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(Hegedûs D. Géza) színre lépésével azonban új minô-
ség és másfajta szövegmondás érkezik a színpadra.
Mintha szavainak az ô számára lenne a leginkább tét-
jük – kevesebb a humor, több a gondolkodnivaló.
He ge dûs D. komolyan veszi mondatait, mintha saját
textusából ihletôdne: „de gondolkodni is / tisztán
gondolkodni / nehéz / Nincs könnyû gondolkodás /
A gon dolkodás komoly”. Hegedûs D. afféle problema-
tizáló színész, akinek a szöveg: feladat, cselekedet,
nemcsak kitûzô a jellem elegáns ruházatán. Nem ka-
raktert, hanem problémát akar megformálni. És mint-
ha egyedül neki lenne fontos meggyôzni Rubenst ar-
ról, hogy a nemeuklideszi geometria mint lehetséges
világ ugyanúgy létezik, mint Rubens képei. Világok
vannak, nem egyetlen valóság. Rubens képére rá is
írja: „Ez nem egy nô.” A kép mögött áll a fétissé emelt
nô, aztán jön a róla készült festmény, végül a felirat:
hármas tükrözôdés születik. Okos rendezôi gesztus.
A matematikus eszerint ugyanabban a szimulakrum-
ban mozog, mint a festô. Matematika és mûvészet itt,
e ponton összeölelkezik, a szerzô örömére. 

Szikora János látványos elôadása fôleg a szöveg
azonnal hatni képes felszíni rétegeire, humorára, já-
téklehetôségeire épít, valamint a képek kínálta lehetô-
ségre. A játék eleinte dinamikus, késôbb a monológok,
gondolatboncolgatások, elmefutamok alatt beszakado-
zik. Ez a látvány- és játékcentrikus elôadásmód nem

bírja el azokat a filozófiai futamokat, amelyek lehetô-
sége benne van a szövegben. Lehetne másképp...?
Lehet-e egyáltalán…? Az elôadás hirtelen fejezôdik be,
költôi képpel, látvánnyal – a Rubens tartotta fonalak-
ból, gyeplôkbôl meztelen asszonyok bomlanak ki –,
azonban nincs vége: Rubens haláláról a rendezô nem
képes megnyugtató döntést hozni. Nem arról, hogy
él-e, hal-e hôsünk, hanem hogy akkor hogy is van ha-
lál és Isten problémája. Talán ez csak olvasható és ér-
telmezhetô, nem játszható. Vagy egy másik, intellek-
tuális színházban.   
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Szeget szeggel-benVincenzio, Bécs – olasz nevû
– hercege jeleníti meg az angol puritánellenes

vezetôséget, és Aranynál Edward király egyértelmûen
Ferenc Jóskaként léptet fakó lován. Ahhoz sem kell
túlságosan messzire zarándokolnunk, hogy Yama mo -
to Kovácsné Faragó Zsuzsában, a japán démonszülô-
ben és gyermekeiben kis hazánk közismert típusait
ismerhessük fel. Az összjapánság és a határon túli ja-
pánok problémája ugyanis, és ennek további politikai
hozadékai, az elôadásban apa és fia közti viszályhoz
vezetnek. 

A történet kezdetekor két fiatal szerelmes eljegyzé-
sébe csöppenünk, és kiderül, hogy egyik családban
sincs minden rendben. A lány anyja lelki terror alatt
tartja két gyermekét, és szolgasorba taszítja apjukat.
A vôlegény csak az egyszerre péniszundorban és nim-
fomániában szenvedô menyasszony jóvoltából békül
ki apjával, ideig-óráig. Amíg háromig számolok, több

szál bomlik ki és játszódik le hihetetlenül takaréko-
san. Egy: Démonmama családja a Fiatal Japánok
Szövetségére voksol, míg a vôlegény famíliája a Japán
Szocialista Párt híve, s bár az apuka idôközben Sálból
Pállá vedlett, mégsem felhôtlen a családi ismerkedés.
Kettô: Itt a leendô anyós (démonunk) kap nászaján-
dékot, egy démonálarcot, ami végül vesztét is okozza,
gyermekei öngyilkosságba hajszolják, felköti magát a
padláson, s mindebbôl késôbb senki nem emlékszik
semmire, mintha köd ereszkedett volna le azon az éj-
szakán az elmékre is. Három: Mindeközben a darab
feszes, amíg a rítus zajlik, az öcs számol, és mire a vé-
gére ér, az anyós karjaiban látjuk. 

Miért épp Japán? Mint Shakespeare oly gyakran,
Pintérék se törôdtek volna a modellként használt ali-
bi ország hitelességével? Ami elsô látásra nyilvánvaló,
az a japán nó-drámával és a brechti V-effekttel létesí-
tett, a társulat produkcióiban már megszokott kap-
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csolat. Az utóbbi remek példája ismét a hangszerek és az ének szerves
beépülése az elôadásba, mégpedig úgy, hogy minden eszköz egyszersmind
konkrét funkciót is kap. A menyasszonynak a tangóharmonika egyben
védekezésül is szolgál, mert szégyenlôsen maga elé szoríthatja. A dalok
egy fajta rituális mágikus szituációt teremtenek, ami Európában a görög
színházzal megszûnt, de Keleten a nó-drámákban tovább élt, és Brecht
sem véletlenül alkalmazta eszközeit darabjaiban. Az elidegenítô stilizáció-
hoz szükséges a nemek felcserélése is, ami általában sem idegen Pin tér -
tôl, de itt most – Quitt László kivételével –konzekvensen kiterjeszti minden
szerepre. A maszkok, melyeket a démonanyuka gyûjt, ugyancsak ezt a
célt szolgálják. Jó szcenikai ötlet, hogy a dísztárgyként a falon ôrzött álar-
cok stilizált formában a zenekar tagjainak arcán virítanak. Drama tur giai lag
pedig szintén jó megoldás a maszk mint démonálarc visszatérése köz-
ponti jelképként. Ha vér folyik, piros szalagokat látunk, a másodsorban
szocialista, de elsôsorban japán apuka pedig kezében kis „Wunderbaum”
illatosítót tart, az autóra utaló ikonként. A szöveg mintha – kleisti módon
– valódi tôrt döfne az anyába, mikor azt kiáltják: „gonosz, gonosz, gonosz!” 

Az elôadás kezdetén a papa furcsa, imbolygó, talán a keleti sikló lépést
imitáló mozgással érkezik a színpadra, ami e tradíció szerint az ég és föld
összekötését szolgálja. Ez a darab központi metaforája. Ugyanezt szim-
bolizálhatja a színpad közepén álló kiszáradt fehér fa, amelybe Pass
Andrea példás koncentrációval dobja bele a kardot (a szexuálisan zavart
menyasszony nagy ijedségére). Megáll bennünk az ütô. Amikor a gonosz
anya felölti az ajándék démonmaszkot, az trójai falóként fordul ellene.
Abból, akinek a maszk a fejére kerül, ritualizált démontáncban, egyfajta
ritmizált mozgásban és beszédben tör elô az elnyomott dionüszoszi és az
állati kegyetlenség. A gyerekek kimondják, hogy gyûlölik az édesanyju-
kat, és utána nem is emlékeznek rá. A létra is a két szintet hivatott ösz-
szekötni, ezen mászik a – Pintér Béla által tenyérbemászóan jól alakított
– démonmama a padlásra, ahonnan akasztott emberként zuhan le, s a
túlvilági elem is onnan ereszkedik le a földi szférába. Az égig érô fa és a
fehér világfa kellôképp interkulturális elem ahhoz, hogy a világ japánjai

FENT: Quitt László 
és Thúróczy Szabolcs

LENT: Szamosi Zsófia, 
Pintér Béla és 
Friedenthal Zoltán 
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határon innen és túl is megértsék. Éppen ez az ôsi alap, amit démonma-
ma megôrzendônek tart, csak éppen a vele járó ôsi ösztönökrôl feledke-
zik meg. Jung elméletében a fa ugyanis a gyökereiben behozza az elnyo-
mott tudatalattit is. Amit a gyerekkori gyökereinkben magunkkal ho-
zunk, az, sajnos, megváltoztathatatlan. A folyamatos játszmák az anya
halálával nem maradnak abba, egymás kínzása mint szertartás él tovább.
A gyerekek élete nem válik szét szomorú gyerekkorra és boldog felnôtt-
korra, mint egy Dickens-regényben. Egymás folytatása lesz a kettô. Az
alma nem esik messze a fájától, és a démon gyermekeibôl is démonok
lesznek. 

A Sütemények Királynôjével ellentétben kiábrándító a vég. A gyerekek
mint „jó asszonyról” emlékeznek meg anyjukról. A mindent megoldó es-
küvô elmarad – mikor a végkifejletben a vôlegény hazaszalad otthon fe-
lejtett személyijéért, érezzük, sohasem fog visszatérni. A kegyetlenséget
pedig, ahogyan az öcs taszítja el az idôközben öreg férjének elhagyására
is rávett anyóst, még generációkon keresztül továbbviszik. A gyöke-
rekig kell leásni, ott van a magyarázat. Ég és föld, fej és tompor cserél he-
lyet. Nevetünk, de talán most nem annyira elementárisan, mint máskor. 

Pintér Béla nem realista elôadásokat rendez, ez felüdülés a mai szín-
házi palettán. Sajátosan vegyíti a populárisat a mélységgel, a szappan-
operai elemeket a tragédiák vérfertôzésével (az esküvôvel az anyós ön-
maga anyjává válna), a japán nó-dráma misztikus vonulatát a realista
magyar valósággal. Ez adja a stílustörésbôl fakadó ismert humort, amely
most kicsit gyengébbre sikerült. Roszik Hella kegyetlen és bolondos ma-
csója elsöprô, Friedenthal Zoltán menyasszonyának félszegsége mögött
ott lapul az elfojtott ôrület. Thúróczy Szabolcsnak kivételesen nem a bo-
hóc archetípust kell alakítania, darab végi csalódott magánya megrendí-
tô. Szamosi Zsófia érzékeny és nem közönséges eszközökkel formál fér-
fialakot. Az ô, illetve Szalontay Tünde és Quitt László játékából valamit

talán visszavesz a kothurnus.
Nincs könnyû dolguk, mert ebben
a nôktôl terrorizált világban a férfi-
ak a becketti szolga szintjén vege-
tálnak, ezért szerepük dramatur-
giailag is csekély, néha megokolat-
lan. Ezeket a hibákat a színpadi
mozgás és a látványvilág kidolgo-
zottsága jó esetben – de koránt-
sem az egész elôadás folyamán –
elrejti elôlünk. 

PINTÉR BÉLA: 
A DÉMON GYERMEKEI
(Szkéné Színház)

Díszlet: Tamás Gábor. Jelmez:
Benedek Mari. Zenei rendezô:
Kéménczy Antal. Rendezô: Pin -
tér Béla.
Szereplôk: Friedenthal Zoltán,
Pintér Béla, Quitt László, Ro -
szik Hella, Szalontay Tün de,
Sza mosi Zsó fia, Thúróczy Sza -
bolcs.

udakozódtam e bábok mechanizmusa után, és hogy miképpen volna
lehetséges úgy irányítani egyes tagjaikat és pontjaikat, ahogy a moz-

dulatok vagy a tánc ritmusa megköveteli, anélkül, hogy szálak miriádjait
tartaná kezében az ember.” Ez a Kleist-idézet Thomas Bernhard A va-
dásztársaságának mottója, s Dragoş Galgoşiu rendezô nagyon komolyan
vette. A többek között Tompa Gáborral és Victor Ioan Frunzăval egy nem-
zedékbe tartozó román alkotó mély, hiteles problémákat feltáró elôadást,
a „komédia” (a szerzô maga nevezi így a mûvét!) elsô romániai bemuta-
tóját állította a kolozsvári színház stúdiószínpadára. Az Író (Dimény Áron)
kivételével a felsô tízezerbe tartozó szereplôk úgy mozognak Doina
Levintza bábos jelmezeiben, mintha dróton rángatnák ôket, a súlyos arcú,
tragédiát hordozó Tábornoknétól (Péter Hilda) a minisztereken (Elsô mi-
niszter: Molnár Levente, Második miniszter: Sinkó Ferenc), a Hercegen
és a Hercegnôn (Galló Ernô, illetve M. Kántor Melinda) át a félhülye és fél-

karú Tábornokig (Bíró József). Ez a
néhány ember nem ért és nem is
akar érteni semmit, bizonyság rá a
Tábornok elôadás végi monológja,
amelyet Bíró József csodálatosan,
intelligens bárgyúsággal mond el.

De kikbôl áll ez a társaság? Hadd
válaszoljak Thomas Bernhard Író-
jának szavaival (Györffy Miklós re-
mek fordításában): „elképzelek egy
vadászatot / egy vadásztársaságot /
legszebb vadászházaink egyikében
/ a külvilágtól teljesen elvágott vi-
déken / Magántájat kell elképzel-

Demény Péter

Egy elôadás csodái 
és buktatói
T H O M A S  B E R N H A R D :  A  V A D Á S Z T Á R S A S Á G

T„


