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Szélhámosok érkeztek

Ivo Bresan drámája Szegeden

Hogy a dalmát kisváros, Sibenik gimná-
ziumának tanára szereti a klasszikusokat,
arra már akkor gyanakodhattunk, amikor
a kaposvári Csiky Gergely Szín-ház
társulata 1979-ben Boglárlellén be-
mutatta a Paraszt Hamlet című művét.
Nem egyszerűen Shakespeare-parafrázis
volt ez, hanem gúnyirat a kultúra fo-
gyaszthatóvá tétele, a falusi összefonó-
dások, a kisstílű hatalmi harcok, a mai
Claudiusok és Gertrúdok ellen. A Shakes-
peare-dráma csupán az alap, mely a
falusi színjátszókör kezébe kerülve jócs-
kán vulgarizálódik.

Már ez a „színház a falu szélén" ötlet is
lehetőséget kínál a komédiázásra, de a
mű igazi értékét a másik két réteg adja.
Bresan jól ért ahhoz, hogy felszínre
dobja a falusi kiskirályok túlkapásait, és
kipellengérezze a „ki kinek a kicsodája"
kapcsolatokat. De jól megírt szöveg-
környezetbe kerülve megél az a kissé
didaktikusnak tűnő gondolat is, hogy
nemcsak a színházban és nemcsak a hel-
singöri várban, hanem az életben és

éppen ebben a kis faluban is kioszthatók
a Shakespeare-szerepek. A dráma pró-
báival párhuzamosan ugyanazt a tragé-
diát játszatja el az író a falu lakói között
is. Ezzel a Hamletet hangsúlyozottan kö-
zép-európaivá teszi, élettel telíti, egy-
szerre mulattatóvá és megrázóvá alakítja.
Ehhez a Bresan-drámához Ruszt József
1980-as szegedi rendezésében hozzáil-
lesztette Tom Stoppard Valami bűzlik
Dániában című rövid groteszkjét. Ennek
az előjátéknak a révén nemcsak egy
negyedik réteggel bővült a Bresan-mű,
hanem egyszerre és egymás mellett létez-
hetett a Hamlet groteszk, abszurd és
intellektuális változata.

A Szegedi Nemzeti Színház újabb
Bresan-bemutatója - amely egyben a
dráma magyarországi premierje is - a
Paraszt Hamlet kiváltotta gyanút ala-
possá teszi. Ezúttal ugyanis egy másik
klasszikus, Gogol az inspirátor. A Dísz-
vacsora a temetkezési vállalatnál ötlete
mintha A revizor köpönyege mögül bújt
volna elő.

Igaz, hogy most nem egy, hanem két
szélhámos készteti adakozásra a kisváros
elöljáróit. De áldásos tevékenységük nyo-
mán ugyanúgy kiteregetik a városi
szennyest, ugyanolyan korrupt,
túlkapásokkal teli világ tárul fel, mint
Gogol művé-ben. Csak egy kicsit
közelebb kerül. Bresan drámája ugyanis
napjainkban játszó

dik, és az író még azt is meghatározza,
hogy hol. De a mikor és a hogyan olyan
erősen meghatározó, hogy a hol ezek
mellett jelentőségét veszti. A Díszvacso-
ra... játszódhatna Kelet-Közép-Európánk
bármelyik kis-, közepes és nagyvá-
rosában. Bresan drámája attól lesz ere-
deti és jó, hogy csak az ötletet kölcsönzi
Gogoltól, a kidolgozás már sajátosan
egyéni. Már nincs is szüksége párhuza-
mos cselekményvezetésre, hiszen kor-
rupt világa önmagában is megáll.

Azzal, hogy a cselekmény java részét
egy temetkezési vállalat irodájában per-
geti, a szerző egyben alaphangot is üt:
morbiddá, különös hangvételűvé teszi a
darabot. Idő kell ahhoz, hogy az olvasó -
majd a néző - hozzászokjon, hogy az
alku tárgyai sírhelyek, koporsók, koszo-
rúk és temetési szertartások - olyan, az
élet végéhez kötődő kegyeleti tárgyak,
melyek fetisizált voltuk miatt nem a leg-
megszokottabbak egy drámában.

Bresan nagy ötlete, hogy ezeket a kel-
lékeket a mindennapok részévé teszi.
Egy vállalatot hoz működésbe, melynek
nem az a feladata, hogy csavarokat gyárt-
son vagy kenyeret süssön, hanem hogy
temessen. Mégpedig nyereségorientál-
tan. Mivel a halottak száma nem növel-
hető, a meglévő lehetőségeket kell maxi-
málisan kihasználni.

S itt, a legkisebb ellenállás pontján
lépnek be a szélhámosok, mégpedig sajá-
tos feladatmegosztásban: az egyik ígér, a
másik kaszíroz. Az ígérő természetesen
egy valutát hozó, idegenbe szakadt hon-
fi, aki őseit, majd önmagát akarja egy
addig más család - Della Scala família -
által használt kriptában végső nyuga-
lomra helyeztetni. Ennek az amerikás
jugoszlávnak a szerepeltetése egyfelől
arra nyújt írói lehetőséget, hogy körüljár-
hassa a „hogyan tudunk minél többet,
minél gátlástalanabbul kisajtolni" prob-
lémakört, másrészt pedig a hajbókolás
különböző fokozatainak bemutatásához
nyújt teret. Külön kis esettanulmányok,
ahogy a vállalat igazgatója, majd a város
potentátjai és végül a régi harcostársak
sorra koldulnak egy kis adományt. E pum-
polássorozat jó előkészítője az első bom-
ba robbanásának. Az előbbi folyamatnak
szinte tükörjátékát írta meg Bresan a má-
sik szélhámos fellépésében, aki az utolsó
Della S calának adja ki magát, és sírás-
rívással, felháborodással ténylegesen is
meg-szerzi a város vezetésétől azt a
pénzt, melyet az „amerikai" még csak
megígért.

Az író újabb bombája, hogy az utolsó
Della Scala, a városka talán egyetlen
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becsületes embere mindvégig ott volt a
szereplők között; némán szemlélte a pa-
namázást, hogy búcsúbeszédében - való-
ban a legvégsőben, mert utána elviszi a
szívroham - lajstromba szedje az elöl-
járók bűneit.

De ez a korrupt réteg sem egy tömb-
ben jelenik meg, nem alkot egységfrontot.
Nemcsak érdekeik, hanem világnézetük,
sőt történelmi múltjuk is meg-osztja őket.
Don Felicio, a plébános és Kozlina, a
szállodavállalat igazgatója folyton hitbéli
kérdésekről vitázik, míg a két művész, a
karmester és a szobrász között tovább dúl
az usztasa-csetnik háború.

Ahogy horizontálisan, úgy vertikálisan
is szabdaltak az érdekek. Murina, a
temetkezési vállalat igazgatója tudomást
sem vesz arról, hogy beosztottjainak bér-
ből és fizetésből kellene megélniük. Az
önigazgatási ülésen úgy siklik át a fizetés-
emelési javaslat felett, mint lehetetlen és
lényegtelen kérdésen. S ahogy fent, épp-
úgy lent is marják egymást az emberek. A
kertészek és a sírásók között kicsiben
ugyanazok a konfliktusok dúlnak, mint az
előkelőségek között nagyban.

Brean e kasztok mellé helyez egy kívül-
állót, egy hatalom, állás és lakás nélküli
koporsólakót: Ticát, a csavargót, aki a
temetőben élve, koporsóban és kriptában
éjszakázva többet tud, mint a tanács-
elnök, az igazgató, a plébános és a művé-
szek együttvéve. Látja, hogyan indulnak
útjukra a temetőkertből a szélhámosok, és
hallja, hogy a díszvacsorán miképp
próbálják eltussolni a várost ért malőrt,
végül pedig megkísérli, hogy tőkét
kovácsoljon ebből a tudásból, s
hallgatásáért kész vagyonkát követel.
Bresannál ő lesz az újabb Hlesztakov.

Árkosi Árpád rendezésében azonban
nem. Ő kegyetlenebb véget szán neki.
Mint ahogy nem enged a helyszín csábí-
tásának sem, nem viszi el a céltalan poén-
kodás felé a darabot. A temetéshez szüksé-
ges tárgyak csupán kiszolgáló eszközök,
nem pedig célpontok Árkosi rendezésé-
ben. Pedig jószerivel ezek uralják a teret. A
díszletet tervező Molnár Zsuzsa ugyanis
egy helyszínűvé alakítja a színpadot. Csak
egy-egy újabb tárgy bevitelével módosítja a
vállalati irodát szállodai szobává, temető-
kertté vagy az úri muri színterévé. Ez pedig
szükségszerűen zsúfoltságot eredményez.
A színpadot körbefogó, sötét kálvária-
domb lábánál lévő temető azonban min-
dig kivilágosodik. A koszorúk és a kopor-
sók között pedig a kiszolgáltatott, a csaló,
az alkudozó, a megvesztegethető és
vesztegető ember kerül középpontba.

J

Használ a drámának a dramaturgi be-
avatkozás is. Böhm György - aki az első
Brean-dráma szegedi színre vitelében is
közreműködött - többnyire előnyére
változtat az írott anyagon. Feszesebbé,
összefogottabbá teszi a gondolatokat.
Ott, ahol engedékenyebb - mint például
a második felvonás leleplező köszöntő
beszédeinél -, nyomban kiütközik, hogy
a „tanár úr" sokszor szószátyár, és didak-
tikusan részletez. Biztos kézzel húzza
meg viszont Böhm az előjátékot, és ezzel
minden mellébeszélést elkerülve rögtön
az események lényegére összpontosít. A
két szélhámos az előadandó szöveget
tanulja. Az idősebb magabiztosan vég-
szavaz, a fiatalabb pedig megpróbálja
bemagolni a származására vonatkozó
mesét. Mindez pedig - és ez már a ren-
dező ötlete - a temető sötétjében, szinte
hangjátékként hangzik el. Az egyetlen
fényforrás egy elemlámpa, mely alulról
világítja meg a szerepet tanuló színész
arcát, vonásai azonban így sem vehetők
ki. Ez a kettős inkognitó azért válik hasz-
nára az előadásnak, mert nem tisztázza
rögtön az első pillanatban a csalók kilé-
tét. S ezzel némi tétet ad a történetnek.
Csak Musica, a fiatalabb szélhámos meg-
jelenésekor lesz egyértelmű, és a temető-
kertben már hallott szavak újbóli elmondá-
sával válik bizonyossá, amit addig legfel-
jebb sejteni lehetett: a magát Gorskovics-
nak nevező, Amerikából érkezett idegen is
csaló. De addig az előadás fele lepereg.

S közben Árkosi jobbnál jobb szatiri-
kus képeket rak egymás mellé. A temet-
kezési vállalat igazgatója egy pillanatig

nem áll meg, a koszorúkat jobbról balra,
majd balról jobbra rakosgatja, a koporsót
a hátán cipeli a megfelelő helyre, szem-
fedéllel borítja be és teszi ünnepélyessé.
Izeg-mozog, intézkedik, parancsokat osz-
togat, hangjában mégis izgalommal ve-
gyülő bizonytalanság. Előkelő vendég
érkezik.

A temetkezési vállalat önigazgatásának
ülése maga a formalitás. Gyorsan
megszavazott napirendi pontok, unatko-
zó, jogállásuk szerint elkülönülő embe-
rek. A városi tisztviselő, hatalma teljes
tudatában, mindenkitől távol ülve jegy-
zeteli a semmit. S amikor világnézeti vita
van kirobbanóban, felkapja az asztalról a
Lenin-szobrot, és Marxot emlegetve
hadonászik a sértő fél felé. Csak a bér-
kérdések felemlegetésekor élénkül meg a
„tömeg" (vagyis két kertész, két sírásó),
de a nincs hamar lelohasztja őket. Kezük
is hiába emelkedik szavazásra, olyan kér-
désekben kérik a véleményüket, amelyek
már rég eldöntettek.

Az új kripta avatási ünnepsége kész
kavalkád. Úttörők és ministránsok, városi
amatőr zenekar és ünneplőbe öltözött
bácsikák várják az eseményt. A fősze-
replő, a kripta új tulajdonosa középre
helyezett székben pihenve, könnyeit töröl-
getve hallgatja az ünnepi beszédeket. A
tanácselnök három általános elvégzését
tükröző nyitó szavai, a szállodaigazgató
történelmi eseményről zengő tirádái, a
tisztelendőnek a begerjesztett mikrofon
zajával versengő pátosza, a szobrász for-
mátlan gondolatai - mind találó leképe-
zése az avatóünnepségek hangulatának.

elenet a Díszvacsora a temetkezési vállalatnál szegedi előadásából (MTI-fotó, Ilovszky Béla felvételei)



Az ünnepség ízetlen és bohózatba illő
lezárása, hogy Murina, a temetkezési
vállalat igazgatója, miután mindenki el-
távozott, levizeli az emelvény oldalát.
Kritika lenne vagy öncélú s nem is ízléses
humor? Gyanítom, hogy az utóbbi. Mint
ahogy ilyen Murina egy további
megkönnyebbülése is, melyet Musicának,
a fiatalabb szélhámosnak a megjelenése
vált ki. Hatalmas nyögések közepette
rohan a fabudiba, és sokáig hallani a
megkönnyebbült sóhajokat. Ezek a sóhajok
vezetnek át a következő jelenetbe.

Pedig Árkosi a jelenetek átkötéséhez, a
díszletelemek elhelyezéséhez jobb öt-
lettel is rendelkezik. Lukesának, a városi
zenekar karmesterének és nagydobosának
vezetésével öttagú zenekar muzsikál a
nézőtéren. Munkadalok, mozgalmi dalok,
egyházi énekek és szláv népi dallamok
(Németh Géza válogatása) helyezik vissza
a történetet az eredeti kultúrkörnyezetbe,
de egyben folytatói és felerősítői is a játék
ironizáló hangnemének.

Ez az irónia hatja át Musica „fejő"-
akcióját is. Nem nagystílű, nagyhangú
vagány, hanem szürke, „ősei sorsát szí-
vén viselő" kisember szorítja sarokba a
városi vezetést. Jajveszékelés, elcsukló
hang, neuraszténiás tünetek a bevetett
eszközök, s ezzel szemben a panamájukat
elfedni akaró vezetők tehetetlenek. Pedig
Kozlina, a szállodaigazgató neki-vetkőzik
a feladatnak, széket lóbál a zsaroló felé,
és le kell fogni, nehogy agyon-verje.
Végül mégis győz a józan ész, és a város
fizet. A szélhámos akciót a temetkezési
vállalat könyvelőjének - az igazi Della
Scala sarjnak - kacaja kíséri. A csavargó
mellett ő is mindent tud.

A díszvacsora úrimuri-hangulatát a ren-
dező eszemiszommal, egymásba fonódó
férfikarok kólótáncával fokozza úgy, hogy
egy hirtelen ácsival törhesse le. Mikac, a
könyvelő borgőzösen olvassa a kiskirályok
fejére bűneiket, s a végén azt is bevallja,
hogy ő volt az utolsó Della Scala. Amikor
az utolsónak hitt tanú eltávozása után ép-
pen az ügy eltussolásán töprengenek a vét-
kezők, előbújik az asztal alatt egy koporsó-
ban pihenő Tica. A lehetőségeket
felismerve, szerényen, majd egyre
merészebbé válva sorolja igényeit. Itt
Bresan megakasztja a szót. Mindenki
döbbenten bámulja az új szélhámost.
Árkosi Árpád azonnal tovább-lép.
Körbefogják az újonnan előállt követelőt,
nyakára feszülnek a kezek, és vissza-
nyomják a koporsóba. Ráhelyezik a fede-
let, s mint akik bevégezték a dolgukat,
letelepszenek a koporsóra, így őrizve a
csírájában elfojtott kísérlet szenvedő
alanyának immáron örök koporsólakását.

Ehhez a pontos rendezői értelmezéshez
széles skálán mozgó, erős színészi
alakítások társulnak. A két szélső pont
Mentes József könyvelője és Kovács La-
jos csavargója. Mindketten egyfajta kívül-
állást, magányosságot, senkihez nem tar-
tozást képviselnek, egymástól és a töb-
biektől is elütően.

Mentes József Mikaca már-már egy
realista előadásba illik. A szélmalom-
harcban elfáradt, de becsületességét őrző
kishivatalnokot játssza el. Felfortyan
minden igazságtalanságra, szúr, ha em-
beri gyengeséget lát. De leginkább ira-
taiba temetkezik és figyel. Bölcsen őrzi
titkait. A színész kaján vigyora, a szélhá-
most támogató-biztató szava jelzi a vál-
tozást. Évtizedes keserűségek törnek elő
belőle. Aztán megkönnyebbülten, örök-re
eltávozik.

Kovács Lajos Ticája külsejében is kü-
lönös: kimustrált katonaköpeny, fejébe
húzott sapka és a vakok sötét szemüvege
különíti el öltönyös környezetétől. (Ez is,
minta színeikkel, méreteikkel egyénített
hivatalnoki ruhák, Molnár Zsuzsa
munkája. Ő az örök csavargó, akit a szi-
mata mindig oda húz, ahol történik va-
lami. Szinte semmi mást nem tesz, csak
átvonul a szobán, az egyik koporsóból a
másikba telepszik át, és máris elkapja az
újabb hírt. E csetlő-botló, lábatlankodá-
sában és semmittevésében elfáradt rezo-
nőrségen belül azonban Kovács Lajos
megmutatja a figura életrevalóságát is.

Kaszás Géza Lukesa karmestere mind
külsejében, mind mozgásában remekül el-
talált alakítás. Szemüvegével, apró bajusz-
kájával, égnek meredő hajával, szétszórt
mozdulataival is kitűnik a többiek közül,
de amikor behúzott nyakkal, rángó fejjel,
szökdelő lépésekkel elindul, és sivító han-
gon megszólal, az maga a kifigurázott
művészet. Jók azok a párbajok is, melyeket
Lasicával, a festő- és szobrászművésszel
vív, hol egy kis bárányhúsért, hol jó hírne-
vének megőrzéséért. Amikor művésztársa
usztasának nevezi, úgy pattan fel, mint akit
méh csípett meg, és szinte repül a támadó
felé. Még a többiek fékező karjában is
fékezhetetlenek a mozdulatai. Es a zene-
kar élén is játszik. Lelkes műkedvelőt.

Mikula Sándor Lasica alakjában ezzel
szemben a profi művészt hozza színre.
Legalábbis ezt hiszi magáról. Lila köd, ha
a képeiről beszél, és simulékonyság, ha
művészetéből hasznot remél. A hatalom
kiszolgálója, a megrendelt kultúrának, a
város hivatalos irányzatának legfőbb
képviselője. Ezt a buzgó törleszkedést a
színész a lehetőséghez képest színesen
játssza el.

Meggyőző Németh Gábor karót nyelt
szállodaigazgatója, aki egyszersmind a párt
élharcosa. Kitüntetésekkel teleaggatott vö-
rös zakójában egy-egy rendreutasító moz-
dulattal, egy-egy szóakasztó krákogással
mindig kijelöli az irányt. Élvezetes a falu
plébánosával, Don Felicióval (Bodor György
kenetteljes alakítása) folytatott világné-
zeti küzdelme is.

A tanácselnök Ragó Iván megformálá-
sában a pozícióba ültetett, de a tisztségre
abszolút alkalmatlan ember. Az az előnye
mindenesetre megvan, hogy nem ellen-
kezik, hanem bólogatva beáll a többiek
közé. Es tartja a markát.

Kovács Zsolt Murinájáé a legnagyobb
lehetőség, hiszen az ő portékájából csi-
holható haszon. A színész e fontosságot
több oldalról járja körül. Alkalmazottai
felé a soha rá nem érő, mindig dolgozó,
pattogó szavú, temperamentumos főnök.
A város irányítóival szemben jóval
visszafogottabb, inkább tanácstalan
kiszolgáló, mint kezdeményező.

E férfikart egyetlen nő szolgálja ki: a
temetkezési vállalat titkárnője, akit Fehér
Juli alakít, a főnöki utasítás nélkül egy
lépést sem tevő alkalmazottat jóval
gazdagabban, mint a férfiúi igényeket
kielégítő, bárhol leteperhető nőt.

E könnyen sebezhető városi elöljáróság
kollektív bölcsességén jár túl a két
szélhámos. Flórián Antal ál-Gorskovicsa
halálsápadtra maszkírozva, rutinos csaló
módjára játssza a dúsgazdag amerikait.
Angollal kevert, akcentusos beszéde ön-
magában is elég ahhoz, hogy mindenki
hétrét görnyedjen előtte. A színész nem
karikíroz, nem kacsint kifelé. Egyszerűen
és határozottan megbolondít mindenkit.

Tarján Péter Musica alakját aktatáskáját
szorongató, behízelgő hangú, félszeg,
„bocsánat, hogy élek" kisemberként in-
dítja, s ezt csak annyiban változtatja, hogy
soha ne váljék agresszívvé. Hátrafeszített
kézzel, hosszú lépésekkel többször
elindul az ajtó felé, aztán hagyja, hogy
visszacsalogassák. Ugy adja el magát,
mint akinek fáj, hogy pénzre kell váltania
a család végakaratát. Tarján alakításának
erénye, hogy érzékelteti: az ostobaság
milyen hatásos eszköz az ostobák ellen.
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