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Für Anikó a kissé  fád, divatosan szplínes felszín mö-
gül elszabaduló, önzô és monomániásan gátlástalan
szenvedéllyel veszi üldözôbe a maga egyre kelletle-
nebb, egyre lomhább Valmont-ját. A többiek közül –
akik mind kifogástalanul lelkesítik át funkciójukat –
hadd említsem még Csuja Imrét (Vengerovics), aki
logikussá, sôt törvényszerûvé teszi a pénzes zsidó át-
alakulását kedélyes, tisztelettudó, gavallér szomszéd-
ból egyfajta elô-Lopahinná, aki az élhetetlen nemese-
ket létalapjuktól fosztja meg minden skrupulus nél-
kül. „Karácsonyig maradhatnak”, adja szájába
Csehov a nagyvonalúságot mímelô szavakat.

Hát persze. Nálunk is médiogén bejgliosztások ara-
nyozzák be a karácsonyt, és télen tilos a kilakoltatás.       

ANTON PAVLOVICS CSEHOV: APÁTLANUL
(Örkény István Színház)

Díszlet: Khell Csörsz. Jelmez: Füzér Anni. Világítás:
Bányai Tamás. Dramaturg: Radnai Annamária. Asz -
szisztens: Érdi Ariadne. Rendezô: Jurij Kordon sz kij.
Szereplôk: Kerekes Éva, Debreczeny Csaba, Für
Anikó, Végvári Tamás, Dömötör András, Takács
Nóra Diána, Mácsai Pál, Csuja Imre, Máthé Zsolt,
Széles László, Bíró Kriszta.

Nem lennék meglepve, ha még a színházbarátok
jelentôs részének sem lenne ismerôs a szerzô neve.
Az életmûvét a múlt század húszas–harmincas évei-
ben létrehozó, korai halálát a szovjet politikai rend-
szer áldozataként elszenvedô szerzô véresen játékos,
dadaista-szürrealista darabja vegyes érzéseket kelthet
a mai olvasóban. Az érzelmeket perverzitással, a gon-
dolatokat képzetekkel vegyítô mû mintha egy banális,
ám többszörösen megcsavart történetet mesélne el
egy feje tetejére állt, képmutató, értékvesztett világról.
Ám a mesét több szertelen ötlet emeli szürreális sík-
ra: a szerzô valamennyi szereplôjét kisfiúként vagy
kislányként szerepelteti, a kutya vidáman beszélget
az egyéves kisfiúval, a cselekmény újra és újra szán-
dékosan vakvágányra kerül (a gyilkos Dada tárgyalása
elôtt – vagy inkább helyett – például Birkássy és
Kecskéssy történetét ismerhetjük meg), és akkor még
nem is beszéltünk a fel nem léptetett címszereplôk-
rôl vagy a befogadói elvárásokkal feleselô, azokon él-
celôdô szerzôi utasításokról. Roppant szeszélyesen
megírt mû: a dada szövete alól hol már-már bulga-
kovi abszurditás, hol egyszerû bohóckodás sejlik fel.

Alighanem befogadói érzékenység, fogékonyság
függvénye, ki mit lát benne fontosnak: az egyszerre
szentimentális és ironikus történetet vagy éppen el-
lenkezôleg, az ezt „megbolondító” írói eszközöket, öt-
leteket. Az elôbbi esetben a színre állítás fô kérdése
alighanem az, hogyan lehet a fecsegô felszín alól úgy
kibontani a történetsort, hogy a dadaista szellem és
forma közben azért valamelyest mégis visszaadható
legyen. Utóbbi esetben pedig az, hogy jóval az avant-
gárd és a neoavantgárd divatjának lefutása után sike-
rül-e színházi értelemben eredeti, érdekes formát ta-
lálni, amely akár önmagában is kárpótol az így szük-
ségképpen sehova sem vezetô cselekményért.

Gothár Péter ez utóbbi utat választotta, s számos
hatásos ötlettel dúsítva Vvegyenszkij darabját, vizuá-
lis értelemben roppant erôteljes és míves elôadást ho-
zott létre. A játék kezdetén csak a szellemes falfirkák-
kal telített ajtókat látjuk, ezek nyílnak majd meg az
elô adás folyamán (a lehetô legváltozatosabb módon
és formában), hoznak létre sajátos „képkivágásokat”.
Így kerül majd a levágott fej valóban a test mellé, s így
láthatunk „felülnézetbôl” több jelenetet (a Puzirjov

Urbán Balázs

Dadaista dadus
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alfirkák, melyek képekké változnak. Külön életet élô test és fej. Beszélô állatok és megelevenedô
karácsonyfa. A történetet végiglocsogó egyéves kisfiú. Halál, halál és halál. Mindez csak ízelítô 

azokból a tematikai és vizuális elemekbôl, melyek Vvegyenszkij darabját, illetve a Kamra Gothár Péter 
rendezte bemutatóját jellemzik.
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szülôk szerelmeskedését éppúgy, mint az ôrszobát,
ahová a gyilkos dadust hurcolják). Gothár munkáját
nagyban segítik Varga Járó Ilona maszkjai is, melyek
nem feltétlenül önmagukban elrajzoltak; nemegy-
szer inkább arányaikkal, megformálásuk és a kontex-
tus ütközésével érnek el bizarr hatást. A képi ötletek
sora abszolút hûséges a mû szelleméhez; a gegek ere-
je hatásukban – atmoszférájukban, stílusukban – és
nem jelentésükben rejlik. Amikor csak a kisebb ajtók,
ablakok, rések nyílnak meg, az többnyire a vizuális
trükköket, vágásokat szolgálja, amikor pedig vala-
mennyi (vagy legalábbis sok) ajtó kinyílik, akkor egy-
szerûen csak tágul a tér – s ennek köszönhetôen
mind több látnivaló is lesz a színpadon. A feje tetejé-
re állított világra már a nyitó kép is utal, amikor a sze-
replôk – mintegy a finálét imitálva – meghajolnak.
A játék során nemcsak az állatok elevenednek meg,

hanem a Puzirjovékhoz szállított, igen nehézkesen
felállított, majd feldíszített, beszélni ugyan nem be-
szélô, ám érezhetôen érzelmes, büszke karácsonyfa
is. (Az ilyen közbeiktatott játékokból aztán többnyire
újabbak keletkeznek; a favágók például hosszasan és
elégedetlenül nézegetik, majd cserélgetni kezdik a
baksisként kapott csecsebecséket.) A „felülnézetbôl”
láttatott bírósági jelenetet normál perspektíva ellen-
pontozza, ám a hagyományos látószöget az itt megje-
lenô szereplôk – tüllszoknyás, de áttetszô, fehér topot
viselô balerinák – fordítják ki. 

A verbális gegek területén Gothár bátran támasz-
kodhat az íróra; olyannyira, hogy az elôadásba ékeli a
szerzôi utasítások jelentôs részét is. A meghajlás
után a szereplôk sorra bemutatkoznak (elmondják,
hány éves kislányok vagy kisfiúk is ôk), csupán a fe-
nyôfát játszó Takátsy Péter nem tudhat mit mondani.
A késôbbiekben az egyéves Petya közvetíti a szerzôi
utasításokat, kommentárokat – ezáltal nem pusztán a
szerep jelentôsége nô meg, de valóságos narrátora, a
nézôkkel közvetlen kapcsolatot tartó „konferansziéja”
is lesz az elôadásnak. A rendezés ugyanakkor kiak-
názza a szövegben rejlô hagyományosabb humor le-
hetôségeit (például az elmegyógyintézeti vagy a bíró-
sági jelenetben). S noha Gothár egy pillanatig sem
látszik komolyan venni a cselekmény érzelmességét
(ami a gyilkos dadust rémtette dacára is a kaotikus és
képmutató világ fölé emelné), sôt, egészséges ciniz-

mussal kezeli azt, néhány pillanat erejéig – köszön-
hetôen persze Mészáros Piroska sallangmentesen
egyszerû alakításának is – mégis lengedez a tragédia
szellôje. Erósz és Thanatosz uralják mind az elôadást,
mind a darabot, de sem a szexus, sem a halál nem vá-
lik emelkedetté. Elôbbi valamilyen módon mindig
kötôdik a világ infantilizmusához (s itt most nemcsak
az egy jelenetben a maszkon kívül mást nem viselô
Petyára gondolok, de a nemi szervüket gyermekrajz
alakjában viselô szülôkre is). Utóbbi pedig a maga
mindent elsöprô, megállíthatatlan erejével tökéletes
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Réka és
Kovács
Lehel
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leképezése lesz a morbid, felfoghatatlan valóságnak – bár, mint érzékel-
hetjük, az idô a szereplôk tömeges elpusztulása után sem áll meg. (Ezen
a ponton Petya narrátorként való szerepeltetése még egy csavart hoz a
történetbe. „A kilencedik kép, akárcsak az összes elôzô, olyan esemé-
nyeket ábrázol, amelyek hat évvel a születésem elôtt játszódtak le, avagy
negyven évvel elôttünk. Legalább. Így hát miért is keseregnénk és búsla-
kodnánk amiatt, hogy valakiket megöltek. Senkit sem ismertünk közü-
lük, és így is, úgy is, mind meghaltak.” Így szól a szerzôi kommentár,
amely azonban azáltal, hogy a rövidesen szintén elhalálozó Petya mond-
ja el, végképp meggyôz a tér és az idô felcserélhetôségérôl és a történet
komolyanvehetetlenségérôl is.)

A színészek tökéletesen beszélik a gothári–vvegyenszkiji nyelvet. S mi-
közben stilárisan teljesen egységes a játékuk, rövidebb-hosszabb idôre
mégis sajátos karaktereket villantanak fel. Kovács Lehel Petyaként kora-
vén kölyök és gunyoros narrátor egyszerre, Fekete Ernô és Pelsôczy Réka
nagyvonalúan, ironikus humorral hozzák a képmutató, narcisztikus szü-
lôket, Pálmai Anna Szonyája magától értetôdô természetességgel él to-

vább fejétôl elválasztva is, Szirtes
Ági különösen a morózus kutya
alakjában emlékezetes, Takátsy
Péter fenyôfa-alakítása mellé több
kisebb szórakoztató epizód is sze-
rencsésen társul, miként számos
figurát hoz színre változatos esz-
közökkel Mészáros Béla, Lengyel
Ferenc, Elek Ferenc és Jordán
Adél is. Ha kell, magukra irányít-
ják a figyelmet, de ha arra van
szükség, képesek csupán díszlet-
elemként létezni. Nekik is nagy-
ban köszönhetô, hogy a látvány-
központú elôadás csak ritkán ül le
– igaz, néhány kisebb ritmustörést
(és fôként azt a nagyobbat, melyet
a számomra érthetetlenül beikta-
tott szünet okoz) az ô játékuk sem
küszöböl ki. Ám az elôadás elôre-
láthatóan vegyes fogadtatása nem
ennek lesz köszönhetô. Bizonyára
lesznek, akik formalizmussal vá-
doljak majd a rendezôt, s olyanok
is, akik a tematikai érzékenységet
kérik számon, holott Gothár Péter
nem tett mást, mint hogy a dada-
ista alapokból kiindulva egy-
szerûen játéknak fogta fel a szöve-
get, melyet kivételes vizuális érzé-
kenységgel formált szürreális,
morbid, a nézôkkel és a nézôi el-
várásokkal is eljátszó elôadássá.

ALEKSZANDR IVANOVICS
VVEGYENSZKIJ: 
IVANOVÉK KARÁCSONYA
(Kamra)

Fordította: Baka István. Drama -
turg: Morcsányi Géza. Jelmez:
Kovács Andrea. Zene: Fekete
Gyula. Maszkok, rajzok: Varga
Járó Ilona, Csíkszentmihályi
Ber ta. A rendezô munkatársa:
Tóth Judit. Dísz let tervezô-ren-
dezô: Gothár Péter.
Szereplôk: Szirtes Ági, Lengyel
Ferenc, Fekete Ernô, Elek Fe -
renc, Takátsy Péter, Pelsôczy
Réka, Mészáros Béla, Jordán
Adél, Kovács Lehel, Pálmai An -
na, Mészáros Piroska e. h. 

Lengyel Ferenc 
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