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lanságot fölerôsíti a színpad nyitottsága – Fodor Viola
egymással szembeállított nézôtéri lelátók közé helyez-
te el az akváriumok által tagolt, realista illúziótól men-
tes játékteret –, amely leleplezi a színészi plaszticitás
hiányát. Szerencsére nem kompenzálják sem hang-
erôvel, sem túlszínezett „spilázással”, Mohácsi János
gondoskodik az ízlés- és mértékhatárok megtartásáról.
Ezen belül mindenki olyan, amilyen, Herczeg
Adrienn például elmegy egészen a pszichológiai rea-
lista portréig, ami az erre szocializált nézô számára
mindig a leghálásabb, mert a legkönnyebben érthetô.
Toinette szobalánynak ezúttal végig intenzív belsô
élete van, érzelmi állapotát magán viseli akkor is, ha az
érkezôket jelenti be (ilyenkor megvetôen néz, mert
mindig az ellenkezô oldalról jönnek), és akkor is, ha
szociális önérzete tiltakozik a bánásmód ellen, magya-
rán bánatos (ilyenkor szomorú arcot vág). Az ellenke-
zô véglet Lipics Zsolt, aki tökéletesen tud mohácsiul
(nem véletlen, Kaposváron tanulta), nem pilinckézik
részletekkel, nyersen, faarccal, a szövegbôl és az alap-
magatartásból fogalmaz szócsövet az agresszív, apa-
konform orvosfi szerepében.

A kettô között ez is, az is elôfordul, Kovács Mimi
szemérmetlenül részvétlen Béline, Szabó Vera kislá-
nyos Mimolette, Darabont Mikold maga is majd’ elal-
szik Rouelle álmatagságától, Zayzon Zsolt és Pál
András összetéveszthetôen személytelen két különbö-
zô szerelmes szerepben (Béralde és Cléante), Urbán
Tibor mulatságosan vonja össze az orvost és a böllért,
Vidákovics Szláven és Rázga Miklós orvosfigurái kö-
zül az utóbbi jutalomképpen megkapja a vérmócsin-
gos haskipakolás sikerélményét.

A címszereplô Stenczer Bélának képletes értelem-
ben is súlya van a színpadon, s hozzá természetes
könnyedsége, amellyel fölénybe kerül a helyzet ellené-
ben, és megôrzi a figura méltóságát. Arganja nem bo-
nyolult jellem, hanem önmaga: nemigen érdekli, mi-
ért olyan vele a családja és ô a családjához, amilyen;
azonkívül, hogy nem akar meghalni, nincsenek külö-
nösebb érzelmei, rigolyái, mániái. Amikor aztán a
diszlexiás Halál másodszor is tévedésbôl vinné el – elô -
ször Molière volt helyette a kedvezményezett –, habozás
nélkül megtalálja a társaságban a soros „igazit”. A töb-
biek is segítenek – a jó Toinette kivételével mindenki
szívesen lemond mások életérôl. Monsieur ReNoir az
összes jelenlévôt – a közönséget is beleértve – meg-
nyugtatja: pár évtizeden belül mindenkire sor kerül.
A hangsúly lehetne akár hátborzongatóbb is. Hogy
tudjuk: a Halál nem kézen – készen áll.       
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lôrejelzések szerint 2050-ben Európában feleany-
nyi aktív polgár jut majd egy nyugdíjaskorúra,

mint napjainkban. Felelôs politikusok és publicisták a
nyugdíjrendszer gyökeres átalakításától várják a gaz-
dasági aggodalmak eloszlatását. Eközben szinte szó
sem esik a probléma szociális vonatkozásáról – mihez
kezdenek leszármazottaink igencsak elszaporodott
öregjeikkel, hogyan fognak majd velük (velünk?)
együtt élni?

Biljana Srbljanoviç kortárs szerb írónô Sáskák címû
darabja a jelenrôl szól, de címében a jövôt: a vegetáló,
az élet aktív lendületéhez képest tesze-tosza öregek el-
szaporodását vizionálja. Máté Gábor rendezô cinikus
és szellemes publicistaként juttatja el a Katona József
Színház közönségét a probléma kellemetlen utóízt
hagyó felvetéséig.

A darabban elsôsorban a „sugárzó” ifjak hiánya
szembeötlô: csonka vagy idióta családban élô, harmin-
con felüli szereplôk (és egy koravén, utálatos kislány)
alkalmaznak különbözô stratégiákat a csupán zavaró
tényezônek tekintett öregjeikkel szemben. Dadának a
vele egy háztartásban élô apósa, Milan apjának pénzé-
re és lakására fáj a foga. Az öreg Ignjatoviç, a maga
idegesítô szokásaival együtt, egyébként is útban van.
Dada és a homoszexuális Fredi demens apja önállóan
már csak arra képes, hogy hazaszökdössön a szociális
otthonból. Az elvált, ötvenes Òana hamar feladja a
„Ma ma, maradj, ameddig akarsz” típusú fordulatok
civilizált hangnemét, mivel még saját magányának ér-
zetét sem oszlatja el ugyanolyan öreg és egyedülálló
anyja létezése. Simiç, akinek „nincs se kutyája, se
macskája”, úgy fut a vele pár perc erejéig kedvesen vi-
selkedô Nadeòda után, mint az anyjukat mindenhova
követô kislibák. 

Máté Gábor Sáskákja retorikai teljesítmény, amely
elsôsorban a logosz eszközeivel manipulálja közönsé-
gét. Nem téved a pátosz süppedôs talajára, de a másik
végletet is elkerüli: nem traktálja a nézôt a vegetáló lét
borzalmainak részletes, a színpadi hatást szörnyülkö-
déssé vagy közönnyé lefokozó, naturalista bemuta-
tásával. Az elôadásban az elidegenítô gesztusok ural-
kodnak; elektronikus feliratok jelzik és írják körül
a különbözô helyszíneket és a szereplôk jellemét.

Rádai Andrea
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Eltávolít az elôadás visszafogott
komikuma is, mely a színészek fer -
ge teges jellemábrázolására, néhány
el túlzott gesztusra és korunk jel-
legzetes embertípusainak találó
meg jelenítésére épít.

Khell Zsoltnak a forgószínpadot
kihasználó, zegzugos, átláthatatlan
díszlete kissé nehézkessé teszi a je-
lenetek közötti átállást. A sze rep -
lôk höz hasonlóan a kellékek és a
bútorok is túl vannak már fényko-
rukon. Ignjatoviç konyhája, Òana
nap palija, Fredi terasza félreesô
helyek: a jelenetek többsége a sa-
rokba szorul. Nagy terek, a színpa-
dot keresztben átszelô síkok akkor
nyílnak, amikor a szereplôk totyo-
gó öregeket kísérnek autótól padig,
terasztól fürdôszobáig, a park egyik
végétôl a másikig. A feliratok nem-
csak kiegészítô információkkal lát-
ják el a nézôket, segítségükkel job-
ban is telik az idô a jelenetek kö-
zött. Ugyanezt a célt szolgálja a zene is (zenei szer-
kesztô: Vajdai Vilmos), mely máskülönben az egész
darabon végigvonuló, hol Simiç rádiójából, hol Alegra
magnójából, hol Fredi szomszédjának lakásából meg-
szólaló szerelmes-romantikus melódiát is variálja.
A vetítéseknek (Iványi Marcell és Hörcher Gábor) – az
utolsó jelenetet leszámítva – csak mellékes szerepük
van, általában a pártatlan és gyanútlan szemlélô: a tér-
figyelô kamera szemszögébôl mutatnak be egy-egy
eseményt. 

A Sáskák jellegzetes karakterei és a találó szereposz-
tás friss levegô a Katona színészeinek, akik közül
sokan új oldalukról mutatkoznak be. Pelsôczy Réka

Nadeòdája az egyenlô szerepek közül a legegyenlôbb;
nyíltan lesajnált sminkeslányként is hatalma van a
többiek felett, mert természetesen viselkedik, és ki-
mondja, amit gondol. Intuitív lénye több szállal kötô-
dik egy spirituálisabb világhoz, melytôl a többiek –
már-már túlzott civilizáltságuk és elfojtásaik okán –
teljesen el vannak vágva. Árnyéka hatalmasra nô az
utolsó jelenetben: autonóm, akár egy Mary Poppins,
de nagymamájával még ô sem tud zöld ágra vergôdni.
Lengyel Ferencet átlényegíti Max, az öregedô tévésztár
éppen a nevetségesség határán túli parókája és jelme-
ze (Füzér Anni). Frizurája és lezser ruhái alapján bár-
ki huszonévesnek hihetné, de teste és ráncai legalább

BALRA:  
Jordán Adél (Alegra),
Elek Ferenc (Milan) 
és Rezes Judit (Dada)

LENT: 
Ujlaki Dénes 
(Simić úr) és 
Pelsôczy Réka
(Nadežda) 
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negyvenötnek mutatják. Max nem pusztán hiú; életé -
nek egyetlen értelme a halál tagadása, mely magától az
élettôl fosztja meg. Nadeòdával sem a szex, hanem
kizárólag a lány különleges képességei miatt van
együtt, s ezt nem is igyekszik leplezni. Az elôadás utol-
só jelenetében Max premier plánban haldoklik, óriási
képernyôre vetített arca fokozatosan megy át a földön-
túli boldogságból (Nadeòda egy pillanatra elhitette
vele, hogy halhatatlan) a földöntúli rettenetbe, miköz-
ben fiatalos parókája lassan lecsúszik kopasz fejérôl. 

Rezes Judit a legnagyobb természetességgel játssza
a kimódolt Dadát, Nadeòda ellenpontját. Dada elôre ki-
számítja, hogy a hatás kedvéért mikor simítson végig
gömbölyödô pocakján, s mekkora szögben hajtsa ol-
dalra fejét – akár a konyhában reggelizik, akár az idô-
járás-jelentést olvassa fel a tévéstúdióban. Sikerrel ne-
veli saját képére és hasonlatosságára lányát; Jordán
Adél elkényeztetett, alattomos Alegrája sikeresen fa-
kaszt egyöntetû, heveny utálatot a közönség részérôl.
Anya és lánya dróton rángatja a családfôt, Milant (Elek
Ferenc), akinek autóstáskáját hónalj alá csapó mozdu-
lata, világoskék pólóinge és kopasz feje búbján átfésült
néhány szál haja a tespedt jelentéktelenséget testesíti
meg. Milan apja, Ignjatoviç (Haumann Péter) ezzel
szemben a megbecsült polgár mintapéldánya. Igaz,
sötét foltok vannak a múltjában, de a megkínzott fog-
lyokra már csak Simiç, egy „nagy nulla” emlékezik.
Ujlaki Dénes alakításának lényege a kuncsorgás: kun-
csorog csókért, állásért, egy jó szóért, de kuncsorog zöld
esôkabátja, melléhez szorított aktatáskája is. A folyton
ideges Òana (Bodnár Erika), aki leplezni igyekezett tü-
relmetlenséggel cigizget és lépeget járókerettel közle-
kedô anyja mellett, fiatalabb kiadása az öregen és bol-
dogtalanul magára maradt szelíd Petroviç asszonynak
(Olsavszky Éva).

Takátsy Péter homoszexuális orvosa, Fredi észérvek-
kel magyarázza meg, hogy miért lenne jó, s miért nem
fájna senkinek, ha cselekvésre képtelen apját (Kun
Vilmos) egyszerûen kiraknák az út mentén. Tervét jó-
ságának csillogtatása közben hajtja végre, végtére is
hagy az öreg Jovicnak szendvicset, sült csirkét, almát,
még egy családi fényképet is. Késôbb, amikor az apja
valahogy mégis visszakerül hozzá, végtelen türelem-
mel, kedvesen és megadóan fürdeti. Addig a pillana-
tig, amíg az öreg bele nem csinál a kádba. 

Valaha fiatal, minket jól-rosszul felnevelô szüleink
ugyanazok, mint pelenkára szoruló, idôs alakváltoza-
tuk. Ezt az azonosságot nem lehet érzelemmel, csak
ésszel felfogni. 

BILJANA SRBLJANOVIC’ : SÁSKÁK 
(Katona József Színház)

Díszlet: Khell Zsolt m. v. Jelmez: Füzér Anni m. v.
Zenei szerkesztô: Vajdai Vilmos. Videotechnika: Ivá -
nyi Marcell és Hörcher Gábor. A rendezô munkatár-
sa: Tóth Judit. Rendezô: Máté Gábor. 
Szereplôk: Pelsôczy Réka, Elek Ferenc, Rezes Judit,
Takátsy Péter, Jordán Adél, Bodnár Erika, Lengyel
Ferenc, Haumann Péter, Kun Vilmos, Ujlaki Dénes,
Olsavszky Éva. 

almont ember nagyságú bábbal üzekedik.
Olyasfélével, amilyenbôl tucatnyi álldogál 

jól öltözötten egy-egy nagyobb divatárubolt kira -
katában, lárvaarcával a semmibe meredve. De ez 
a báb most meztelen. Valmont rezignáltan simít
végig az életnagyságú nôi marionett hátán, érzéki,
ínyenc mozdulattal tapint végig a hideg hajlatokon
egy melodikus, szentimentális zenére, azután a dal-
lam vad vonósszólamba vált, és a vikomt szenvte-
len arccal hágja meg hátulról mûanyag áldozatát. 
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház kamarater-
mének színpadán azonban nemcsak a kirakatbabák,
hanem minden szereplô báb és áldozat. Koltai M.
Gábor rendezése Madame de Merteuil kegyetlen
panoptikumát tárja fel, ahol a szerelmi viszony nem
az örömszerzés forrása, hanem a hatalmi vágy
kiélésének és az akaratok leigázásának véres esz -
köze egy esztétikus rendbe szedett, gyönyörökkel
terhes kavalkádban.

A színpadi látvány gazdag rokokó. Jelzésszerûen vil-
lannak fel terek és rekvizitumok, mintha a regény ki-
emelt helyszínei és a regénybôl kiemelt fôbb szereplôk
(dramaturg: Sediánszky Nóra) jellegzetes környezetei
csúsztak volna egymás mellé a márkinô szalonjában.
A központi helyet egy pompás és csalfa kanapé uralja,
a hús gyönyöreinek élveteg helyszíneként. A bonyolult
és furmányos levelezések színteréül míves íróasztal-
kák szolgálnak, teljes irodalmi arzenállal, tintatartóval,
lúdtollakkal és karos gyertyatartókkal felfegyverezve.
Az ancien régime korának és az örökös érzelmi bú-
jócskának jelképeként a szereplôk tükrözôdô felülete-
ken suhannak, és lépnek át egyik jelenet tükrös dobo-
gójáról a másikra. Végül Vereckei Rita érzékletes lát-
ványvilágának kereteként mélyvörös bársonyfüggöny
omlik a színre két oldalról, egy budoár atmoszféráját
hangsúlyozva. A színes kosztümök is illeszkednek a
feltálalt világba. Madame de Merteuil csábító, lila ár nya -

Sz. Deme László
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