
egymást, jókora méretarány-differencia
van köztük. Pedig valószínű, hogy a fia-
tal, de rutinos író egy nemzedéki „Na-
gyon fájt" szeretett volna világgá kiáltani.
A Boleróból azonban csak a Ravel-mű és
némi nemzedéki „nyafi", a tehetetlenség
önsajnálattal fűszerezett panasza hallik
ki.

Ugyane nemzedék nem kevésbé dics-
telen képviselője a főszereplője egy má-
sik, nemrégiben bemutatott magyar drá-
mának, Czakó Gábor Édes hármas című
művének. Berci szinte mindent elutasít,
amit maga körül lát; egész figurája csak
ebből a vehemens elutasításból áll. Igaz,
egy felbomló, értékrendzavaros családot
lát maga körül, amelyben az anya húsz-
évi rossz házasság után egyszer csak hátat
fordít neki és az apjának, hogy egy ifjú
titán oldalán megvalósítsa önmagát. Az
apa szintén aktívan működött közre
abban, hogy Berci megvesse őt: hazugsá-
gokból, karrierizmusból épített élete tör-
vényszerűen fut zátonyra, még sajnálat
sem illeti érte.

Czakó drámája eredeti formájában az
Ötszög címet viselte; élesebben, de főleg
hatásosabban kombinálódott benne a
hétköznapi és a groteszk. A főszereplő
totális tagadása éppúgy mutatott némi
komikus aspektust, mint az apa üres és
őszintétlen világa. Mire az előadás szín-
padra került - a Népszínház Asbóth utcai
Kisszínpadára - az ötszögből hat lett; egy
fölösleges, szinte nem létező szereplővel
„szegényült" az előadás, valamint - felte-
hetően dramaturgi javaslatra - túl is író-
dott. Az eredeti véget újabb jelenet kö-
veti, moralizáló szövegekből és hiteltelen
helyzetből. Ez az az eset, amikor az író
jobban tudta, mi a színházi „jó", mint a
dramaturg.

S ez az eset épp a fordítottja annak, ami
egy másik új magyar drámával történt.
Sultz Sándor: A hattyú halála, avagy a
hosszú széklet című színjátékát Szolno-
kon, a Szobaszínházban mutatták be,
sokkal jobb előadásban, mint amire az
írott mű alapján számítani lehetett.

Sultz történelemtelen hősei a történe-
lem alatt élnek - képletesen és valóságo-
san is. A történet - áltörténet - helyszíne
ugyanis egy nyilvános illemhely: egy klo-
zett. Ide zsúfolódik be egy lézengő hős -
valamikor egy évtizeddel korábbról -,
egy, az életét célratörően elfuseráló vécés
néni - ifjú ugyan még a „nénihez" -, az ő

kiebrudalt szeretője, egy másik kiebru-
dalt élettársjelölt, egy angyalszárnyas
rendőr és egy üldözött bűnöző. A mű leg-
nagyobb ötlete kétségtelenül a helyszín
és a szereplők együttese; leggyengébb
szála pedig az a szürreália, amelyben a
mennyből avatkoznak be holmi istenek és
angyalok a föld alattiak életébe. A kettő
között vergődik rezignált sokat tudással
és akarattalan életképtelenséggel az a
lecsúszott egzisztencia, amely kissé
korosabbá válva nemigen különbözik
előző nemzedéki elődeitől.

Sultz drámáját a dramaturgiai beavat-
kozás, a rendezői szuggesztivitás, a szí-
nészi odaadás alaposan megemelte. A
fiatal író sokakat idéző gondolatvilága,
mesterségbeli bizonytalansága érződik
azért A hattyú halálán... is - például éppen
a hattyúval s mindazzal, ami a föld felett
játszódik.

Epilógus

Az új vagy viszonylag új magyar drámák
olvastán jogos a szomorúság: csupa fosz-
tóképző jellemzi őket: kiúttalan, identitás
nélküli, hőstelen, történettelen.

Ugyane drámák olvastán jogos az aggo-
dalom is: kevés igazi, jól megírt, gondo-
latgazdag mű akad közöttük. És a gondo-
latgazdagok közt is kevés színházszerű,
színszerű, színpadszerű.

És hát jogos a félelem: mind nagyobb
és mind döntőbb a színházak felelőssége
az új magyar dráma ügyében akkor -
most -, amikor mind kisebb és mind kép-
telenebb a lehetősége ugyane téren. Hogy
ki fogja megszakítani ezt az ördögi
kört...?

STUBER ANDREA

Hősök nélkül

Kortárs szerzők művei

A négy előadásnak, melyről szó lesz, az a
közös nevezője, hogy magyar ősbemuta-
tók, kortárs szerzők művei. Ezen túl
annyira különböznek egymástól,
amennyire egy ország és egy korszak
drámatermése sokféle lehet. Abban
hasonlít egy-másra a négy mű, hogy
egyik sem vidám (a legkevésbé az,
amelyik műfaji megjelölésében
komikumot is ígér: Horváth Péter
Bolerója). Kiss Irén tükörjátéka, a
Mayerlingi ,fondorlatok történelmi tárgyú,
a másik három a jelenben játszódik. S
mint ilyen, azt a vonulatot reprezentálja,
amelyikben a drámai cselekmények,
konfliktusok helyett a mindennapos tör-
ténések követése során alakul ki állapot-
rajz. A hősök sokat gondolkodnak, keve-
set tesznek. Elemezgetik a mozgásképte-
lenségüket, ontják magukból a remény-
telenséget. Mindenki elhibázta valahol.
Attól kezdve a passzív és masszív elége-
detlenség a legjellemzőbb vonásuk.

A semmittevő drámahősök idejét éljük,
ha beszélhetünk még egyáltalán drá-
mahősökről. Inkább hétköznapi figurák
állnak előttünk, akik nem találják magu-
kat vagy a helyüket. És nem utolsósorban
egymást. Tehetetlenség, csalódottság,
rosszkedv - sugallják e közérzetdarabok.
Különböző műfajban, különböző alapos-
sággal és különböző fokú színpadképes-
séggel. Természetesen a művek színpadi
megvalósításának eredményessége is vál-
tozó. Czakó Gábor Ötszögének Asbóth
utcai bemutatója középszerű, amint a da-
rab is az, noha nem ugyanúgy. Tömöry
Péter sok mindent benne hagyott ugyan
Kiss Irén alkotásában, de amit létreho-
zott, az nem érdektelen. Petrik József
nemigen ártotta magát Horváth Péter
Bolerójába; rontás vagy javítás híján a
produkció pőrén mutatja a művet. A leg-
többre értékelendő teljesítmény Csizma-
dia Tiboré, aki Szolnokon a Szobaszín-
házban sikerre segítette Sultz Sándor A
hattyú halála avagy a hosszú széklet című
darabját. Innen tudható, hogy dráma-
szerzőink ilyen-olyan színműveit mégis-
csak színre kell vinni. Még az is kiderül-
het, hogy lesz belőlük valami.



Bata János (Unoka), Kiss Erika (Cici) és Hável László (Postás) a Boleró című előadásban

Velenczey István (Gotthárdi) és Pécsi Ildikó (Gotthárdiné)
Horváth Péter Józsefvárosi színházbeli bemutatójában (Keleti Éva felvételei)

Ám ha lehetne nálunk a színházban
egészségesen leszerepelni, csattanósat
bukni, akkor már bizonyára túl lennénk
Horváth Péter Boleróján, a Józsefvárosi
színházbeli produkción. Amikor már a
kezdet kezdetén mindenki érzi - szakma
és közönség egyaránt -, hogy a dolog
nem sikerült, akkor - álmodjunk! - le-
vennék a műsorról a művet a második-
harmadik előadás után. Ez esetben nem
kerülne sor olyan lehangoló ünnepi esté-
re, mint karácsony másnapján, amikor a
Boleró még a főpróbán látottnál is készü-
letlenebb állapotát mutatta. Teljes zűr-
zavarral képesztette el nézőit, amiből a
színészek némelyike is derekasan kivette a
részét, szöveg-nemtudás formájában.
Szemtelen természetességgel igyekeztek
ugyan elleplezni ezt, s ki-ki különböző
módon hidalta át a nehézségeket. Pécsi
Ildikó például sírósra vette a figurát, ami-
kor nem tudta, mit kell mondania. Ve-
lenczey István viszont inkább a súgóra
hagyatkozott. Dialógusai így váltak „tria-
lógussá", s egyben feleslegessé is Velen-
czey szavai - az események követése
szempontjából -, hiszen mindannyian
kitűnően hallottuk és értettük mondan-
dóját már a súgó előadásában is. S bár ők
fejenként csak egyszer szóltak, mi min-
dent kétszer hallottunk.

Ám igazságtalanok lennénk, ha e pro-
dukció kirívó sikertelenségéért elsősor-
ban a színészeket marasztalnánk el. Ne-
kik van ebben a legkisebb részük. Hiszen
a hibák gyakorta „ab ovo" a darabból
erednek. Es ez éppen az az eset.

Mi is a baj a Boleróval?
Horváth Péter háromfelvonásos tragi-

komédiát írt oly módon, hogy egy csalá-
dot és a közvetlen környezetében élő ba-
rátokat, rokonokat és üzletfeleket „fény-
képezte le" két, történelminek nevezhető
pillanatban és a jelenben. Görgey Gábor
is kísérletezett ezzel az ötlettel a vidám
színpadi Huzatos ház esetében, csak ő
szerényebb igényekkel és műfajban:
bohózat formájában. S ő is csupán
közönségsikerrel. Horváth művénél a
szöveg, a helyzetek, a konfliktusok, a cse-
lekmény alatta maradnak annak, hogy
darabértékű darabnak tekinthessük. Az
író túl sok szereplővel dolgozik ahhoz,
hogy bármelyiket is ábrázolja, s túl sok
mindent akar átfogni ahhoz, hogy bármi-
nek is a mélységéig jusson. A felvonás-
közökben telő-múló idővel megkímélte
magát attól, hogy jellemfejlődéssel kell-
jen bíbelődnie, ennek ellenére a harma-
dik felvonásban szinte vadonatúj (szürke)
színnel áll elő; Gotthárdi Dezsőt és



nejét a korábbiaknak ellentmondó tulaj-
donságokkal ruházza fel. Az első két fel-
vonás eseménydúsan is cselekménytelen
és felszínességében érdektelen csupán, a
harmadik azonban már-már elviselhetet-
len. Úgy tetszik, nem is Gotthárdiék a
hősei, hanem egy másik házaspár, akik
életelem gyanánt, unalomból, jobb híján -
ölik egymást. Egyetlen megmaradt
tevékenységük a marakodás. Rosszindu-
latú, komisz mindkét fél, az emberi érzé-
sek kiégtek belőlük. Már csak bosszantják
egymást - és a nézőt. Ez egy másik darab.
Nehezebben tűrhető, mint az eddigi,
amelyben a tragikomédia elemeit sok
olcsó poén („Buzi maga, vagy mit
kacsingat?") és néhány - nem mindig
következetesen alkalmazott - virágnyelvű
politikai utalás, zenei terminológiába
csomagolt megjegyzés („Dubcek az új
karmester!") helyettesíti. S ami e kana-
vászt összetartani próbálja, s egymásba
fűzi a hevenyészett jeleneteket, az Ravel
Bolerójának monoton dallama. Ez a zene-
allegória ugyan nem vonul sehonnan
sehová, de bizonyos szempontból két-
ségtelenül adekvát: az idegesítő kör-

körözés és a fáradhatatlan ismétlődés
közös (és alapvető) vonása mind Ravel,
mind Horváth Péter Bolerójának.

Voltaképp érthetetlen a fiaskó. Hor-
váth Péter igen tehetséges író, s a szín-
padismeret sem hiányzik belőle. Szí-
nészként is, gyermekdarabok szerzője-
ként is komoly, szép teljesítményei vol-
tak már. Ezen első, felnőtteknek szóló
színpadi műve azonban a szerző eddig
ismert erényeit - például műgondját,
kitűnő stílusát, humorát - cáfolni látszik.
S a Józsefvárosi Színház bemutatója sem
segít jobbnak hinni a művet. A Petrik
József rendezte előadásban éppen annyi
van, mint a darabban. Érdekességet - az
első pillanatban - Benedek Mária dísz-
letei jelentenek. Hatalmas, instabilnak
tűnő falak keretezik Gotthárdi Dezső
lakását. Jobbra-balra dőlő, ferde vonalú, a
bizonytalanság érzetét keltő ajtók,
szekrények, ágy. Itt kezdik bemutatni -
eleinte meglehetősen vontatottan, rit-
mustalanul - a család kaotikus kavalkád-
ját 1956 egyik októberi vagy novemberi
napján. Az asztal alatt, egy függönyként
is hasznosítható terítő mögött rosszalko

dik az unoka. Kisdobos-egyenruhában
van, ami egyrészt kevéssé valószínű,
másrészt lehetetlen. A második felvo-
násban (1968-ban) ugyanis éppen tizen-
nyolc éves lesz, tehát most még avatás
előtt kell állnia. Mindenesetre ül az asztal
alatt. Fülig érő szájjal, élvezve afelfor-
dulást. Továbbá jól megtermetten, félig
leragasztott szemüveggel az orrán. A kis-
fiút Bata János játssza, aki külalakilag
ugyan megfelel a szerepnek - groteszk
felfogás esetén -, belsőleg azonban meg-
lehetősen távol marad tőle. A gyermek
naiv idétlenkedéseinél alig valamivel áll
jobban neki a második felvonásbeli ka-
masz fiú lezser nemtörődömsége, enyhe
cinizmusa, politikai-közéleti közönye. A
harmadik felvonásban a figura váratlanul
„emberszabásúsodik" a nagyszüleihez való
viszonyában, s Bata leginkább ebben a
részben találna magára. Csakhogy Hor-
váth Péter itt írta meg őt a legkevésbé. De
térjünk vissza az elejére!

Gotthárdiékhoz folyton becsöngetnek.
Először a házbeli barátok érkeznek; Cuki,
a hajdan jobb napokat látott báróné s
albérlője - egyben szeretője -, Zoli.

Meszléry Judit (Marcella), Helyey László (Svarc úr), Bal József (Rendőr) és Derzsi János (Vendég) Sultz Sándor darabjának szolnoki előadásában



Helyey László és Meszléry Judit A hattyú halála című szolnoki előadásban (Szoboszlai Gábor felvételei)

Berci (Lipcsei Tibor) és Apa (Orbán Károly) az Édes hármas című Czakó Gábor-darabban

Tóth Judit Cukija a produkció egyik leg-
kellemesebb tényezője. Benedek Mária
tetszetős jelmezekbe öltöztette, s jól áll-
nak neki az arisztokratikus sablonok is.
Kecseskedő kéztartással, finom mozdu-
latokkal, teljes hitelességgel kellemkedik.
Igaz, egy alkalommal (a második fel-
vonás születésnapi ünnepségén) elalszik,
amikor azt aligha tehetné (akkora rama-
zuriben), de ezen kívül frappánsan, ügye-
sen poentíroz. Különösen jó a harmadik
felvonásban, mumisztikusan szép, erő-
szakosan jól karbantartott öregasszony-
ként. Párja Beregi Péter, aki az előadás
legmegnyerőbb, leginkább kimunkált ala-
kítását nyújtja. Figurája a jég hátán is
megélő típust képviseli, s Beregi meg-
győző folytonosságot, jelenvalóságot tud
teremteni hőse köré.

Gotthárdiék és vendégeik kártyacsa-
tába fognának - abban a teljesen termé-
szetellenes felállásban, hogy a négy játé-
kos közül egy se kerüljön háttal a közön-
ségnek -, ám ekkor kezd el kopogtatni a
Történelem. Betoppanásai esetén álta-
lában megszólal a Boleró - de nem min-
dig -, s a megbízható világítás helyett
vibráló fények teszik kaleidoszkópsze-
rűvé a váratlan események látványát - de
nem mindig. Így aztán lassan elvész a
hang- és fényeffektusok használatának
követhető, magyarázható indoka.

Először egy elvtárs érkezik - Kránitz
Lajos adja kevéssé jellemezhetően -,
majd egy bajtárs. Ot Dávid Kiss Ferenc
játssza, szintén keveset mutat, avagy
mutathat. Hol egyiküket, hol másikukat
kell elbújtatni a szekrényben. Rejtege-
tendők legfőképpen a majd mindig újra
és újra felbukkanó - postás előtt, aki Hös-
séket keresi. De Hössök itt nincsenek.
Hável László postása sajnos csak nagyon
távoli rokona Örkényének. A Tóték kéz-
besítőjének jelleme volt: embersége és
filozófiája, Horváthénak csupán jelzései.
Hável a körvonalakat úgy próbálja erő-
sebbé tenni, hogy az egyik legkézenfek-
vőbb és sikerre bizton számítható megol-
dást választja; belekever néhány kevertet.
A mindig illuminált postáson kívül az
elején előkerül egy jelenés erejéig Gott-
hárdiék veje is, épp csak benéz disszidá-
lás előtt. Vókó Jánost sújtja a szerep; pár
perc csupán, de ilyen durvaságot ordíthat
apósa képébe: „Remélem, meg is kúrja a
lányát helyettem!" Felbukkan az említett
leánygyermek is, Ildikó, a kiöregedett
táncosnő. Alakítója, Varga Kata szinte
végig visít, feszítgeti nyakán az ereket.
Mindenesetre összegyűltek hőseink, s
mire idáig jutottunk, le is járt



az első felvonás ideje. „Hát én mit csinál-
jak?" - kérdi Ildikó. „Táncolj, mama,
mielőtt felébrednénk!" - javasolja a kis-
fia. Es tánc, vibrálás, Boleró. Ez egy fel-
vonásvég.

A folytatásban Bata vetkőzik nekünk,
demonstratíve leveszi a kisdobosinget,
jelezvén, hogy felnőtt közben. Éppen
tizennyolcadik születésnapját ünnepe-lik.
Felvonulnak a szereplők, s a korábbi
politikai ellenfelek folytatják a civódást.
Az események rendes menetét az szakítja
meg, hogy a szekrényből ezúttal az unoka
frissiben kinevezett menyasszonya (Kiss
Erika) kerül elő. Az általános
felháborodást, majd megnyugvást a
postás zárja le, aki behívót hoz az éppen
nagykorúvá vált fiúnak. Közben újság-
hírszinten már tudatták velünk, hogy
1968-at írunk, tehát jöhet a slusszpoén:
„Meghívták a prágai tavaszra!" Függöny.
Es végül a vég, a sivár, lepusztult öregkor,
jelenkor. Velenczey István Gotthárdija
eddig keményen, szilárdan, határozottan
volt közömbös a politika iránt. Józan, jó
eszű, jó szándékú férfinak ismertük meg.
Most izgága, bárgyú, nyápic és nyafogó.
Pécsi Ildikó korábban szeretetteljesen
aggódó, melegszívű nagymama volt. „Ura"
volt a férje, húzott hozzá, támaszkodott
rá. Közük volt egymáshoz. Még a máso-
dik részben is össze-összenéztek a Kiss
elvtárs hosszúra nyúló, „vonalas" ünnepi
beszéde alatt. Gotthárdiné most gonosz,
epésen zsörtölődő asszony. Eddig tevé-
keny volt, hasznos, égett a keze alatt a
munka, itt azonban cselekvéstelenül,
értelmetlenül járkál ide-oda a nyomorú-
ságossá lett lakásban. Közben unalmasan,
fárasztóan és szűnni nem akaróan
korholja a férjét. Aztán sorra előkerülnek a
többiek. A postásból ószeres lett, a poli-
tizálók - a korábbi pártállásra való tekin-
tet nélkül - csóró külsejű, lecsúszott
alkoholistákká váltak. Es már az unoka is
későn érkezik. Nem tudja meg a lelkét
közben kilehelő nagyapjától, hogy Gott-
hárdi elrontotta az egész életét. Az öreg
heurisztikus utolsó sóhaja ez: „Az em-
bernek szüksége van valamire, külön-
ben..."

Ennél érzékletesebben és átélhetőbben
fejezi ki a rossz közérzetet Sultz Sándor A
hattyú halála avagy a hosszú széklet című
darabjának szolnoki előadása. Sultz
Sándorral először a Pinceszínház dráma-
pályázatának bírálóbizottsága ismerked-
hetett meg. A szerző Barátaim, kannibá-
lok! című alkotását díjazta a zsűri, bár a
bemutatás fel sem merülhetett bennük. A
darab vajmi kevéssé való a Pinceszín-

V

ház ifjú játszóinak és ifjú közönségének.
A művet utóbb a Radnóti Színpad hozta
nyilvánosság elé, felolvasószínházi kere-
tek között. S most a szolnoki Szigligeti
Színház vállalkozott egy másik Sultzmű,
A hosszú széklet - alighanem ez a
frappánsabb cím - színre vitelére, Csiz-

madia Tibor rendezésében. S Csizmadia
nagy odaadással, jótékony profizmussal,
termékeny alkotótársként keltette na-
gyon is valódi életre a darabot. S nem
utolsósorban hibátlan ízléssel, imponáló
mértéktartással. A mű ugyanis - már csak
helyszínét tekintve is - hajlamos közön-

eruska (Andaí Györgyi) és Mama (Pártos Erzsi) a Czakó-darab stúdióelőadásában

Balogh Tamás (Rudolf) és Segesvári Gabriella (Vetsera Mária) a
Mayerlingi fondorlatok zalaegerszegi előadásában



ségességbe csúszni. A szövegkönyv egy-
egy durvább kiszólása, olcsó poénja is
könnyen csorbát ejthetne a jó ízlésen. Ám
a rendező kitűnően kordában tartja azokat
az elemeket, amelyek szívesen
elbitangolnának az alpáriság felé.

A színhely - némiképp szokatlan - egy
nyilvános illemhely. Eredeti helyszín. S
mihelyt az embernek ilyen ötlet eszébe
jut, azonnal nyilvánvaló és kézenfekvő a
gondolat. Hiszen hol máshol futhatná-nak
össze a legkülönbözőbb emberek anélkül,
hogy megjelenésükre komolyabb
magyarázatot kelljen adni? A nyilvános
vécé a létező helyek talán legdemokrati-
kusabbika. Azok, akik felkeresik, itt egy-
formán nyilvánulnak meg; sem pozíciójuk,
sem egzisztenciájuk, sem vagyoni hely-
zetük, sem családi állapotuk, sem koruk,
sem vallásuk, sem pártállásuk nem szá-
mít. Egyedül a nemük nem hanyagolható
el - férfivécéről lévén szó. Ahol a betérők
viselkedését nem az imént felsorolt jel-
lemzők határozzák meg, hanem csupa-
szon az emberi minőségük, a mentalitá-
suk, a sorsuk alakította milyenségük. A
kedvük. Az mutatkozik meg ezen a saját-
ságos helyszínen.

Lábas Zoltán olyan díszletet tervezett a
Szobaszínházba, mely megmosolyog-
tatóan, a legkisebb részletig is hiteles.
Még mielőtt bejutnánk a nézőtérre, meg-
történik a bevezetésünk. A kis előtérben
egy ambiciózus tájképposzter reményte-
len igyekezete kellemessé lenni, alatta
kopott, csorba mosdókagyló, melybe be-
lehamuztak. Áthatóan vécé az egész. Még
a szag is, bár lehet, hogy ez nem valódi
„effektus", csak a díszlet sikere, realitásá-
nak spontán következménye. Bent öt fül-
ke, egy mosdó tönkrementen, a két kéz-
szárító közül az egyiken ROSSZ felirat
éktelenkedik. A sarokban lakályos kis kuc-
kó. Az asztalon rádió, egy férfi fényképe,
kistányér az aprópénznek, a polcon vécé-
papírhegyek. Itt bizonyos mértékig lak-
nak. Természetesen a vécés néni. Meg-
határozhatatlan korú, elnyűtt, fancsali
képű asszony. Az elvágyódó Marcella.
Háta mögött csődbe ment házasság és
öngyilkossági kísérlet. Van egy gyereke,
akinek banánt vásárol, de ő maga majszol-
gatja el, mielőtt hazavihetné. Van édes-
anyja, akihez vasárnaponként kelletlenül
ebédelni jár. Van bűne bánó volt férje, aki
rendszeresen bejár hozzá, hogy vissza-
kuncsorogja magát. Kér, könyörög, fe-
nyegetőzik. Derzsi János játssza; jön le-
rázhatatlanul, tolja maga előtt engesz

telő, ócska kis virágcsokrát. Öltözékén
sok-sok kocka, a Laczó Henriette tervezte
jelmez tökéletes. Elárulja azt a szánalmas
igyekezetet, amellyel egy niemand
valakinek szeretne látszani. Divatos
napszemüveggel, karkötővel küzd a
fennmaradásért. Ahogy Derzsi becézi,
„nyuszirókázza" az asszonyt, abban min-
den önzése benne van. Egy pillanatig sem
hisszük el neki, hogy hízelgése nem
érdeket, hanem érzelmet takar.

Marcella azonban nem fog többé lépre
menni. Holott nem az a típus, akit egy
férfi csak egyszer csaphat be. Meszléry
Judit nem elégszik meg hősnője nekike-
seredettségével, ennél összetettebb figurát
állít elénk. Nem vidám, de van humora.
Marcella kilátástalan sorsát nem borítja
egészen rá a személyiségére. A színésznő
nagyszerűen elegyíti a reménytelenséget
némi derűvel. Azám szigetről álmodik,
oda vágyódik a bantuk közé, s
megmosolyogja magát ezért. Az alakítás-
ban ön- és közirónia mutatkozik.

Ami az eseményeket illeti, egészen
mindennaposak. Banánvétel, felmosás,
látogatók és kuncsaftok. A már említett
volt férjen kívül gyakran megfordul itt
egy köztisztasági kolléga, Ignác, az utca-
seprő is, aki bejár melegedni, rágyújtani,
húzni egyet az üvegből, s ezenközben
udvarol kicsit Marcellának. Csábítja az
asszony is, a bolt is. Dobák Lajos szedett-
vedett külsejű, roskatag Ignáca szintén
felfelé törekedne Marcellához, mert a nő
semmisége is relatív. Pozíciója Ignác
helyzetéhez képest még rangos is lehet.
Időnként beriszál egy nőnek öltözött
fiatalember (Tóth József járja ezt a vitus-
táncot), de váratlanság akkor történik a
kis házban, amikor megjelenik Svarc úr.
Eleinte egyszerű, átlagos, mígnem egy-
szer csak elfoglalja az egyik fülkét.
Helyey László erőszakos, ellentmondást
nem tűrő, ahogy jó-rosszhiszeműen, jog-
cím nélkül beköltözik. Hiába Marcella
tiltakozása, hiszen Svarc úr egyre ottho-
nosabban mozog itt, s közben már erőt-
lenke szálak is szövődtek. Például egy
kitűnő jelenet során gyónt egymásnak
Ignác és Svarc úr. Az egyik itt, a másik ott
trónolt, nem látták egymást, csak mond-
ták a magukét. Helyeyt, ezt a hivatalnok-
külsejű, tisztességesen öltözött férfit nem
lehet kirúgni. Kiebrudalhatatlan terület-
foglaló. Részint mert mindenre elszánt,
részint mert nincs hová mennie. Több
házasság után hajléktalan, öt különböző
pofázmányú gyermeke utálja az ország
különböző pontjain. Ha tanyát nem tud
verni, hát legalább sátrat... valahol, ahol

lehet. Kiutalja hát magának a hármas fül-
két, s itt ér véget az első rész, mely után
az ember szinte fél bemenni a színház
illemhelyére, ki tudja, mi vár ott rá?

A második rész abszurdba hajlóan in-
dul. A falon a volt férj lóg felakasztva, a
szereplők pedig szemrebbenés nélkül
kerülgetik. Ok ugyanis tudják azt, amit
mi jó ideig nem: Derzsi ezzel a látványos
produkcióval már nem először tüntet
(egyébként akrobatikus bravúrokkal függ,
s szívderítő megszólalásai és gesztusai
vannak közben). Ez az egyáltalán nem
halálos lógás csak azt a célt szolgálja,
hogy volt felesége szívére hasson. Köz-
ben Svarc úr belakta kis otthonát. A hár-
mas fülke szinte összkomfortos magán-
lak lett. A vécékagylóban sör hűl, a falon
polc, rajta minivizor, könyvek. A kilógó
szőnyeg Marcella gondoskodását dicséri.
A vécés néninek és az ágyra (?) járónak a
két felvonás között köze lett egymáshoz.
Már túl is vannak rajta. Itt némiképp el-
laposodik az illemhelyi történet. Mert
attól, hogy Svarc úr és Marcella össze-
szűrte a levet, a többiek kissé kiesnek a
meséből. Voltaképp ketten maradnak a
színen, s megcsappan az erő, mert Mar-
cella és Svarc úr között kevés az egy-
másnak feszülés vagy az összetartozás.
Helyey taszíttatva udvarol, nehezére esik
egy kedves szót mondania a nőnek. Mar-
cella pedig ismét csalódott, megint csak
egy értelmetlen, haszontalan koloncot
vett a nyakába. Igaz, kapcsolatukból fut-
ja egy kegyetlen összecsapásra, drámai
csúcspontra. Helyey ebben a jelenetben a
legjobb, mégpedig akkor, amikor éppen
nem érzi magát fölényben. Konfliktusuk
a darab irreális (szürreális) rétegében
záródik le.

Ugyanis a vécé felett egy másik világ
van. Egy csodabirodalom, ahol csapóajtó
nyílik, mint a vidámparkban, s mögüle
előszáguld a hattyúfogat. A pályaudvari
szignál után egy torz szólam mindig érte-
sít is, hogy a Parsifal expressz mikor érke-
zik, mennyit késik. A Mennyei Közleke-
dési Vállalat eme járatának alighanem
Azám sziget a célállomása. De az MKV
dolgozói olykor közvetlen kapcsolatba is
kerülnek a földiekkel, egy-egy megbíza-
tás alapján. Felsőbb utasításra „szokik
oda" az illemhelyre álruhában, rendőr-
ként Bal József. Kedves, szeleverdi, rózsás
képű kiküldött angyal. Feladata értelmé-
ben Lompos Lajost, vagyis a nőimitátor
Tóth Józsefet üldözi mindhalálig.

S a vége? Tóth - aki logikusan a Pokoli
Közlekedési Vállalat alkalmazottja lehet -
a vécé tetején áll, puskát foga lentiekre.



A fegyver - amint az illik - végig ott
lógott a vécé falán. Lompos almát dob
Marcella és Svarc úr közé. A férfi vélhe-
tőleg nem szereti, ám a nő harapdálni
kezdi a gyümölcsöt. Eldördül a lövés, sö-
tétség borul mindenre. Előbb egy ön-
gyújtó lángja világol fel, majd teljes fény-
ben tárul elénk a tájkép csata után. Lom-
pos Lajos holtan fekszik a vécéfal tetején,
kezéből pénzdarabok hullanak alá. A
hattyúhintó kisiklott, felborult. Az angyal
bukottan, halottan, szárnyaszegett pózban
a vastraverzeken. Látványos kép-
kompozíció. Lent Marcella úgy rágja vé-
gig az almát, mint egy sietős kisegér. A
csutkát Svarc úr lába elé ejti. Az utolsó
sötétségben már csak ők ketten marad-nak
láthatóak.

Hogy mi ez? Nem tudom. Ami szá-
momra fontos belőle: a hattyúnak cso-
daélete teljében is vedlett, piszkos volt a
tolla. Az se lehetett az igazi.

Czakó Gábor hangulatjelentése, az Öt-
szög, amelyet a Józsefvárosi Színház
Asbóth utcai Kisszínpadán mutattak be
Édes hármas címmel, nyomtatott formá-
jában is meglehetősen görcsös drámakí-
sérletnek tetszett. A helyszín, a közeg és a
közérzet tipikus, már-már közhely-szerű.
Lakás, lakásban család, családban meg
nem értés. Minden egyes szereplő
halmoz, igyekszik minél több (ál)prob-
lémát kiizzadni magából, hogy kellően
rosszkedvű (ál)konfliktusokba kevered-
hessék a többiekkel. Főhős nincs, vala-
mennyien egyenrangú szenvedő felek. Az
apának az a baja, hogy elhagyta a felesége,
hogy a fia gyűlölködő vele szem-ben, s
hogy úgy érzi, nem vitte semmire. Polgári
bíró. Mindenki utálja, a kollégái lenézik,
a szomszédai megvetik, a pincér mindig
hidegen hozza neki a levest, a koldus köp
a forintjára, a betörők pedig előszeretettel
fosztogatják a víkendházát (amit saját
kezével épített - ez ugyan alig hihető
róla). Sejteti, hogy nem feltétlenül ő a
hibás - valamikor másképp képzelte a
jövőt. Fáj neki a saját jelentéktelensége, s
ennek például ellentmond a sok-sok baja
közül az, hogy ellenfelei kicsinysége is
bántja; a félarasznyi körülmények, a
pitiáner utálkozások. Egyszóval Czakó
már-már valószínűtlenül széles skálájú
frusztrációval terheli meg hősét. Aztán ott
van a bíró fia, aki szintén utálkozik.
Pozitív cselekedetei nincsenek, csak
negatívak. Minden tevékenysége
ellenakció, tagadás, tiltakozás. Apja

iránt érzett heves gyűlöletét Czakó szin-
tén több érvvel próbálja alátámasztani.
Beveti természetesen a legkézenfekvőb-
bet: a kamasz kritikus látásmódját; az
apja által kötött kompromisszumok, a
konformizmus elítélését. S mivel ez csak
egy folyamatos rossz véleményhez elég,
az író a váratlan indulatkitöréshez választ
még egy motívumot. Nevezetesen, fiúi
vád alá helyezi az apát gyilkosságért - öt
abortuszért. Ez a felelősségre vonás
meglehetősen csináltnak hat, s némiképp
naivnak is egy tizenkilenc éves fiútól.
Egyébként illogikus. Berciből árad a szü-
lei iránti gyűlölet, s vehemensen hirdeti,
hogy ha erre lehetősége lett volna, sem-
miképpen sem választotta volna őket
apjául és anyjául. Az ő életét tönkretették.
S mivel ez a meggyőződése, teljes
tévedés pereltetni őt a meg nem született
testvéreiért. Berci jó eszű, következetesen
gondolkodó nihilistaként lett beállítva,
tehát valójában nem reklamálhatna az öt
élet hiánya miatt. Legszívesebben ő maga
sem lenne itt, miért kívánná hát a
testvéreinek? Más hiteltelenségen is
érhető a figura; a nagyanyjával való kap-
csolatában. Berci - illetve most már egy-
értelműen Lipcsei Tiborról van szó, aki
az Asbóth utcában ezt a szerepet játssza -
hirtelen szelíd gyermekké, kisfiúvá, jó
fiúvá válik, amikor a nagyanyjával disku-
rál. Ez indokolatlan egyrészt azért, mert
az öregasszonyhoz nem fűzi kapcsolat,
sok-sok éve nem is találkozhatott vele
(meny-anyós viszonylat miatti elhide-
gülés történt). Másrészt, mert az ex ca-
thedra ítélkező Berci nem vonhatja ki
megvetése alól a nagyszülőt sem. Objek-
tivitásra való törekvéséből az következne,
hogy apja milyenségéért a nagyanyját
tegye felelőssé. Hiszen ő nevelte ilyenné..
.

Az eddigiekből már felmérhető a hősök
formátuma, kapcsolatuk minősége,
összecsapásuk igazi feszültsége. Beke
Sándor, az előadás rendezője belerajzol
még egyet s mást a darabba, amivel meg-
töri nemcsak a mű realizmusát, de a
produkcióét is. A kezdet kezdetén élet-
valóságot, kézzelfogható közelséget ígér.
Amikor ugyanis a közönség a nézőtérre
jut, a kis helyiség közepén már ott találja
Bercit. A fiú laza ottléte, újságok közt
turkálása arra utal, hogy nem sok választ-
ja el tőlünk. Akár cserélhetnénk is. Aztán
megtelnek a sorok, színházi sötét lesz,
Berci eltűnik, s egy álomképet tár fel a
világosság. Fehér ruhás lány rebeg fenn-
költ szavakat. Ő Anna, Berci barátnője. A
darabban nem szerepel testi valóságá-

ban, csak az előadásban kerül elő több-
ször is, látomás formájában. Itt, az első
megjelenésekor egyrészt azonnal belete-
nyerel a készülődő realizmusba, más-
részt teljesen feleslegessé teszi azt, hogy a
víziót megelőzően Berci negyedórán át
életszerűen heverésszen a színen. A lány -
Simonyi Krisztina f. h. játssza kellemes
megjelenéssel, átszellemülten szép arc-
cal - még többször megszegi a szabá-
lyokat. Például akkor, amikor a lakáson
belülről telefonál Bercinek - az utcáról.
A helyszínt ugyanis végig hőseink ottho-
naként kell értelmeznünk, az ajtó a lép-
csőházra nyílik. (Hiszen ott csönget be,
onnan érkezik a nagymama.) S ha Anna
mégis innen telefonál ide, akkor a lakás-
nak azt kell mondania: nem ér a nevem.
Egyébként Stache Éva díszletei igyekez-
nek illúziót kelteni nem annyira a lát-
vány, mint inkább az érzet szintjén. A
falak hangsúlyosak, helyet kapnak rajtuk
a sors fordulatai, a múlt is. Látható egy
régen levett kereszt helye, egy oszlopfőn
Lenin-szobor, gipszangyalka, ringlispíl-
hangulat. A falra kenődött néhány bútor
is, hogy minden meglegyen. A televízió
viszont hiányzik, annál is inkább, mert
Lipcsei Tibor olykor tévéreklámslágere-
ket dudorászgat („Van nagy dolog...").
Mindenesetre ebben a környezetben esik
egymásnak apa és fia, s utóbb a többiek
is csatlakoznak hozzájuk. Lipcsei Tibor
pózoló, hőzöngő, irritáló rosszaságú
Bercijével Orbán Károly Apája áll
szemben. Nem is annyira a kisszerűség
dominál az alakításában, mint inkább a
hamisság. Hamis a hangja, az indulata és
a házikabátja. (Ilyen házikabát nincs!) S
apja és fia egyaránt elfogadhatatlan
azokban a jelenetekben, melyekben a
véget nem érő civódásokat egy-egy
drasztikusabb akció váltja fel. Berci tőle
szokatlan aktivitással felakasztani
igyekszik magát - s az Apa ezt úgy nézi,
mintha előre tudná, hogy fia az
elrugaszkodáskor majd kötelestül, az
egész hóbelevanccal együtt zuhan a földre.
Berci pedig később, az apja sokadik öngyil-
kossági kísérleténél viselkedik érthetetle-
nül. A férfi bevonul a fürdőszobába, hogy
agyonlője magát. Ezt mindenki meglehe-
tős közönnyel veszi tudomásul. S igazuk
is lesz abban, hogy nem meri megtenni.
Éppen az a hazug, hogy Berci egyszer csak
utánamegy, „Mégiscsak az apám!" felkiál-
tással. Ez nincs a darabban. Minthogy nem
is lehet. Bercinek ilyen elismerő gondolata
csak akkor támadhatna, ha az apja valóban
képes lenne egyszer pontot tenni az éle-
tére. Akkor a fiú bólintana, s „mégiscsak
az apám - volt" - felkiáltással intézkedne
a temetés ügyében.



A váratlanul betoppanó nagymamát
Pártos Erzsi játssza. Bájjal és bölcsesség-
gel. Sokkal okosabb, mint a Czakó által
megírt nagymama. Ő belép a két férfi
közé, s azonnal felméri a helyzetet. Mint
egy kitűnő diagnoszta, megállapítja a bajt.
Aztán figyeli az eseményeket, mert
úgysem képes sem megakadályozni, sem
befolyásolni semmit. Ő már túl van az
álproblémákon. Ettől jólesően bizarrá vá-
lik az a magatartás, amit a szövegkönyv ír
elő számára. Vagyis a sopánkodásai a
veszekedések közepén, s azon igyekezete,
hogy kávéfőzéssel, rántottasütéssel
próbálja meg elsimítani az ellentéteket.
„Ha a kávé szertartás lenne még... -
mondja. - Ha megadnánk a módját a
kávénak, a dohánynak..." - közben Pártos
Erzsi tudja, hogy nem ezen múlik, s
mégis... valahol benne van ez is az egész-
ben...

Aztán megjelenik a házasságtörő
asszony, Veruska, újdonsült szeretőjével,
Szabolccsal és a kecskével, Micivel. An-
dai Györgyi meglehetősen homályban
hagyja a feleség figuráját. Jószerével csak
azt játssza el, hogy a férjéből elege van.
Nem érzékelteti viszont a sorsfordulat
motívumait, a fiújához való viszonyát, a
hősnője megváltozottságát. Veruska el-
hagyta a férjét, s mivel az mindent meg-
adott neki, ezzel bizonyos jólétet is sutba
vágott. Egy nála jóval fiatalabb, termé-
szetvédő és világvégejósló eszméktől
zavaros fejű férfival készül új életet kez-
deni. A világ végén, Iharoson. Önellá-
tóan, egyszerűen, a kertben téve-véve. Ez
az elhatározás elképzelhetetlen hirtelen
feltámadó megszállottság, rendkívüli
lelkesedés nélkül. Kell, hogy a nő elvakul-
tan szerelmes és eksztatikusan odaadó
legyen. Andai Györgyiben azonban nem-
igen van nyoma bármilyen hevületnek.
Dimulász Miklós alakítja Szabolcsot,
patetikus hangú, harsány kocsmai
prófétaként.

S végül, de nem utolsósorban ott van
Mici, a kecske, aki - Apáti Miklós szelle-
mes kritikájából idézve: - „kecskének
kecske által való ábrázolásában feltűnő
sikert arat". Valóban szót kell ejteni
Miciről. Egyrészt, mert az előadás leg-
kritikusabb nézőjének tűnik. Amikor be-
hozzák, beparkol egy szék alá, és elalszik.
Aztán felriad, nézigél és mosolyog. Oly-
kor megrázza magát, és tesz illetlenebb
dolgot is. Másrészt, mert szinte központi
figurává képes válni. Meghúzódik né-
mán, szerényen, de mindinkább vonzza a
néző tekintetét. Idővel egyre feltűnőbb,
hogy tartása van. Ez a kecske nagyon kell
ide. Öntudatos, független, magabiztos.

Van benne valami reménykeltő optimiz-
mus. Ő az élet a színpadon.

Zalaegerszegen viszont ha nem is a Tör-
ténelem, de egy történelmi legenda kel
életre. Mutatósan, látványosan, teátráli-
san. Bischof Sándor impozáns, gazdag
díszlete teremt hozzá patinás hangulatot.
A néző szinte úgy érzi magát, mintha
megilletődött turistaként állna a mayer-
lingi vadászkastélyban. Hiszen a nézőte-
ret is körülveszi és lefedi az elegáns üveg-
fal, kupolaszerű körablakaival, kovácsolt-
vas kerettel. A színpad nem kevésbé szé-
pen megtervezett tér. Három részre osz-
lik. Középen a kastély bejárata, hatalmas
kapu a háttérben. Jobbra Rudolf trónörö-
kös szobája, benne biliárdasztal, amin
olykor esznek, végtére is erre a tágas szín-
padra se férhet be minden. Ami meg az
evést illeti: a feltálalt ételek ínycsiklan-
dóan valódiak, kivéve a kirívó áltortát,
aminek láttán azonnal tudjuk, hogy ebből a
fogásból nem kér majd senki. A bal oldali
részt a trónörökös kedvese, Vetsera Mary
lakja. Itt cizellált mosdótál, éjjeliszekrény
(rajta koponya) s széles, habos ágyneműs
ágy ékeskedik. A nyoszolya alulról kap
fényt, ami andalítóan szép, de nem
mindig előnyös. Például szemérmetlenül
leleplezi azt, hogy az ágyra bukó
öngyilkosok holtukban erősen pihegnek.
De ez még odébb van.

Kezdetben férfiak és nők, panoptikum-
szerű figurák népesítik be a színpadot
némán és mozdulatlanul. Aztán az át-
tetsző falak mögött keringőbe kezd a
zenekar. Táncoló párok alakulnak hirte-
len, majd a színpadra egy batár érkezik.
Ezen távozik néhány perc múlva a társa-
ság, hogy a kastélyban csak az maradjon,
akinek ott a helye. Vagyis Rudolf (Balogh
Tamás), Vetsera Mary (Segesvári Gab-
riella) és Loschek, az inas (Siménfalvy
Lajos). Az utóbbi pontosan megfelel a
főúri inasról alkotott képünknek: merev,
hallgatag, magában ítélkező. Továbbá
meglepően rossz szemmel nézi a kastély
egyik visszatérő vendégét, Hoyos grófot
(Téri Sándor), s nem biztos, hogy ezt a
látható ellenszenvet megengedheti ma-
gának.

De nézzük a tükörjátékot. Bal oldalon a
szerelem, jobb oldalon a politika. Ru-
dolfot, a Habsburg királyfit egyre kevés-
bé elégíti ki trónörökös volta. Itt lenne az
ideje, hogy uralkodói ambíciója teret
kapjon, különösen, hogy politikai el-
képzelései eltérnek apja, Ferenc József

hatalmi gyakorlatától. Ő másokkal, más-
hogy, másért szövetkezne. Mindenek-
előtt komoly szimpátiával viseltetik a
magyarok iránt, s az oszmán-magyar bi-
rodalom megteremtéséről álmodik. Ba-
logh Tamás Rudolf-alakításából azonban
túl kevés derül ki. Először is fontos lenne
tudni, hogy a trónörökös hisz-e a saját
terveiben, avagy fondorlatait tudatos po-
litikai öngyilkosságnak tekintsük. Másod-
sorban motiválatlan marad az érzelmi
szembenállása az apjával. Amikor Ba-
logh a császárról beszél, fitymáló szava-
kat hangoztatva se fitymáló, csak közöm-
bös. Lelkébe csupán az utolsó pillanatai-
ban enged bepillantani. Itt tör ki belőle,
hogy az apja dühítően elégedett, túl
könnyen sikerült neki minden. S itt
érzékelteti, hogy a császár iránt érzett
gyűlölete egyszerű fiúi féltékenység is
lehet, akár függetlenül attól, hogy a család
királyi. Itt derül fény arra, hogy az
anyjához őszinte szeretet fűzi, de
Erzsébet éppen a királynéság miatt nem
lehetett teljes jogkörű anyja. S ha eddig
nem láttuk Rudolfon a Mary iránt érzett
szerelmet, most azt is konstatálhatjuk.
Úgy tetszik, ez a férfi a kedvesét csak
holtában tudja szeretni. E rendkívül
jelentős monológ során tehát közel
kerülhetünk a trónörököshöz. Csak-hogy
Balogh Tamás úgy építi fel a szólót, hogy
szinte lehetetlen felfogni azokat az
információkat Rudolf személyiségé-ről,
melyekhez csak most juthatunk hozzá.
Korábban nem érzékeltette, később
pedig véget vet halálával a darabnak.
Balogh ezt a jelenetet olyan magas hőfo-
kon játssza, s azon belül is annyi csúcs-
pontot iktat be, hogy túlfeszíti a húrt.
Türelmetlenség fog el bennünket, s már
csak a lövést várjuk. Véglegesen elmu-
lasztottuk tehát Balogh-Rudolf formátu-
mának felismerését. Annyiról győződ-
hettünk meg csupán, hogy fizikailag van
tartása; feszes, katonás. Sem egzaltált-
nak, sem látványosan okosnak nem hat.
Nem lehet kitalálni, hogy mit érdemes
komolyan venni belőle.

Segesvári Gabriella szintén kelt némi
hiányérzetet. Maga Kiss Irén sem tisztáz
mindent, de a történelmi legendát ismer-
vén tudjuk, hogy a kis bárónő tizenhat
évesen elszökött otthonról, hogy szerel-
mét kövesse Mayerlingbe. S most van itt
egy terhesség vagy álterhesség, aminek
titkába Segesvárinak kellene beavatnia
minket. Valóban gyermeket vár? Vagy ez
is fondorlat? S ha igazán állapotos, a
gyermek cél számára vagy eszköz? Segít-
het rajta, vagy a romlásba dönti? Mi tartja
itt Mayerlingben? Szerelem vagy tragikus



szelű kalandvágy? Hogy Mary és Rudolf
érzelmi viszonya nem átlátható, hanem
csak tapogatózásokat érzékelünk, ez nem
baj. E nyomasztó falak között, e helyi-
értéktelen rendben ők lehetnek ilyenek.
De Segesvárinak meg kellene mutatnia
Mary egyszemélyes mélységeit. A báró-
nő gyermeki és asszonyi vonásait bájosan
és igazul adja, más rétegekkel adósunk
marad. Egy helyütt viszont szívszorító, a
második rész kezdetének felfokozott
mulatozási jelenetében. Danse macabre,
haláltánc folyik. Segesvári sértődötten,
dacosan és elszántan vesz részt benne.
Már tudja, hogy minden másképp van, de
csak azért is...

Két barát, többé-kevésbé szövetséges
látogatja még a kastélyt. Coburg, akit
leginkább csak a közös vadászszenvedély
fűz össze Rudolffal, s a megbízhatósá-
gáért kár lenne kezet tűzbe tenni. Marosi
Péternek halk a jelenléte, s nem igazít el
bennünket abban, hogy barát vagy
ellenség. De azért van a viselkedésében
valami érdekes fogcsikorgatás. A másik
vendég: vendég, Téri Sándor, aki Hoyost
alakítja. Ő formálja meg a legjellegzete-
sebb karaktert. Ez már az első pillanatban
kiderül, amikor a kastély előcsarnokában
megjelenik. Rossz tartású, eset-lennek
látszó férfi, a prémes kabát úgy áll rajta,
mint próbababán a Bizományi Áru-ház
kirakatában. Idétlen szóvicceken nyerítve
nevet, s maga is képes hasonlókat
gyártani. Görnyedten ül az asztalnál,
ahogyan egy kamasz, s tányérjába bújva
eszik. Téri eszközei (a külsődlegesek) a
Tizenkét dühös ember-beli alakítását idé-
zik fel, de szép lassan kiderül, hogy ennek
a Hoyosnak egyedi tartalmai van-nak:
diplomatikus agya, helyzetfelismerő
képessége és némi szkepszise is. Ő
mindig bele fog nyugodni az éppen meg-
változtathatatlan hatalmi helyzetbe.

Tömöry látványcentrikus ötleteiről kell
még beszámolni, melyek az előadás szép
képkompozícióit s az intermezzók ko-
reográfiáját adják. Kiss Irén: Mayerlingi
fondorlatok című drámája tükörjáték.
Ennek egyik formája, hogy a tükrök oly-
kor átlátszó üveggé válnak. Amikor Ru-
dolf és Mary álmot mesélnek egymás-nak,
a tükör hátul ablakká lesz, mely mögött a
panoptikum álarcosai ülnek, koponyákkal
labdáznak. (Gumikoponyákkal. Ugyanis
kiválóan pattognak később, amikor a
földhöz is veregetik őket.) Más
vonatkozásban: a szimmetrikus tér arra
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hivatott, hogy két felén szimultán ját-
szódjanak jelenetek. Míg a szerelmesek a
budoárban időznek, Rudolf szobájában
Coburg és Hoyos élvezheti egymás társa-
ságát. Felváltva élhet a két helyszín, attól
függően, hogy a rendező mire irányítja a
figyelmünket. De van, amikor hiába
folyik dialógus Rudolf szobájában, még-
sem köt le minket. Marynél ugyanis ezen-
közben nőgyógyászati vizsgálat zajlik.
Ilyesmire színpadon eddig aligha volt
példa! S ezt a drasztikusnak ható, véres
orvosi beavatkozást nézni kell szörnyül-
ködve, bármiről beszélnek is ez idő alatt a
másik szobában a politikai fondorlatok-
ban mesterkedők.

Ez a naturalista jelenet ennyi szépség
között különösen furcsa. Megdöbbentő,
de nem elítélendő. Az sem lehetetlen,
hogy éppen ebből jövünk rá: a történelmi
események hősei is emberből voltak.

Horváth Péter: Boleró (Józsefvárosi Színház)

Dramaturg: Kolin Péter. A rendező munka-
társa: Gyarmati István. Díszlet :jelmez: Bene-

dek Mária. Rendező: Petrik József.

Szereplők: Velenczey István, Pécsi Ildikó,
Varga Kata, Bata János, Tóth Judit, Beregi Pé-
ter, Kránitz Lajos, Dávid Kiss Ferenc, Hável
László, Kiss Erika, Vókó János.

Sultz Sándor: A hattyú halála avagy a hosszú
széklet (szolnoki Szigligeti Színház)

Díszlet: Lábas Zoltán. Dramaturg: Mor-

clányi Géza. Jelmez: Laczó Henriette m. v. A
rendező munkatársa: Harsányi László. Ren-
dező: Csizmadia Tibor.

Szereplők: Meszléry Judit, Helyey László,
Derzsi János, Dobák Lajos, Tóth József, Bal
József.

Czakó Gábor: Édes hármas (Józsefvárosi Színház)

Dramaturg: Kolin Péter. Díszlet jelmez: Sta-

che Éva. Segédrendező: Kovács József. Ren-
dező: Beke Sándor.

Szereplők: Orbán Károly, Lipcsei Tibor,
Pártos Erzsi m. v., Andai Györgyi, Simonyi
Krisztina f. h., Dimulász Miklós.

Kiss Irén: Mayerlingi fondorlatok (zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház)

Zene: Kemény Gábor. Játéktér: Bischof

Sándor. Jelmez: Füzy Sári m. v. Dramaturg:
Böhm György. Asszisztens: Tompa Gábor.

Rendező: Tömöry Péter.

Szereplők: Balogh Tamás, Segesvári Gab-
riella, Siménfalvy Lajos, Marosi Péter, Téri
Sándor m. v., Welmann György, Katona
András, Gerencsér Lajos, Völgyi Melinda,
György János, Szinovál Gyula, Andics Tibor,
Zámbó Lilla, Gaál Anita, Kövi Réka, Baj
László.

elenet Kiss Irén darabjának zalaegerszegi előadásából (Keleti Éva felvételei)


