
alábbis - felidézi Nádas Péter Talál-
kozásának epizódját: a fiú ott az apa
képében megeleveníti az egykori szerel-
met, a nő a fiúban felismeri az egykori
partnert, s anélkül, hogy érintkeznének,
mindketten végigélik a jelenben a múlt
eksztázisát.)

Böbe bevallani kényszerül Csilla valódi
családi származását, Hédi kinyilvánítja
eredendő gyűlöletét az egykori férj iránt,
Csilla rádöbben, hogy a lelke mélyén még
mindig az elveszett férjbe szerelmes, az
„ellenzéki tetűbe". A talányos idegen
megjelenése katarzist és félelmet kelt a
céltalanul magukra maradt és haszon-
élvező asszonyokban. A múlttal azonban
tartósan nem bírnak szembenézni, a kol-
lektív emlékezetükből ki akarják törölni az
elmúlt évtizedeket: a három nő előbb
magáévá teszi, majd megöli az idegen -
megváltó - Kozmát. Halálával a háttér
metafizikai tragédiájának áldozatai meg-
váltódnak: föltámadnak halottaikból, de
visszatérni a jelenbe, a civil életbe már
nem tudnak; Kozma meghal, nincs, aki
visszahózza őket a valódi világba; a
gyermek hiába dudál háromszor, a teher-
autó nem indul el velük.

Kornis talányos tragédiája e ponton
valódi szertartásszínházzá válik, Kozma
megölése a múlttól való megszabadulás
mitikus aktusaként jelenik meg. A konkrét
cselekvések metafizikai jelentés hordozói
lesznek. Kornis drámájának igazi
feszültségét lényegében ez adja: a való-
ságos (társadalmi) cselekvésszint szimbo-
likus jelentésaurája. Míg az előtérben
játszódik a cselekmény, a háttér figurái
élettelen természetként vesznek részt a
játékban. A strandoló nők hullákon
gázolnak át, s hulladéknak nézik az
elpusztult embereket, a civilizáció sze-
metjének. Össze is kupacolják a hullákat,
nehogy rájuk szóljon a gondnok.

Metafizikai tragédia zajlik le a szemünk
előtt. A cselekvések végbemennek, de
mozgatórugóikról nem tudunk meg sem-
mit, s pontosan azt nem tudjuk meg, mi
mit szimbolizál, s ki is ez a rejtélyes
főszereplő. A nők kérdésére - „Ki-csoda
maga ?" - Kozma így válaszol : „Én
vagyok." A bizonytalanságot mint lét-
állapotot szuggesztív erővel inkarnálja a
dráma, ám mindezekkel együtt a be-
fogadást is megnehezíti. A metafizikai sík
és a primér cselekmény egymásra vetülése
nemcsak a valóság töredezettségét,
szétesettségét, megragadhatatlanságát
jeleníti meg, hanem olykor köz-helyszerű
szentenciákká fokozza le a dráma
sokszorosan rétegezett jelentés-

tartományát. („Szétpotyogtak itten a dol-
gok" - mondja Hédi.)

Az előadás - Á c s János rendezése -
nem tudja színpadi erővel átlelkesíteni ezt
a különleges drámaszerkezetet, pedig
odaadással és alázattal nyúl Kornis
szövegéhez. A dráma kontrasztjait né-
miképp megszelídíti; a darabbeli előtér
mezítelenül heverésző asszonyait fürdő-
ruhába öltözteti. A játék domináns szóla-
mát a közvetlen-primér cselekvésszint
adja, ekképpen az előadás jobbára adós
marad a szimbolikus-metaforikus jelentés-
tartomány érzékeltetésével. S mindez fel-
tehetőleg nem a társulat színészi kon-
dícióján múlott: akárcsak Nádas Talál-
kozásának pesti színházi előadásán, itt
sem síkerült életre hívni azt a virtuális
erőteret és a képzelet színpadán jelenlevő
szellemi koncentrációt, amelyben a
polifon drámaszerkezet minden eleme
jelentést hordozóvá, élővé válhatott volna.
Az előadást mégis emlékezetessé teszi
néhány színészi alakítás, ki-váltképp
Molnár Piroska játéka: Böbe, ez a nagy
étvágyú, élethabzsoló és gátlástalan
asszony olyan szemérmetlen
őszinteséggel és drabális elevenséggel
nyilvánítja ki vágyait, hogy tudjuk, őt
még jő ideig semmiféle égi vagy földi
katasztrófa nem fogja elpusztítani. Széles
gesztusai, szétfolyó mosolyai, szexuális
falánksága hús-vér alakot, kortársi figurát
mintáznak. Pogány Judit (Hédi) csupa
rettegő alázat, félénkség, kitörni vágyó
elszántság és dac keverékéből gyúr eleven
figurát. Varga Mária (Csilla) néhol
anarchista nőbe oltott naiv gyermek,
máskor kiélt-cinikus, számító perszóna.
Máté Gábor Kozma talányosságát
érzékeltetendő szinte mindvégig tartóz-
kodó, kimért és rezzenetlen arcú idegen
marad, csak ritkán engedélyez magának
némi belső iróniát.

Flesch Andrea dísztelenül egyszerű,
kortársi ruhákba öltöztette a tragédia
létrehozóit és elszenvedőit; Antal Csaba
díszletéről első pillantásra leolvasnánk,
hogy hol vagyunk, ha nem tudnánk : ez itt
a Balaton-part.

Kornis Mihály: Kozma (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Díszlet: Antal Csaba m. v. Szcenika:
Hernesz János. Jelmez: Flesch Andrea.
Rendező: Ács János.

Szereplők: Máté Gábor, Molnár Piroska,
Varga Mária, Pogány Judit, Gőz István,
Kristóf Kata, Hunyadkürti György, Tóth
Béla, Cserna Csaba, Gecse Joli, Czakó Klára,
Nagy Mari, Nagy Adrienne, Krum Ádám,
ifj. Somló Ferenc, Kósa Béla, Karácsony
Tamás, Magyar Tivadar, Gyuricza István.

TARJÁN TAMÁS

Sörfuccs

A Levéltetvek az akasztófán bemutató-
járól

Aki dolgozott, egyék is. Üldögél egy
tagbaszakadt, kövér, pirospozsgás fér-fiú,
név szerint Koci-Dombi, és kenyeret,
szalonnát falatozik a szépen kiteregetett
piros kockás asztalkendőből. Munka után
édes a pihenés meg az evés - sugárzik
primitíven elégedett ábrázatáról, és
higgadtan szúró, bökő, vagdosó bicskája
láttán egy csöppet sem irigyeljük a
szalonnát. Még néhány harapás. Elkészült
a nagy mű, az alkotó sörözik.

Fekete Mária remeklésnek számító stí-
lus- és színérzékkel, nagy jellemzőerővel
válogatta a főszereplő - és az összes többi
figura - ruháit a miskolci Nemzeti Színház
kamaraelőadásához, Fábián László
Levéltetvek az akasztófán című darabjához.
Az ocsmányzöld rakó s alatta a Fradi-
csíkos, pizsamaszerű ing: az érthetetlenül
hosszú időre szabadságolt tömeggyilkos
eleganciája. A szétpattanó gombok közül
szőrbozontosan tolakszik elő az óriási,
kitömött pocak, az állatiasságot
hangsúlyozva. A nagy karimájú, hiún
igazítgatott kalapot negyedvonalbeli dél-
amerikai kalandorok fejéről fújta át a
kontinensek közötti szél, bár való-színű,
hogy ez a mi puccsista diktátorunk, a
„nagy" Koci-Dombi família éppen most
vezérségre emelkedő sarja nem tudja, mi
az a kontinens. Rikító piros, nagyra
csomózott nyakkendője mintegy
öntudatosan hirdetett „forradalmiságát"

szimbolizálja. A gumikesztyű amolyan
munkaruha, hiszen vérrel dolgozik. Benne
puffadt, viaszszín a kéz: a torzképszerűen
elrajzolt, riasztó voltában is bohócszerűen
láttatott figura valamely vásári
zugpanoptikum büszkesége is.

Koci-Dombi regnálása három felvonáson
keresztül tart a műfaját tekintve
„rémalomnak" mondott drámában. Ez-alatt
a diktátor - leghűségesebb bérenceitől, új
nevükön: Ter-Szem, Ter-Száj, Ter-Fül és
Ter-Orr miniszterektől támogatva - egész
népét, az úgymond boldog, egy akaratú,
önellátó „piaci közösséget" tönkreteszi,
kivégezteti. Végül már egy szál vevő sem
marad, a díszes társaság tagjai kénytelenek
maguk vásá-



rolni egymástól a máknak,
savanyúságnak, primőrnek hazudott
egyetlen árut, a vöröskáposztát. Aztán az
egymásra mind jobban fenekedő
miniszterek is fogyni kezdenek, sőt a
magát nagyon ravasznak tudó Koci-
Dombi sem kerülheti cl a sorsát, ő is
levéltetű lesz az akasztófán (ha a
nehézkes és zavaros címet jól
értelmezzük). Ám a zárókép-ben valaki
megint szalonnázik. A hóhér, aki máris a
„nép jótevője", a „rend-csináló"

szerepében tetszeleg. Alakja és öltözéke
egy fokkal emberibb, valóságosabb, mint
elődjéé volt - tehát még fenyegetőbb. Ing,
nadrág, nadrágtartó, vastag talpú cipő
kispolgári ízlésű együttese baljós zöld
árnyalatban rendeződik el. Ha ő kerül
hatalomra - és nyilván perceken belül
belihegnek érte a rang-éhes, vérszomjas
szolgalelkek, hogy zöldségesláda-
trónusára emeljék , már szó sem lesz az
előző „rendszer" néha bizonytalankodó
amatörizmusáról. Ennek a pribéknek a
ruhájához semmi nem tartozik, ami piros;
a szalonnát pedig mocskos zsírpapírból
eszi. Nem mosolyog: röhög. Röhög és
vár.

Szőke István rendező a rá jellemző ag-
resszív alapossággal, a töredékpercek és a
félbemaradó mozdulatok szerepét,
fontosságát is értő, latolgató gondossággal
komponálta meg a kezdetet és a véget.
Fábián Lászlóval együtt az abszurd drámák
egyik leggyakoribb modelljét, képletét
nyújtják: az épp a mű elején fölboruló
világrend a mű végére helyreáll azáltal,
hogy ugyanolyan, csak még kilátástalanabb,
kegyetlenebb, s hasonlóképp fölborult
világrendre cserélődik. Ez a dramaturgia
nem vala-honnan valahová tart, hanem
szinte a szabadesés törvényei szerint saját
súlypontja felé zuhan. A drámabeli
gondolkodásmód világszemlélet is egyben.
Szőke művészegyéniségéhez kiváltképp
illenek az ilyesfajta ökölbe szorított, a szó
szoros értelmében is odacsapó, a fölrázó
gondolkodtatásban és a harsány nevet-
tetésben is nyers szövegek, amelyek tűz-
vészként terjednek ki önmagukra. Tény,
hogy a rendező előadásai mindig
perzselnek, hőfokuk folyamatosan emel-
kedik; és mégis: ez a parázs és a láng-
nyelv monotóniája. Vagyunk annyira
igényesek, mi kárhozottak, hogy némi
változatosságot a pokoltól is megköve-
tőünk. Üst, szurok, rostély. Szőke jól fűt,
de egyhangúan, s néha akkor is zajosan,
amikor erre nincs szükség.

Kérdés persze, milyen minőségű iro-
dalmi alkotás állt a rendelkezésére ez-

úttal? A Levéltetvek az akasztófán ügyes,
használható, hajlítgatható ötletre alapo-
zott, egy-két epizódjában mesterien ki-
munkált példázat, ám a jelentékeny szín-
mű kívánalmainak nem felel meg. Forrás-
vidéke: a piaci kút, amelynek csorba
medencéjében tökhéj is úszkál, minden-
féle szemét és hulladék is, különösen ha
vásárnap van. Nem a sokszázados műfaj
ellen akarok hangulatot kelte-ni, hiszen
annak elevenségét, életközeliségét
egyelőre nem kezdhette ki az idő; de a
mutatványosok, bábosok, cirkuszisták
nyomdokait követő mai kikiáltás (itt: a
gyilkos, majd fasisztoid diktatúra, a nem-
is-olyan-operett-diktatúra
veszedelmeinek kikiáltása) takarékosabb
terjedelmet parancsolna. Hiába játszatja
Szőke szünet nélkül a rémálmot, mivel
nem az időből sok, hanem a gondolatból
kevés. A darab ugyanis gyorsan, előre
átlátható, fordulatai kiszámíthatók.
Figurái a szélsőségességig karikaturisz-
tikus megjelenésükkel kívülről hozzák a
jellemet, sorsot: beléptük pillanatában
megállapodottak, a későbbiekben ezért
alig érdekesek. A stílus nélkülözi a
bravúrokat, értéke a bemutatott (jobbára
lumpen) rétegek nyelvének pontos
reprodukálása. A frissebb ötletek is csu-
pán ilyen bemondások: ,,A piaci népet
szolgáljuk!"; „Csendőrtanulmányilag
tekintve a kérdést ..."

Alighanem Fábián László a vásári

műfajok vagy a földuzzasztott bohóc-
tréfák vonzásában írt rugalmas irodalmi
szövegnek, kanavásznak tartja a
Levéltetveket. A nyomtatott szövegből
(SZÍNHÁZ, 1981. december) és magából
az előadásból is kitetszik, hogy folyama-
tos figyelmet fordítottak a darab politikai
és művészeti „áthallásainak" föl-
erősítésére. Ez néhol igen tartalmasra
sikerült, másutt kialudt egy villanásban.

Leleményes kiindulópont a „piaci kö-
zösség" eszméje. Ezzel egyrészt a mű
formai eredetére is utal, másrészt a nem
konkrét térben és időben játszódó tra-
gikomikus példázatot napjaink e kulcs-
szava révén beékeli a jelenbe.
ság"-hoz bizonyos fajta szociális kép-
zettársítások is járulnak. Tersánszky Jó-
zsi Jenő jókedvű, munkátlan Kakuk
Marcija „piaci polgár", aki lebzselésének e
központi helyéről ágál „a jobbszőrűek
rendje" ellen. Használjuk a „piaci kofa",
„piaci légy" jelzős szerkezeteker, pejoráló
s kicsit mégis elismerő értelemben. A
piac a társadalmi kereszt-metszetkészítés
alkalmas (bár korántsem legalkalmasabb)
tere, a mese, a vicc, a vita, a hajba kapás
melegágya. Műfajokat éppen úgy ütköztet
vagy találkoztat, mint viselkedéseket és
szerepeket.

Jó gondolat - Kerényi József egyszerű,
intellektuálisan tömör díszletében né-hány
hatalmas hullámvonással formált-stilizált
előadásszervező elem a világ-

Fábián László: Levéltetvek (miskolci Nemzeti Színház - Játékszín). Matus György (Koci-Dombi)



(akasztó)fa. Ősi hiedelemvilágunk kor-
társi szépirodalmi művekben is gyakorta
megénekelt világfája egyfelől a parabo-
likus játék magyar megkötöttségére
asszociáltat, másfelől viszont a világ
szóval érvel. Ez a képzettársítások
második háttérfüggönye: az egyedi és az
általános is a modellbe sűrűl. Nem
szükséges a pontos megfeleléseket
hajszolva keres-ni, miként vetíthető rá a
darab a Magyar-országot - illetve a
szocialista országokat - sújtó személyi
kultuszra - de ezek a maguk remélhető
egyszeriségé-ben éppúgy benne
foglaltatnak a műben, ahogy általában
minden diktatúra veszedelme.

A világfa mint színpadi látvány is szinte
hibátlanul tölti be szerepét. Agai közt
szabályosan kivágott kerek lyukak,
kötélhurkokkal. Ezekre kötik föl a sze-
rencsétlen, majd a sorsukat nagyon is
megérdemlő áldozatokat. A világfáról
fejek függenek: valamiképp az örökevő
történelem követeli ki vétkes és vétlen
áldozatait. S ez a fa Koci-Dombi, a
puccsista diktátor rögeszmés „kísérletei-
nek" reménye, záloga is. Ezen fog meg-
teremni az a csudagyümölcs, amit „a
tudás almájának" is nevezhetnénk, ha
nem körtéről lenne szó. Fejek és körték ...
- ha nem is épp magasrendűen, de
kiviláglik, mit áldoz a „nép" a
„kísérletért".

A nép? Fábián László diktatúra-ab-

Dóczy Péter (Türüsz Baka), Lakatos István (Pecsek), Matus György (Koci-Dombi) és Körtvélyessy
Zsolt (Ficonka)

séget érzem bele, s a kocaságot: nem a
disznókövérséget, inkább azt az ügyet-
lenkedést, ami a kocavadászt is jellemzi);
Zöld Tombác, rendőrfőnök, miniszter az
előbbi személye körül (tomboló? vagy
népmesei, folklorikus összefüggésekkel is
számolnunk lehet a névetimológiában?);
Ficonka tábornok, had-ügyminiszter;
Pecsek tábornok, csendőr-miniszter;
Türüsz Baka, belbiztonsági miniszter,
akasztófára való; és: az államtitkár-hóhér.
Ezek az alakok (és a néma pribékek)
ugyancsak mind magukon viselik, így vagy
úgy, a zöld színt (sőt Türüsz Baka
olyannyira bele-feketedik, mintha nem
szelíd mai motoros lenne - az eleve zöld
Zöld Tombác viszont tavaszi fűszínben
porondmesterkedik). Ifjabb Mucsi Sándor
döngő léptekkel, bambán közlekedik, és
árnyal-tan játssza el, hogy aki elsőként
szalad a hatalmat talpnyalón kínálni, utóbb
azt adják majd elsőül a bakó kezére.
Tüske-hajú rendőrfőnöke időnként oly
kitűnő, hogy fölmerül a kérdés: nem kellett
volna valamivel többet bízni a színészi jel-
lemfestésre és valamivel kevesebbet a re-
mekül túljátszó ruhákra? Körtvélyessy
Zsolt Ficonkája az érthetetlenségig föl-
gyorsított beszéddel hozza a hadügy-
minisztert, aki persze úgysem mond semmi
lényegeset. A markáns külső mögött ott a
tanácstalanság, amely majd az ő sorsát is
megpecsételi. Az erősen ki-festett arcon - a
Szőke István rendezései-ben szokásos
dinamizmus, a folyosó-szerű térben való
gyakori rohangálás miatt - korán elindul
egy izzadságcsík. A színészi alakítástól
tulajdonképp független, ahogy ez a
patakocska a száj alatt összefutva
mindinkább elmázolja a fekete kencét. Így
folyik szét, mázolódik el a maszkélet.
Lakatos István (Pecsek) éremcsörgető
igyekezettel, ki-tüntetésektől roskadozva a
buzgólkodó csendőrt igyekszik adni, aki
nem nőtt ki a félős és veszekedős
rövidnadrág-korból. Dóczy Péter vérivó
Türüsz Bakája lenne a legosztatlanabb,
legsablonosabb figura, ha végül egy
váratlanul balsikerű írói mozdulat nem
loccsintana rá egy vödör érzelmességet.
Dóczy a lehetetlen helyzetben (a
belbiztonsági miniszter erkölcsileg jól
beolvas a diktátornak, de aztán maga is
mehet az akasztófára) hirtelen új színeket
kikeverve áll helyt. Szegedi Dezső
államtitkára az utolsó pillanatig megbújik a
„karban", hogy aztán szalonnázásakor már
teljes betonsúllyal foglalja el posztját.

Mivel ők természetesen nem, talán

szurdja is itt bicsaklik ki. A Levéltetvek újra
és újra segítségül hívott, nyilván-való
előképén, az Übü királyon természetesen
nem verjük el a port, amiért adós a proletár
ábrázolásával, s csak a kispolgárit, a
lumpent s peremen vegetálót gúnyolja ki.
A majdnem száz éve íródott nagy Jarry-
tréfa máskor, máshol, másért keletkezett. A
nyolcvanas évek végének publikuma
számára viszont súlyát veszti a hatalom
kérdését tárgyaló színmű, ha saját logikáján
belül nem keresi meg a munkás - általában
a hagyományos pozitív értelemben vett nép
- helyét. Régebben másutt írtam arról, hogy
hazai diktatúra-tragikomédiáink egyik
legjobbja, Görgey Gábor Komám-asszony,
hol a stukker? című alkotása (a letűnt
dzsentri, a gyáva értelmiségi és a
köpönyegforgató kispolgár mellett) csak a
népszínmű-parasztot és a lumpen bűnözőt
tudja fölléptetni az egyetlen ócska
pisztolytól függő nemtelen hatalmi harc
színpadára. Pedig ha valamire, arra lennénk
kíváncsiak, mit kezd a fegyverrel, vagyis a
hatalommal - a nép?

Fábián László darabjának egyik sze-
replőrétege a katonai, illetve rendőr-
államot képviseli. Bizonytalanul több-
jelentésű, játékosan hátborzongató nevük s
kiváltképp rangjuk tanúsítja ezt: Koci-
Dombi, puccsista diktátor, akasztófára való
(ebbe a kócot: a bábszerű-



az árusok, kofák, vásárlók testesítik meg a
népet? Semmiképp sem. A Szatócs, a
Bolgár és a Savanyúságos civakodó, alig
öntudatos, könnyen félrevezethető,
bátortalan és szolgalelkű emberek. Ment-
ségük az, hogy ki tudja, mióta élnek
megfélemlítettségben, szegénységben.
Egymással nem értenek szót, csak vezéri
intésre állnak össze „Ko-ci-dom-bi! Koci-
dom-bi!" kórusú tapsoló gyülekezetté.
Sorsuk az igazságtalanság példája, sze-
mükben remület; mégsem lehet sajnálni
őket. Sárkány János, az egy-két őszinte
gesztussal egyéniséget teremtő Gyarmathy
Ferenc, valamint Szemán Béla és a
csoportos szereplők játsszák a piac népét,
általában arctalanságban maradva.

Két figurája van a darabnak, akiknek
funkciója fontos - ők viszont a szim-
bolikusságba emelkednek a vaskos piaci
realitásból. M. Szilágyi Lajos Öreg tróger,
amolyan piaci mindenes, csavargó-féle
szerepében tűnik föl. Igen, ő Kakuk Marci,
csak nincs olyan jó kedve, noha egy
versezetnyi közhelyet elősorolva arról
papol, hogy a nap föl szokott kelni mindig,
a hajnal el szokott jönni mindig. Hihet-e
önmagának, mikor inkább a szalonnázók
szoktak eljönni mindig?

A szívreható csavargó mellett még
poétikusabb a Virágáruslány. Amikor már
mindenki fűnek-fának hazudja a saját
vöröskáposzta-portékáját, hogy az uni-
formizáló hajlamú diktátor magas ked-
vében járjon, ő, a lassan lebegő, szeg-
fűnek árulja a szegfűt. Bárdos Margit üres-
szépen messzire révedő tekintete arról
árulkodik: ezt a virágot, a forradalmi
szimbólumot - magát a forradalmat senki
és semmi nem tagadtathatja el. Jelenete
egyébként Az ember tragédiája virágárus
kisleányát idézi, illetve az egész kép is a
londoni szín bábjátékosbetétét,
haláltáncvízióját. A jelkép azonban nem
lehet azonos a valósággal.

Meg nem jelenő közösségként a Koci-
Dombi elleni gúnyvers szerzői, éneklői
vesznek részt a darabban. Leginkább ők a
nép. A távolból, a hangjukkal. Tetteikről
nem tudunk, sorsukat sejtjük.

Szőke István - Darvas Ferenc, illetve
Kalmár Péter pontszeríí effektusokat al-
kalmazó, „aláhúzó" zenéjétől kísérve - úgy
játszatja el a darabot, ahogy az egy Übü
kiráy-kópiához méltó. Azaz rangját,
értékeit túlbecsülve. Az erőfeszítés inkább
látszik, mint az eredmény; a terv inkább,
mint az építmény. Az előadás képi és
jelképi rendszere azon-

ban kidolgozott, hálószerűre csomózott.
Néhány utalás nem annyira merész-
ségével, mint inkább alkalmi konkrét-
ságával üt ki. A hadügyminiszter kitün-
tetései egytől egyig absztraktak, jelentés
nélküli mértani ábrák --- de megjelenik
köztük egy vörös posztócsillag is. A ko-
fajelenetben - midőn Koci-Dombiék
asszonynak öltöznek, és egymástól veszik,
vagyis nem nagyon veszik a káposztát -
kevéssé szerencsés zászlóba csavarni a
labdamellű diktátort, de ekkor a többi
jelmez is csiricsáré. Nélkülük is érthető
lenne, hogy a jelenet megfejtése érdeké-
ben nem szükséges az ötödik szomszédig
mennünk.

Tetszett néhány izzó pillanat: a bel-
biztonsági miniszter sört követelne, de ha
a piaci köztársaságban mindent a
vöröskáposzta képvisel, ő is csak egy
rothadozó káposztafejet kaphat sör gya-
nánt a Virágáruslánytól. Csikorgatja is a
fogát dühében. Hempergés, böfögés,
ütlegelés általában a jó ízlés ha-tárain
belül maradt: a puccsisták nyersen
vegetáló életszintjét, bárdolatlanságát,
kegyetlenkedését fejezte ki.

Szőke leginkább dicsérhető erénye most
- túl azon, hogy a kezdet és a vég közé
mégiscsak kifeszítette ezt a szakadékony
darabot - a színészvezetés, amely még a
halványabb alakításokból is sejlik; s
amely a főszereplő, Matus György
teljesítményében busásan kamatozik.
Matus folyamatosan, becsülettel teszi a
dolgát színházában; megbízhatósága
olykor már szürkeségnek látszik. Egy-egy
jól kiosztott szerepben aztán megmutatja
tehetsége teljét. Jelest érdemelt Boris
Vian Mindenkit

megnyúzunk című darabjának Apa-
alakjában, kiválót produkált a Per Olov
Enquist

írta A tribádok éjszakája Viggo Schiwé-
jeként. Ennek a Koci-Dombinak pedig a
legalkalmasabb „gazdája". Mozdulatainak
beosztottsága, kissé lelassított volta,
arcjátékának a mindenkori helyzethez
való gyors (de egy villanással azonnal
kommentált) igazodása mindent elbeszél
arról a hitvány emberről, aki bér-
gyilkosnak indult, ám a körülmények -
azaz a tábornokok - összejátszása és a
piaci nép gyöngesége folytán fölkapasz-
kodhatott a - vílágfára. Ahhoz is van
eleje, türelme, ijesztő mézesmázossága,
hogy hazug ünnepi szónoklat okból és
még hazugabb perbeszédekből vett szó-
noklattirádákat - melyekből a kelleténél
több akadt Fábián tollára - külön-külön
megrágva „elfogadtassa" a nézőkkel.
Egyet azonban ő sem képes elhitetni:
hogy a mai diktátorok is olyannyira
ügyetlenkedők, képzetlenek, mint ez a
gyorsan tanuló, de dilettáns Koci-Dombi.

Valószínű, hogy a helyenként szel-
lemes, találó Levéltetveket alaposan kur-
títani célszerű lett volna. Elképzelhető,
hogy Szőke István derekas munkája
kevésbé rohamszerű közelítéssel több je-
lentésréteget tudott volna föltárni. Az
pedig bizonyos, hogy e dráma ott kez-
dődik, ahol befejeződik. A második
szalonnázónál.

Fábián László: Levéltetvek az akasztófán
(miskolci Nemzeti Színház - Játékszín )
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