
Ferde ház

Az évad első felében volt még egy
bemutatója a győri színháznak. Igaz, hogy
nem a nagyszínpadon, hanem a Széchenyi
Művelődési Központban. Itt kerülnek
színre a kísérletező jellegű, mai témájú,
szűkebb teret követelő darabok. Beleillett
tehát a színház elképzeléseibe Gerencsér
Miklós Ferde ház című színműve, melyet
eddig csupán a Déryné Színház tűzött
műsorára néhány évvel ezelőtt. A téma is
elevenünkbe vág: a lakás. De minden
egyéb érdektelen. Az, ahogy a négylakásos
házat felépítő nagycsalád megunja a
nyugalmat, és műproblémát konstruál
maga köré. Az, ahogy az adósságoktól
való szabadulás ürügyén áruba bocsátja
alig élvezett kényelmét, hogy újra
belevágjon az erőt és idegeket nem kímélő
újabb építkezésbe. S ahogy e
hercehurcában tönkremegy a család. A
nem tipikus élethelyzet álkonfliktusokat,
döcögő dialógusokat, újból és újból a
kiindulóponthoz visszakanyarodó törté-
netet eredményez. A színműből hiányzik
az életszag. Hiába tesz meg az életre keltés
érdekében mindent Gágyor Péter rendező.
Jószerivel csak a szemvillanások, a
félmozdulatok, a hosszú percekig kitartott
némajátékok teremtenek reálszituációkat.
S ez egy színdarabnál édeskevés.
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ERDEI JANOS

Élni és játszani

- Anouilh-dráma Miskolcon
és a Józsefvárosi Színházban -

„legyetek azért okosak, minta kígyó,
és szelídek, minta galambok."

Mt. 10,16

Egy majd kétszáz éves folyamat kitelje-
sültét örökítik meg Jean Anouilh drámái.
A pusztító Szent Szövetség Európája -
Kornis Mihály megfogalmazásával szól-
va - „a lehető legszomorúbb restauráció"
színtere volt. Azóta a hajdanvolt Európát
régészek és hivatásos gyilkosok futóárkai
dúlják fel. Életünk színtere ez-által
drámai módon megváltozott. Az idők
szeszélyével együtt változó tudományok
ugyanis elmetszették a jelent a múlthoz
rögzítő hagyomány kötelét. A talajvíz
mocsaráig tépett kontinens mélyéből
pedig „a züllött Rómát és az ál-szent-
bürokrata Bizáncot" hagyták atyáink
életre kelni. E kétszínű világban csak
szabálytalanul lehet élni. A hajdani út
követését, az imitációtól meghatározott
életvezetéseket áthághatatlannak látszó
torlaszok és fullasztónak vélt pocsolyák
kerülgetése váltotta fel. Az élőkre rótt
távok teljesítése azóta egyedül az utasok
ügyességének bizonyítéka, de semmi-
képpen sem példaszerű. Az akadályok
elhelyezkedése ugyanis halott világok
holt logikáját követi, s ezáltal hollétük
csak valószínűsíthető - és megtapasztal-
ható. Ami tehát az egyik úton sikeres cse-
lekedet, az egy utcával arrébb, egy másik
ember életében már nyugodtan eredmé-
nyezhet akár gerinctöréssel is járó zuha-
nást. A romlakók élete tehát nem általá-
nosítható. Ugyanis nem élet: vegetáció.
Jean Anouilh ezen egyre abszurdabbnak
látszó folyamat mértékét igyekszik meg-
határozni. Azt az utat követi, melyen szá-
zadunk gondolkodói közül az egziszten-
cialisták jártak. Bölcseletben járatlan
olvasókat talán elriasztó megfogalma-
zással szólva, a szekularizált értékek
(újra)transzcendálására tesz kísérletet.
Ártatlan kis Galambját (colombe =
galamb) így védi az értékvesztés tényébe
beletörődött szereplője: „Miért akarjátok,
hogy a szerelem egy életen át tartson,
miért érdekel benneteket az örökké-
valóság?"

Anouilh hőseinek a magyar színpado-
kon eleddig nem volt szerencséjük. Meg-
jelenésüket a kritika enyhén szólva fa-

nyalogva fogadta. Az 1942-ben keletke-
zett és most Szűcs János rendezésében
Miskolcon színre került Éurüdikén kettős
átok látszik ülni. Az 1984-es, gyakor-
latilag visszhangtalan Odry színpadi be-
mutatót megelőző produkciókon
(visszafelé haladva: Veszprém 1982,
Kecskemét 1969, Magyar Rádió 1966) a
kritika nemcsak azért verte el a port, mert
„el-öregedett a darab mitológiája" (pont
most?!), hanem - és főként - azért is, mert
messzi alatta maradtak a Művész Színház
azóta legendássá magasztosított 1946-os
előadásának. (Főszerepben Tolnay Klári
és Darvas Iván.) Ám ha meg-nézzük a
korabeli kritikákat! Megtudhatjuk ugyan,
hogy a „darab főpróbáján egy akadémiai
növendék felvágta az ereit", ám a
tudósító azonnal biztosít is bennünket,
hogy mindez „természetesen" aligha a
darabnak, sokkal inkább a leány elő-
életének lehetett következménye. Mert a
darab mondandója abban foglalható össze
- írja egy korabeli kritikus -, hogy „jó a
halál és rossz az élet, ami a második
világháború danse macabre-ja után leg-
alábbis - költői túlzás". Henry úr, aki a
darabban magával a halállal azonos,
valóban arra biztatja a kedvesét akkorra
már kétszeresen elvesztő Orpheust, hogy
nézzen alvó és horkoló apjára: „- (...)
Nézd meg jól! Vannak, akik azt hiszik,
hogy ha egy arc megcsúnyul, az a halál
iszonyú műve. Milyen tévedés! Éppen
ellenkezőleg, az a szörnyű, ha az ember
ez alatt a szakáll, cvikker, méltóságteljes
külső alatt megpróbálja megkeresni a
tizenöt éves fiú arcának kifejezéstelen,
lágy, karikatúraszerű, de még érintetlen
vonásait. Ez az élet iszonyú műve. (...)
Nézd meg jól ifjú apádat, Orpheus, és
gondolj rá, hogy Eurüdiké vár."

Valóban ezt mondja a darabban a Halál,
és sikerül is elcsábítania az ifjú és naiv
Orpheust. Azonban egy szereplő néhány
mondatát összetéveszteni a darab
egészének mondandójával, az a lehető
legsúlyosabb hiba! Ha ezt a hibát
ráadásul a darab rendezője követi el -
miként történt ez Miskolcon -, úgy szinte
csak a csoda mentheti meg az elő-adást a
bukástól. Hogy ez a csoda Miskolcon
bekövetkezett, annak számos össze-
tevője van. Elsőül kell említeni Székely
László díszletét. A fekete műanyaggal
borított színpad jobb oldalát, rézsút
egészen a hátsó függönyig, mahagóni-
keretekbe foglalt üvegfal határolja. Hátul
hatalmas, mennyezetig érő tükörfal. A
színpad jórészt üvegből és sejtelmes
drapériákból készült bal oldala szintúgy



eddig a tükörig szűkül. (Hibája a díszlet-
nek, hogy a színpad hátsó harmadát elta-
karja a bal oldalon ülő nézők elől!) A
hátsó részben közvetlenül a tükörfal
előtt egy csillogó-villogó pénztárgép áll
egy rövidke pulton. Mögötte ül a „Szép
kasszírnő", akit profilból, combján szét-
hajtott vörös szoknyácskájában látunk.
Ot kávéházi asztal, simára vasalt nehéz
barna terítőkkel letakarva - mindegyiken
váza és virág - alkotja még a díszletet,
mely pillanatok alatt átalakítható. A jobb
oldali üvegfal behajtásával a tér üvegfalú,
a nézőtér felé táguló, trapéz alakú szo-
bává szűkül. A szoba bal oldalába ilyen-
kor franciaágy kerül, s a jobb első kávé-
házi asztal székeivel együtt a színen
marad. A világítás változtatásával az
áttetsző üveg tükörré változik. Olyan ste-
ril rend és tisztaság izzik, hogy atmoszfé-
rájával újra és újra elfedi az előadás
gyakori üresjáratait. Ezt az atmoszférát
fokozza az üvegfal mögött sétáló-lesel-
kedő, rendkívül pontosan mozgatott tö-
meg. A koreográfia a színlapon fel sem
tüntetett Sipós Márta munkája. (Vagy
nagyon-nagyon rövid idő alatt sikerült
egy igen jó tánckart újraszerveznie, vagy
- ami szinte még nagyobb művészet -
határtalan pontossággal tud számolni
táncosai - valószínűleg - korlátozott
képességével. Magyarul nem egy „zse-
niális" koreográfiát készített, hanem a
táncosainak írt egy olyan táncot, amit be
lehetett és be is tudott tanítani.) Ilyen
keretek között zajlik tehát az előadás.
Maga a történet meglehetősen egyszerű
és ismert is:

Egy vidéki restiben találkozik az épp
apjával szakító muzsikus egy vándor-
trupp színésznőjével: szerelem első lá-
tásra. A fiú nem utazik el apjával, a lány a
truppal: szobára mennek. Reggel a lány,
Eurüdiké, levelet kap. Mint később kide-
rül, a társulat impresszáriója írt neki, aki
mellesleg a lány szeretője is, és a lány
elmenekül. A buszon szerencsétlenség
éri, meghal. Ekkor avatkozik a történetbe
az eddig is meg-megjelenő titokzatos úr,
Henry, aki maga a Halál. Visszaadja Or-
pheusnak Eurüdikét, de az ismert feltéte-
lek mellett. Az újratalálkozással válik
egyértelművé, hogy ez a világ már nem a
szerelem földje, a „meggyalázott szere-
lem világa" ez: az impresszárió addigi
célzásaiból fölsejlő múlt oly szégyenle-
tes, hogy ezáltal már vállalhatatlan is, a
partner számára pedig egyszerűen elvi-
selhetetlen. Orpheus még hajnal előtt
Eurüdiké arcába néz. Még rövidebben
összefoglalva: az élet kényszereinek és

törvényeinek engedelmeskedve (e világ
most létező törvényeinek és e világ most
létező kényszereinek!)-az ember képte-
lenné lesz a szerelemre, mely személyek
viszonya lévén, a társadalmi viszonyaik
megszemélyesítésére („realizálására") fe-
csérelt lelkek számára túl nagy feladat.
Ami a színpadon még hátravan, az egy
rendkívül okosan és hatásosan megírt
felvonás, a negyedik. Orpheus végül a
Halálnak adja magát, hogy megkaphassa
Eurüdikét. S a nézőt egy teljes gyötrel-
mes felvonás emlékezteti arra, amit fel-
adni és ezáltal feledni kényszerül: a
szerelemre.

Szűcs János rendező a díszlettervező
és a díszletekhez illő, dekoratív ruhákat
tervező Kónya András segítségével meg-
ismétli a romantika majd' kétszáz éves
gesztusát: a megváltozott viszonyok kö-
zött már pusztító értékeket a múltba
vetíti. Azonban nem a régmúltba, a kö-
zépkorba, hanem a kelet-európai álmok
sosemvolt Párizsába. Ennek a koncep-
ciónak következményeként tisztul akvá-
rium szépségűvé az a „vidéki resti", ame-
lyik a szerző utasítása szerint „megko-
pott, bepiszkolódott", „nyűtt". Es ami
sajnálatosabb, maga a történet is megszé-
pül, kilúgozódik, gyakorlatilag értelmét
veszíti. A rendezői felfogás szerint „ily
regényes dolgok" - hol a jóságos halál
intézi a boldogtalan szerelmesek sorsát -
nem ám „vidéken", csakis Párizsban tör-
ténhetnek. Ezáltal azonban Anouilh ro-
mantikán túllépő gesztusa, mellyel a
védendő érték(ek)et, a szerelmet egy
bölcseletileg ugyan fölötte bizonytalan,
de új, sejtelmes életre galvanizált metafi-
zika birodalmába csempészi vissza, nos,
ez a gesztus megsemmisül. A rendező
dolga, hogy miként értelmezi a darabot -
mondhatjuk erre, s ez így is van, azonban
ennek az értelmezésnek esztétikai követ-
kezményei vannak! Az eredeti dráma
szomorú, katartikus, kétségbeejtő befe-
jezése, melyben kiderül, hogy a jó, a sze-
relem választása a lehető legförtelme-
sebbnek, a halálnak választása is, nos, ez
a lesújtó, kétségbeejtő befejezés enyhén
szólva is happy enddé magasztosul. Pon-
tosabban fogalmazva, az előadást addig
is elöntő szirup a negyedik felvonásra
giccsé sűrűsödik.

Anouilh hihetetlen érzékenységgel
megírt darabja, mely épp a második
világháború danse macabre-jában szü-
lető francia egzisztencializmus főbb gon-
dolatait előlegezi, ebben a felfogásban
buta operetté silányul: ami Anouilh-nál
kétségbeesés, a reménytelennek látszó

helyzettel halálos komolysággal való
számvetés, az Miskolcon „párizsi" hun-
cutság, amivel azok „ott", lám - s ráadá-

sul milyen gyönyörűen! - élni tudnak.
(Holott meghalni mindenütt lehet, s a
halál minőségét már mégsem a restik
tisztasága határozza meg!) Épp ettől a
csúsztatástól lesz az előadás hamisítatla-
nul kelet-európaivá, ahol az emberek
élni ugyan tudnak, de életük valóságát
le-és megtagadva egy, csak a
képzeletükben létező utánzatát
igyekeznek az eredeti helyére hazudni.
Siralmas eredménnyel, amiként siralmas
ez a játék és ez az elő-adás is!

Mindezek ellenére korántsem minő-
síthető kudarcnak az előadás, sőt figye-
lemre méltó! Ha nem sikerült is eljutni a
tulajdonképpeni drámához, túllépni
sikerült a sajnos a legtöbb pesti és vidéki
színházra egyaránt jellemző provinciali-
táson, a kis- - de talán helyénvalóbb a
kifejezés: az ál- - realista modoron. Ami-
nek Miskolcon tanúi lehetünk, az már-
már látványszínház. (A nem provinciá-
lisnak az egyik előszobája.) Létrejöttéhez
- paradox módon - a rendezés hiányos-
ságai, szereposztásbeli tévedései is hoz-
zájárultak.

A dráma nyitójelenetében az Orpheust
alakító Zubornyák Zoltán és az apját
alakító Sallós Gábor van a színen.
Veszekednek, évődnek. Zubornyák meg-
felelő, sőt talán jó Orpheus lehetne. Sze-
repét komolyan vevő felfogása azonban
lehetetlenné teszi, hogy a karikírozó
modorban játszó Sallóssal helyzetbe
kerüljön. (Mindez nem az ő hibája, ha-
nem a rendezőé, aki a játékmódok össze-
csiszolásáról elfeledkezhetett.) Lévén
párbeszédük teljességgel hiteltelen, ér-
dektelen is. Tudniillik egyszerűen elkép-
zelhetetlen, hogy egy ilyen lump-idióta
atya mellett felnövő és annak életmódját
folytató fiatalember ennyire kifinomult s
már-már okos legyen. Nos, ennek
következtében az ember elbámészkodik, s
a díszlet, a látvány kezdi átvenni az ural-
mat a játék felett. S van mit nézni! Az
akvárium jobb oldali fala mögött
gyönyörű „díszhalak" posztmodern di-
vatbemutatót tartanak: a peronon hideg
zöld fénnyel megvilágított utasok; apá-
cák, csokornyakkendős urak, különcök,
katonatisztek vonulnak fel s alá.

Rövid átvezetés után Eurüdiké anyja,
Zsolnai Júlia és annak szeretője,
Ábrahám István uralhatná a színpadot.
Azonban ők is a Sallós Gábortól
felvillantott beszéd- és játékmódot
folytatják, ami a Montmartre-i ibolyában
valószínűleg fer-



geteges hatású, a miskolci Nemzeti Szín-
ház színpadán felépített díszletek között
és főként ebben a darabban viszont még
csak nem is idegesítő. A teljes érdekte-
lenségig hatástalan. A háttérben üldögélő
Szép kasszírnő, Hajducsek Györgyi egész
egyszerűen szöveg nélkül is le-játssza
őket. Nem csinál ő egyébként semmi
különöset, azt teszi, amit egy unatkozó
kasszírnőnek tennie kell. Lustán,
unatkozva rágyújt egy-egy cigarettára,
elmajszol egy édességet, de mindezt a
díszletekhez alkalmazkodó modorban,
csöppet lassított mozgással, enyhén stili-
záltan. Hogy valami baj történhetett,
hogy a színpadi hierarchia felborult, azt a
rendező is, érezhette, ugyanis amikor a
beszélgető páros egy hajdani „mexikói
tangó" emlékét eleveníti fel röhincsélve, a
peronon megelevenedni látjuk a táncot!
Ezt minősíthetnénk hibának, de ne
legyünk maximalisták! Orpheus hegedű-
szólója finom átmenettel (zene: Dékány
Endre) úszik át a tánc kíséretévé. A tánc
hibátlan és szép, s ráadásul átlendíti az
előadást ezen a holtponton. Anya és sze-
retője érzelmeiket felemlegető beszédét
pedig egy karikírozó „ciki-balett" ellen-
pontozza. Az üveg mögött egy rokokós
pár illeg és pipiskedik.

Orpheus és Eurüdiké egymásra talá-
lását Zubornyák Zoltán és Fráter Kata
már-már tánccá stilizált, pontos mozgás-
sal érzékelteti. Dialógusukról sajnos
ugyanez már nem mondható el. Fráter
Kata - szó szerint - egy-hangú alakításá-
val sokkal inkább egy beijedt, ám a
kalandnak ellenállni nem tudó tucat-
butát jelenít meg, semmint egy - a szó
mindkét értelmében - halálig égető kap-
csolat egyik résztvevőjét. Hogy valami
nem mindennapi történt, az inkább csak
Zubornyáknak a vibrálásig felszabadult,
gyerekes mozgásából sejthető, de a fiata-
lok végül is egymásra találnak. S ekkor
következik ennek az előadásnak az egyik
legjobb pillanata.

Anouilh, miután a fiatalok megtudták
egymás mitikus neveit, „függöny"-t és
szünetet ír elő. Miskolcon a csak elsöté-
tülő színpadon, melyet villámgyorsan
szobává szűkítenek, a szerelmesek alak-
ját éles fény világítja meg, s a fölerősödő
zenében táncoló pár itt legalább kifejezi
azt, amit eljátszaniuk nem adatott meg: a
szerelmet, a találkozás égető gyönyörét.
Egyként dicsérőleg kell szólni a táncot
tervező Sipos Mártáról és az azt hibátla-
nul, már-már bravúrosan bemutató két
színészről. Az előadás ugyanis eddig a
pontig - mint talán a leírásából is sejthető

- meglehetősen vontatottan, az unalom
határán egyensúlyozva halad. A díszlet-
től s a mellékszereplők játékától tulaj-
donképpen lehetővé lett dekadens ero-
tika is épp csak át-átlibben a színpadon.
Föl egy pillanatra sem izzik. Ilyen hely-
zetben az Eurüdikét játszó színésznőt
levetkőztetni egyszerűen ízléstelenség
lenne, ruhástul viszont mégsem bújhat-
nak a színpadra került ágyba! Eltáncolják
hát azokat a pillanatokat, amikor a lány
harisnyáitól, a fiú pedig ingétől szabadul
meg. És ekkor Zubornyák Zoltánnak úgy
sikerül takarnia - remek beállítás és
hibátlan megvalósítás - a ruháját a fiú
ingére villámgyorsan felcserélő színész-
nőt, hogy ettől a mozgás, a tánc íve egyet-
len pillanatra sem törik meg. Az újra fel-
gyulladó világítás a gyűretlen lepedőjű
ágyon - ismét csak az előadás
stilizáltságát növelő elem - a szerelmes
éjszakájukon túllévő fiatalokat világítja
meg. Némi meghittség, ami azonban
nem jöhet át a rivaldán: az üvegfalak
mögött ugyanis kandi párok tekintete
figyeli

őket, s a színészek játékából hiányzik az
az erő, ami a helyzet drámai voltát hitele-
síthetné.

Orpheus féltékennyé lesz a lány múlt-
jára, melyet az nem mer, nem tud vál-
lalni. Újabb remek váltás: az addig - a
számukra sejthetően szokatlan meghitt-
séget - bámuló párok elfordulnak, ero-
tikus pózokba merevednek. Innentől az
előadás íve villámgyorsan zuhan a ne-
gyedik felvonás érdektelenségébe,
mely-ben minden jóra fordul. . . Két
hosszabb és üdítő pillanat: Dóczy Péter
és Varga Tamás színre lépése. Dóczi
Dulac impresszárió egyébként is hálás
szerepével életet és feszültséget hoz a
szépelgő szín-padra. Ha túlmerevített
ajkai itt-ott nem tennék szinte
érthetetlenné szövegmondását, úgy
talán azt írhatnók, hogy sze-
repformálása ama régi körszínházbéli
Cipolla visszfénye. A hatást azonban
állandóan szétrombolja, hogy mindunta-
lan hallhatóvá - és az ezáltal felkeltett
figyelem számára láthatóvá - lesz az a
technika, mellyel a színész a hatást elő-
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állítani igyekszik. Így is az előadás talán
legjobb színészteljesítménye az övé.

A legbravúrosabb azonban Varga Ta-
másé! Néki a rendőrségi írnok önmagá-
ban jelentéktelen szerepe jutott. Anouilh
utasítása szerint mindössze annyi a fel-
adata, hogy felolvassa a halott Eurüdiké
levelét a már feltámasztott lány és mások
jelenlétében. Talán ez a jelenlét adhatta
az ötletet: a levél szövegét Eurüdiké
utánamondja az írnoknak. Varga Tamás
azonban nem egyszerűen előjátszik,
hanem szövegmondásával meg-meg-állva
időnként hagyja a partnerét előre-sietni, s
a hangsúlyait is máshová helyezi, minta
lány. Egy másik, a főszereplőkénél is
nagyobb nyomorúság, a mások életéből
lehullott morzsák (egy levél) felcsi-
pegetésétől az élet szépségét megsejtő,
ám ettől saját nyomorúságára rá is döb-
benő, de azzal szinte azonnal meg is
békélő ember drámájának tanúi ezekben
a pillanatokban a nézők. A darab egészé-
nek lágy felfogása azonban nem bírja el
ezt a drámát, sőt már-már tragédiát. Vagy
a rendező instrukcióját követve, vagy a
többiek által követett felfogáshoz alkal-
mazkodva, de Varga alakítása is ki-kilá-
gyul, meg-meghatódik a saját helyzeté-
től, mely épp egyedül neki nem lehetne
megható, „csak", tragikus. Így is ez a
darab csúcspontja, mely némiképp kár-
pótolja a nézőt a darab - ezen a színpa-
don - megoldatlan befejezéséért: a fehér
ruhába öltöztetett Eurüdiké és a lemez-
telenített felsőtestű Orpheus oly boldo-
gan futnak egymás karjaiba, hogy
mozgásuk akaratlanul is a már említett
„ciki-balettet" idézi, azonban a darab
egészé-nek - megkockáztatom -
félreértése miatt egyszerűen nincs mit
cikiznünk, ugyanis maga az előadás az.
Így ér véget bukás nélkül az a darab,
amelyet az ötödik elő-adáson jó
háromnegyed háznyi néző háromszori
kijövésre időt adó tapssal jutalmazott.
Egy mesébe hajlított álom-világ képeit
nézhették jó két és fél órán át, ám kívül
maradva, mert kívül hagyva az egészen.
A kritikus sem unatkozott, de volt ideje
figyelni is, így szólnia kell néhány olyan
alakításról, melyek a rendezői
figyelmetlenség következtében szinte
lehetetlen helyzetben jöttek létre.

Matthias szerepében, kit Orpheusért
Eurüdiké elhagy, s aki ezért a vonat elé
veti magát, Lakatos Istvánt láthatták a
nézők. Ebben az előadásban azonban
egyszerűen nem lehetett súlya a halálá-
nak. Ráadásul Fráter Kata színtelen játé-
kának következtében s a Varga Tamásé-
hoz mérhetően jó karakteralakítása el-

lenére, kissé érthetetlenné. nevetségessé
fakult: egy ilyen jellegtelen lányért meg-
halni, nos ez legalábbis gyanús, s Lakatos
játékából hiányoztak az ezt a tettet érthe-
tővé tevő elemek. Nem volt se hisztéri-
kus, se holdkóros, hanem csak szomorú.
De mindez inkább a rendezői instrukció
hiányának tudható be.

Ugyanez az átok, a rendezetlenség
sújtja Ittes Józsefet is a kis ügyelő szere-
pében. Kissé eltúlzott alakítása sehogyan
sem illett az előadás finomkodó modorá-
hoz. Más rendezői koncepcióban, kevés-
ke instrukció segítségével akár egyik osz-
lopa lehetne a színpadi történéseknek.

Hasonlóan lehetetlen helyzetbe került a
Henry urat alakító Bregyán Péter is, de ő
legalább, már amennyire lehetett, segített
magán. Ha ugyanis a rendező fel-fogása
szerint a Halál egy olyannyira jóságos
lény, hogy egy valóságos mohamedán
paradicsommal ajándékozza meg a
szerencsétlen fiatalokat, akkor a színész
szinte semmit sem tehet: bájologni
kényszerül. Bregyánt egyedül színészi
fegyelme - mellyel szokatlan pontosság-
gal reagált a színpad valamennyi történé-
sére - mentette meg attól, hogy nevetsé-
gessé legyen. Es még egy megjegyzés:
egy ilyen posztmodernséggel, dekaden-
ciával, erotikával kacérkodó előadáson a
fehérre mázolt arc az e világban csak
kicsit is járatos néző számára akaratlanul
is Klaus Nomi maszkját idézi föl. Ilyen
kontextusban pedig színpadon nem
mondhatja büntetlenül férfi a férfinak
azt, amit Henry úr mond Orpheusnak:
„nagyon szeretlek téged". A néző fe-
szeng és akaratlanul is felszisszen: ki-
maradt egy ziccer, ami pótolhatta volna
az elvétett koncepciót.

Hajducsek Györgyi mellett a resti pin-
cérét játszó Mátyás Jenő és a szállodai
inast alakító M. Szilágyi Lajos érzett rá
leginkább a díszletek kikövetelte játék-
módra. Akárha Sartre Zárt tárgyalásából
léptek volna vissza Anouilh színpadára.
Stílszerűen; és mértéktartóan játszva.

Egyszerre volt könnyebb és nehezebb
helyzetben a Józsefvárosi Színházban a
Colombe-ot színre vivő Giricz Mátyás,
aki a lehetőségekhez messzemenően al-
kalmazkodó előadást segített életre. A
darab, ha lehet, még gazdagabb és ha-
tásosabban is megírt, mint az Éurüdiké,
de a körülmények! Talán azáltal is érzé-
keltethetők, hogy a darab sziporkázóan
szellemes nyitányában elhangzó poént,
miszerint Julien azért nem kéri felmen-
tését a katonai szolgálat alól, mert „Anti-
militarista vagyok, éppen ezért semmit

sem akarok kérni a francia hadseregtől,
még azt sem, hogy lemondjon a szolgála-
taimról" - ezt a közönség rezzenetlen
arccal fogadta. Alig fél perccel később
viszont - ahogy mondani szokás - majd
szétrepeszti a kulisszát a harsogó és az
egész nézőtéren végigsöprő röhögés.
Történik ugyanis, hogy Julien „krákogó,
szuszogó, lihegő vén színházi csataló"-
nak nevezi közelítő édesanyját. Ilyen
környezetben, ahol ráadásul a nézőtéren
szociológiai értelemben rendkívül széles
sávból verbuválódott közönség ül (fej-
kendős nénikék, egyenruhájában pom-
pázó, de nem szolgálatban lévő rendőr
főhadnagynő; egyik színházunk drama-
turgja népes és láthatóan izgatott rokon-
sága kíséretében; „a fatertől rám erőlte-
tett" öltönyéhez és nyakkendőjéhez Adi-
das tornacipőt öltő, ám tiszteletjegyes
kamasz stb.), nos, ilyen helyzetben nincs
mese, ha a közönség csak azt a lapot
veszi, úgy burleszkbe hajló bohózattá
kell hangszerelni Anouilh szomorú ko-
médiáját. Ezt a célt szolgálják az igen ter-
jedelmes, ám dramaturgiailag pontos
húzások is: a darabkezdő beszélgetésből
például kimarad mindaz, ami a főhős,
Julien, felette sanyarú gyermekkorára
vonatkozik (ez fosztja majd meg egyéb-
ként az Anya későbbi, Colombe-nak
szóló élménybeszámolóját mindentragi-
kus felhangjától, ami viszont így a közön-
ség fejében erősítheti meg az ismerős
leckét: sikeres kurvák és élhetetlen idió-
ták népesítik be a világot, melyet a szín-
padon láthatunk). Ami megmarad, az a
legjobb esetben is egy bohózat szelleme-
sen villódzó nyitánya. Ez a felfogás
egyébként egyáltalán nem idegen a darab
rövidke hazai múltját megítélő kritikai
fogadtatástól. Ez ugyanis „tipikus ate-
lier" darabnak minősítette a Colombe-ot.
(Kicsit olyan ez, mintha egy festőn azért
vernénk el port, mert mondjuk portrékat
fest, s azzal nem is törődnénk, hogy
hogyan!) A bemutató ódiumát vállaló
pécsi Nemzeti Színház - így a kora-beli
kritikus - „szerencsére vígjátékként" adta
elő. A bemutató egyébként 1963-ban
volt, s a fentieknél jobb, értőbb
fogadtatást nem is igen remélhettünk,
hiszen akkoriban még a Vigilia (!) kriti-
kusa is imigyen írt: „A műben nem fedez-
hető fel egyetlen olyan pont sem, amely
miatt érdemes volt megírni. Nem gyako-
rol semmiféle társadalomkritikát (...)"
(Kiemelés tőlem: E. J.) A kritikusok
írtak, a színművészet és a darab viszont
haladt a maga útján. Alig egy évvel ké-
sőbb a bemutató rendezője, Dobai Vil-



mos mára Katona József színpadán ren-
dezhette meg a darabot, s parádés szerep-
osztással: Mezey Mária, Domján Edit,
Balázs Samu... Ennek az előadásnak már
értőbb kritikusa is akadt: Molnár G. Péter
a korszakban egészen páratlan gon-
dolkodói szabadsággal vázolja fel az
életmű egészének körvonalait: „A szere-
lem, amely a magányos ember számára
boldogságot hozna, megkeseredik a
megismeréssel, a régi bűnök emlékével,
vagy elmúlik a megszokással. Anouilh
hősei a porba omló szerelem elől a
halálba menekülnek." Csak ezen ígéretes
felütés és a máig is használható előadás-
leírás után kap hangot a korszak (!)
kritizálgató naivitása: a Colombe-bal
„Anouilh erős engedményt tesz az üzlet
javára és a költészet rovására. Megbocsá-
tóbb ebben a darabjában a polgárral, aki-
nek szíve helyén takarékbetétkönyv (sic!
E. J.) dobog, és kissé gúnyos mosollyal
nézi fiatal hősét, idealizmusán nem ont
egyértelmű könnyeket."

Miről is szól tehát a darab? A Mátrai
Betegh Béla szerint „részben Sarah Bern-
hardt-ról" mintázott Művészkirálynő
sorköteles fia, Julien, anyjára bízza ifjú
hitvesét, Colombe-ot. A színház naiv
szemeket vakító világa pillanatok alatt
fölszippantja az ifjú hitvest. A tolakodó
jelöltek közül Colombe épp Julien fél-
testvérét, Armand-t választja, miközben
a többieket alaposan kihasználja (ruhára,
szerepre, vacsorára). A lelki nyomorék
színházi titkár értesítésére Julien Pá-
rizsba rohan, s keserű szemrehányásai
csak azt eredményezik, hogy Colombe
még a múltjukat is megtagadja. Lidérces,
Albee-t és a Jeleneteket... rendező Berg-
mant előlegező pillanatok ezek. Az any-
jától is újra eltaszított Julien egyedül
marad a színpadon, s - a szerző utasításai
ezek: - „lerogy a zongorára, arcát kezébe
temetve... Hallatszik, amint egy távoli,
szinte kísérteties zongora átveszi azokat
az akkordokat, amelyeket Julien az imént
játszott... amikor ismét kigyúl a fény,
Julien újra civilben van, és ugyan-azon a
helyen már ő zongorázik". Meg-
elevenedik a múlt. Julien és az akkor még
virágárus Colombe első találkozásának
vagyunk tanúi. Colombe ekkor még az
akkor is felkínált szerep helyett válasz-
totta Julient, aki épp ezért, Colombe-ért
szakít anyjával! Ama régi Juliennek a
darabot záró szavai azonban már nem
segíthetnek azon a Julienen, aki mindezt
újraálmodja. A nézőket figyelmeztetik,
akár egy közeli kivégzés behallatszó pus-
kalövései: „Gyorsan, szerelmem! Most

már egy percet sem veszíthetünk..." S
valóban; Anouilh pontos kórképet kiraj-
zoló szavai nyomán egyértelmű, hogy az
utolsó, a huszonnegyedik órához érkez-
tünk el. Julien akaratlanul is a világrend-
del egyedül szembeszállni kényszerült
királyfi Opheliának mondott szavait is
megismétli. A helyzet azonban alaposan
megváltozott, már az „egykoron"-t ki-
mondató retorikára sincs idő: „Én szeret-
telek" - ez maradhatott csupán meg.
Hogy csak ennyi, annak oka épp az a vál-
tozás, melynek drámai összegzése a
Hamlet. A királyfi, éppen mert szereti,
már gyűlölni kényszerül kedvesét. Az
ugyanis annak a rendnek az egyik alko-
tója, melyet a királyfi ugyan még felborít,
azonban nem új rend születik tette
nyomán, hanem Fortinbrasszal az a régi
tér vissza, mely erkölcseinek ápolását
csak Istenre hagyva, egyre könnyebb
martaléka a mindenkori Claudiusoknak.
A Claudiusok ugyanis tanulnak: legvégül
a legyőzött világ kulisszáit restauráló
képmutatás művészetét. Tanulnak, mert
nyerni akarnak: nőt és koronát. Hamlet
pedig a győzelem mellett az igazsággal is
törődne, de az igazság - ilyen körülmé-
nyek között - már kimondhatatlan. Leg-
följebb csel által, ahogyan Hamletnak
sikerül, vagy metaforikusan, Trepljov
álmaként. ( A Sirály fölemlegetése nem
véletlen. Ugyanis ez Anouilh drámájá-
nak legközvetlenebb előzménye.) Ám
ebben az Anouilh által megjelenített
világban már sem „fent", sem lent nincs,

mivel nem otthonos az igazság. A
kényszerűen metaforikus beszédmód (a
„Trepljovoké") ugyanis elébb-utóbb hasz-
nálóit is megtéveszti. Az önmaguk épí-
tette labirintusban bolyonganak, miként
Borges hősei, zavaros gondolataikkal, s
épp ezeket tisztázandó válik a teória
olyan öncéllá, mely az egyéni kódok
megfejtésével sem segíthet, hiszen ekkor
épp annak használóját leplezi le, magát
az életet viszont lehetetleníti. Es koránt-
sem metaforikusara! Colombe Julien
arcába vágott szemrehányásai ugyanis
jogosak! A szeretettekről való gondosko-
dás elmulasztása ugyanis olyan bűn,
amely mellett eltörpül minden asszony
minden hűtlensége. Sőt, az utóbbi épp az
előbbinek is következménye! Épp az
idiotizmusig tisztulni akaró, illetve az
elvétett tisztaság idiotizmusa elől ciniz-
musba menekülő férfiak között kénysze-
rültek asszonyaink - miként Colombe is
- emancipálódni, azaz megtanulni az
önmagukról való gondoskodást és önma-
guk védelmének leckéjét is. Ízig-vérig
modern tehát ez az Anouilh által megje-
lenített és benépesített színtér, ahol is
már régen nem jó és rossz (igaz és hamis)
áll szemben egymással, hanem olyan -
napjaink amerikai színjátékaival feltér-
képeződő - terület, ahol a kiügyeskedett
lehetőségeikkel visszaélők és a
lehetőségekért megalázkodni képtelen
önhitt nyomorultak acsarognak
egymásra, és kölcsönösen jogos
szemrehányásaikkal csak lehetetlenítik
egymás életét, és

Anouilh: Colombe (Józsefvárosi Színház). Málnai Zsuzsa (Colombe) és Lipcsei Tibor (Jul ien)



tovább távolítják annak lehetőségét, hogy
eggyé lehessen az, ami tragikusan eltávo-
lodott egymástól: a szó és a tett. (Lent
szavalnak, fönt hazudnak, s az egymást
kölcsönösen átverők tettei által a dolgok
az egyik fél számára sem kiszámítható
útjaikon mennek.)

Mi marad ebből a darabból, ha úgy-
szólván bohózattá húzzák szövegét? Na-
gyon is sok! A negyedik felvonásban
ugyanis már alig-alig van, amin nevetni
lehetne. Giricz Mátyás rendező fölényes
szakmai tudásról árulkodó precizitással
parancsol színpadán időről időre csen-
det, s ilyenkor, akár egy vidám társaság-
ban elhangzott szerencsétlen félmondat
után a parázs veszekedés, úgy izzik fel
újra és újra az ilyenkor hangot váltó, a
bohózati hangvételt kisrealista modorra
felcserélő előadás. Elsőül akkor, midőn a
harsány színeibe és az ordítozásba már-
már belefulladó színpadon Julien halkan
megszólal: „gazember vagyok". Ehhez a
kényes mutatványhoz azonban a ren-
dező csak részben kap segítséget a
színészeitől. Ennek ellenére nemis
annyira az előadás végén felcsattanó
vastaps valószínűsíti azt, hogy az
előadás végül is „célba talált", hanem a
már említett öltönyös-nyakkendős-
adidasos kamasz meg-jegyzése, amit
Colombe múltat is megtagadó szitkai
közben súgott a másik oldalán ülő
szomszédja fülébe: „Atyaisten, apám,
de elverném." Nem az a kérdés, hogy ez
a megjegyzés mennyire helyén-való és
helyeselhető, még csak az sem, hogy
ezt akarta-e sugallni a rendező, hanem
sokkal inkább figyelemre méltó az a
tény, hogy a rendező és a színészek
csakis azokat a szíveket vehetik célba,
melyeket gazdáik a nézőtérre hoznak, s
ezeknek a szíveknek a tartalmáról Isten
után, de jóval a színház előtt ászülőknek,
az oktatáspolitikává pusztított nevelés-
nek - ennek az egész, a Józsefvárosi Szín-
ház színészeit méltatlan körülmények
közé száműző országnak kell - kellene
gondoskodnia. Még az is állítható, hogy

az ország egyetlen valóban tájelőadáso-
kat tartó társulatának anyaszínháza nemis
olyan méltatlan. Olyannyira szűk ugyan,
hogy az előtérből szünet után dől a füst a
nézőtérre, de valamicskével még lehetne
szűkebb is; legfeljebb az egyedül Sopia-
naet árusító büfé, hol a marlborós karton
csak üres dekoráció, az utcára szorulna. S
lehetne sokkal kopottabb is! Végered-
ményben akár istállókban is lehet színi-
előadásokat tartani. A kérdés csak az - s
ez a valódi kérdés! -, hogy ilyen tartással
minek és mivé is minősítjük a nézőket,
akik belvárosi színházakban szokatlan
csendben ülték végig az előadást. Nevet-
tek, ha erre volt okuk, de egyébként még
karóráik sem ciripeltek: követték az elő-
adást, melynek címszereplője, Málnai
Zsuzsa nemcsak partnere a rendezőnek,
de ehhez az eszközei is elégségesek.
Botlás nélkül játssza végig korántsem
könnyű, sok színt követelő szerepét. El a
színpadon. Elcsábulásának pillanatát
rendezői ötletesség és színészi pontosság
teszi már-már emlékezetessé. Colombe
Armand-nal, Julien féltestvérével gyako-
rolja első szerepecskéjét. Anouilh utasí-
tásai szerint Armand a kezdeményező,
ő az, aki kétszer is „feláll és átöleli"
Colombe-ot. Giricz Mátyás színpadán az
önmagával már-mára komikum határáig
küszködő Armand-t Colombe öleli át, s
szövegének végeztével meglehetősen
egyértelműen úgy is marad. Egészen
mást jelentenek így Armand jelenetet
záró szavai: „Démon! Te kis undok
Démon! Azért, ha lehet, ne okozzunk túl
nagy fájdalmat Juliennek." A szerző inst-
rukciója szerint „egymáshoz simulva áll-
nak, de nem mernek egymásra nézni". Itt
Armand ellenállása bizonyul kevésnek, s
ezt követően mintegy fejest ugrik az
eseményekbe. Hogy ellenállásának
kevés-nek kell bizonyulnia, az ismét egy
rendezői leleménynek a
következménye. A Harmath Imre
alakította Armand eleinte unalomból,
később pedig a felszított vágyát
titkolandó végletesen fakó, mo-

noton hangon végszavaz Colombe-nak.
Épp ezáltal teremtődik meg az a kont-
raszt, amelyik ellenállhatatlanná fokozza
a kis Colombe alakítását. Harmath Imre
hallatlanul könnyed, világfias bo-
hémsága egyaránt jól illeszkedik az elő-
adás csöndekkel egymástól mindig gon-
dosan elválasztott - burleszk-, illetve
tragikai - hangjaihoz. Ez rajta és Málnai
Zsuzsán kívül jószerivel csak a hatalmas
színi tapasztalatokkal rendelkező Velen-
czey Istvánról és Orbán Károlyról (La
Surette) mondható el. Az előbbi Des-
fournettes színigazgató szerepét időn-
ként kiemeli a karikatúra sablonából,
míg az utóbbi egy már-már gogoli figurát
teremt, akin nevetünk ugyan, de neveté-
sünkben egyként vegyül a szánalom és a
megvetés.

Lipcsei Tibornak, a férfi főszereplő-
nek a tragédiához van hangja és eszköze.
Alakításában ezekben a pillanatokban
egyszerre csillan meg Romeo mámora és
Troilus már szavakat sem találó, der-
medt csalódottsága_ Tóth Judittal való
szóváltása végén pedig fájdalma annyira
magába zárja őt, hogy sikerül egyedül
maradnia azon a színpadon, melyen pedig
mások is állnak. Komikusként viszont.. .
Talán célravezető lett volna, ha rendezője
figyelmezteti, hogy nem muszáj annyira
ráznia a kulisszát, hogy a teljes díszlet bere-
megjen, s elemei lepotyogjanak.

A többieknek viszont jószerivel csak a
bohózathoz vannak színeik. Ennek az
egész előadás látja kárát. Azáltal, hogy
az idiotizmusig lefokozott jellemektől
elszenvedett vereség végső soron Julien
tragédiáját gyöngíti. Így mi is megfosztó-
dunk az önmagunkra ismerés élményé-
nek lehetőségétől. Sokszor csak helyze-
tek vannak, de az élő, eleven emberek
helyén karikatúrák mondják szövegeiket.
Molnár G. Péter leírása szerint annak a
hajdani előadásnak az egyik leg-
mulatságosabb pillanata volt, amikor
Mezey Mária mint Művészkirálynő „fi-
gyelmet és hódolatot mímel, s közben
udvartartását - fodrászt, öltöztetőjét diri-
gálja; a Költőkirály pedig a gutaütés hatá-
rán kíséreli meg, hogy újra és újra a költé-
szetre terelje a figyelmet". Ez a jelenet a
Józsefvárosi Színház színpadán is poko-
lian mulatságos. Balázs Samu egykori
szerepét Beregi Péter kapta. Alakításá-
ban azonban nyoma sincs a „gutaütés-
nek". Egyszerűen „nem veszi észre ma-
gát". Ezáltal viszont a napi érintkezés
újkori váltópénze, a képmutatás eltűnik a
színpadról, mindenkori ostobasággá egy-
szerűsödik, s a darab a szükséges mérté-

Beregi Péter (Robinet) és Tóth Judit (Alexandra) a Colombe-ban (Keleti Éva felvételei)



ken felül is bohózattá silányul. Ment-
ségére szolgáljon, hogy Alexandrát, a
Művészkirálynőt alakító Tóth Judit mel-
lett az előadás kényes egyensúlyának
veszélyeztetése nélkül mást nem is igen
tehet. Tóth rendkívül dekoratív, s a vígjá-
téki pillanatokban elfogadható, sőt időn-
ként jó. A tragikus pillanatokhoz viszont
- ebből az alakításából úgy tűnik - nin-
csenek meg az eszközei. Hősiesen küzd
szerepének ezekkel a pillanataival. Járá-
sát megmerevíti, hangját olykor a közön-
ségességig megkeményíti, s ezáltal még
megöregednie is sikerül, de ez minden.
Ebben az alakításban nyomai sem fedez-
hetők fel annak, aminek a korabeli kri-
tikus Mezey Mária alakítása nyomán
részese lehetett: amikor könyörgő fiát
újra eltaszítva „szentenciáinak csöndes
elmondása után karcsú ezüstnyelű botjára
támaszkodva lebotorkál a színpadról . . .
valami gyanús kaparászást érzünk a
torkunkban". Nos mindebből csak a bot
jött át erre az előadásra.

Du Bartas, a színész (Colombe harma-
dik sikertelen csábítójaként), Pákozdi
János. Elegáns úr, akit természetes
charme-ja átsegít szerepe buktatóin, s így -
olykor fölöslegesen - azt is megenged-
heti magának, hogy időnként nevetséges
legyen.

Gyarmathy Ágnes ruhái szépek, dísz-
letei pedig a lehetőségekhez képest híven
követik a szerzői utasításokat. Egyedül a
Művészkirálynő és Colombe öltözője
közötti kontraszt tűnik túlságosan
nagynak (az utóbbi javára) ahhoz, hogy
az ember elhiggye, ugyanabban a szín-
házban található mindkettő. A színház a
színházban jelenet hátulról mutatott ku-
lisszái kimondottan ötletesek, sőt, nem az
előadás kárára, még szórakoztatók is.

Jean Anouilh: Eurüdiké (miskolci Nemzeti
Színház)

Fordította: Szijgyártó László. Díszlet: Szé-
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NOVÁK MÁRIA

Amerikai bölény

David Mamet darabja Pécsett

Ahogy százesztendős vidéki színházépü-
leteink sorban felmondják a szolgálatot,
úgy teremnek mostanában helyükre ki-
sebb-nagyobb kamara-, stúdió-, klub- és
szobaszínházak. E két jelenség között
korántsem pusztán matematikai össze-
függést kell sejteni; miszerint a nagyszín-
házból kiszorult publikum a kis játékszí-
neket megtöltve, végső soron kiegyenlíti
az évad végi mérleget. Inkább azt a he-
lyes törekvést, hogy a speciális kisszín-
házi körülmények újfajta színházi élmé-
nyeket nyújthatnak a közönségnek.

Ezekhez a kisszínházakhoz meg kell
keresni az ide illő kamaradarabokat,
hiszen a nagy drámák áthangszerelése
többnyire csupán érdekes vagy tanulsá-
gos kísérlet marad. Ezért most, amikor
Pécsett is bezárták a nagyszínházat, az új
kamaraszínházi terem mellett két kis
játékszínt, a stúdiót és a szobaszínházat
működtetnek párhuzamosan és folyama-
tosan, különösen figyelemre méltó, hogy
az Amerikai bölény bemutatásával egy
kitűnő új kamaradarabot találtak.

A darab szerzőjéről, David Mametről
jóformán semmit sem tudunk, pedig Sam
Shepard mellett a mai amerikai drá-
mairodalom legjelesebb képviselőjeként
tartják számon. Ez a darabja is sikert ara-
tott 1975-ben a chicagói ősbemutatón,
majd a Broadwayn, 1978-ban pedig a lon-
doni Nemzeti Színház Cottesloe nevű
stúdiójában. David Mamet olyan vérbeli
drámaíró, akinek dialógusait Pinteréhez
hasonlítják. De vérbeli színpadi szerző
abban az értelemben is, hogy darabja
sajátosan önálló életre tud kelni a külön-
böző színpadokon. Ezt tanúsítja a nyugati
előadások néhány kritikai vissza-jelzése
és Mamet saját értelmezése. A The
Guardianban megjelent recenzió szerint
„Mamet valójában kifejezetten politikai
darabot írt, amelyben egy kalap alá kerül
az üzletelés és a bűnözés, ahol a profit
csupán alibi a rablásra...", míg a
Newsweek kritikusa úgy vélekedik, hogy
az „Amerikai bölény három kisstílű
bűnözőről szól. .. (akik) nem jutnak
tovább egymás fölbosszantásánál". S
mindezekkel szemben Mamet: „Sokan azt
gondolták, hogy a darab a bűnözők-ről, a
kétes erkölcsökről, a vesztesekről, a

lumpenproletariátusról szól, és én nem
értek egyet ezzel. A darab számomra az
amerikai tudat egy lényeges eleméről
szól, arról a képességről, hogy fölfüggesz-
szük az etikai érzékünket, és helyébe
állítsunk egy népszerű, elfogadott mí-
toszt, és aztán ezt használjuk fel lelkiis-
meretünk megnyugtatására, ahogy min-
denki más teszi."

A szerző állításának elfogadása mellett
sem kételkedhetünk a két kritikus
véleményének helyességében, ugyanis
pusztán arról az evidenciáról van szó,
amikor egy drámában a társadalmi vagy a
történelmileg meghatározott konkrét
politikai viszonyok a figurák szándéká-
ban, cselekedeteiben, szavaiban, intel-
lektusában, illetve a szereplők kapcsolat-
rendszerében öntörvényűen megjelennek.

A pécsi előadás vendégrendezője, a
főiskolás Dezsényi Péter elsősorban a
szerző gondolataira figyelt, mert kétség-
telen, hogy nem faragott ideologikus tan-
mesét a bűnös világról. Vata Emil cél-
szerű, hangulatos díszlete és Gyurász
Ferenc jelmezei sem utaltak jellegzetes
amerikai miliőre. Tehát a rendező és a
szcenikusok koncepciója révén a darab
három szereplőjének esete és az egymás-
rautaltságukban rejlő konfliktus került
előtérbe. Ezáltal viszont hangsúlyosabbá
vált a figurák színészi megformálása, s
éppen ebben szenvedett csorbát az elő-
adás.

Az Amerikai bölény eseménytelen tör-
ténetének „hősei": Don Dubrow, egy
ócskásbolt tulajdonosa és barátja, Walter
Cole - akit Profnak becéznek -, valamint
Don védence, egy Bob nevezetű fiú. Per-
manens pénzhiányukon egy értékesnek
vélt éremgyűjtemény elrablásával sze-
retnének úrrá lenni. Csakhogy tervük
végrehajtásához éppen azok a tulajdon-
ságok hiányoznak belőlük, melyek tágabb
környezetük - színen meg nem jelenő -
tagjait jellemzik, s melyet ugyan mélyen
megvetnek, mégis eszményként fogadnak
el: a kíméletlenséget, a hideg üzleti
érzéket, a céltudatos precizitást, a
gátlástalanságot, határozottságot, önál-
lóságot, rafináltságot - vagyis a „tehetsé-
get". Don és Prof a nagy üzlet reményé-
ben megpróbálnak magukra ölteni ilyen
mentalitást, vagy legalábbis a „tehetséges
ember" pózában tetszelegni a másik előtt.
Ám lelkük mélyén tudják egymásról és
magukról, hogy felületesek, lusták,
pontatlanok, jószívűek, érzékenyek, vi-
szonylag önzetlenek, gyávák és tehetet-
lenek - vagyis „tehetségtelenek". A leg-
fiatalabb, Bob viszont kezd hasonulni


