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Gyöngyélet
disznó módra

Arden-bemutató
a kaposvári Csiky Gergely Színházban

Mint a legtöbb kaposvári előadás, a
Gyöngyélet is a ma gondjait exponálja. De
a kaposváriak számára az aktualitás
követelménye sohasem jelentett köz-
vetlen kapcsolódást a napi politikai idő-
szerűséghez. A színház sohasem vállal-
kozott többre - vagy talán fogalmazzunk
így -, annál kevesebbre, mint hogy a ma-
ga sajátos művészi eszközeivel a lehet-
séges tárgyilagosság szintjén jelenítse
meg azokat a társadalmi és morális konf-
liktusokat, amelyeket rendezői vala-
milyen oknál fogva általános érvényű-nek
vélnek. Ha egy-egy rendezés sugalmazza
is a kifejtett problémák valamiféle
megoldását, ez mindig kellően elvont
marad ahhoz, hogy a néző maga kény-
szerüljön a konkrét tanulságok, a gya-
korlati következtetések levonására.

Miről szól az Arden-darab ma a kapos-
váriak előadásában?

A színház ízléses kiállítású műsorfüze-
tének borítója Pauer Gyula egy „pszeudo"
jellegű alkotását ábrázolja. A képen egy
piszkos, szürke, gyűrt felület látható, de a
piszkosság, gyűrtség csak látszólagos,
festői technika eredménye.

A „pszeudo" a művészi látvány mani-
puláltságát leplezi le. Ezúttal arra figyel-
meztet, hogy az előadást követve a néző
ne ragadjon meg a látvány szintjén, gon-
dolkozzék önállóan, és ne hagyja magát
az előadástól manipulálni.

A műsorfüzet fényképeket és riportokat
tartalmaz az újonnan létesült lakó-telepek
egy sajátos gondjáról. Az anyag
információtartalma az az eléggé ismert
tény, hogy garázda lumpenelemek tönk-
reteszik a nekik kiutalt szép új lakásokat,
és aszociális viselkedésükkel zavarják a
többiek békéjét, nyugalmát. Viszont
olyanok a hivatalos kötöttségek, hogy a
rendzavaróktól nagyon nehéz megsza-
badulni. Nehéz őket kitenni a lakásokból,
többek között azért is, mert nincs hová.

Első szintjén ezeket az anomáliákat
tárgyalja Arden 1958-ban első ízben be-
mutatott darabja is, amely akkoriban a
munkáspárti kormány szociálpolitikájának,
a jóléti állam emberbaráti szándékainak
naivitását gúnyolta ki. Néhány

évi késéssel mi is szembekerültünk ha-
sonló problémákkal, s ez eleve aktuálissá
tette a Gyöngyélet vagy az angol címhez
hívebb tolmácsolásban az Élnek, mint a
disznók* bemutatását. (Az angol cím, a
Live like Pigs pontos fordítása az Éljetek,
mint a disznók! lenne. Olyan árnyalatnyi
eltérésről van szó, hogy már aligha lehet
megítélni, vajon ez a címbeli eltérés utal-e
a darab értelmezésének különbségeire.
Ehhez behatóbban kellene ismernünk a
szerző szándékait és a neves Royal Court
színház ősbemutatójának rendezői értel-
mezését, amelyről annyit tudunk csak,
hogy nem mindenben felelt meg Arden
elképzeléseinek.)

Huszonkét évvel az ősbemutató után
annyival lettünk okosabbak, hogy tudjuk,
a drámában ábrázolt szociális visz-
szásságok megoldhatatlanok. Egyrészt
szociális törekvésű, konszolidált beren-
dezkedésű állam nehezen tűrheti aszoci-
ális elemek létezését, s már emberbaráti
meggondolásokból is mindent elkövet,
hogy kiszabadítsa állampolgárait mar-
ginális helyzetükből, és emberhez méltó
otthonokhoz juttassa őket.

Másrészt a baj csak az, s ezt már azóta
számtalan szociológiai tanulmány bizo-
nyította, hogy a felemelkedésnek ez a
folyamata nem oldható meg egy lakás-
kiutalással. Ha nincs meg a kiemelkedésre
való belső igény, akkor minden hivatali jó
szándék kudarcra ítéltetett. Az igény
megszületéséhez pedig először kedvező
körülményekre, vonzó, jól fizető
munkaalkalmakra, a polgárosulást előse-
gítő új, szívó hatású közösségekre, kellő
neveltetésre és példákra lenne szükség. De
ez nem mindig, nem feltétlenül adott, s ha
igen - a felemelkedés folyamata még
akkor is visszaesésekkel terhes, lassúbb,
mintsem hogy azt a hivatal kellő türe-
lemmel kivárja.

Élnek, mint a disznók - mondja a cím.
De kik ezek a disznók ? A lumpen-
proletár Sawney család? Ok feltétlenül -
de nemcsak ők. Disznó módon él a
lakótelepi összkomfortba beköltözött
szomszéd Jackson család is - bár az ő
életük, életmódjuk „disznósága" más
jellegű. Az ő „disznóságuk" nyárspolgári
létük rendezett, takaros kisszerűségében,
krajcáros anyagiasságában, horizonttalan
céltalanságában, képmutató
erkölcsösségében rejlik. Hozzájuk képest
Sawneyék mégiscsak rokonszenve-

* A fordító a műnek a Gyöngyélet címet
adta. A színház Kaposvárott Élnek, mint a
disznók címmel mutatta be.

sebbek. Szabados életmódjuk, szabad-
szájúságuk a cigányszabadság, a tenge-
részsors romantikáját, a szabad térségek
távlatait, az országutak, tengerek vég-
telenségét, csapszékek meleg levegőjét,
szeretkezésre mindig kapható lányok forró
hajlandóságát idézi. A tiltásokat,
gátlásokat nem ismerő szabad élet örömét.

Sawneyék közösségének is megvan-nak
a maga követendő életszabályai, erkölcsi
törvényei.

A közösség élén a családfő áll, aki ve-
zéri tisztét erejének, okosságának, el-
szántságának, testi és szellemi fölényének
köszönheti. Feltétlen úr a maga portáján
mindaddig, amíg tekintélyét, hatalmát
valaki fiatalabb, erősebb kétségessé nem
teszi.

A legfőbb parancs az összetartozás tör-
vénye - a többiekkel, a polgárokkal, a rend
embereivel szemben. Az otthon az ő
számukra nem a féltve őrzött tárgyak
szentélye, anyagi érvényesülésük kirakata,
hanem menedék, ahová be kell fogad-ni az
országút vándorait, a börtönből
szabadultakat, mindenkit, akit valamiért
üldöznek a polgári rend őrei.

Azonban mire Sawneyékkal a darabban
találkozunk, eddigi életvitelük már
válságba került, anakronisztikussá, foly-
tathatatlanná vált. A Gyöngyélet elsősorban
az ő drámájuk. Megpróbálnak az új
létfeltételek közepette is a régi módon
élni, de ez mind lehetetlenebbé válik. Az
új viszonyok kiélezik a kis törzs belső
ellentéteit, amelyek a közösség szétrob-
banásához, pusztulásához, vezetnek.

E cigányélet törvényei előírják Saw-
neyéknak, hogy fogadják be a börtönből
szökött Füstölthúst, a Sally gyerek apját,
egész pereputtyával, új szeretőjével,
Nárcisszal és annak eszelős anyjával,
Kárász mamával együtt. De ezek a befo-
gadottak a társadalmi hierarchia még
lentibb fokán vegetálnak. Őket már a
csavargólét morális törvényei sem kötik.
Az ő befogadásuk egyrészt belülről
robbantja Sawneyék közösségét, ugyan-
olyan züllesztő hatást fejtenek ki Saw-
neyékra, mint azok a szomszéd Jackso-
nékra. Másrészt ezek a tökéletesen aszo-
ciális „albérlők" végképp lehetetlen-né
teszik Sawneyék helyzetét a lakótelepen.
Jacksonék nagymosásának eltűnése,
Kárász mama műve, az utolsó csepp a
pohárban. Ez bőszíti fel végképp a pol-
gárokat, akik el is indulnak, hogy meg-
lincseljék a nyugalmukat megzavaró,
hasonulni képtelen Sawneyékat.



Arden drámája, tragikomédiája azt a
groteszk paradoxont jeleníti meg, hogy a
kirobbanó konfliktusban Sawneyékat
végül az ősellenség, a rendőrség védi meg.
Ennél pregnánsabban nem érzékeltethető
életformájuk teljes ellehetetlenülése. A
jámbor lakók zendülése pedig arra
figyelmeztet, hogy a kispolgár, ha
megsértik tabuit, milyen könnyen és
gyorsan lép a szinte fasiszta erőszak útjára.

Sawneyék tragédiája a teljes zsákutca, a
se előre, se hátra. Képtelenek integrálódni,
beilleszkedni a lakótelepi panelvilágba.
Valójában nem is nagyon akarnak.
Ugyanakkor a jóléti állam föl-égeti
mögöttük a visszavonulás hídját is. Nincs
hová visszamenni.

A csődbe jutott két életforma valami-
féle alternatívájának, kiútjának tűnik
Arden darabjában a kis Jackson lány,
Doreen döntése, hogy elhagyja szüleit, és
elindul megteremteni a maga független kis
életét. Doreen lépése inkább csak a kiút
lehetőségét jelzi, hiszen a kedvező
találkozások, ösztönzések egész sora kel-
lene még ahhoz, hogy ez a naiv, kamasz-
korából éppen csak kilépő fiatal teremtés
ne kövesse majd anyja példáját, és egy
vargabetű után ne térjen vissza a
Jacksonok gyöngyéletéhez.

A nyárspolgár bírálata eddig is kedvenc
témája volt a kaposváriaknak. Új
motívumnak tűnik azonban a marginális
életformának az az éles kritikája, amire a
Gyöngyélet előadása lehetőséget kínál. A
társadalmon kívüli, különféle marginális
figurák mindig is feltűntek a kaposvári
előadásokban, de eddig ezeket a csőlakó
vagányokat, csavargó bölcseket,
ágrólszakadt vándorszínészeket, jólelkű
prostituáltakat, ha némi iróniával is, de
alapjában együttérzéssel jelenítették meg.
Nemegyszer - például Azdak, Sen Te,
Szomorov és Vigov esetében - ők
képviselték az emberit az
elembertelenedett világban. A Gyöngy-
életben, Ascher rendezésében, Sawneyék
csak Jacksonékhoz képest rokonszen-
vesebbek, amúgy önmagukban furcsa
jelenségek, akiknek életmódjával, szem-
léletével a legcsekélyebb mértékben sem
lehet azonosulni.

Sőt! A magyar előadásban az ember
némiképp megérti Jacksonék és a lakó-
telepiek megbotránkozását.

(Vagy csak a magam kispolgári lelke
azonosul Jacksonék felháborodásával?)

Érdekes és elgondolkodtató mozza-
nata az előadásnak Kisvárday Gyula

Énekese. A szerzői utasítások kevés útba-
igazítással szolgálnak személyét illetően -
bár az általa előadott dalok félreérthe-
tetlenül Sawneyék világával rokonszen-
veznek, az ő szemléletük jegyében fogan-
tak. Igy elfogadhatónak tűnik az a rende-
zői elképzelés, miszerint a jeleneteket
megelőző, bevezető, brechti jellegű son-
gokat egy rekedt hangú, tüskehajú, gro-
teszk punkfigura énekli el. Ez a furcsa
jövevény szinte mindvégig jelen van a
színpadon, többnyire a színpad jobb
sarkában húzódik meg, ócska, rongyos
gönceibe burkolózva. Szembetűnően nem
résztvevője a darab cselekményének. Le-
het az előadás elképzelt rendezője is. Egy
alkalommal segít is a kulisszák moz-
gatásában. Az előadás végén mogorván
félrehúzódva nem áll be a tapsrendbe,
nem jön előre meghajolni.

A néző számára végül is megválaszo-
latlan marad az a nem is lényegtelen
kérdés, hogy a rendezés milyen mérték-
ben azonosul ezzel a figurával. Minden-
esetre különös csavarja az előadásnak,
hogy míg a „punk" kívülről nézi a
színpadi történést, a nézőtéren ülők őt
nézik kívülről. Mert a dalokat hallgatva
vele sem azonosulhatunk.

Igaz, marad bennünk valamiféle bi-
zonytalanság, vajon ezzel a kívülállá-
sunkkal nem kerülünk-e szembe a ren-
dezői szándékkal, amely mégiscsak vala-
miféle azonosulást várna tőlünk az Éne-
kessel. Már csak azért is, mert a darab,
úgy, ahogy Arden megírta - végül is
vállalja az Énekes nézőpontját, kommen-
tárjait, még ha érzékelteti is valamiféle
ironikus távolságtartással az író intel-
lektuális fölényét a saját figurájával szem-
ben.

A punkfigura megítélésében észlelhető
bizonytalanság kihat az előadás egészére.
Mintha Ascher maga is ingadozna az
Arden-darab alakjainak megítélésé-ben, és
ezzel nézőit is zavarba ejti.

Sawneyéktól - úgy tűnik nemegyszer - a
rendezés elvitatja a csavargóromantika
maradék vonzását is. Furcsa
csudabogarakká válnak a színpadon,
akiket úgy nézünk, mint egy egzotikus
rovargyűjtemény gombostűhegyre szúrt
ritka példányait. Az elidegenítés többnyire
olyan fokú, hogy ez megakadályozza e
marginális figurákkal való legcsekélyebb
azonosulást is. Így tragédiájuk végül is
hidegen hagy bennünket.

Letompítja a dráma konfliktusát az is,
hogy a másik póluson Ascher egy árnya-

lattal több megértést tanúsít Jacksonék
iránt (ebben a szereposztás is ludas), és
nem ugratja ki kellő erővel a nyárs-
polgárokból előtörő veszélyes fasisztoid
hajlamokat.

Ez magyarázza, hogy az előadásban
némiképp elsikkad a drámai folyamat. Igy
a kitűnő első rész után az előadás már
nemigen tud újat nyújtani, nem képes a
hatás fokozására. A színészek addigra
kijátszották szinte minden adujukat, s a
remek játékötletek ismétlődni kezdenek.
A második rész három nagy-jelenete
viszont nem éri el a drámai feszültségnek,
kidolgozottságnak azt a fokát, amit a
darab dramaturgiája, szerkezeti felépítése,
hatásfokozó mechanizmusa
megkövetelne.

A második rész egyik nagyjelenete
Rachel és a Tengerész éjjeli beszélgetése,
a régi gyöngyélet felidézése. Olsavszky
és Kun sok mindent eljátszanak ebből a
groteszk jelenetből, már csak az utolsó
lendület hiányzik, amitől kettőjük játéka
nemcsak mulatságot, de fájdalmas
szomorúságot és megrendülést is kelte-ne
bennünk. Olsavszky itt sajnos nem bír
feljutni szerepének csúcsára. Vala-miért
nem tudja kellő átéléssel közvetíteni a
megöregedésre való ráébredés fájdalmát,
azt a keserű felismerést, hogy elmúltak
számára a régi szép napok, ami-kor még ő
válogathatott a jóvágású, „turcsi orrú"
legények közül, s nem kel-lett beérnie
egy fájás lábú részeges vén-emberrel, akit
ráadásul neki kell eltartania.

A következő csúcspont a Jacksonék
széttépett fehérneműje körüli tombolás.
Mi történik itt?

A Sawneyékat mardosó kisebbren-
dűségi érzés ül itt győzelmi tort, az alul
levők, a kisemmizettek diadala ez a
műveltebbnek, finomabbnak, előke-
lőbbnek érzett úri világ felett. A szí-
nészek táncolnak, viháncolnak, de az
elementáris tombolás, a diadalünnep
nagyon is visszafogottan jelenik meg a
színpadon. Holott a diadalmámor c
tombolása nélkül nincs meg a kellő el-
lenpont, amelyhez képest kellően ér-
zékeltetni lehet az utolsó jelenetekben
bekövetkezett vereséget, letörést.

Nem sikerültek elég erőteljesre, ha-
tásosra a végső vereség jelenetei. A
megvadult háziasszonyokat három ko-
mikusra maszkírozott ifjú leányka sze-
mélyesíti meg, akikről elég nehéz el-
hinni, hogy bármiféle veszélyt jelente-
nének Sawneyékra. Később sem te-



John Arden: Gyöngyélet (kaposvári Csiky Gergely Színház). Eperjes Károly f. h. (Col) és Básti Juli f.
h. (Doreen)

Pásztor Erzsi (Mrs. Jackson) és Czakó Klára (Kárász mama)

Básti Juli f. h. (Doreen), Pásztor Erzsi (Mrs. Jackson) és Rajhona Ádám (Mr. Jackson)

remtődik meg a félelmetességnek az a
levegője, hogy csontjainkban érzékeljük: a
lincselésre kész, fasisztoid tömeg
ugyanúgy miszlikre tépheti Sawneyékat,
ahogy a „buggyant" Kárász ma-ma
tépdeste szét az ágyneműt.

Nagy kár, hogy a budapesti előadáson
(legalábbis a péntek estin) elkapkodták a
záróképet, amikor Kárász ma-ma és Sally
ráolvasással próbálják még egyszer útját
állni a teljes bomlásnak, vereségnek.
Budapesten néhány másodperccel
korábban aludtak ki a fények, hullt le a
függöny, vagy a színészek játéka gyorsult
fel a kaposvári bemutató-hoz képest - így a
befejezés teljes hatása nem bontakozhatott
ki. A nézőket meg is lepte, hogy az
előadásnak vége van. A slusszpoén
elsietése visszamenőleg is lerontotta a már
elért hatást.

Ezek a fenntartásaink magyarázzák,
hogy ezúttal nem jött létre a Mesél a bécsi
erdőhöz hasonló rangú, szintű elő-adás.
Ebben bizonyára az is közrejátszik, hogy
Ödön von Horváth színműve jelentősebb,
súlyosabb alkotás az Ardenénál. A
Gyöngyélet így is az idei évad egyik jelentős,
értékes előadása, amely méltán öregbíti a
kaposvári társulat hírnevét - különösen, ha
figyelem-be vesszük azt a vérveszteséget,
ami a színházat az elmúlt két évadban érte.
A Gyöngyélet előadása is azt tanúsította,
hogy fiatal színészek szerződtetésével, az
elmélyült nevelőmunka eredményeképpen
a kaposvári színház megint kitűnő,
ütőképes színészgárdával rendelkezik. A
Gyöngyélet előadását, Ascher rendezését a
remekbe szabott kabinetalakítások sora
emeli az átlagprodukciók szintje fölé, és
végül, de nem utolsósorban, hogy a gárda
változatlan szinten tudja játszani a színház
sajátosan stilizált, expresszív stílusát - ezt a
többszörös áttételekre épülő, groteszkül
realista játékmódot.

Pedig a Gyöngyélet felkínálja a natura-
lizmus csapdáit - a dokumentarista hűség
kísértését. A rendezés szerencsére meg
sem kísérel hiteles angol környezetet
teremteni, nem akar nekünk igazi angol
kispolgárokat, valódi angol lumpenprolikat
vagy még igazibb angol pázsitot mutatni -
aminek hitelességét amúgy sem tudná
megteremteni. És minek is.

A választott stilizált, gesztikus játék-
módban a fotografikus hűség helyett a
jelzések igazsága vált fontossá. Ebben a
játékstílusban, amely a dokumentarista
stílust stilizálja. Ascher rendezése és a
színészek játéka mindvégig fenn tudja



tartani a nevetés és a komolyság állandó
közös jelenlétét a színpadon. Kinevetjük a
komédia szereplőit, jót mulatunk a
rovásukon - az előadás igazán nincs híján a
szórakoztató ötleteknek, gegeknek -, de
egy pillanatra sem mosódik el a nevetés
közben a helyzetek komolysága,
drámaisága, s az, hogy eleven emberek
gyötrő problémáival, fájó sérelmeivel
szembesülünk.

Rachel fia, Col először találkozik a
szomszéd kislánnyal, Jacksonék Doreen-
jával, aki a társadalmi hierarchia kaszt-
rendszerében egy lépcsőfokkal a fiú felett
áll. Kettőjük párjelenetében Eperjes Károly
főiskolai hallgató - aki az elő-adás egyik
legjobb alakítását nyújtotta - érett
színészeket megszégyenítő tudással
érzékelteti a kialakuló helyzet teljes
komplexitását. Imponálni akar a lánynak,
de éppen ennek következtében a kelleténél
erőszakosabban, szemtelenebbül visel-
kedik. Majd megbántódik, amikor Doreen
- Básti Juli - kissé idétlen vihogásából
megérti, hogy a gramofonlemez, amelyet
olyannyira csodál, már tegnap-előtti
szenzáció, és a tánctudása sem az igazi.
Eperjes ebben a jelenetben többek között
úgy nevetteti meg a nézőt, hogy a kültelki
vagányok idétlen táncstílusának a
paródiáját játssza el, de ez a paródia ebben
a helyzetben több mint paródia - a fiú
egész világát, társadalmi státusát szituálja.
Ebben a stilizált játékmódban a paródia
már nem paródiaként jelentkezik, hanem
stílusjeggyé válik. A paródia lesz a realitás
szintje. Doreen ugyanis nem paródiaként
érté-keli Col groteszk táncát, hanem azt
lát-ja, hogy a kültelki fiúk ilyen csúnyán,
ilyen elfogadhatatlanul táncolnak. Olyan
expresszív stílus teremtődik a színpadon,
amelyben a túlzás szintje válik realitássá, s
tűnik dokumentumfilmszerűen hiteles-nek.
Ahogy az expresszionista festészet képeit
is hitelesnek, igaznak érezzük, minden
elrajzoltságuk ellenére.

Ebbe a játékkoncepcióba illik bele
Erdély Miklós és Pauer Gyula közös
díszlet- és jelmezterve. Erdély Miklós
építészmérnök, aki Pauer hívására került a
színházművészet tájaira. Az első
kísérlethez még kellett Pauer támasza, aki
tíz évvel korábban, ugyanígy, minden
előzetes díszlet- és jelmeztervezői ismeret
nélkül ugrott fejest a mélyvízbe.

Nincs is baj, sem a díszletekkel, sem a
jelmezekkel. Kifejezőek, és szükséges
csúnyaságukban is tudnak esztétikai hatást
kelteni. A háttérfüggöny a lakótelepek
uniformizált szürke panelvilágát

A Tengerész és Rachel: Kun Vilmos és Olsavszky Éva

Kari Györgyi (Rosie) és Lukáts Andor (Füstölthús) az Arden-darabban (Fábián József felvételei)



jeleníti meg, az előtérben egy építmény
Jacksonék és Sawneyék új lakása.
Jacksonék lakásának csak a bejárati ajtaját
látjuk, illetve ha az kinyílik, bepillantást
nyerhetünk a gondosan rendben tartott
előszobába. Sawneyék kétszintes lakása
néhány mellékhelyiséget kivéve egészében
elénk tárul. Fent a két háló-szoba, lent a
nappali és a szép, kék-csempés
fürdőszoba. A helyiségeket sem lent, sem
fent nem választja el fal egy-mástól, így
szabadon lehet köztük közlekedni. A
díszlet sem törekszik naturalista hűségre.
Egy felülről leereszkedő kulissza szükség
esetén eltakarja a szobákat, és a Sawney-
porta utcai frontját mutatja. Legelöl egy
pázsitos kert zöldellne, azonban a gyepet
itt egy sötét-szürke gumiszalagokból
készült lábtörlő szőnyeg helyettesíti.
Ebben a fekete világban a fű is szinte
fekete. A ruhák eklektikusak, nem a kort,
hanem a személyeket és azok társadalmi
státusát jelzik - igen szellemesen. Egyedül
Básti Juli miniszoknyája vitatható, éppen
mert a „mini" nem túl hosszú életű divatja
óhatatlanul meghatározott évekhez köti az
előadást, ami egyébként nem állt

rendezés szándékában.
A Gyöngyéletet kétszer láttam, az ott-honi

bemutató és a budapesti vendég-szereplés
alkalmával. Rendkívül érdekes volt
megfigyelni, mint fejlődött az elő-adás,
hogy csiszolódott szinte tökéletesre a
színészi játék.

Kun Vilmosnak Kaposvárott még nem
hittem el, hogy Tengerészének nem-csak a
szája jár, hanem valaha valóban méltán
érdemelte ki a „vérengző" melléknevet,
Pestre felérkezve már teljes skálán
játszotta szerepét: a vezéri rang-ját
féltékenyen őrző törzsfőt, a dörzsölt
öregembert, a munkakerülőt, a kocsma-
járó iszákost, a régi emlékein merengő
volt matrózt, a lányáért aggódó apát, az
asszonyához ragaszkodó férfit - hogy
címszavakban jelezzem szerepének sok-
oldalúságát.

Olsavszky Éva az egyedüli, aki a ka-
posvári bemutatón felszabadultabban ját-
szott. Odahaza bátrabban mert közönséges
lenni. Most is mindent tudott erről a
megöregedett utcalányról, hozta az összes
gesztusokat, a nő hetykeségét,
szemérmetlenségét, durva modorát, a
polgár szomszédokkal szemben érzett
indulatait, a szajha stílusát az aktus előtt és
után - csak az a lendület hiányzott a
játékából, amellyel még a bemutatón az
egész társulat fölébe nőtt. Igaz, időköz-ben
a többiek nagyon feljavultak.

Rajhona Ádám maga módján tökéletes
Mr. Jacksont alakít. Egy derék, kon-
formista nyárspolgárt, a Tengerész töké-
letes ellenpárját. Neki is megvan a maga
hősi múltja, de ezekről már csak Ra-
chelnek henceghet. Ez a Jackson az alsó
középosztály megbecsült tagja, önálló
egzisztencia, aki odahaza papucsban jár,
hogy be ne piszkolja szépen rendben tar-
tott lakását, nem ejt ki száján csúnya
szavakat, a tejesüvegeket visszaviszi,
hogy megkapja az értük járó betétet, es-te
televíziót néz, vasárnap a kertjét ápol-ja,
vagy a kocsiját bütyköli. De ha módja
van, és nem kell elszámolnia idejével meg
dugipénzével, boldogan „tüffent" egyet
(hogy a fordító Bartos Tibor szó-
használatával éljek) az utcasarki kurvával.
De azért a számára tilos ösvénye-ken
járva sem bújik ki a bőréből, akkor is
nyárspolgár módjára viselkedik, aki
megrebben, amikor a leleplezéstől tart,
sajnálja a szórakozására kiadott pénzt, s a
kielégült hím dölyfével próbálja bizo-
nyítani fölényét.

A vendégként hívott Pásztor Erzsi a
budapesti előadáson már ragyogóan
együtt élt, lélegzett a társulattal. Szerepe
ugyan nem állította nehéz feladat elé ezt a
kitűnő színésznőt, viszont annál gaz-
dagabban mutatta be nekünk Mrs. Jackson
különféle arculatait, a kedveskedő
szomszédot, a derék háziasszonyt, a férje
kicsapongásain felháborodott feleséget, a
leánya erkölcseiért aggódó anyát és a
fúriává változó némbert.

Básti Juli főiskolai hallgató saját test-
alkatából kiindulva, sután mozgó, lan-
galéta kamaszlánynak képzelte el Doreent,
akiben a ki nem élt szexuális ösztönök
még nem küzdötték le a jólnevelt pol-
gárlány gátlásait. Megformálásában ez a
bájos, naiv elárusítólány elég erős akaratú
és önálló ahhoz, hogy elinduljon a maga
tinédzsermodernsége szabta úton. Kari
Györgyi is pályája kezdetén tart, úgy
tudom, még főiskolát sem végzett. Rosie
nem könnyű szerepében mégis
maradéktalanul illúziókeltő volt. Füs-
tölthússal folytatott drámai szóváltását az
előadás egyik megrázóan szép pilla-
natának éreztük. Tarján Györgyi a göthös
Nárciszt játszotta, egy férfiakba akasz-
kodó, érdes hangú, elszánt kis ringyót
alakított, kitűnően, szuggesztíven. Öröm-
mel kell felfedeznünk, hogy a kaposvári
együttesben egyre több az olyan fiatal
színésznő, aki nemcsak csinos, de valóban
tehetséges is.

Csákányi Eszter és Lukáts Andor a
kaposvári „főiskola" immár végzett

növendéke. Csákányi ragyogó komikává
nőtte ki magát, ezer ötlettel játssza az
előadást, akkor is, ha nincs egy szó sze-
repe sem, anélkül azonban, hogy leját-
szaná a többieket. Ez persze Ascher kar-
mesteri erélyét is dicséri. Lukáts Andor
színészi sokoldalúságával lep meg. Itt egy
piti, vagány cigányfiút játszik, tegnap
Halmi szerepében egy mai Hamletet
alakított, tegnapelőtt meg Don Juan
szolgáját, Sganarelle-t - mindig egyfor-
mán kitűnően. Es úgy megy át egyik
szerepéből a másikba, hogy nem ismétli
önmagát, mindig új, mindig más.

Kaposváron még azt hittem, Kárász
mama szerepe meghaladja Czakó Klára
erőit. Akkor még állandóan kiütközött a
fiatallányarc az öregasszonymaszk mö-
gül. Budapestre érkezve az együttes egyik
legjobb alakítását nyújtotta. A
„buggyant", illetve eszelős öregasszony
szerepében egyszerre esett, nyomorult,
nevetséges, félelmes és iszonyú.

A többiek - Csernák Árpád, Balák
Margit, Krum Ádám, Karácsonyi Tamás,
Kristóf Kati, Simány Andrea és Tapodi
Gabriella - kis vagy még kisebb sze-
repükben megbízhatóan illeszkednek az
együttes játékába.

Végezetül még néhány szót Bartos
Tibor fordításáról, amely a maga fordítói
koncepcióján belül remeklés. A leg-
nehezebbet tudja: önálló nyelvet teremt.
Pedig ebben a darabban nem is egy, ha-
nem két nyelven kell megszólaltatni a
szereplőket, érzékeltetve a nyárspolgárok
és lumpenelemek közti kasztkülönbség
nyelvi szakadékát. Bartos a Sawney-klán
megszólaltatására egy nem létező jassz-
nyelvet kreál, ez az adott esetben a ka-
posváriak stilizált játékmódján belül jól él
a színpadon, és kimondhatóvá teszi a
színpadra nem illő szavakat is, anélkül,
hogy kínos eufémizmusokra kénysze-
rülne.

John Arden: Élnek, mint a disznók (kaposvári
Csiky Gergely Színház)
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