
arcok és maszkok

Katalin, Venczel Valentin, Rövid Eleo-
nóra és a többiek.

Hogy valójában mire képesek ezek a
színészek, az a Tótékban derül ki igazán.
Az előadásról már közöltünk kritikát
(SZÍNHÁZ, 1987. november), de a pro-
dukció a hajdani bemutatóhoz képest je-
lentősen megváltozott, mivel az Őrnagyot
Derzsi János játssza vendégként. Ettől
egyszeriben még élőbbé váltak a Székely
Gábor által kristálytisztán megteremtett
kapcsolatok, s felfénylettek a színészi
teljesítmények, mindenekelőtt Soltis
Tótja, de Ladik Katalin és Rövid
Eleonóra Tótnéja, illetve Ágikája is.

Alighanem ritka szerencsés találkozás
jött létre az Örkény-dráma bemutatása-
kor. Ez az a darab, amely egyesíti magá-
ban a hagyományosat és az avantgárdot,
Székely az a rendező, aki kellő pedagó-
giai érzékkel, szigorral és következetes-
séggel képes, egy társulatból a maximu-
mot kihozni, s a részt vevő színészek me-
gint megérezhették: milyen az, ha anya-
nyelvükön kapnak instrukciót, ha nem-
csak egy forma kitöltőiként van rájuk
szükség, s ha közösséget összetartó erő
érződik egy rendezői magatartás mögött.

Nehéz Harag Györgyöket, Székely
Gáborokat találni idehaza is, hát még a
határainkon túli színházak tájékán. Még-
is végig kell gondolni itthon és a szom-
széd országok színházainál: ahogy a ma-
gyar kultúra egységes és oszthatatlan, úgy
a színházkultúra is az. Közös felelős-
ségünk, hogy mindenütt, ahol magyarul
beszélnek a színpadról, a lehetőségekhez
képest a legjobb előadások szülessenek. S
erre a határainkon túli színházakban még
inkább szükség lenne. Ezért az itthoni
rendezők, tervezők, színészek, társulatok
is többet tehetnének. Az alkalmi ven-
dégszereplések, vendégrendezések is so-
kat jelenthetnek, de még több haszna
lenne a színházak közötti rendszeres kap-
csolatoknak, annak, hogy magyarországi
előadások legyenek láthatók a Vajdaság
helységeiben is, vagy annak, hogy ha pél-
dául egy-egy magyarországi produkciót
meghívnak a BITEF-re, a Sterijára vagy
Prágába, Brnóba, akkor azok ne csak a
hivatalos programban szerepeljenek, ha-
nem - ha már úgyis ott vannak a társula-
tok - Szabadkán, Újvidéken, Komárom-
ban vagy Kassán s más magyarlakta tele-
pülésen is. Az igazi segítség a folyamatos
együttműködés lenne, az, ha a magyaror-
szági rendezők-tervezők rendszeresen
együtt tudnának dolgozni a kinti magyar
társulatokkal. Olyan segítségre lenne
szükség, amelyre például esély kínálkozik
a létesítendő kárpátaljai magyar szín-ház
esetében. Segítségre másutt is, amíg nem
késő!

BUDAI KATALIN

Nagybőgő - a Káin-bélyeg

Patrick Süskind monodrámája
a Pesti Színházban

Az ember szorongó, magányos, kapkodó,
szeretetéhes, reménykedő lény (meg még
ezerféle). Hogy milyen is, az meg-
mutatható tömegben, családban, szerve-
zetben, társadalmi hierarchiában, ám
minden kiderülhet róla úgy is, ahogyan
morzsákra vadászik a konyhájában. Az
emberarc leképezésére az előbbi variáció a
gyakoribb - az utóbbi a ritka. Színpadon
az egyiket drámának hívják, az utóbbit
monodrámának. Az előbbi az emberek
közti tér viszonyaira épül, az utóbbi a
tárgyakhoz és a közönséghez való fordu-
lás megteremtett szituációira. Itt az írói
magatartás még bonyolultabb, mint a
színpadi műformákban általában: el kell
fogadtatni azt az irreális helyzetet, hogy a
hős magában beszél. A drámaírónak ezt
hitelesítenie kell őrültséggel (lásd Gogol:
Egy őrült naplója), vagy vád- és védőbe-
szédszerű beszédhelyzettel (például Ko-
csis István Dózsa-drámája), vagy olyan
alkalommal, mikor valaki amúgy is egye-
dül szónokol (Csehov: A dohányzás ár-
talmasságáról).

Patrick Süskind, a most negyvenéves,
berobbanó üstökös, e rejtélyesen vissza-
húzódó, eddig kizárólag világszenzáció-
kat produkáló német prózaíró eleddig
egyetlen színpadi művében egyik ismert
utat sem választotta. Az ő hőse egy ne-
künk, nézőknek magyarázó férfi: muzsi-
kus, nagybőgős, „tuttista a harmadik
pultnál", egy német nagyváros középkorú
lakója. Míg az esti Rajna kincse-elő-
adásra, az ünnepi játékok nyitóestjére
készül délután fél öt és fél hét között (fél
nyolckor kezdenek), beszél nekünk a
nagybőgő helyéről, szerepéről a zene-
szerszámok családjában, a zeneirodalom
e hangszeren eljátszható műveiről, némi
szemléltetéssel is: egy TIT-előadás szín-
vonalán. Aztán beszél nekünk arról, aki a
vonót húzogatja ezeken az ormótlan, túl-
méretezett, nagy rezonanciájú, száztizen-
két decibel teljesítményű húrokon: apjá-
ról, anyjáról, önleleplező, öngúnnyal teli,
freudizált hangszerválasztásáról (bosszú
az apán, nemierőszak-tétel az anyán). S
míg az első részben a nagybőgő szak-
szerű bemutatása éppen nélkülözhetet-
lenségét bizonygatja, ugyanez a hangszer
a másodikban mint akadály, gát, az em-
beri érintkezések kerékkötője, az életku-
darc szimbóluma jelenik meg. Féltékeny

nőként zavarja meg a légyottot, autóban
csak vele lehet utazni, hidegben még a
kabátot is kölcsönveszi gazdájától. Jelen-
téktelen a zenekarban, rá nem hallgat,
nem figyel senki, huszadrangú kompo-
nisták szerepeltették csak szóló- vagy ka-
marahangszerként - az egyedüli Piszt-
rángötös, Schubert remeke kivételével.
Ő, a nagybőgő a gonosz, a kisszerű, az
önző, az irigy, a kurva: minden tehát,
amit gazdája a klasszikus pszichés hárítás
és fetisizálás szabályai szerint rávetít. Ró-
la beszél, de az azonosítást maga is elvég-
zi: „nagy a bodyja neki: nekem".

A tárgy - szinte meghosszabbítása egy
emberi végtagnak, egyszersmind munka-
eszköz s egy kvázi-művészlét biztosítéka,
kiválóan választatik meg ebben az ügyes,
profi módon előállított darabban. „Be-
szélj másról, s megmondom, ki vagy te" -
ez az alapképlet, amely százszázalékosan
beválik. A beszédhelyzet különlegességét
azért említettem, hogy visszatérhessek
hozzá ezen a ponton: a Süskind-dráma
pódiumon, kellékek nélkül, jelzésszerű
díszletben is előadható, akár próbahe-
lyiséget képzelve a szöveg környezetéül,
akár ismeretterjesztői előadótermet. Hi-
szen állandóak az ilyen, kifelé szóló uta-
lások: „mint önök is látják", „bemutatom
önöknek" stb.

A Pesti Színház rendkívül hatásos elő-
adásában a rendező Tordy Géza lelemé-
nye s az egyenértékű díszlet (Fehér Mik-
lós) és jelmez (Jánoskuti Márta) összjáté-
ka hozza létre azt a szintet, ahol a szöveg
feldúsul, s az egyébként eléggé banális le-
épülés-elszigetelődés-komplexus-sztori
megemelkedik.

Darvas Iván, a mindenképp abszolút
főszereplő nyilatkozta, hogy kezdetben
idegenkedett attól a hiperrealista színtér-
től, melyet Tordy Géza az előadás köré
tervezett. Aztán belátta a koncepció he-
lyességét vagy legalábbis használhatósá-
gát, sőt megszerette ezt a környezetet.

Dupla mű jelenik tehát meg előttünk: a
vallomásos és zenei-illusztráló szöveg és
egy tisztálkodást, vacsorázást, tevés-ve-
vést, öltözködést, holmikkal való szösz-
mötölést mutató színpadi cselekvéssor.
Mindkettő hatásos, ám az igazi művészi
és technikai gondok és egyszersmind a
poentírozás felerősítésének lehetősége a
kettő tökéletes szinkronban tartásából
erednek, s ebben a vonatkozásban döntő
jelentőségű, ki a főhős, ki a nagybőgős, ki
képes erre az óriási szellemi és fizikai tel-
jesítményre.

Ha monodráma, akkor Darvas Iván. Így
működik a patentra járó gondolkodás,
idevonva az Egy őrült naplója kolosszális
megvalósítását. De talán az volt inkább a
motiváció: ha játékintelligencia,



tartás, színészi kondíció, akkor Darvas
Iván. Felesleges párhuzamot keresni ott,
ahol csak néhány külsődleges egyezés
van. A Gogol-darab remekmű, a Süskind-
darab csak a jó színház lehetősége. Hogy
Darvas Iván mindkettőben lenyűgöző, az
kvalitásának újbóli feltárulása. Ezen a
szinten már úgysem kell bizonyítani.

Külön tanulmány és vizsgálódás tárgya
lehetne, miért nyűgözi le az embert az, ha
a színpadról saját leghétköznapibb tárgyi
világa köszönt rá. Esetünkben nem saját-
jaink, hanem a „nyugatnémet" tárgyak
vannak előttünk, de életszerűségük akkor
is lenyűgöző. Óra üt, sütő süt, hűtő hűt,
vasaló melegszik, WC zubog, kávé-főző
(a német szűrőpapirossal ellátva) egy idő
múlva kicsorgatja a levet, mosó-gép
forgatja a szennyest, varrógép végig-ölti a
széthasadt frakkmellényt. Egyszerűen
frenetikus az a hatás, amit a helyszínen
felütött, majd megsütött tojás kelt,
melynek szaga belengi a nézőteret. A
színpad tudatunkban atavisztikus módon
egy ünnepélyes szertartás helye, ahol
blaszfémiával ér fel, ha mindennapos
dolgok válnak láthatóvá. Hiszen ott vala-
mi különleges, emelkedett dolog történik,
piszkos zokni, olvadó vaj, csapvíz hogyan
is kerülhetne oda? A megszólalásig élethű
kellékek a miliő mondhatni triviális, de
„tuti" elemei. Ami ennél több, az az a
magatartás, mellyel Darvas úgy he-
lyezkedik bele ebbe a valódi egy szoba
összkomfortba, ahogyan teszi. Kicsit ide-
genül, és azt mégis magához hasonítva.
Az egyedül élő férfi minden kicsinyes
precizitásával, ám alapvető ügyetlensé-
gével. Kiömlik a sör, szertehullik a resze-
lőből a sajt. Az előbbinél hevesen károm-
kodik, az utóbbinál kicsiny kéziporszívó-
val azonnal felszippantja a darabkákat. Itt
begyakorolt rutin érvényesül, rend és
összhang van a viszonylag ízléses lakás-
ban, ám egy társ már nem férne el. Túl jól
kézre áll minden ahhoz, hogy a komoly
hiány igazán gyötrő legyen. Csak a „fo-
lyadékveszteség" ellensúlyozására fo-
gyasztott tetemes italmennyiség hatására
derül ki, hogy azért kellene ide valaki:
Sarah, a szoprán énekesnő. De esetleg
hetvenkét márkás nyelvhalvacsorára kel-
lene hívni! Ámbár talán még az is vállal-
ható. Aki morzsát porszívózik, az a va-
csora árán is előre töpreng! Darvas játéka
megteremti ezeket a lélektani átkötéseket.
Olyan szükségszerű kapcsokat hoz létre
fizikai cselekvéssor és gondolattartalmak
között, melyekre az eredeti szöveg aligha
utal. Efféle halálpontosan ki-dolgozott
poénokra gondolok: „marha mázlija volt"
- mondja egy zeneesztétikai fejtegetésben
Mozartról, ugyanakkor fel-

kapja a vasalót az ingről, s így nem
pörkölődik meg az anyag. „Kibuggyan a
zene" - mondja másutt, s eközben épp
nadrág-ját tolja le. Technika,
helyzetgyakorlatok sora: végül is ebből
áll a darab. De a nagybőgős, bezárkózva
hangszigetelt, lakásnyi univerzumába,
korunk egyik hőse is: a bűnbakokat
kreáló, szorongó, kicsi-nyes, szeretni
nem tudó, szánalmas ember. Darvas
nemcsak a tárgyak bravúros
működtetésével, hanem egész habitusá-
val képes ezt a jellemrajzot közvetíteni.

A szöveg nagyon szerencsésen simul a
koncepcióhoz. Indali Klára fordítása

végre leszámolt a finomkodó, „a terin-
gettét" típusú „életes" szöveggel, s a ma-
gyar közbeszéd fordulatait építi be.

Színészdarab, sikerelőadás. Miért ne
legyen az? De még fontosabb, hogy telje-
sebb figyelmet követel egy olyan nagy
színész számára, mint Darvas Iván, aki a
nagybőgősről tudottakat súlyosabb szavú
műben is elmondhatná.
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