
 KISSZÍNHÁZ 

A Fiú: László Zsolt
(Sárközi Marianna felvételei)

Vayer Tamás sokféleképpen variálható, toló-
ajtós fémépítménye, ki-be forgatható, gurítható
paravánjai, amelyek egyik felükön hidegen tük-
röznek, megfordítva pedig az éppen szükséges
szobabelsőt jelzik, villámgyors változásokra al-
kalmasak; a színpadhoz rámpával csatlakozó
állványzat, a fémkrecli teteje és a bérház alagso-
rát jelképező zenekari árok többszintessé,
mozgalmassá teszi a puritán színpadképet.

Telihay megteremti a tragédia mitikus és reá-
lis atmoszféráját; ehhez olyan partnerei vannak,
minta cinikusan cinkos, angolosan sima modorú
Pincér (Horváth Virgil); a vagy tíz szerepet kivá-
lóan eljátszó, de különösen a harminckilenc éves
házmesterroncs megjelenítésében megrendítő
Kovács Zsolt; s az ellenséges „felnőttvilág" kép-
viselőit - a lányok szüleit, gyári funkcit, része-
ges bérlőtársat, raplis főbérlőnőt, halált jósló
misztikus virágárust - megbízhatóan, bár kissé
hullámzó színvonalon megformáló Papp János
és Menszátor Magdolna.

A párkaként vagy védangyalként figyelő gyü-
mölcsáruslányok mindegyike különböző
egyéniség: okoska, szexis, csunyusan kedves.
A többi rajongó, megbűvölt nő közül Csapó
Virág Fodrászlánya szőkébb, mint amilyen okos;
a karcos hangú Vasvári Emesének a viharos
előéletű Katalin önleleplező jelenete sikerült a
legjobban; Györgyi Anna Veronikájának
darabos elfogódottsága alól vadul tör elő a
vénlány hisztérikus szerelemvágya és
féltékenysége; Kerekes Viktória szépségesen
kemény Karácsony Nagy Zsuzsannája pedig
pontosan tudja, hogy mit

akar az élettől: a testvére kezébe csomagolás
közben adott piros-fehér-zöld ruhadarabok egy
pillanat alatt fordulnak át olasz trikolorrá.

László Zsolt a Fiú. Szerepeltetése az előadás
legnagyobb erénye. Abszolút főszereplő, jelen-
léte olyan erős, hogy partnerei elhalványulnak
mellette, s ez kissé megbolygatja az erőviszo-
nyokat. Pedig visszafogott játéka nem hasogatja
a kulisszákat. A dunapataji Homérosz félszegsé-
ge még a nagymenő maszkján is átsüt, kisfiús

Nincs különösebb baj ezzel az alaposan,
szorgalmasan kimunkált előadással. Apró kis
bajok vannak vele, és hosszú, és unalmas. A
színművészeti főiskolások bemutatkozásának
az arctalanul (de egyelőre azért
rokonszenvesen) eklektikus Komédium adott
otthont. Witkiewicz játszásának puszta ténye is
érdem a mai magyar színházi életben. Kár, hogy
a produkció résztvevői kissé el is teltek attól,
hogy ők ilyesfajta misszionáriustevékenységet
végeznek.

Galambos Péter díszlete a szűkös térhez al-
kalmazkodik, bár a három fő elem, a jellegtelen

mosollyal hagyja, hogy görögnek higgyék, hogy
szótagolva beszéljenek hozzá, hogy felkínálkoz-
zanak neki. Első lelepleződésekor a tartása vál-
tozik meg: görnyedt hátát látjuk, ahogy a munka-
helyi prédikációt hallgatja. Csak koszos kis al-
bérletében robban ki belőle az addig visszafogott
feszültség, az eltűrt megaláztatás: I am Viktor,
hajtogatja az önkívületig, miközben feldúltan
próbálja utolérni az ingerkedően felgyulladó és
kialvó háromszögletű fénynyalábokat. De a foj-
tott dinamikájú alakításban ez az egyetlen látvá-
nyos érzelemkitörés, a gyilkosság előtti lelkiálla-
potot is apró mozdulatok jelzik: remegő kezével
a falnak támaszkodik, izzadó tenyerével úgy si-
mítja le a zakóját, hogy közben a borotva helyéről
is megbizonyosodjék.

A sokakban még ma is elevenen élő tévéfilm
és a vígszínházi ősbemutató után immár a har-
madik generáció formálja a maga arculatára em-
lékezetes módon a Kékruhás fiú történetét. Biz-
tos, hogy a darab a következő nemzedék
számára is tartogat még felfedezni valót.

Fejes Endre-Presser Gábor: Jó estét nyár, jó estét
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ajtó, az eleven személyt mint festményt keretező
cirádás ráma és a felhőkkel telepingált Magritte-
ablak nemigen illik össze. Az egy-két bútordarab
megfelelően jelzi Az anya és családja viszonyla-
gos szegénységét, illetve - az erkölcs elárvere-
zése után - viszonylagos gazdagságát. Az epi-
lógusban a kulisszák mind koporsó alakúra vál-
toznak, hiszen a színen a halott címszereplő fek-
szik (toldott-foldott rongybábu alakjában...), és
a „halott anya" dirigálja a fejleményeket. Kár,
hogy a zárókép misztikumából nem sokat éreztet
a látvány: a tér kicsinysége, a világítás szegé-
nyessége miatt nem hat elég nyomasztóan a
kü-
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Bodor Erzsébet (Anya) és Vasvári Csaba (Apa)

!önös halottaskamra, ahonnan (állítólag) nincs
kiút.

Szűcs Gábor főiskolai hallgató vélhetőleg in-
tenzív, agresszív, hajlékony, a realitásból az ab-
szurditás irányába építkező interpretálást kép-
zelt el. Az egységes hangszerelés és a megfelelő
ritmus azonban hiányzik. A szószátyár, helyen-
ként fölöslegesen ismétlő technikájú szöveget
indokolatlanul tisztelték, pedig még körültekin-
tőbb dramaturgi figyelem, a következetlenségek
kigyomlálása javára lett volna. Így a freudizmu-
son is edződött, a kábítószer-élvezés szépséges
pokláról is gyónó preabszurd mester lélektani,
jelképes tragikomédiája egyfelől elég szimpla és
átlátszó, másfelől csikorogva, bizonytalankodó-
an tárja föl szimbólumait, melyek között a vélet-
lenszerű, ám rituális anyagyilkosságé a fősze-
rep. Ha ezt az eseményt alaposan analizálnánk,
kiderülhetne, milyen sok ellentmondással, üres-
járattal terhes a némiképp kimódolt, vízióval is to-
vább csigázott jelkép.

A rendezői elemzés legvonzóbb törekvéseit,
így az ábrázolás minuciózusságát Bodor Erzsé-
bet közvetíti leghívebben. Görnyedt tartása, az
írói instrukció szerint (vagy másképp) váltogatott
hanghordozása, pantomimikusan lassított, ki-
dolgozott mozdulatai pontosan jellemzik a tönk-
retett tönkretevőt, a drámairodalomból (is) isme-
rős Rettenetes Anyát. Bátran viszi az alakot a ka-
baréjátszás irányába, ám óvakodik a házsártos-
ság, a színlelés és főleg a részegeskedés, az
ivászat bemutatásának elcsépelt rutinfogásaitól.
Egyszerre, egymásban képes érzékeltetni az
abszolút gonoszság és a teljes árvaság kettős
drámáját. Akár politikai, akár egzisztenciális tar-
talmakat keresünk a figurában és sorsában, a
szerepformálásból kiüt a létezés borzadálya.

Valamivel kevesebb jót mondhatni a fiát (a
gyilkost) alakító Molnár Péterről, aki igyekszik
„vérre menni", egyes epizódokban buzgón és
eredményesen, másokban még az enervált
semmirekellőhöz képest is lagymatagul. Ezért
billenékeny az „ízléstelen színjáték" egyensúlya:
Angolnay Albertné, született Abrack Janina, a
„Nőszemély" sokkal kíváncsibbá tesz maga
iránt, mint Angolnay Leon, aki csak imitálja az
„oroszlánságot".

A família harmadik tagját, a rég halott apát a
rendező Szűcs Gábor megeleveníti: nemes tar-

Bodor Erzsébet és Létay Dóra (Dorota)

Bede-Fazekas Annamária (Zofia) és Molnár
Péter (Leon) (Koncz Zsuzsa felvételei)
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tásban üldögél egy nagy aranyozott keret mögött
(a szünetkor kiderül: úriasan elegáns öltözéke
alsógatyában folytatódik. Az ilyesfajta bohócos-
ságot még gyakrabban megengedhetné magá-
nak a rendezés). Az ötlet jó - és az epilógus: a
darab legproblematikusabb, de legjobb része
mintha sugallná is -, ám sajnos nem mindig si-
került élővé tenni. Vasvári Csaba derekas fegye-
lemmel mered hosszú percekig a semmibe, vág-
ja a rezzenéstelen pofát, mint „kép" - az esemé-
nyekbe „hang"-ként beleszólni, azokat grima-
szokkal kommentálni azonban csupán kétszer-
háromszor volna módja. Ő azonban passzivitá-
sát olyankor is fel-feladja, amikor ez indokolat-
lan, sőt zavarkeltő. A leleményes megoldás
eleinte kamatozik, később viszont egyre
előnytelenebb befektetésnek mutatkozik.

A színitanodából már kinőtt Bede-Fazekas
Annamária pontosan eltalálja a szögletes, viho-
gó és vésztjósló Lompus Zofiát, az Angolnay
csemete feleségét. A további beszélő nevű há-
borodottakat, gátlásossággal vagy gátlástalan-
sággal kábítószerezett tévelygőket részint a
névből kiindulva, részint egy-egy külső, erőteljes
vonással (kopaszság, démoni szakáll, kihívó
megjelenés stb.) egyéníti Molnár Csaba (Lom-

A szatmárnémeti Kulcskeresők egyrészes
stúdióelőadás. Örkény színműve kétrészes és
nagyszínpadra készült. Úgy tűnik, a változás
csupán a produkció idő- és tér-viszonyait
módosítja, holott a mű értelmezését
és hatásmechanizmusát is befolyásolja -
mégpedig alapvetően.

A nézők ugyanazon az ajtón lépnek be a te-
rembe, amelyen át később a szereplők is bejön-
nek, s amelynek működése a játék idejére
mindenki számára egyformán érvényes: csak
kintről befelé lehet közlekedni rajta. Tehát közös
térbe kerül a játszó és a néző, mindannyian Fóris
pilóta új lakásának hívatlan vendégei lesznek, s
ezáltal mindenkire hat a Bolyongó valóságot
átszínező manipulációja. A térhasználat
konzekvenciáiból adódik, hogy a cselekményt
nem lehet megszakítani, tehát nincs szünet. Ez
azzal a kifejezetten dramaturgiai előnnyel is jár,
hogy megoldódik a

pus Apollinary), Vertig Tímea (Beer Lucyna - az
ő nevét egyszer nyomatékosan Lukinának ejtik),
Dániel Gábor (Alfred de la Tréfouille), Galambos
Péter (Bérfy-Fordély), Szűcs Gábor (szállító-
munkás), Dora György (Borjafy Joachim), Urmai
Gábor (Hólyagdy de Pokorya Wojciech), és kitű-
nő jellemteremtő erővel áll helyt Létay Dóra a
leghálátlanabb - mert relatíve normális - figura,
Dorota szolgáló szerepében.

Az anya bemutatása érdekes és hasznos kí-
sérlet, műhely- és stílustanulmány. Egyenetlen-
ségei szembetűnőek, ám nem kétséges, hogy az
előadás létrehozói sokat okulnak a diszharmoni-
kus életű, öngyilkossá lett lengyel művész talá-
nyos textusából, s a jövőben könnyebben boldo-
gulnak majd a modern dráma groteszk és ab-
szurd darabjaival.

Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Az anya (Komédium)

Fordította: Kerényi Grácia. Díszlet: Galambos Péter.
Jelmez: Papp János. Rendezte: Szűcs Gábor f. h.

Szereplők: Bodor Erzsébet f. h., Molnár Péter f. h.,

Bede-Fazekas Annamária, Vasvári Csaba f. h., Létay
Dóra f. h., Dora György, Vertig Tímea f. h., Molnár
Csaba f. h., Dániel Gábor f. h., Urmai Gábor,
Galambos Péter f. h., Szűcs Gábor f. h.

darab sokak által kritizált törése, ami a kulcske-
resésre kihegyezett hosszú expozíció és a ku-
darcot sikerré stilizáló önbecsapás folyamatá-
nak kiteljesedése között, gyakorlatilag a szüne-
tes szerkezet miatt, észlelhető. Ebben a felfo-
gásban viszont az értelemszerűen tömörített el-
ső részből szervesen következik a lényegében
változatlanul hagyott második. Ugyanakkor a
stúdiókörülmények a tárgyi világ és a játékstílus
hitelességét követelik meg. Ebben a közegben
ugyanis hamissá válik a túlstilizálás éppen úgy,
mint az absztrakt térhasználat, vagy a teatralitás
csakúgy, mint a pszichologizálás.

Parászka Miklós rendezői értelmezése sok-
ban hasonlít a nyolc évvel ezelőtti pécsi előadá-
séra. A Harmadik Színház Vincze János rende-
zésében szintén stúdiószínházi körülmények kö-
zött és egy részben játszotta a darabot, de ott a
lakásszerkezet stilizált jelzése, a bútorok és
kel-

lékek valódisága meg a hétköznapi hitelességű
játékmód nem került összhangba egymással. A
külsőségekben hasonló két előadásban azon-
ban a Bolyongó figurájának felfogása nagyon el-
térő.

A darab eddigi hazai előadásaiban többé-ke-
vésbé egyértelmű volt, hogy az író e művében
nemzeti karakterünk szigorú kritikáját adja, ami-
kor az önismeret hiányáról, az önértékelés ha-
misságáról, a hazug vigaszokba, álmokba, illúzi-
ókba való menekülésről szól. Örkény bölcsessé-
gét jelzi, hogy a Kulcskeresők kolozsvári premi-
erje előtt pontosan látta: ott másként szól majd a
mű. A műsorfüzetbe írt szavai szerint „Bolyongó
ami álmodni tudásunk. A bennünk élő kiolthatat-
lan remény, mely - a színpadon - testet ölt
ugyan, de valójában a szívünkben lakozik. Ő ami
bánataink enyhítője, gondjaink feledtetője, min-
den nyomorúságunk, bukásunk, sebzettségünk
gyógyító balzsama." Odaát nem lehetett - s ma
sem lehet - annyira egyértelművé tenni például
a Bolyongó figuráját, mint lehetett itt; 1977-ben
nemcsak azért bukott meg Kolozsvárott az elő-
adás, mert Major Tamás képtelen volt a színé-
szeket leszoktatni a patetikus-realista színját-
szásról, hanem mindenekelőtt azért, mert a né-
zők többségének szüksége volta maga Bolyon-
gójára a túléléshez, s túl erősnek, sőt sértőnek
érezték a dráma kritikus hangvételét.

Parászka is tisztában van a Bolyongó által
képviselt átértelmezés (ahogy P. Müller Péter a
drámát működtető mechanizmust nevezi) ellent-
mondásos fogadtatásának lehetőségével, még-
sem a figurajellemzés kézenfekvőbb, de leegy-
szerűsítő formáját választja.

Fülöp Zoltán félelmetesen szuggesztív Bo-
lyongója kiismerhetetlen figura: szándékosan
nincs eldöntve, hogy a valóságot átszínező, a
tényeket átértelmező, a kudarcot sikernek
hazudó ténykedése káros-e vagy hasznos.
Kezdeti ki-be mászkálásában nincs semmi
fenyegető vagy deviáns mozzanat, inkább
együttérzést vált ki a nézőből, ahogy Fórisné
kapkodásában észre-vétlenül is rendet teremt,
ugyanakkor megjelenéseinek
feszültségfenntartó és -fokozó szerepe van.
Fóris megérkezése után a vékony, bajuszos,
szemüveges, szúrós tekintetű ismeretlen
lekuporodik a játéktér jobb elülső sarkába, s fi-
gyel, profi módon készül a mutatványra. Ami iga-
zából csak annak látszik, hiszen ő semmi mást
nem tud előhívni a partnereiből, mint amire ők a
lelkük mélyén vágynak. Nemcsak a
szemérmesen zavart balekből hőssé
magasztosuló Fóris hamis önértékelésére
számíthat, hanem a társaság többi tagjáéra is.
Nemcsak Fórisnál hiányzik valami a szakmai
profizmushoz, hanem Benedeknél is, nemcsak
Fóris él egy magának kialakított, illúziók által
megszépített álvilágban, hanem más-más módon
Nelli, Katinka és Erika is.

A játszma két igazi játékosa persze a pilóta és
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