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▲ SÍRKŐ ÉS KAKAÓ ▲

ogy annyira szeret élni." Ezt mondta, és még a
úlélés bájáról is beszélt. Idős volt és sokat gon-
olt a halálra. Kazimir, hogy engedélyezzék a
arabot, Komlós Jucira osztotta a szerepet. Én
atinovitsot vagy Dajkát akartam. Kazimir úgy
ondolta, hogy el kell vennünk a hatalom veszé-

yességéből. Komlós Juci ehhez kellően bájos
olt, és bájos volt ahhoz is, hogy Déryben ez az
sszociáció ébredjen. Tényleg van valami le-
yűgöző abban, hogy valaki minden ízével élvezi
z életet, és ezt most bele is akartam szőni a
arabba. Ezért erőteljesebb a legújabb változat-
an, hogy az Orvos az Öregasszony tudtával
d-ja át a fiataloknak a „traktátust" (kis traktátus a

akástulajdonos vénasszonyok jobblétre
zenderítésének különféle törvényes
ódozatairól), mert az Öregasszonynak az is
gy gyógyszer. Ez már az eredetiben nagyon
omályos volt. Az Öreg-asszonynak ez
gyszerre játék és élvezet, még akkor is, ha
eszélyes; tehát az élet élvezetéről van szó, és
rról, hogy erre a képességre hatalom
egítségével könnyebb szert tenni. Az elnyomott
mberek többsége ugyanis elveszti a ké-
ességét az élet élvezetére. Ezeket a pólusokat

gyekeztem az új változatban világossá tenni. El-
smerem, hogy a darab egésze még mindig egy
lementáris politikai konfliktusra - az elnyomás
s elnyomottság viszonyára - épül, de ha sike-
ül a darabot kijavítani, akkor ez morális szenve-
élyként jelentkezhet, nem pedig mint közvetlen
olitikai probléma.

Mi az, ami rettenetesen rossz a darabban? A
endőrnő, a Postás, a vicceik, a japán kupi és a
sebatompisztoly. Ezek a dolgok az akkori hu-
orban mást jelentettek. A Postás és a Rendőr-
ő csak arra jók, hogy tovább bonyolítsák a cse-

ekményt és gyöngébb formában megismételjék
zt a konfliktust, amelyet a Piti-Pitiné-
regasszony szembenállásban próbáltam
brázolni. Most ezt is átírtam, mert rájöttem arra,
ogy csak akkor lehet ezeket a figurákat élettel
egtölteni, ha különleges érdekük fűződik a

akáshoz. Azért van rájuk szükségem, hogy
emutassam: valaki mindig a Pitiék helyére lép,
z a helyzet állandó és folyamatos, a szolgaság
olyamata megszakíthatatlan. Ahogy elődeik is
oltak, utódaik is lesznek. Az elődeikről
lmondja az Öregasszony, hogy hat évig se
írták ki. Most megint újak jönnek. Ezenkívül
rra is gondoltam írás közben, hogy még Pitiék
yomorállapota is kívánatos lehet mások
zámára, mert még ennek a társadalmi és lelki
yomornak is vannak további mélységei. Ha
iderül, hogy így sem működik, és továbbra is
sak egy viccgyűjtemény marad, akkor ki fogom
úzni az egészet. Mindent kihúzok, ami jópofa,
ellemes, mert én most a kellemesség ellen
rtam egy darabot.

Ami az Orvos figuráját illeti... Hallottam egy
rvosról; leírt tíz-tizenöt olyan esetet, amelyben
yanús körülmények között haltak meg azok az

öregasszonyok, akiknek eltartási szerződésük
volt. A darabbeli Orvos több esetet látott már,
hogy megöltek egy öregasszonyt, de olyat még
soha, hogy az egészségéért imádkozzanak. Pe-
dig Pitiék eljutnak erre a mélypontra - az is
mélypont, ha valaki gyilkol, de lehet még mé-
lyebb pont, ha valaki olyan öncsalásban él, hogy
annak az egészségéért imádkozik, aki tönkrete-
szi őt. Ez a magyar történelemben meglehetősen
gyakori.

Megpróbálom tehát újraírni a második részt,
kivéve a kísértetjelenetet, amelyet a legjobbnak
tartok. De ahhoz, hogy tovább tudjam javítani, el
kell kezdenünk próbálni. Elhangzott i tta beszél-
getésben, hogy a szereplők nem élő figurák, ha-
nem sémák. A darabírónak a figura számára
nem hús-vér alakot, hanem mozgásteret kell te-
remtenie, amelybe beleépül majd a színész a
gesztusrendszerével, az egyéniségével, a moz-
gásával. A regényírónak nagyon konkrétan meg
kell írnia a figurát, a drámaírónak kevésbé.

A rendező feladata, hogy a mozgásterek egy-
máshoz való viszonyát szemléletessé tegye. Ne-
kem ezzel sok bajom lesz, bár ahhoz értek, hogy
a mozgástéren belül megtaláljam azt a konkrét
dolgot, amit az illető színész képvisel. A
rendező-nek egyszerre kell empátiával
közeledni a színész lehetőségeihez és
következetesnek lenni a saját koncepciójához.
Ha ezt a kettőt össze tudja egyeztetni, akkor
minden rendben van.

Eddig kétszer rendeztem, mind a kétszer Né-
metországban németül, és nem ismertem a szí-
nészeket. A Sírkő és kakaót eredetileg
Kaposvá-

Igazán nem kívánok semmi rosszat az
írónak, de valamiféle közép-hatótávolságú
csapás - egy kis szerelmi csalódás,
kártyaveszteség, a Hunnia Füzetek
olvasgatása - igazán ráfért volna mostanában.
Ugyanis, mint tudjuk, 1965-ben „szerelmi
bánat ellen, öngyógyítás céljából" vetette papírra
Sírkő és kakaó című tragikomédiáját, azaz komi-
tragédiáját. Huszonhat-huszonhét évvel később
nagyon pontosan érzékelte, hogy „a darab rész-
ben elavult", és ezért a Budapesti Kamaraszín-
ház Károly körúti bemutatója előtt - most már a
mű rendezőjeként is - átírásra, az „optimális

rott akartam megrendezni. Akkor úgy gondol-
tam, hogy Helyey László lenne az regasszony,
Bezerédi Zoltán Piti, Pogány Judit Pitiné. Hogy
itt, Budapesten, a Kamaraszínházban ez az elő-
adás milyen lesz, még nem tudjuk. Melis László a
zeneszerző, és Pauer Gyula a díszlettervező.
Nagyon kicsi a színpad, pedig azt kell érzékeltet-
ni, hogy hátul még legalább negyven szoba van.
Érzékeltetni kell a mérhetetlen gazdagságot. A
zenében Melis a harmincas-negyvenes évek
slágervilágát akarja felidézni, ami nagyon illik
ehhez a hazug, nyárspolgári, öncsaló világhoz.

Az én darabomban minden kellemetlen, és
úgy is kell megcsinálni. Kellemetlen, de humo-
ros. Igyekszem kiemelni azokat a pontokat, ahol
az emberek saját lelki és társadalmi élményeikre
ismerhetnek. A közönséget nemcsak ki kell
szolgálni, hanem meg is kell változtatni. Amit a
görögök katarzisnak hívtak, nem volt más, mint
hogy megváltoztatták a közönséget. Megváltoz-
tatni csak úgy lehet, hogy az ember nem tesz ele-
get a kényelmes és kellemes elvárásoknak. Én
igyekszem ezeknek nem eleget tenni.

Nem hiszem, hogy a kilencvenes években
nincs szükség ilyen darabra is. Nem mondom,
hogy jó lenne, ha minden darab ilyen lenne: én se
írtam több ilyet. Nem hiszem, hogy ma, mikor két
generáció hazudik hősi múltat magának, mikor
az emberek a legelemibb tényeiket elhazudják
otthon a feleségük előtt és saját maguk előtt is,
kevésbé lenne szükség ilyen darabokra. Nem
hi-szem.

Lejegyezte: Ozsda Erika

megoldás" becserkészésére szánta el magát.
Ám mintha ezúttal nem lett volna
gyógyítanivaló-ja: fogadkozásai ellenére a
szöveget legföljebb csak megbirizgálta, elemi
struktúráján pedig semmit sem változtatott. Az
nem lényegi módosítás, hogy a főszereplő(nő),
az agg zsarnok jó-kora káromkodást kurjant,
vagy a rubel pénz-nemhez a gurul ige helyett a
bujj el rím társul. A Sírkő és kakaó keletkezésétől
fogva úgy jó és úgy kész, ahogy van; és most,
1992-ben úgy unalmas, ahogy van.

Pedig a maga nemében ez az író rendezte
premier is jó és kész munka. A színészvezetés
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érzékeny és eszes, a játék lebonyolítása pontos,
nem ötlettelenebb és nem ötletesebb a tisztes-
séges átlagnál. Helyey László mint özvegy To-
ronyné, az Öregasszony mulatságosan viseli
dupla parókáját, műmelleit, félmagas sarkú piros
papucsát, ám egy-két találó gesztustól, pipiskedő
vagy bohóckodó nőimitációtól eltekintve bátran
férfi mer maradni; a militáns világuralomban
kifejeződő férfiprincípiumot, vagy akár az
(Atya)isten mifelénk természetesen patriarchá-
lis képzetét testesíti meg. Hangjának
fiatalemberes zengése, kamaszos szánkázásai
ugyancsak biztosítják, hogy ne az ősöreg
csoroszlya külsőségeivel, hanem a virulens
gonoszság és diktátori rögeszme csúfságával,
torzságával törődjön. Lehet, hogy
maszkírozásába (és a falon függő fényképébe),
valamint egy-egy kiszámított mozdulatába csak
én látok bele Gobbi Hilda-paródiát? Ha ez
tudatos, akkor tisztelgésként fogható föl, és
tartalmilag-formailag egyaránt ár-nyalja a figurát.

A főbérlőnő, Toronyné rémuralma alatt sínylő-
dő Piti házaspár szerepében Kubik Anna és Új-
vári Zoltán a hol aprózó, hol lendületes, nagy vo-
nalakkal skiccelő pantomimikus játékmódot öltik
föl. Grimaszaik, zöttyenéseik, pózaik a némafil-
mek kézzel-lábbal magyarázó komikus jeleneteit
idézik. Nyomorúságos Ádám-Évaként (az egyik
replikában ott az „anyának érzem, ó Lajos,
magam"!), tréningruhák, ócska harisnyák és
molyette esküvői maskarák meztelenségében, a
pincelakás barlangszűkében tűrik Mindenható-
juk rigolyáit. Ha siettetni akarják az eltartási szer-
ződés beváltását, a lakástulajdonos vénasszo-
nyok jobblétre szenderítésének kis traktátusából
kölcsönözve a „törvényes" módozatok, a négy-
százkilencvenkilenc casus valamelyikét, csak
magamagukat sodorják közelebb a kölcsönös
gyűlölethez és a szörnyethaláshoz. A bohóctré-
fajelleg náluk a legerősebb (hadonászás egy
nagy fecskendővel, farba injekciózás, imitált,
mégis kegyetlen családi csihi-puhi stb.).

A három epizodistának precízen konstruált
magánszámok jutnak. A kígyóként tekergő Kas-
sai Károly (Orvos) találóan adja Toronyné (az Úr)
és Pitiék (Ádám-Éva) mellett a Gonoszt, a ked-
vesen tenyeres-talpassá öltöztetett Szilágyi
Zsuzsa (Rendőrnő) és a rakás szerencsétlenség
Tóth József (Postás, alkalomadtán kétbalkezes
betörő) az egyenruhás társadalom tagjaiként
hordják a kisember pitimundérját, melynek leg-
följebb a szánalmasság a becsülete. A produkció
cirkusziasságából ők is kiveszik a részüket (az
Orvos például a mindig beváló térdreflexvizsgá-
lattal, a Postás a csomagkézbesítési magán-
számmal, a sorba nehezebben illeszthető Rend-
őrnő leginkább a küllemével).

A kulturált előadás békés folydogálásának,
álmosító kellemességének mintha egy presszó
adna keretet. Pauer Gyula (és Rauschenberger

A Piti házaspár: Kubik Anna és Újvári Zoltán
(Koncz Zsuzsa felvétele)

János) háromszintes helyiséggé képezte ki a kis
termet. A felső (amelynek még kis galériéja is
van) Toronyné tágas lakásául szolgál, ám drapé-
riájával, hangulatvilágításával, nagy tükrével,
aranycirádás képeivel, fénykörbe vont zongorá-
jával úgy hat, mint egy békebeli cukrászda.
Olyan kényelmetlenek az ülései is, és olyan sivár
az összhang - ez magyar presszó. A „mélyvíz" -
mint félhomályos pince - Pitiék a pindurkánál is
pindurkább, összepréselő laktere; szinte csak
egy priccs, az is egy kazamata kucorogtató sír-
fülkéjében. Eörsi nem véletlenül hallatott eufori-
kus szavakat erről a leleményes díszletről, mely
egészen a mennyország-pokol osztatig képes
fölfedni a darab rétegeit. Sajnos komoly árat kell
fizetni a kitalációért. Azok a nézők, akik lent, Piti-
ék közelében ülnek, a fönti jelenetek felét nem
vagy alig látják; akik az „erkélyen" özvegy To-
ronyné vendégei, gyakorta csak tippelhetnek,
mit művel épp Piti Lajos és neje, született Bóvli
Lujza. A tippelésben nincs nagy kockázat, mert
sok ismétléssel, az abszurdoid groteszk vagy a
groteszkoid abszurd szabályai szerint, szolid sti-
láris keveredésben forog előre a sikertelen gyil-
kolósdi mechanikus tanmeséje, illetve másfelől a
„túléldesés", melyben a kilencvenkilenc éves
banya viszi el a pálmát. Lévén ő, az általános
világzsarnok (Pénz, Politika, Fegyver, Bálvány
stb.) kortalan, áldozatai viszont öregedők és ha-
landók.

Eörsi ügyes rendező, van érzéke a kis dolgok-
hoz (így kitalálja vagy kitaláltatja, hogy Pitiné, hu-
szonegy elvetetett magzat után, megint áldott ál-
lapotban, csecsemőként ringassa azt a kis
pálinkásüveget, amelynek tartalmával épp el
akarják tenni láb alól „jótevőjüket", hogy végre
otthonhoz jussanak, családot alapíthassanak).
Nincs tehetsége azonban az egész teret
birtokolni, az előadást mint tempós és
érdekfeszítő egységet

megkomponálni. Toronyné, egy-két kivételt nem
számítva, mást sem tesz, mint hogy tolókocsijá-
ban ide-oda furikázik a „gangon". Ezzel telik az
idő, nincs lecövekelve a főszereplő, és akik fönt
ülnek, legalább azon izgulhatnak, gumirádlijaival
ráhajt-e valamelyik néző későn maga alá kapko-
dott lábfejére. Odalent a kényszerű összeguban-
colódás, az egymás hátán-hasán csúszás-má-
szás, e föld alatti nyomorúság variációi végesek.
Imre Zoltán egy-egy (nem sok) koreográfiai ötlete
kavarja meg néha kissé Pitiék medencéjét, és a
Melis László zenéjére énekelt songok egyszer-
egyszer talán Bertolt Brechtet is fölrázzák túlvilá-
gi szendergéséből.

Több mint két évtizeddel ezelőtt Thália szín-
házi premierjén ez a csöppet sem támogatott,
csak nehezen tűrt darab szorongatóan időszerű
volt. Elég volta dollár szakrális és a rubel despo-
tikus nevét kimondani, és a vagyonát számlálga-
tó öregasszony helyén máris a két nagyhatalom
éppen regnáló vezetője, illetve általában a fegy-
verkező világtőke ült. Toronyné beszélő nevéből
a Szpasszkaja Básnya és az Empire State Buil-
ding, az Eiffel-torony és négy világtáj minden fer-
de tornya egyszerre kongatta-kürtölte bom-
basztikus) szózatait. Ha meg nem láttunk
messzebbre és magasabbra az orrunknál, akkor
egyszerűen csak általános volt a békés összma-
gyar otthontalanság és hontalanság, és
százezer Toronyné trónolt millió Piti nyakán, és
minden Piti a maga vackán Toronynéja igyekezett
lenni a nála is pitibbnek. Mára a komitragédia e
nagyjából tiszta jelentése összeomlott. Általában
érvé-nyes és működő a modell, de az
értelmezés inogni kezd, ha az albérlők helyett
rögvest a hajléktalanok jutnak eszünkbe; ha
tudjuk, hogy a rubelkék pillanatnyilag inkább
gabonára kellenének, nem fegyverre, és az
ezredvégre a darab-beli
négyszázkilencvenkilenc (illetve azután öt-száz)
casusnak épp a négyszeresét fogjuk számlálni,
évben. Amennyiben tartózkodunk e voltaképp
kicsinyes, a modellhez nem nagyon illő
konkrétumoktól, akkor még leginkább az Isten-
teremtmény viszony nyerne elkeserítő formát -
ez viszont aligha lenne Eörsi ínyére. Ami
utoljára maradhat, a „mindig így volt e világi élet",
az éppenséggel elfogadható és belátható, evi-
denciaszerű - és nem drámai - tartalom. Ezért a
Budapesti Kamaraszínházban udvarias figye-
lemmel átunatkozzuk megjelenített balsorsun-
kat.

Eörsi István: Sírkő és kakaó (Budapesti Kamaraszín-
ház a Károly körúton)
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