
méghozzá valami őserejű, valamiképp
mitikus figurára, hiszen ebben a beállí-
tásban Lulut, a bukott mítoszt egy új
mítosz tapossa el: a brutális, arc nélküli
erőszaké, amely ugyanúgy válogatás
nélkül gyilkol, mint virágkorában Lulu,
csak más eszközökkel. Egy népszerű
popénekes, mint a modern mítoszok és
kultuszok inkarnációja, erre elvben való-
ban alkalmas választás is lenne - ha az
adott popénekes csak annyira is tudna
játszani, hogy legalább önmaga image-át
színpadon megjelenítse. Hiszen Csiszár
Imre jobban tudja a kritikusnál, hogy
legalábbis színpadon színészi erő nélkül
„civil" önmagát sem hitetheti el senki.
Földes László nem színpadi jelenség, csak
natúrszereplő, aki nem eszköztelenségével,
hanem eszköznélküliségével rí ki ebből a
maximálisan kidolgozott elő-adásból. S
ami igazán különös: színpad-ra lépve
énekhangjához is kétség fér. Az előjáték
az előadás leggyengébb pontja, mintha a
rendező szándékosan hermetikussá akarta
volna tenni: a dalszövegből (Eörsi István
új fordításának egyik remeklése) alig
érteni valamit, a menazséria felvonuló
„vadjai" pedig arc nélküli, kusza
felvonulásban mosódnak eggyé. Ha
Csiszár naiv szimplifikálásnak érezte,
hogy Wedekind dr. Schönt tigrisnek cí-
mezi, Gollt medvének, Alwát majomnak és
Schwarzot - ha jól fejtem a talányokat ---
tevének, akkor el kellett volna hagynia az
előjátékot, bár mindez nem naivabb Lulu
kígyói mivoltánál, ami viszont legalább
világossá válik.

Furcsamód az egyetlen komoly gáncs
került a végére, nyomatéknak. Ezért csak
arra kérhetem az olvasót: vessen még egy
pillantást az írás elejére. Köz-ben
december 14. lett: ez a miskolci Lulu
eddig a szezon legjobb előadása. És ha
esetleg hasonlóan jók, netán még jobbak
követik is, ez nem árthat neki: az előadás
máris helyet foglalt az elmúlt időszak va-
lóban jelentékeny színházi teljesítményei
között.

Frank Wedekind: Lulu (miskolci Nemzeti
Színház)

Fordította: Eörsi István. Díszlet: Csiszár
Imre. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Márta
István. Rendező: Csiszár Imre.

Szereplők: Fehér Tibor, Blaskó Péter, Mi-
hályi Győző, Bregyán Péter, Csapó János,
Gáspár Tibor, Kuna Károly, Teszáry László,
Igó Éva, Fráter Kata, Szabados Ambrus,
Bus Erika, Gyarmathy Ferenc, Sárkány
János, Milviusz Andrea, Földes László m. v.

NÁNAY ISTVÁN

Egy eszményi rab
lázadása

Az Emigránsok
a szolnoki Szobaszínházban

Slawomir Mrozek nagyon részletes és
precíz szerzői instrukciókar írt a kétsze-
mélyes Emigránsokhoz, nemkülönben
roppant érzékeny egyensúlyt teremtett az
értelmiségi AA és a munkás XX szerepe,
gondolatai, igazságai és tévedései között.
Az egyensúly felbillentése, illetve az inst-
rukcióktól való jelentősebb eltérés azzal a
veszéllyel jár, hogy módosul a darab
lényege, mondandója.

Árkosi Árpád mindkettőt megtette:
hagyományos színpad helyett körszínpadi
körülmények között játszatja a dara-bot, s
az előadás hangsúlyát egyértelműen az
XX figurára helyezte át. Ez a rendezői
döntés kétségkívül megváltoztatja a mű
kiegyenlítettségét, de azt a hiányérzetet,
amit néhány motívum le-gyengítése okoz,
ellensúlyozza azaz érzel-mi, indulati
többlet, ami hitelesíti az elő-adásnak a
nézőhöz szóló mondandóját.

A Szobaszínház négyszögletes játékterét
- egy szűk járástól eltekintve - teljesen
körbeüli a közönség. ltt tehát nincs
semleges terület, nincs hová visszahúzód-
nia a színésznek akár csak pár perces la-
zításra vagy újra feltöltődésre. Ebben a
koszlott, oszlopok által kijelölt, dróthá-
lóval fedett szobában nemcsak egymás
előtt meztelenednek le lelkileg a szerep-
lők, hanem a falakat helyettesítő nézők
előtt is. A lichthof aljára szoruló, ablak-
talan odúban - ahová napfény helyett csak
az emeleti W.C.-k ablakaiból kiszűrődő
lámpafény dereng be, ahol a cső-kígyók a
ház, a külvilág minden zaját fel-erősítve
közvetítik - két vegetáló életmódot
folytató férfi között egy hátborzongató
kísérlet zajlik.

Árkosi ezt a kísérletet állította az elő-
adás középpontjába, számára a darab
alapkérdése nem annyira az emigránslét
problémavilága, inkább a szabadság vagy
rabság dilemmája. Így fogalmazza ezt meg
AA, amikor a pénzét kétségbeesetten
számoló XX-nek - akit a hazatérés vágya
éltet - bebizonyítja, hogy soha nem fog
hazamenni:

„Együtt van már a kis kertes házra való?
Miért ne gyűjthetnél hát még, egy kicsit
nagyobb házra, egy kicsivel nagyobb
kerttel? Olyan egyszerű, csak el

kell halasztani a hazatérést egy hónappal,
még kettővel... Aztán még nagyobb házra
és még szebb ker t r e . . . Így fogod tovább
halogatni a hazatérést, mert mi-nél több
lesz, annál többet akarsz."

És ez annak a következménye, hogy „rab
vagy. (. . .) Így vagy úgy, mindig rab
vagy, és nincs számodra szabadulás. A
szabadság az, hogy az ember maga
rendelkezik önmagával. De veled mindig
valaki vagy valami más fog rendelkezni.
Ha nem az emberek, akkor a tárgyak. (. .
.) A tárgyak rabjának lenni, ez
tökéletesebb rabság, mint a börtön. Ez
tényleg eszményi rabság, mert itt már
nincs semmiféle külső erőszak, semmi
kényszer. Itt már maga a rab lélek terem-ti
önnön rabságát, mert kívánja a rabságot".

A kísérlet lényege az, hogy AA-nak
sikerül-e felszabadítania XX-et az „esz-
ményi rabság" állapotából vagy nem, de a
tétje kettejük élete, vagy ahogy AA
mondja, az, hogy „vagy mind a ketten
emberek vagyunk, vagy egyikünk se".
Mert ez a két ember különbözőségük
ellenére is - össze van kötve. Összeköti
őket a közös sorsuk, egymásrautaltságuk,
anyanyelvük, nemzeti hovatartozásuk,
más-más szinten megélt, de hasonló
idegenségük az adott társadalmi közegben.
Szükségük van egymásra, s nemcsak azért,
hogy AA kifizesse XX helyett a lakbért és
megossza vele ételét, vagy XX
lámpaernyőt csináljon AA kérésére,
hanem mindenekelőtt azért, hogy ha
egymást marva is, de elviselhetővé tegyék
egymás és önmaguk számára az életet.

A szolnoki Emigránsok értelmezését eleve
megszabta a szereposztás, az, hogy kik
adják ebben a térben egyéniségüket a két
szerephez. Kovács Lajos (XX) és Holl
István (AA) rendkívül érzékenyen élik a
munkás és az értelmiségi életét, de ami az
alakításuk egyik legfinomabban megoldott
vonása, az éppen a két férfi szemérmesen
gyengéd gondoskodása a másikról. Kovács
XX-e az egészségesebb, az erősebb, de a
mozdíthatatlanságából tragikusabban
kibillenthető egyéniség. Holl AA-ja
hiperérzékeny ember, akinél a zajok, a
szagok, a külvilág ingerei szinte beteges
rohamokat váltanak ki, ugyanakkor
tudatos és önfegyelemmel rendelkezik, Az
XX és AA közötti heves összecsapások
hol az egyik, hol a másik férfit hozzák
megalázott, kiszolgáltatott helyzetbe, s
ezeket a szituációkat a két színész úgy
oldja fel, ahogy ez az egy-mást apró
rezdülésekig ismerő barátok,



Mrozek: Emigránsok a szolnoki Szobaszínházban AA: Holl István XX: Kovács Lajos (Szoboszlai Gábor felvételei)

társak között természetes. Például ami-kor
AA a zajoktól kiborul, Kovács hideg
vízzel mossa le Hall fejét, kéretlenül, mint
aki tudja, ilyenkor mi a teendő. Amikor
viszont XX lesz mélabús a karácsonyi dal
hallatán, Holl úgy köti fel XX kérésére a
nyakkendőjét, hogy érezteti: neki sincs
éppen jókedve, de társának ezúttal
nagyobb szüksége van a vidámságra, hát
bohóckodik egyet. Ezek az akciók magától
értetődő természetességgel következnek a
legvadabb össze-veszések és kiabálások
után is, mert mélyen humanista tartás
érződik a színészek megnyilvánulásaiból.

Ez a tartás ad hátteret ahhoz az ön-és
egymást gyötrő processzushoz, amely-nek
során AA tudatosan és kegyetlenül juttatja
el XX-et önmaga helyzetének fel-
ismeréséig. Már az első összecsapásuk -
amely XX játék állata miatt alakul ki - úgy
van felépítve, hogy Holl érezteti: tudja,
társa miért félti oly nagyon az állatot. AA
hecceli XX-et, elveszi játékát, s azt
próbálgatja, meddig lehet a húrt feszíteni.
Ekkor még nem érett meg a helyzet ahhoz,
hogy kiugrassa a nyulat a bokorból, de az
új évet köszöntő ivászat után, amikor
mindketten kiadták titkaikat egymásnak,
amikor végigvették a lehetséges
magyarázatokat, ki miért marad a másikkal
egy fedél alatt, ami-kor eljátszanak a
gondolattal, ki lehetne a másik
provokátora, amikor AA több oldalról
bebizonyítja XX-nek, hogy a lényeget
tekintve köztük, az ideiglenesen és az
örökösen hontalan között nincs különbség,
amikor XX tehetetlen dühében, érezvén,
hogy szorul körülötte a hurok,

a rövidzárlat sötétségét felhasználva bru-
tális megoldásra ragadtatná magát, majd
elkeseredetten csomagolni kezd - ismét
kézbe kerül a játék állat. De most már AA
nem kegyelmez XX-nek, felhasítja az állat
hasát, és kihull belőle az összekuporgatott
pénz. Miközben XX számolgatja
vagyonát, vajon társa nem rövidítette-e
meg, elhangzik a végső érv a rabságról. S
ekkor következnek az előadás
legfontosabb pillanatai : XX összetépi a
pénzét. Ez a gesztus színpadon látva is
roppant erős, de a Szobaszínház intim
közegében megsokszorozódik az akció
hatása. Ráadásul a rendező rendkívül
hosszan kitartja az epizódot.

Kovács kezdetben az indulattól ve-
zérelve tépi-szaggatja a bankjegyeket, s
Holl megrendülten, mint aki nem hisz a
szemének, nézi társát. Aztán Kovács
mozdulatai egyre mechanikusabbak lesz-
nek, s a színész egész lényén, főleg a sze-
mén, látszik: XX csak nagyon lassan is-
meri fel tettének súlyát és következmé-
nyeit. A jelenet sokkal hosszabb ideig tart,
mint amennyit a szituáció pszichikai
töltése indokolna. Nyilvánvaló a rendezői-
színészi szándék: a jelenet bizonyos
értelemben sokkoló hatását a nézők
tűrőképességének határáig kell fokozni,
hogy a közönség is átélje XX döntésének
fontosságát. Holl értelmiségije nem
próbálja lefogni társa kezét, hagy-ja, hogy
az módszeresen végigcsinálja a pénz
rabságából való kiszabadulását, és
visszazuhanjon a nagy kísérlet előtti meg-
keseredettség, tehetetlenség állapotába.
Összetépi ugyan a kéziratlapokat - nagy
művének állítólagos vázlatait -, de tu

lajdonképpen nem búslakodik. Mint ahogy
a kísérlet sikerének sem örül. Tudomásul
veszi XX viselkedését, és ismét levonja a
következtetést: igaz, hogy XX fellázadt a
pénz rabsága ellen, de a lényegen ez nem
változtat, így se, úgy se megy haza. Ezzel
AA szinte sugallja XX-nek a megoldást,
véget kell vetnie ennek az életformának.
De erre XX csak úgy képes, ha meghal.
Ám XX-nek nincs ereje a tett
végrehajtására.

Árkosi itt egyértelműen komikussá teszi
a groteszk jelenetet. Ahogy Kovács Lajos
lóg egy csőre tekert villany-dróton, s
himbálózik, inog alatta a szék, s közben
közösen fogalmazgatják a búcsúlevelet, az
egyértelművé teszi: lehetetlen a tragikus
vég. XX újra fogja kezdeni a robotot, s
AA továbbra sem tudja megtalálni helyét a
társadalomban, célját, értelmét életének.
Tudja, hogy az XX-ekre mindig szüksége
lesz a közösségnek, mert a kétkezi munkát
valakinek el kell végezni, de rá, az értel-
miségire, a gondolkodóra, az összefüg-
gések feltárójára nincs szüksége a társada-
lomnak. Ezért az ő perspektívája tragi-
kusabb, mint XX-é. Mégis neki kell
vigasztalnia társát.

Az előadás egyik legnehezebb, s egy-ben
legfontosabb része AA befejező mo-
nológja. Ennek értelmezése visszamenőleg
minősíti az előadás egészét. A szolnoki
előadásban nem lehet úgy meg nem
történtté tenni a végső eseményeket, ahogy
a kisebb összeütközések esetében ez
rendre bekövetkezett, valamint annak
lehetősége is kizárt, hogy egy rutin este
„szertartásait" celebrálják a résztvevők -



ennek a tér, a színészi intenzitás az első
pillanattól kezdve ellentmond. Itt A A
szavai nem jelenthetnek igazi kiszaba-
dulási, hazameneteli esélyt XX-nek.
Mindkettejük vágyálmai szólnak Holl
kopogós, érzelemmentes mondataiban.
Kovács XX-éről nem tudni, alszik-e vagy
csak tetteti az alvást, esetleg ébren, szót-
lanul hallgatja AA vigasztaló szavait arról,
hogy hazamegy, s nem lesz rab sem ő, sem
a gyerekei.

Az előadás nem ad határozott és főleg
megnyugtató választ a darabban feltett
kérdésekre, a válaszadás a néző dolga is,
hiszen a kiélezett kérdések a néző kérdései
is egyben.

Ismét rendkívül erőteljes, felkavaró
előadás született a Szobaszínházban.
Árkosi Árpád darabértelmezése konzek-
vens, még akkor is, ha bizonyos hang-
súlyáthelyezések, megoldások a koncep-
ción belül vitathatók. Az előadást és a
rendezői elképzelést gyengíti, hogy AA
figuráját kissé patologikusra formálták, s a
darab gondolatainak általános érvényét
szűkíti, hogy a rendező - az írói szándéktól
eltérően - felerősítette a figurák lengyel
voltára utaló momentumokat (lengyel
vodkásüveg, lengyel himnusz, XX balta
helyett feszülettel akarja agyoncsapni AA-t
stb.).

A térképzésből adódó konzekvenciákat
sem gondolták mindig végig. A naturalista
hűségű szobaberendezés minden részlet
funkcionális és a szöveggel szinkronban
lévő hitelességét követeli meg. Ha Kovács
Lajos úgy önti le Hollt, hogy a v íz a
közelben ülőkre spriccel, ha fő a teavíz, ha
minden az, ami a valóságban, akkor nem
engedhető meg az - a darabban nem is
szerepel! -, hogy XX részegségében a
nézők mellett álló vödör-nél illusztrálja a
hányást (félreértés ne essék, nem a
fnziológiai folyamatot hiányolom, épp
ellenkezőleg, az ötletet nem tartom
ideillőnek), s nem lehet vodkát inni, ha a
szövegben konyak hangzik el, és így
tovább.

Az sem hallgatható el, hogy a kétórás
előadásnak nem minden része egyformán
intenzív, s a pénzösszetépést követő fo-
lyamatok és váltások erőtlenebbek, el-
sietettebbek, mint az azt megelőzőek, s a
befejező monológ egyértelmű értelmezése
is elmarad.

De ezek a megjegyzések sem módosí-
tanak azon, hogy két kivételesen erős,
meggyőző és hiteles alakítás született. A
darab áthangolásából adódik, hogy Kovács
Lajosra jutnak a nagyobb terhek, s ő azzal
az érzékeny azonosulási

képességgel, amelynek kiemelkedő példája
volt például a Moier-szerepe is, oldotta
meg ezt a feladatot. Mindig veszélyes, ha
egy színész a fizikai adottságai-hoz,
alkatához nagyon közeli figurát ját--szik,
mert könnyen megelégedhet a csak a külső
jegyekből építkező szerepformálással.
Kovács Lajost is fenyegethette volna ez a
veszély, de az ő alakításának éppen az a
legfőbb erénye, hogy legtöbbször sikerült
XX lényének legmélyére ásnia a
színésznek, a színész és a figura fizikai
alkata között létrejön az ilyen ala-
kításoknál nélkülözhetetlen distancia.
Váltásai kitűnőek, a legemlékezetesebb
azokban az epizódokban, amelyekben fö-
lénybe kerül AA-val szemben. E fölény-
ben agresszivitás, a józan ész diadala, az
okosabbon kifogók öröme s a bizonyta-
lanság, hogy társa mikor fordítja ismét
ellene az érveket, együtt és egyszerre
jelenik meg.

Nagy öröm látni, hogy Holl István
milyen koncentráltan, erőteljesen és ér-
zékenyen formálja meg AA-t . Számára
jutott a kevésbé látványos, ámde össze-
tettebb feladat. Ebben az előadásban AA
válsága háttérbe szorul, inkább csak ér-
zékeltetnie kell a színésznek, s elsősorban
az XX életében bekövetkező változások
kiváltójának, előidézőjének, kata-
lizátorának kell lennie. Holl István példás
fegyelemmel és ökonómiával építi fel a
bonyolult figurát. Kitörései - melyek az
előadás egészében túlzottnak tűnnek -
önmagukban sokkoló erejűek, ugyanakkor
finom férfilíra hangján szólal meg, ha nagy
ritkán a múltjáról beszél. Alakításában a
rejtőzködés, a vissza-fogottság, az
önfegyelem dominál, mindig többet sejtet,
mint amennyit kimond, megmutat.

Antal Csaba díszlet-szobaterve egészé-
ben is, részleteiben is illúziókeltő, a ter-
vező megoldotta azt, hogy a más színpadi
formára érvényes mrozeki instrukciók
ebben a közegben is igazolódnak. Jelmezei
már nem ennyire találóak, AA bordó
garbója és házikabátja nem szerencsés, és
a kellékvilág sem minden szemponthól
átgondolt. A vodkásüveg-probléma ellen-
példája az az igyekezet, ahogy a külvilág
érzékeltetésére francia tárgyi világot pró-
bál a tervező és a rendező teremteni, de ez
éppen úgy szűkíti a darab érvényességét,
mint a lengyel utalások.

Slawomir Mrozek: Emigránsok (szolnoki
Szobaszínház)

Fordítatta: Balogh Géza. Díszlet- és jelmez-
tervező: Antal Csaba. Rendezte: Árkosi Árpád.

Szereplők: Holl István, Kovács Lajos.

GY. P.

„Farkasok órája"

A tribádok éjszakája Kaposváron

Ha az emberi szabadságért folytatott küz-
delem kényszerből ugyan, de mindössze a
nemek viszonyának területére korláto-
zódik, akkor elkerülhetetlen, h o g y a
veszteség kettős ne legyen: férfiak és nők
viszonyából így elveszhet a szerelem, a
szexualitás öröme, e képesség súlyának-
terhének természetes elviselésével együtt
talán a szabadság megteremtésének - ál-
talános - lehetősége is.

A nemek modern háborúját centrumba
állító művet, Per Olov Enquist A t r ibádok

éjszakáját a kaposvári Csiky Gergely
Színház stúdióelőadásán ezúttal Máté
Gábor rendezte. Enquist lassan nem-
zetközi hírre szert tevő művét Magyar-
országon az elmúlt években kétszer is
játszották, először Miskolcon, utóbb Pes-
ten a Várszínházban.

Ez az előadás Kaposváron a színpadon
zajlik. A közönség tehát ezúttal ott ül,
ahol egyébként színészei állni szoktak, s
amikor lassan felbúzódik a vasfüggöny,
velünk szemben az elhagyott és üres né-
zőtér félhomálya tűnik fel: a leborított
széksorok között egy sötét férfi (Strind-
berg) üldögél, és lassan elindul felénk.
Máté Gábor azzal, hogy nézőt és színészt
egyaránt felvitt a színpadra, megszüntette a
nézőtér és játszóhely konvencionális ha-
tárát, amint erre utalt a fenti kezdettel is.
Így az előadás lényegi kérdése az a már-
már nyomasztó fizikai közelség, amely
színész és néző között ezen a késő estén
létrejön. E döntés elkerülhetetlenül sze-
mélyessé teszi az előadást, és szinte le-
hetetleníti az üres játékot, a konvenció
szerinti játékmódot: a közelség ezen fo-
kán a színész érzéki realitása, a velünk
szemben álló személyessége már önma-
gában véve is kihívás. Mindez természe-
tesen az átlagosnál nagyobb terhet ró a
színészekre is, amint az átlagosnál na-
gyobb szerephez juttatja a közönséget,
hiszen egy-egy váratlan, heves vagy csak
egy kicsit ellenséges reakció azonnal be-
épül az előadásba. A rivalda megszünte-
tésével tehát a rendező vállalja, hogy ját-
szók és nézők ilyeténképp alakított vi-
szonyának megfelelően szinte minden
előadás más-más hangnemben adható és
adandó elő.


