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HANGOK A SÚGÓLYUKBÓL
TIZEDIK ESTE

November 24. este tíz óra. Németh Ákos Müller táncosai című drámájának
kamrabeli előadása utána három színházbarát kivételesen nem alkoholra,
de finom olasz krémkávéra vágyik felüdülésképpen. Meg is kapják azt a
közeli Caffé Királyiban

CRITICUS Uraim, de régen nem láttuk egymást!
FURORICUS Mit mond?
FLEGMATICUS He?
CRITICUS Uraim! (De nem képes túlüvölteni sem a hangszórókból elő-

dübörgő rockot, sem a többi asztalnál helyet foglaló, Mickey Rourke-
borostát viselő demi-monde zöldségesek hadát)

FURORICUS A kávé fenséges, de... (Legyint)
FLEGMATICUS (lemondóan) Marad megint az alkoholizálás...

És néhány perc múlva már a szomszédos Döblingi söröző műmárvány
asztalainál kóstolgatják ihatatlan, ámde olcsó fröccseiket. És ekkor der-
medten látják, hogy feláll egy pirospulóveres lány és egy bölcsészkülsejű
férfi, és MINDKETTEN sietve eltűnnek a női WC ajtaja mögött

FURORICUS Förtelmes...
FLEGMATICUS Már megint óbégat. Meg kellene már végre érteni az újma-

gyar életet!
CRITICUS Ez a párocska bizonyára lelkes közönsége lenne Németh Ákos

darabjának.
FURORICUS A széthullás? Elismerem, de azért nem kell lenézni a párocs-

kát. A darab ugyanis rossz.
FLEGMATICUS Talán. Talán. De ez a bemutató fontos.
CRITICUS Tovább megyek: nagyon fontos. Először is: az ország legjobb

színházának ez az első magyar bemutatója hosszú-hosszú évek óta.

Müller táncosai: Bertalan Ágnes, Söptei Andrea, Vasvári Emese f. h.

Ráadásul, voltaképpen pályakezdő szerzőről van szó. Másodszor: a
darab az ún. mai magyar valóságot kísérli meg ábrázolni, vagyis ponto-
san oly módon kíván megszólalni, melyet a legfájóbban nélkülöztünk az
elmúlt években. Láttunk már „rémbohózatot", „recitatív népszínművet",
„tragédiát szünet nélkül" és még sorolhatnám a metafizikus vagy annak
szánt próbálkozásokat. Itt most a „nyers valóság" került színpadra, va-
laki megkísérelt számot vetni korával és persze saját generációjával is.
De ez már a harmadik lényeges tényezőhöz kapcsolódik, az ifjúság
problémájához ugyanis. Ezúttal viszont a színházi fiatalság radikális fel-
lépésére gondolok. Ebben az előadásban meggyőződésem szerint ös-
szeállt egy csapat, bámulatosan dolgozó, hihetetlenül koncentrált telje-
sítményt nyújtó, fizikailag és szellemileg egyaránt a „jelenlét színházára"
törekvő gárda. Ez valószínűleg azért történhetett meg, mert ezek a
kimagasló tehetségű fiatalok magukénak érezték a dráma alap-
érzületét. Ne felejtsék el, hogy egy tánccsoport szétzilálódása az ő éle-
tükről is szólhat.

FURORICUS Nagyon szép, hogy ezt éppen akkor fejezi be, amikor pá-
rocskánk - immár kipirult orcával - előlibeg a mellékhelyiségből. De
félre a szurkapiszkával! Magam részéről a második megjegyzésére kí-
vánok reagálni részletesebben. Maga itt a valóság, a hús-vér realitás
ábrázolásának dicshimnuszát zengi. De ugye azt nem gondolja komo-
lyan, hogy az ilyesfajta ábrázolási kísérlet már önmagában érdem?!
Ezért legfeljebb publicisztikai babérokat arathat a szerző. A színház-
ban, mely a legálságosabban valóságos világ, az efféle sültrealizmus
vagy pontosabban sültnaturalizmus katasztrofális álvalósághoz, durváb-
ban szólva hazugságláncolathoz vezet. Magam Márton Lászlóval értek itt
egyet, aki szerint korszakunk szülöttei, legalábbis abban a formában,
ahogy milliószámra tülekednek az utcán, nem alkalmasak színpadi meg-
jelenítésre. Mégpedig legelsősorban nyelvi okokból nem. A stilizálatlan,
nyers köznyelv pusztán hordozó, de nem ábrázoló funkciójú. És azt ta-
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Szirtes Ági (Kass Edit) és Csapó Virág f. h. (Erika)

Ián mindenki belátja, hogy Németh darabjának éppen a nyelvi silányság
az egyik legfőbb gyengéje. Ami pedig erőteljes néha, az kimásolás
Büchner vagy Wedekind dialógusaiból. Közhely közhely hátán, megfe-
jelve néhány ontologikus-szubsztanciális tételezett mondattal vagy
helyzettel...

FLEGMATICUS Hát igen, a Papruhás Idegen...
FURORICUS ...aki persze Jack the Ripper volt korábbi életében, Wede-

kind Lulujában...
FLEGMATICUS Na, igen. A Papruhás Idegennel az a legfőbb baj, hogy

esztétikai értelemben amolyan köztes lény. Se nem szellem, szimbólum
vagy szubsztancia, se nem hús-vér emberi alak. Németh feltételezett
szándéka szerint ő ebben az istentől elhagyott világban a Gonosz földi
inkarnációja. De ez pusztán írói önkényeskedés, ráfogás.

CRITICUS Akkor sem tagadhatják annak érvényes esélyét, hogy a
dráma-író ábrázolni próbálja saját korát. Hogy egymással szemben álló,
egy-mást kiegészítő, egymással feleselő sorsokat szándékozik
megformál-ni. Ez egy tökéletesen releváns törekvés, és úgy látszik,
Németh erre szánta el magát.

FURORICUS Nem tagadom, hogy ez érvényes írói program. De maga ne
próbálja kijátszani a „szünet nélküli tragédiákat" írók ellen. Másfelől:
hogy a maga által felvázolt „művészetakarás" diadalra jusson, ahhoz

legalább egy artikulált és átgondolt színpadi cselekmény kidolgozása
szükségeltetik. Itt szó sincs ilyesmiről. A kiinduló helyzet pedig
önmagában megfelelő lenne. Van, ugyebár, egy zseniális ember, Müller,
aki létrehoz egy tánccsoportot; Müller, a nagy hitető, aki komoly
munkára csábítja híveit, fanatizálja őket, de aztán cserbenhagyja
embereit a végső pillanatban.

FLEGMATICUS Ez amolyan etikai-esztétikai coitus interruptus...
FURORICUS Nagyon szellemes... Mindenesetre ennyi valóban elegendő,

hogy egy későbbi drámának helyzeti energiát adjon. De vajon miért
ment el Müller?

CRITICUS Úgy gondolom, a darab megfelel erre a kérdésre. Ezek az em-
berek tehetségtelenek. Emberként, művészként egyaránt. Erre két per-
döntő táncjelenet - a rendezés legszebb pillanatai - áll rendelkezé-
sünkre. Az első Horváth és Andi párosa. Ebben Söptei Andrea valami
egészen páratlan dolgot hoz létre: a zavart igyekezet, ahogy minden
erejét megfeszítve próbál megfelelni Horváth, vagyis a kiválóan táncoló
Rajkai Zoltán elvárásainak - nagy színházi pillanatok sorozata. Ami itt
fantasztikus: nem tudjuk eldönteni, hogy Andi, akit Söptei Andrea ját-
szik, vagy a magánember Söptei Andrea rossz táncos. A színésznő ké-
pes érzékeltetni a munka drámáját, a képességek működtetésének dra-
maturgiáját. És ez a két ember nagyon szép együtt. A szerelem virágba
borulását látjuk érzékileg megjelenítve ebben a táncban.

FLEGMATICUS Ha már itt tartunk: én az előadás legfőbb erényének ép-
pen ezt az érzékiséget tartom. Ez nem feltétlenül és minden esetben
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erotikus, inkább szenzuális jellegű. Táncosokról szól a darab, és való-
ban élő, lélegző, izgatott, hajlékony, kiszolgáltatott és még sorolhatnám
mimindenféle emberi testeket látunk közvetlen közelről. És valóban: jó
páran nagyon szépek a szereplők közül. Ez valahogy üdítő látvány, és
van benne valami az ifjúság vadállati egészségéből.

FURORICUS (miután megette zsíros kenyerét) Amelyből itt, ha kicsit
körül-néz, nem sokat láthat. De folytassa, Criticus! A második
táncjelenet nyilván a kánkán.

CRITICUS Persze. Ahol megint nyílvánvaló: ezek a lányok, bár üdék és
szépek, nemigen tudnak táncolni.

FLEGMATICUS E két jelenet viszont maga ellen is fordítható, pontosabban
megenged egy kivételt. Mert lehetséges, hogy mindenki tehetségtelen,
de Horváth bizonyosan nem az. Hogy Horváth tehetséges, azt Nyúl ki is
mondja az Impresszárióval lezajló beszélgetésben.

FURORICUS Bocsánat, de én ezt megint ráfogásnak érzem. Hogy Nyúl te-
hetségnek tartja Horváthot, hogy szexuálisan és más tekintetben is gát-
lásos lényével felnéz rá - ez rendben van, ez része az alakformálás-
nak, vagyis sokkal inkább Nyúlról, mint Horváthról árul el valamit. De a
néző inkább csak becsületszóra hiszi el a szerzőnek Horváth tehetsé-
gének tényét. Ez ugyanis - a táncjeleneteket kivéve - egyáltalán nem
ábrázolódik. Ez megint írói önkényeskedés. Pontosabban: csak vázla-
tosan van megírva. Horváth sorsának, életpályájának semmiféle valódi
íve nem rajzoltatott meg. Ő a darab középpontja, a főszereplő, de nem
bármiféle komolyan átgondolt dramaturgiai munka végeredményeként.
És ez az egészre is igaz: a darab néha hitelesen és szellemesen, ráadá-

Vasvári Emese f. h. (Rita) és Takátsy Péter f. h. (Nyúl)

suI igazul megírt, de többnyire közhelyesen és felületesen fölvázolt
jelenetek önkényes és laza szvitjére esik szét.

CRITICUS De én továbbra is védem a színészeimet! Akik persze, és itt iga-
zat kell adnom magának, Furoricus, akkor vannak igazán elemükben,
ha egyszerű, de teljesen átgondolt helyzetben, emberszabású szöve-
geket kell elmondaniuk. Így Vasvári Emese és Takátsy Péter a vurtslije-
lenetben, de persze mindenekelőtt Bertalan Ágnes, akinek remekül
megírt és egészen káprázatosan előadott részegségi jelenete az elő-
adás tündöklő fénypontja.

FURORICUS Na, ezt én is megszavazom...
FLEGMATICUS Akkor hát még három fröccsöt!

Bertalan Ágnes (Jutka) és Stohl András (Báró) Ám a pincér sajnálkozva tárja szét karjait: a bölcsészkar már mindent meg-
(Koncz Zsuzsa felvételei) ivott


