takar-
gatott ideges hebrencskedés, Stomilé a szélsôséges
lendület, Eleonóráé az affektálással színezett csak-
nem folytonos riszálás), melyet azután egyéni ötletek,
eredeti színek gazdagítanak. Mess Attila az archetipi-
kus szervilizmust játssza el; az akarat nélkül sodródó
ember frusztrált bosszúvágyát, sunyiságát, gyávasá-
gát, örökös fontoskodását, levakarhatatlan piócater-
mészetét. Finoman elrajzolt, sokszor nevetésre kész-
tetô s mégis félelmet, szánalmat keltô alakítás. Erdély
Andrea kicsit konvencionálisabb eszközökkel, ám fe-
lettébb hatásosan karikírozza a fehérmájú mamát,
aki Arturt kisgyermeknek tekinti, s annak legképtele-
nebbül agresszív cselekedetei, legostobább mondatai
közepette is a „majd benô a feje lágya ennek a gye-
reknek” elnézô mosolya ül ki az arcára. 

Az elôadás centrumában Balázs Áron Stomilja áll.
A színész látható élvezettel mutatja be a „nagy kísér-
letezô mûvész”, a kiürült liberális eszmékbe belesze-
relmesedett, azokkal valójában csak önnön lustasá-
gát, cselekvésképtelenségét, tutyimutyiságát, tehet-
ségtelenségét takargatni próbáló, kisiklott életû

ember változatos pózait. Sokszínû, lefegyverzô tech-
nikájú alakítása a produkció elsôdleges humorforrá-
sa. Igazán emlékezetessé azonban Karna Margit teszi
az elôadást. A színésznô kicicomázva, parókával, vé-
konyított hangon játssza az idôs korára csaknem cse-
csemôállapotba került nagymamát. Aztán az utolsó
felvonás elején bejön meghalni. Festék, paróka nél-
kül, a halált mint tényt saját hangján, a lehetô legter-
mészetesebb módon bejelentve. A teljesen eszközte-
lennek ható játékot a nagy színészek súlyos jelenléte,
magától értetôdô szuggesztivitása hatja át. Néhány
pillanatig szinte úgy tûnik, csakugyan meghal a rava-
talon. Ez az a perc, amikor elfelejtem kifogásaimat,
nem gondolkodom azon, hogy a biztos formaérzékû,
szellemdús ötleteket alkalmazó rendezô miért is vitte
színre épp ezt a drámát – hiszen nagyjából (vagy leg-
alábbis többek között) ezekért a pillanatokért járunk
színházba.
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ár Zalán Tibor Katonák, katonák címû drámája
1993-ban íródott, ôsbemutatóját csak tavaly de-

cemberben tartották a székelyudvarhelyi Tomcsa
Sán dor Színházban Pinczés István sok szempontból
engedékeny és számos kérdést felvetô rendezésé-
ben. A színdarabban taszítóan dualista világrend tük-
rözôdik. Kérlelhetetlen logika szerint halad elôre a
cselekmény a tragikus, de kiszámítható végkifejletig.
Addig pedig helyzetgyakorlatokat látunk egyetlen té-
mára: katonák és civilek, elnyomók és elnyomottak
feszülnek egymásnak, hol tiszteletre méltó elszánt-
sággal, hol buta konoksággal. 

Hogy ki lesz a gyôztes, az elsô perctôl fogva nem
kérdés: még egy macskajancsi is földre tud dönteni

egy óriást, ha csôre töltött pisztoly van nála. Ref -
lexszerûen rávághatnánk erre, hogy az erkölcsi gyô-
zelem persze akkor is a megnyomorított áldozatoké.
Zalán Tibor azonban elbizonytalanítja a kényelmes
megoldást: egyik felet sem menti fel. Ettôl ugyan mi
még együtt érezhetnénk az áldozatokkal, de elgon-
dolkodtató a falu láthatatlan döntôbírósága által meg-
hozott és a fôszereplô házaspár egyik lánya által ki-
mondott ítélet: „Nem történt semmi. Csak anyánk
lett kurva, és apánk lett hóhér.”

Lényeges, hogy nem városról van szó (az arctalan és
arcátlan hatalmat megtestesítô Tizedes egyébként
„pesti”), hanem egy archaikusabb, ám korántsem ár-
tatlanabb közösségrôl, amelyben íratlan normák
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mûködtetik a rendet, és az élet minden területére ki-
terjedô függôségek láncolják egymáshoz az embere -
ket. Az elpuhuló városi kultúra hozadéka a formális
normák erôsödése, míg a falut a szemtôl szemben
zajló kommunikáció uralja. Itt a paraszti munkák
sora, az évszakok egymásutánja teremti meg a napi
rutint, amelyet csak a hétköznapi rendet kegyetlenül
elsodró, kívülrôl érkezô erôszakhullám törhet meg. 

A történet példázatjellegét ezek a körülmények
mind erôsítik, lényegtelenné téve a mikort. (Nincs is
konkrét utalás az idôpontra, de a szereplôk azt sem
tudják, miért zajlik a háború.) Zalán a vázolt háttér
elôtt izgalmas kérdéseket – egyéni felelôsség, kollektív
bûnösség, az emberben rejtezô állat elôcsalogatása,
önfeláldozás, erôfitogtatás, ösztönök és értelem, hata-
lom és egyén viszonya – boncolgat. Mintha csak egy
pszichológiai szakkönyvet látnánk megelevenedni,
melynek szerzôje mindvégig szigorúan empirikus
úton kíván megbizonyosodni hipotézisei igazáról. 

A színlap sajnálatos módon nem jelöl dramaturgot,
s mivel apró módosításoktól eltekintve a teljes drá-
maszöveget halljuk vissza a színpadon, azt kell felté-
teleznünk, hogy efféle munka nem is zajlott. Pedig
óriási szükség lett volna a cselekményt folyton lassí-
tó, túlbeszélt szentenciák, a hemzsegô ismétlôdések
irtására. Ennek következményeként a félelmetes fel-
ütés után a darab és az elôadás igencsak botladozóvá,
szájbarágóssá válik. A drasztikus sûrítés mindkettô-
nek javára válna: a nézô nehezebben vonná ki magát
a megkérdôjelezhetetlen hatás alól, ha a szünetben
nem szürcsölgethetne üdítôt a büfében.

Mert a mindenáron hatásra törekvés elsôdleges az
udvarhelyi elôadásban. Az asztalnál ülô színészek ha-
lovány kísérleteket tesznek a mellettük elhelyezkedô
nézôk bevonására, késôbb a katonákat játszó aktorok
durván zavarnak ki minket a játéktérbôl, hogy aztán
valakit „közülünk” válasszanak a kivégzéshez. (A kis-
várdai elôadás után kisebb polémia kerekedett, ami-
kor egy, a verbális fenyítésnek ellenálló nézôt a helyére
lökött egy „katona”. A színház interaktívvá tételéhez
persze joga van a rendezônek, de egyrészt ezt itt nem
indokolta semmi, másrészt a gyermeteg és átgondo-
latlan megoldások ugyanúgy hátráltatták az elôadást,
mint a szövegen végzett munka feltûnô hiánya.)

Szûk, téglalap alaprajzú teret ülünk körbe három
oldalról. A zsebkendônyi játéktéren két nagy asztal,

vacsorához teríti ôket
két lány. A téglalap
hosszabbik oldalán ülô-
ket határozott, de ked-
ves gesztussal vonják
be a játékba, amikor a

megrakott asztalokat eléjük tolják, mintegy vacsorára
invitálva ôket. Sorra érkeznek a vendégek Ács Mihály
böllérhez, köztük a rossz hír hozója, Kleinné is, aki
elmondja, hogy a faluba érkeztek a katonák. Zsigeri,
egyelôre jórészt kimondatlan félelemérzés költözik
az addig félig tréfás, félig komoly évôdések, latensen
erotikus civódások helyébe. A Tizedes belépésével a
feszültség tapinthatóvá válik. (S ekkor ismerjük fel,
hogy amit látunk, az Örkény Tótékjának torz, kifordí-
tott változata: az egyszerû falusi család és közvetlen
környezete életébe váratlanul berobbanó katonaem-
ber hasonlóképp szokatlan, ám ez esetben halálos
eszközökkel tanítja rendre az itt lakókat.) 

A Tizedes nagy lélektanász. Módszere egyszerû: a
falusiakat határhelyzetek elé állítja, fogós kérdéseire
sosem tudni a jó választ. Vadászkedve nem apad, elô -
ször a kisebb nyulakat ugrasztja ki a bokorból, késôbb
nagyvadra megy. A második felvonás infernális nyitó
képében egy templomban vív sakkmérkôzést a szín-
pad mélyén keresztre feszített férfival. Legnagyobb
„gyôzelmeként” zsarolással arra kényszeríti a böllért,
hogy ártatlan embereket – az ô megfogalmazásában:
disznókat – öljön le. Kiszá mítha tat lan, veszélyes játé-
kos, akinek látszólag könnyû a kedvében járni, de
még könnyebb elveszíteni a bizalmát.

Dunkler Róbert a Tizedes sátáni figurájának meg-
formálásában emlékezetes: élvezettel szemléli egyre
vadabb pusztítása nyomait. Nem ismer se istent, se
embert, módszeres testi-lelki terrorral mindig eléri,
amit akar. Már ellentétes testi adottságaik révén is re-
mek párja Györffy András a böllér szerepében: nagy-
darab, hirtelen haragú, kevés szavú, családja jólétéért
bármire képes férfi. A feleségét játszó László Kata ala-
kítása egyhangúbb, legtöbbször csak az üres rémüle-
tet látni tekintetében. Két lányuk közül Szalma Haj -
nalka mintha a családtagok közül egyedüliként értené
meg a Tizedes szándékait. 

A végromlást jeleníti meg a joviális Tiszteletes
(Szabó Jenô) elfordulása a böllértôl. Azzal, hogy a töb-
bi falusihoz hasonlóan ô sem viszonozza a férfi kéz-
fogását, a humánus befejezés lehetôségének utolsó
szikráját is kioltja, és szélesre tárja a kaput egy új, a
korábbinál kegyetlenebb rend elôtt.
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