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Hamlet
vagy anti-Hamlet

„Kinek mi fontos, ez a korkülönbség
igazsága" (Halmi)

Huszonöt Halmi szerepel a budapesti te-
lefonkönyvben, a név tehát eléggé hét-
köznapi ahhoz, hogy a gyanútlan néző ne
asszociáljon a Hamletre. S hogy a Kondor
név Claudiust, Horváth Horatiót, Pilisi
Poloniust takar, az is csak a történet és a
szöveg sodrában kerül előtér-be.
Bereményi Géza keményen mai tragédiája
- Ha/mi - vagy a tékozló fiú - ugyanis Hamlet-
parafrázis. Egyik kritikusa e kézenfekvő
kategorizáláshoz hozzáteszi, hogy nem
Hamlet-paródiáról van szó. A másik bírálat
a Hamlet-parafrázis tényét is vitatja: a
Shakespeare-tragédia ellenpontjának
tekinti Be-reményi drámáját. Paródiáról
természetesen szó sem lehet, az író
mindvégig komolyan veszi a klasszikus és
az aktuális Hamletet is. Bereményi
egyébként, és ez fölöttébb rokonszenves
írói tulajdonsága, minden műfajt rendkívül
ko-

molyan vesz. Cseh Tamás dalainak szö-
vege is az önkifejezés és a társadalom-
kritikai állásfoglalás írói lehetősége szá-
mára. Stílusának és szerkesztésmódjának
a valóság légterében érzékelhető lebegése
nem csökkenti, hanem sokszor (Bere-
ményi novelláiban és családregényében, a
Legendáriumban is) fokozza a történet
gondolati teherbíró képességét.

Halmi János, tizenkilenc éves magyar
diák - lakhelyét közelebbről nem jelöli
meg az író - a maga önkritikus, öntudatos
megállapítása szerint „nem besorol-ható".
Tanárai jó eszűnek mondják, szer-
telenségét életkorával, a megkésett ka-
maszkor érzékenységével magyarázzák.
Osztályában, ezt társaitól tudjuk, a je-
lentékenyebbek, a „menő fejek" közé
tartozik, aki valami mást is akar, mint
leérettségizni. Ez a más azonban nem a
célok többletét, hanem azok hiányát
takarja. (Halminál is egyfajta deficitről
van szó . . .) Agyában egyszerre fogan
meg a bűnök elkövetésének és a bűnhődés
lehetőségének gondolata - ennyi--ben
Bereményi Hamletje Raszkolnyikov távoli
rokona.

Shakespeare Hamletje az igazságot
akarja -- legalább felderíteni. Halminak
viszont, amikor apja szellemétől (ponto

sabban, tizennyolc évi távollét után várat-
lanul hazalátogató s a fiát titokban meg-
kereső földi lényétől) megtudja a múlt
titkait, terhére van az igazság. Foszlányait
már korábban ismerte: édesanyja második
férje, Kondor igazgató, ami-kor
elérkezettnek látta rá az időt, el-árulta
nevelt fiának, hogy vér szerinti apja - az
asszony első férje és Kondor édes bátyja -
nem sokkal Halmi születése után külföldre
szökött. Csak a múlt tartalmát és a tettek
rugóit nem fedte fel a nevelőapa Halmi
előtt. Azt, hogy a testvérek, akik közös
hitben és munkában töltötték ifjúságukat,
1956-ban a barikád szemben levő oldalára
kerültek. A vér szerinti apa leszámolt és
szembe-fordult múltjával, öccse viszont
akkor hitte következetesnek önmagát,
amikor továbbment a megkezdett úton.
Azután, amíg Halmi apja börtönben volt,
Kondor elszerette tőle a feleségét. Amikor
kiszabadult, Kondor-Claudius és a Gert-
rúd szerepébe kényszerült anya ördögi
csellel rávették, hogy disszidáljon.

Ezt az ily módon, csalással konszolidált
családi békét borítaná fel a váratlanul, fia
szempontjából valóban szellem-ként
érkező apa, akit megjelenése pillanatában
Halmi barátai valamiféle titok-

felére csökkentésével -, mégpedig ott, ahol
legalábbis két évtizede állni látszik az idő.
Amikor elsőként Asher Tamást invitálta
Mozart Idomeneójának megrendezésére, ez
nemcsak meghívás volt, hanem kihívás is.
Pontosan az történt, amit várni lehetett:
Asher hagyományokkal szakító rendezése
vihart kavart - szakmai körökben,
kritikában, közönségben. Avantgarde
munka volna Asheré? Nem az. A rendező
csak a megkövült tradícióval szakít,
közben sok mindent kitűnően old meg,
néhány dolgot pedig egy-részt a saját
operai tapasztalatlansága, másrészt éppen
a megkövült tradíció visszahúzó ereje
folytán sikertelenül abszolvál. A
zenedrámai igény azonban napjaink
természetes színházesztétikai
törekvéseivel rokon. Ez Európa számos
operaszínpadán mindennapi gyakorlat,
nálunk skandalum. A legenyhébb jelző,
amit emlegetnek: zeneellenes. Eszembe jut
a huszonhárom éves Peter Brook, a
londoni Covent Garden 1948-ban
kinevezett főrendezője, akit ugyanezzel a
jelzővel átkoztak ki, ugyan-ezeknek a
megkövült tradícióknak a

nevében. Dehogy akarom Ashert Brook-
hoz hasonlítani, már csak azért sem, mert
Brook 1948-ban fenegyerek volt, Asher
1979-ben az Operában nem lehetett
eléggé az. A Covent Gardenból rövid úton
kiebrudalt Brookot a hírek szerint 1981-re
újra meghívta a Covent Garden. Ashernak
remélhetően nem kell harminc évet várnia
az elégtételre.

Kikényszerített avantgarde-emberek,
hagyománytipró hírébe keveredett, egyé-
nileg gondolkodó rendezők kerülnek ek-
képpen a - Hevesivel szólva - torony-
őrként megrögzött tradícióvédők gyanú-
sítottjai közé. Például a Nemzeti Szín-
házat néhányan olyan lőportoronynak
szeretnék látni, amely tradíciókkal van
aláaknázva, s ha az ott dolgozók vigyá-
zatlanul nagyokat lépkednek, akkor az
egész fölrobban. Vajon hagyományőrzés
volna-e a Nemzeti Színházban, ha elő-
adnák a nagy magyar regényíró elő-
adhatatlan drámai zsengéjét? Á puszta
tény, hogy a Tragédia vagy a Bánk bán
állandó műsordarabja a színháznak -
akármilyen hevenyészett előadásban
vajon elég-e a klasszikus hagyomány

eleven élménnyé ébresztéséhez? S ha az
első két évadban nem sikerült föl-dajkálni
egyetlen vállalható új magyar drámát sem,
nem illendő-e a türelem ilyen hosszú
kihordási időt igénylő ügyben?

A kitűzött cél politikai és etikai súlyától,
a vállalt gondolat eredetiségétől, a
kifejezésre fordított energiától, a vajúdás
gyötrelmes őszinteségétől vagy a próbá-
nak nevezett kellemes időtöltéstől függő-
en sok és sokféle színház létezhet. Szín-
ház és színház - ha tetszik: hagyomány és
avantgarde - fogalma éppúgy ment-
hetetlenül összekeveredik, ha Kurázsi
mama történetét könnyes melodrámának
érezzük, mintha a János vitéz rendezőjétől
a brechti gesztikus színjátszást kérjük
számon. Valójában mindkét föltételezett
esetben sokkal egyszerűbb dologról: az
ízlés csődjéről, a gondolkodás hiányáról
vagy egyszerűen dilettantizmusról lehet
szó. Egy ízlésesen szórakoztató színház a
maga nemében adhat éppoly művészi
élményt, mint a gondolkodásra zaklató.
Ne keverjük össze őket. A kritikus is jól
teszi, ha értéküket önmagukhoz méri.



zatos nyomozónak vélnek, s azt gondolják
róla, hogy (ismeretlen okból) éppen
Halmira vetette ki hálóját. A személye
iránt megnyilvánuló megkülönböztetett
figyelem, az esetleges megpróbáltatások
reménye azonnal felkeltik az önmaga ellen
is lázadó, zaklatott idegzetű, bűn-ről és
bűnhődésről ábrándozó kamasz
érdeklődését. Csakhogy - és itt fordítja
Bereményi Géza visszájára a Hamlet-

képletet - amíg a dán királyfi kötelessé-
gének és élete értelmének érzi az apai
üzenet meghallását, az igazság befoga-
dását, nyilvánosságra hozatalát és az apá-
ért való bosszúállás elégtételét, Halmi
ennek az ellenkezőjét hangsúlyozza. Az ő
apja rossz fiút választott, mert ő nem
kíváncsi a múltra, s nem is köteles meg-
hallani az apai szót. Halmit már nem
érdekli, forradalom borította-e lángba az
apák ifjúságát vagy ellenforradalom.
„Beszéljétek meg egymással" - vágja a
szellem szemébe. Mivel nem vállalja a
múlt és az igazság terhét, nem is értheti
meg a kizökkent időt, s nem is hivatott
helyretenni azt. Anti-Hamletté válik, még
mielőtt elindulna Hamlet tragikus útján.

Shakespeare hőse a lét és nemlét kér-
dései között hányódva megtorpan a tett
kapujában. Halmi, akit valójában sem a
múlt, sem a jelen, sem a lét, sem a nem-lét
perspektívája nem rendít meg, közönyével
apja gyilkosává és szerelme tragédiájának
bűnrészesévé válik. Bereményi Halmi
nemzedéki aspektusából, de illúziók
nélkül, sőt a látványtól dermedten, hideg
iróniával és fel-fellángoló indulattal
szemléli a világot. Valószínűleg nemcsak
az őt Halmitól elválasztó egy vagy másfél
évtized, hanem intellektuális felkészültsége
segíti abban, hogy akkor is megőrizze
tisztánlátását, ami-kor Halmi felett
ítélkezik.

Hamlet figurájával összeegyeztethe-
tetlen lett volna az a morális felelősség,
ami Bereményi hősére nehezedik. Hal-mi
ugyanis nemcsak apja balesetnek fel-
tüntethető öngyilkosságáért felelős, ha-
nem azért is, mert gyengeségből, ön-maga
feldúlt békéjét védelmezve, holtában is
elárulja vér szerinti apját. Az a negatív
gesztus, amellyel megtagadja az apa
holttestének agnoszkálását, voltaképpen a
Kondor-Claudiusok erkölcsi világához
közelíti a fiút, olyannyira, hogy még az
édesanyából is kiszakad a vád: „Olyan
vagy, mint ők!"

Másodszor Halmi Lili-Ophéliával
szemben bukik el. Halmi szerelme, akit a
darab szövege szerint Kornéliának is

hívnak, Pilisi-Polonius lánya. Édesanyja
gyermekágyban halt meg, s ő maga egé-
szen fiatalon beleroppant élete és árvasága
terhébe. A történet szerint, ideg-
gyöngesége miatt már intézetben is volt,
és apja reszketve őrzi lépteit. Ám hiába a
féltés, ha Halmi szerelmétől nem tudja
megkímélni. Sőt, még maga is lök egyet
lányán a gyűlölt család felé vezető úton,
amikor kisebbik fia útleveléért előszo-
bázva Kondor igazgató lekötelezettjévé
válik. Levente, a kisebbik fiú, elutazása
előtt Laertes féltő, aggódó szeretetével
búcsúzik apjától és húgától. S amíg
Párizsban van, minden rémálma valóra
válik. Lili állapota rosszabbodik, ha rá-
zárják az ajtót, kiugrik az ablakon, láto-
másokkal küzd, s közben Halmiért ag-
gódik, aki nemcsak szerelme-szeretője,
hanem önigazolása is: a fiúval szemben
Lili még mindig normálisnak tudja ma-
gát. Halmi főként passzivitásban meg-
nyilvánuló devianciája éppen Lilivel
szemben válik gyilkosan aktívvá, ami-kor
a lány gyermeteg lelkét, szerelmét
kihasználva, két, nőre éhes osztálytársa
prédájává alázza. Ezzel a nézőkben is
szinte fizikai borzongást előidéző jele-
nettel - amikor Halmi rábeszéli feszengő
kamaszbarátait szerelmese meggyalázá-
sára - véleményem szerint Bereményi túl
messzire megy Halmi leleplezésében.
Nem azért, mert Halmi ezzel az eszelős-
ségében is valószínűtlen cselekedettel
végletesen eltávolodik Hamlettől, hiszen a
hősnek az előképhez való viszonyát az író
szuverén módon kezelheti, hanem mert az
anti-Hamletnek ez a jelenete a belső
pokoljárást egy a pszichopatológia és a
kriminalisztika határaihoz közelítő
rémtörténettel helyettesíti. Ezt követően az
erőszaktétel leleplezésére hívott rendőrök
színpadi megjelenése és a tettenérés csődje
viszont riport-szerűségével válik a
tragédián belül disz-szonánssá.

Bereményi Géza tudatosabb író annál,
minthogy kizárólag a nézőtéri hatás
kedvéért, az idegek borzolására siklatta
volna ki anti-Hamletjének jellemét. Fel-
tételezem, hogy a hősnek ezzel az emberi
értelem és az emberi morál határain túli
cselekedetével éppen azt kívánta do-
kumentálni, amit Gothár Péter, a darab
rendezője hangsúlyoz kommentárjában.
Azt, hogy a darab kamaszhőse, „aki elődei
és előzményei nélkül akarja meg-ismerni a
világot, a körülmények figyelembevétele
nélkül kíván felnőni ... Törvénytelen életet
próbál élni, a kötelességek és választások
megtagadásával

szinte észrevétlenül válik szörnyeteggé"
Csakhogy a tragédia nehezen tűri el a
„szinte észrevétlen" váltásokat. A hős
tragédiája egyébként is jobban izgat és
mélyebben megrendít bennünket, mint
kórtörténete. Bereményi drámája, az el-
mondottak ellenére, azért és annyiban
nevezhető a hetvenes évek egyik, legiz-
galmasabb drámai vállalkozásának, mert
lényegét tekintve nem az egyedi devian-
ciát, hanem annak tágabb, általánosabb
érvényét, társadalmi gyökereit és meg-
jelenési formáját, ha úgy tetszik, a kol-
lektív, nemzedéki devianciát kutatja
Halmi sorsában.

A hetvenes évek irodalmának, film-
művészetének visszatérő figurája a helyét,
hivatását nem találó, elrontott kapcsolatok
közt vergődő, csellengő kamasz. Aki
gyakran éppen a környezetével,
családjával való szakítás után érkezik el a
társadalom perifériájára; ötlet-szerűen,
unalomból vagy bosszúból, esetleg az
alkohol hatására válik bűnözővé, s ily
módon sodródik az önpusztítás útjára is.
Halmi látszólag ezeknek a hősöknek
közeli rokona, drámai minta-példánya. De
Bereményi Géza, pálya-társai többségével
ellentétben, racionálisan, az intellektuális
tudatosság magasabb fokán ábrázolja a
jelenség mögött húzódó társadalmi és
nemzedéki drámát. Hősének sincs
szüksége a szesz mámorára, tudatosan
vállalja a tagadást életformának.
Bereményinél az apák nemzedékének is
megvan a maga igazsága. (Amit
felesleges lenne akár a kritikában is
„szubjektív" jelzővel enyhíteni.) Hiszen
Halmi apái egy objektíve jelentős
történelmi-társadalmi változás aktív
részesei voltak, hittel-szívvel s nem is
teljesen eredménytelenül cselekedtek. A
vér szerinti apa a végletekig vállalta saját
tetteinek és felismerésének követ-
kezményeit. Amikor azután családjától,
hazájától megfosztva tragédiája betelje-
sül, sokszorosan is áldozat: egyrészt saját
illúzióinak, másrészt fivére és felesége
bűnének áldozata. De a fiáé is, aki éltében
s holtában is megtagadta. Három
gyilkosának tette mögött pedig fel-tárul a
lényeg: az apa, mindezen túl vagy
mindennek summázataként, a történelem
áldozata.

Kondor viszont, az ellenkező póluson,
már nemcsak korának bűneit hordozza: az
ő vétkeire nincs történelmi mentség.
Pedig a monológjában felsorakoztatott
tényekből, csalódásainak jellegzetes
történetéből az is kiviláglik, hogy a
„vérnősző barom" dramaturgiai funk-



része: az apák szófordulatai ugyanolyan
konkrét (történelmi) asszociációkat éb-
resztenek, mint a lényeget sokszor el-fedő,
hányavetiségében is kifejező, jellegzetesen
ízes ifjúsági stílus.

Miért érzem a joggal dicsért mai témájú
művek többségénél jelentősebb-nek
Bereményi korántsem hibátlan vál-
lalkozását? Azért, mert az író hőse
tragédiáját alkalomnak tartja arra, hogy
mondanivalóját magáról az emberi lét-ről
megfogalmazza. A filozófiai általánosítás,
távlatteremtés igényével komponálta meg
a szerző a felvonásonként alakot változtató
rezonőrök szerepét. Tudatosan kerülöm a
címlapon olvasott, félrevezető
megnevezést: az utcai járókelők,
vasutasok, mentősök, csatornatisztítók és
ápolók jelmezében, helyzetében felléptetett
filozófusok semmiképpen nem
„reprízbohócok", inkább a nem létező
kórus képviselői. Szövegük jobbára
áttételesen kapcsolódik a cselekmény
menetéhez, de elszakíthatatlanul kötődik a
drámához. Az első figura ár-vasága,
apakereső kiszolgáltatottsága - Halmi
magatartásának félreérthetetlen
ellenpontja. A párizsi vonat indítására
méltatlannak ítélt, megalázott vasutas
életcsődje viszont egy Halmi számára
elfogadhatatlanul kisszerű élet sivár pers-
pektívájával kötődik a tragédiához. S végül
a mesterien fokozott szembenállás szélső
pólusa, a társadalmi hierarchia

Olsavszky Éva (Anya) és Rajhona Ádám (Kondor) a Halmiban

egyik csúcsáról az ideggyógyintézet al-
világába zuhant ápoló szomorú és Hal-mi
számára teljességgel elfogadhatatlan
felismerése: „Nincs semmi, ami nagy .. .
Viszont, ha kicsibe vesszük a dolgokat,
egyenként szépen sorjában, mindjárt nem
bolondulunk meg, az a nagy tapasztalatom
nekem."

A bohócjelenetek shakespeare-i min-tát
követő kontraszthumora a maga
harsányságával hatásosan ellenpontozza a
tragédiát. Ökonómiájuk - különösen a
színpadi megjelenítés tempótlansága kö-
vetkeztében - néhol vitatható. De a jele-
netek funkciója, igénye, ötletessége sem-
miképpen sem.

A drámán belüli hang- és hangulat-
váltás, ami már nemcsak a shakespeare-i
komikus elemek dramaturgiájára, ha-nem a
realista művek abszurd motívumaira, belső
ambivalenciájára utal, nem Bereményi
leleménye. De amíg Páskándi G é z a

Tornyot választokjának önmagában
nagyszerű koldusjelenete elszakad az azt
követő Apáczai-drámától, a Halmiban a
kompozíciós és tartalmi egység is töretlen.
Kár, hogy a kaposvári előadás
alakváltoztató kettősének, ifjabb Mucsi
Sándornak és Serf Egyednek csak a szerep
humorát sikerült kiaknázni, a jelenetek
gondolati mélysége eléggé elsikkadt.
Szívből remélem, hogy a dráma más
színpadon történő újrafogalmazása
bizonyítani fogja, hogy a Hamlet
sírásójelenetének hangulatát és humorát
idéző közjátékok megítélésében nem
tévedek. De ez a probléma már át-vezet a
kaposvári előadáshoz. (És szándékom
ellenére, a tagadás hangján szól arról a
vállalkozásról, amelyet pedig nagyra
tartok, gyengeségeivel együtt is sokra
értékelek.)

Voltunk néhányan, a fiatal színház el-
kötelezett hívei, barátai körében is, akik
szóban-írásban türelmetlenül sürgettük a
színházi nyelvet megújító rendezők és a
velük azonos világnézeti, morális
indíttatású kortárs-drámaírók találkozását.
A SZÍNHÁZ-ban írott cikkemben
(Új magyar dráma - Új magyar színház;
1978. 12. szám) megpróbáltam számba
venni a késleltető tényeket, az objektív és
szubjektív nehézségeket is. De a meg-
győződést, hogy ennek a szövetségnek a
mi óhajtásunktól, sürgetésünktől füg-
getlenül is, szükségszerűen - a fórumot
kereső drámaírók felismert létérdekéből és
a színháziak önkifejezési igénye alapján -
létre kell jönnie, nem adtam fel. Ezért is
tudósítok most örömmel a

(Ilyennek éreztem a második felvonásban
Halmi két barátjának Lili ellen el-követett
szexuális bűntettét, a rendőrök jelenetét, a
harmadikban Halminak az anyja halálos
ágya mellett tanúsított passzivitását, az apa
és az őrült alakjának hangsúlyozott
analógiáját, Kondor és a fia helyett fiának
fogadott Pilisi Levente motiválatlan
érzelmi összetalálkozását.) Mégis,
mindezeknél lényegesebbnek érzem, hogy
Bereményi drámája hibáival együtt igazi
író alkotása. Nem riport és nem
publicisztika, de még csak nem is
szimplifikált tételdráma.

A problémafelvetés merészségén, idő-
szerűségén, komplex voltán, a cselek-
ménybonyolítás hatásosságán túl, a tra-
gédia legígéretesebb erénye többrétűsége.
Mert a kaposvári diákközönség
érdeklődése jobbára az itt és most érvé-
nyes nemzedéki drámának szól. Mások
viszont magát a Hamlet-parafrázist érté-
kelték, a klasszikus alapmű történetének és
szövegének bravúros felhasználását és az
attól való elrugaszkodás bátorságát. Vagy
a dráma világosan elkülöníthető és mégis
összetartozó nyelvi rétegeit. Azt a tényt,
hogy Bereményinél a shakespeare-i
szövegtöredékek és a shakespeare-i
asszociációk keltésére alkalmas
irodalmiság minden erőltetettség nélkül
jelenik meg a stilizáltan hétköznapi nyelvi
közegben. A beszélt nyelv ezúttal is a
jellemrajzok elválaszthatatlan



Gothár Péter rendezésében bemutatott
Bereményi-dráma bemutatója után - az
eredményről.

Az író, vallomása szerint, legalább öt
éve kerülgeti ezt a kaposvári társulatot.
Hogy miért csak most fordult be a Csiky
Gergely Színház utcájába, annak nyilván
több oka van. Az egyik alig-hanem az új
főrendezővel való több éves baráti és
munkakapcsolat. És ezúttal a személyes
összefonódás nem bocsánatos hiba, hanem
színházi, s ki tudja, talán a jövőben
színháztörténeti szerencse. Mert
elképzelhető, hogy Bereményi Géza
számára éppen ez a barátság, a közös
tévés-filmes múlt volt az alap, a garancia a
közös szemléleten alapuló szín-házi
együttműködés zavartalanságára, a
tragédiának az írói intenciókkal meg-
egyező értelmezésére. Lehet, sőt biztos,
hogy van olyan társulat Magyar-országon,
amelyben ma nagyobb biztonsággal
oszthatók ki a nagy létszámú tragédia
szerepei, de tény, hogy a dráma
szellemével való azonosulás következté-
ben az előadás egésze jobb, hatásosabb,
mint ahogy arra az egyes szerepek meg-
oldásának színvonalából következtet-
hetnénk. Fővárosi színházakban gyakran
találkozunk ennek az ellenkezőjével:
„mindenki" jó, többen kitűnő egyéni
színészi produkcióval kápráztatnak cl,
csak éppen az egész érdektelen. A Gothár
rendezte előadásnak egész sor gyenge
pontja van, de az előadás izgalmas, ha-
tásos és eredeti. Az összhatás legszembe-
tűnőbb, nagyon is lényeges tényezője a
díszlet. Pauer Gyula ezúttal nem is
díszletet, inkább gondolathordozó já-
tékteret komponált. A hatalmas színpad
távlatait, ridegségét kihasználó utcakép
elvontságában is szociológiai, szociográ-
fiai hitelességű. Pauer nem bíbelődik a
részletekkel, nála az összkép szürkesége,
monotóniája, a szögletek szigora érzékel-
teti a természettől való elszakadást, az
elidegenedést, a kamaszok otthontalan-
ságát. A rafináltan elhelyezett, változé-
kony fényeknek köszönhető viszont, hogy
ez a csúf, hideg terep az előadás folyamán
színpaddá szépül: változtatható, tagolható
és kopárságában is esztétikus látványt
nyújt.

Gothár Péter ebben a felnagyított térben
mozgatja szereplőit oly módon, hogy
kivetettségük érződjék, de ugyan-akkor a
kamarajátékok intenzitása se sikkadjon el.
A bonyolult hatásmechanizmus
működtetésében a rendezőnek nagy
segítségére van a jelenetek hangulatához
szorosan kapcsolódó világítás

is. Azt hinné az ember, hogy a televíziós
gyakorlat, a képernyőnyi valóság kalo-
dájának megszokottsága fékezően hat a
rendező térérzékére, a mozgások kom-
ponálására. A Halmi az ellenkezőjét
bizonyítja: Gothár láthatóan élvezi a teret,
s elemében van, amikor szereplőit
látványos és dinamikus kergetőzésre
kényszerítheti. A megkomponált, moz-
galmas szertelenség, ami a reprízbohócok
mozgását is jellemzi, a Kondorék feszes
környezetében játszódó verbális
jelenetek, viták, hatásos drámai kont-
rasztjaként jelenik meg az előadásban.

Halmi, a tékozló fiú - Lukáts Andor. Az
első gondolat, ami szerepéről eszébe jut:
„Korkülönbség! Kamasz! Taknyos! Én
harminchat éves vagyok! Halmi a fele,
tizennyolc! Van mit gondolkodni az
akkori tizennyolc éves helyett. (Ezzel
nyugtatom magam.) És megpróbálok két
kamaszként élni." Hogy lehetséges-e ez,
döntsék el a pszichológusok. Számomra
az a fontos, hogy Lukáts elhiteti velünk
Halminak nem a korát, hanem a
problémáit, a hozzáállását, a közönyét.
Elhiteti - a Halmiságot. Szinte úgy éli át
szerepét, mint a nagy színésznők Júliáét:
saját történelmi, társadalmi tapasztalatát,
kételyeit is belesűríti a figurába, anélkül,
hogy tudálékossá, koravénné aszalná.
Lukáts különös, keményen faragott,
mégis átszellemült penge-profilja
nemcsak kortalanná teszi az aszkétikus
arcot, de hozzá is segíti a színészt ahhoz,
hogy Halmi tagadását intellektuális síkon
ábrázolja. Elképzelhető persze egy
egészen más, korban, pszichikumban
hitelesebb Halmi is, aki még valóban
magán viseli a pubertás tojáshéját. Az
ilyenfajta, realista-naturalista
követelményeknek is megfe

lelő hős köré nyilván másféle színpadi
környezetet is kellene komponálni.

Lili-Ophélia szerepe a tragédián belül
talán a leghálásabb: ami vele történik, az
minden pszichopatológiai motiváció
nélkül is sokrétű színészi játékra ad al-
kalmat. Tarján Györgyi meg is ragadja a
kínálkozó lehetőséget. Nem hiszem, amit
szemére vetettek, hogy túlságosan
egzaltált lenne, legalábbis azon az elő-
adáson, amit láttam, a devianciában is
mértéktartó maradt, játékában nem a
kórkép, hanem a fészekből kihullott
madár riadt félszegsége, a sérült lélek
felfokozott érzékenysége dominált.

A fiatalok táborában jól szerepeltek
azok, akik maguk is közelebb vannak az
általuk megidézett kamaszvilághoz. Eper-
jes Károly f. h. Horváthból olyan találó
figurát formált, hogy Horatiónak is szí-
vesen látnánk! Bemutatkozásával bizo-
nyította, hogy érdemes lesz megtanulni a
nevét. Halmi másik osztálytársa, Foglyos
(Spindler Béla) egy árnyalattal hal-
ványabb, de jó érzékkel illeszkedik az
egyes jelenetek eltérő, társalgási, tragikai
és groteszk hangnemébe.

Az apák nemzedékével a szerző nem
bánt túlságosan nagyvonalúan; még
akinek tartalmas, izgalmas szöveg jutott -
mint Kondornak -, az sem kapott te-
hetségét próbáló játéklehetőséget. Való-
színűleg ez az oka, hogy a jellemábrázoló
erejét számtalanszor bizonyító Raj-hona
Ádám túlságosan nyíltan, szimplán
leplezi le Kondor szövegének hazugságát.
Olsavszky Éva (Halmi anyja) és Kun
Vilmos (Pilisi) szinte már nem is tudnak
rosszak lenni. Pedig Olsavszkyn érződik,
hogy ez az alkoholba menekülő,
hisztériára hajló asszony nem az ő
szerepe. Szenvedése ezért talán egy ár-
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nyalattal hangosabb a kelleténél. Pilisi
tanáros pedantériáját, didaxisra való
szüntelen hajlandóságát s a mögötte fel-
táruló, jellemet roncsoló kiszolgáltatott-
ságot Kun Vilmos nagyon pontos, hite-les
eszközökkel érzékelteti.

Az előadáson belül a túlsó pólust, az
erősen stilizált játékmodort Dégi István
képviseli az apa szerepében. Szinte a
fizikai és a kísértetlét határán, múltja
minden terhétől görnyedten érkezik a
színpadra, léptei egyszerre kísértetiesen
súlytalanok és történelmien súlyosak.
Szerepének hálátlanabb felével, az őrült
bizarr, patologikus figurájával Dégi sem
tud igazán mit kezdeni. Valószínűleg ez az
oka, hogy hálátlan nagyjelenetében
pusztán fizikai alkatával és harsány, kül-
sőleges színészi fogásokkal próbál hatni.
De még itt is van egy felzaklató, meg-
rázóan előadott, drámai erejű mondata.
„Miért kell rimánkodni azért, hogy
életeket mentsek meg?" - kérdi, s az ir-
racionális őrültség mögött egyszer csak
felfénylik a valódi tartalom. Dégi itt olyan
hátborzongató erővel érzékelteti a figura
kettős tudatát, hogy ily módon teljesebbé,
gazdagabbá válik szegényes szövege is.

Jeleztem már az előadás általam meg-
oldatlannak vélt pontjait: ifjabb Mucsi
Sándoron és Serf Egyeden kívül Med-
gyesy Pál (Levente) is azok közé tartozik,
akiknek színészi teljesítménye a le-
hetőségek alatt marad. Míg Stettner Ottó
és Simon Zoltán (Rozner és Gyimesi)
szerepük maximumát nyújtják.

Úgy hírlik, hogy Halmi - vagy a tékozló fiú
tavasszal, vendégként Budapestre érkezik.
Régen láttunk olyan bemutatót, amelyik
időszerűségénél, gondolati tartalmánál,
írói erejénél fogva jobban meg-érdemelné
az országos nyilvánosságot. Hiszem, hogy
az eseményszámba menő kaposvári
bemutató nem végállomása; hanem
kezdete egy szellemi izgalmat ébresztő,
irodalmi értékű kortárs-dráma színházi
pályafutásának.

Bereményi Géza: Ha/mi - vagy a tékozló fiú
(Kaposvári Csiky Gergely Színház)

Rendező: Gothár Péter. Díszlet-jelmez:
Pauer Gyula m. v. A rendező munkatársa:
Kardos Tibor és Lehoczky Orsolya. Szce-
nika: É. Kiss Piroska.

Szereplők: Rajhona Ádám, Lukáts Andor,
Eperjes Károly f. h., Spindler Béla, Kun
Vilmos, Medgyesy Pál, Stettner Ottó, Simon
Zoltán, ifj. Somló Ferenc, Dégi István m. v.,
ifj. Mucsi Sándor, Serf Egyed, Olsavszky
Éva, Tarján Györgyi.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Barbár dekadencia

Az Úri muri Kecskeméten

„A világ semmiféle regényében nem esz-
nek annyit, mint a hiteles magyar re-
gényben. Az igazi magyar anekdota az
állati igazságokat pártolja a finomabb
lelkiség rovására. Vallásos csillogású s
egyben materialista világszemlélet ez." E
sorok Komlós Aladár 1927-es Úri muri-
kritikájából valók. Bálint György így
értelmezi a mű igazi főszereplőjét, a
féktelen és eszeveszett tivornyázást: „Ez
az úri muri tudja csak levezetni a
felgyülemlett óriási energiákat. Mert
iszonyú erő lakozik ezekben a férfiakban,
a föld, az Alföld, a beláthatatlan puszták
pogány ősereje. De ez az őserő csak a
szilaj mulatozásban nyilvánul meg és
Csörgheő Csuli vaskos tréfacsinálásaiban
és Szakhmáry Zoltán kétségbeesett
szerelmében . . . Ez az energia nem tud
nagy teremtő munkává átalakulni, hogy
megszülessen belőle az új Magyarország."

Sajátságos képlete ez a hanyatlásnak. Az
ok nem az elgyengülés, a tehetetlenség,
hanem épp ellenkezőleg, a vérbőség, a
kirobbanó erő, az energiafölösleg, mely
úgy pocsékoltatik el, mint a bor, melyet a
részeg társaság, már nem bírván meginni,
szétlocsol a földön. Móricz Zsigmond
millennium korabeli birtokos urai nem
illenének bele a fin de siécle finomságot,
érzékenységet árasztó fény-képalbumába.
A meghatározatlan világ-fájdalom, a
beteges halálvágy, az elégikus életundor, a
széplelkű perdita-kultusz igen nehezen
gyömöszölhető egy kategóriába a
sertésvész okozta kozmikus keserűséggel,
egy kurvoid summás-lány okozta szerelmi
kínokkal, az élet-erős hősök delíriumos
halálugrásával. Pedig nyilván nem zárják
ki egymást: az étvágytalanság éppúgy
lehet válság-termék, mint a farkasétvágy.
A feltörekvő, haladó szellemű ember -
legalábbis a polgári ideálok értelmében -
mértékletesen étkezik, szeszes itallal alig
él, soha nem esik szerelmi túlzásokba. A
ványadt testű dekadensek mellett tehát
szép számmal akadhatnak vasöklű,
keménykötésű, élvhajhászó dekadensek is.
Ez utóbbiak a maguk materialista módján
megpróbálnak küzdeni sorsuk

kal, de ezek már csak utóvédharcok, az
élvezetek állati igazságait nem ismeri el a
történelem.

Móricz Zsigmond az Úri muriban azt a
végletesen reménytelen helyzetet ábrá-
zolja, amikor szinte mindegy, mit cselek-
szik a birtokos, jót vagy rosszat, semmi-
képpen sem tud válaszolni a századvég
magyar társadalmának keresztkérdéseire.
A gúzsbakötöttség magyarázata persze
hosszúra nyúlna. Hosszas elemzés helyett
idézzük inkább Szekfű Gyulát, aki a Három
nemzedék című munkájában említi, hogy
például a napóleoni háborúk idején a
terményárak javulása nem anyagi jólétet
hozott, csak azt, hogy evés-ivás dolgában -
mint Széchenyi mondja - állati vágyaiknak
még zsírosabban tehettek eleget. Így
folytatja Szekfű: „Széchenyi nemhiába
helyzé oly kísérteties világításba a magyar
nemes gazdasági helyzetét: csak haldokló
országban vala lehetséges, hogy emberi
méltósággal, a halhatatlan lélek igényeit
betöltve csak azok élhessenek, kik
legalábbis nyolc-száz vagy ezer holdnyi
termőföldet mondhattak magukénak.
Tudjuk, Deák Ferenc legnagyobb
takarékossággal, magábavonult
életmóddal, költséges paszsziók nélkül is
alig tudott birtokaiból annyi jövedelmet
szerezni, hogy legalább az év egy részét az
ország politikai központjában tölthesse el.
Pedig neki 810 hold Zala megyei földje
volt, ebből csak 285 hold erdő, a többi
szántóföld és rét, meg nem kevesebb, mint
146 holdnyi szőlő! Nem nagyítunk tehát,
ha azt állítjuk, hogy a nyugati ideák csak
azon társadalmi rétegben találtak termé-
keny talajra, melynek tagjai átlag ezer hold
földnek voltak urai."

Rhédey Eszter az Úri muriban azt veti férje
szemére, hogy úgy akar gazdálkodni, oly
nagyszabású terveket akar megvalósítani,
melyeket csak az engedhet meg magának,
aki több ezer holdat birtokol, nem pedig
csupán néhány százat. Ez az asszony nem
gazdasági szak-ember, egyszerű
hétköznapi teremtés, akiről az író minden
rosszat elmond, amit csak feleségről el
lehet mondani: frigid, zordon, harciasan
erőszakos, nem tud és nem is akar férjével
szárnyalni. Mert a mű logikája szerint
Szakhmáry Zoltán voltaképp rokonszenves
szárnyalásai kísérletet hajt végre. Ő lenne
az a hős, aki mást, többet, jobbat akar,
reformokat a gazdálkodásban, könyvekből
akar termeszteni, tündérkertet szeretne
varázsolni a szikre. Társai ezért kinevetik,
felesége pedig határozottan


