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zük azt a hatalmas belső küzdelmet, amely végül
elvezeti az önfeláldozás félszeg gesztusához.

A Pesti Színház előadása szükségképpen ki-
egyenlítettebb. Erősebb a színre lépő gárda.
Marton László rendező színesebb, sőt ismertebb
egyéniségekre számíthat, s ez utóbbi a színpadi
jelenlét erejének nem lebecsülendő összetevője.
Szarvas József nemcsak igazi munkásnak
mutatkozik, de érvelésében érződik a leegysze-
rűsítés, a cseppnyi demagógia is, Kern András
színészéről el lehet hinni, hogy Párizsban siker-
rel működött, hogy felszínes önismerete mögött a
maga szakmájában legalább jó profi rejlik. Bor-
biczki Ferenc kevésbé koncentrál a német őr-
nagy sérült lábára és csapattiszti sértettségére,
többet próbál megmutatni erkölcsi megrendülé-
séből. Várnagy Zoltán jámbor gyanútlanság mö-
gül robbantja ki a Pincér váratlan kirohanását.
Szoboszlay Sándor nem marad adósa kávéház-
tulajdonos megrázkódtatásával. Tordy Géza az
orvos fizikai félelmét, elszánt élniakarását erőtel-
jesebben mutatja fel, mint erkölcsi portréját, in-
tellektuális vitakészségét, Gálffi László viszont a
rezzenéstelen előkelőség álarca mögött próbál-ja
meg érzékeltetni a herceg drámáját. Így a talá-
nyosság, az arisztokrata kívülállás, fölény fogal-
mazódik meg játékában. Még a kockázatvállalás
gesztusában is őrzi a titkát. Mintha legfőbb gond-
ja ekkor is az lenne, hogy úgy oldjon meg egy er-
kölcsi problémát, hogy közben ne adja ki magát,
ne tárja fel a lelkét, ne mutasson érzelmeket.

A Pesti Színházban lényegében a színpad
ütött-kopott fekete falai adják a díszletet, épp-
csak egy oszlop mögötti sarkot kerített el Fehér
Miklós, ahol eltűnnek az igazoltatottak, s ahon-
nan többségük nem tér vissza. Az üres tér köze-
pén áll a pad. Itt inkább a társas magány, a kive-
tettség, a védtelenség érződik. A semmibe száll
a szó, az emberi szenvedés, a morális töpren-
gés. A falak elnyelik, a visszhang eltorzítja az
emberi hangot.

S ez áll nagyjából mindkét, a maga módján jó,
tisztességes előadásra.
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Az anya köt, az apa pipázik es újságot olvas,
a lány lavórban áztatja lábait, a kisebbik fiú
modellekkel játszadozik. Idilli kép az
ideáltus családról. A családtagok kortalanok,
az alapállapot napról napra, hétről hétre, évről
évre megváltoztathatatlanul ugyan-az. Csoda-e,
ha a család ötödik tagja, a Nagyfiú - miután
legyűrte a csupa szeretetből belé diktált romlott
gombáshúst -, egyszer csak lendületet vesz és
kiszáll a csukott ablakon?

El lehet-e menekülni a családból? Ki lehet-e
szakadni a társadalomból? Meg lehet-e változ-
tatni a megváltoztathatatlannak hitt helyzeteket?
E kérdésekre Jean-Daniel Magnin francia drá-
maíró az 1988-ban írott Húsdarab című szín játé-
kában nem ad közvetlen és egyértelmű válaszo-
kat. Mindazonáltal darabjának alcímével -- A té-
kozló fiú visszatérése - jelzi: legalábbis szkepti-
kus. A Nagyfiú láz- és rémálmaiban végigjárja az
elszakadási kísérlet néhány stációját, majd
visszatér övéihez, akik változatlanul kötnek,
újságot olvasnak, pipáznak, modelleznek és
lábat

Molnár Csaba (Nagyfiú) és Fábián Anita
(Kisasszony)

áztatnak. De már nem lakásukban, hanem an-
nak a hegynek a tetején, ahol vasárnaponként a
mérges gombát szedik a szertartásszerűen elfo-
gyasztandó raguhoz.

A rend helyreállt. A felnőttéválás, a szocializá-
ció folyamata befejeződött. A kis és nagy család
a lázadozó énkeresőt megbocsátón visszafo-
gadja. Mindenki elfoglalja a számára kijelölt he-
lyet - a családban, a társadalomban és a mun-
kamegosztásban is. Felhőtlen a boldogság.
Hisz' ez a világ rendje: a lázadozókból is jó, a
rendet tisztelő és annak tiszteletére nevelő
családapák és -anyák lesznek. (Hogy francia
példánál maradjunk: lásd a hatvannyolcasok
nemzedékének életútját!) Csak éppen a
felnőttlét élethosszúságú serdülőlétté
infantilizálódott.

Szerencsére a Húsdarab - vázolt problema-
tikája ellenére - nem tézisdráma. De nem enge-
di magát más műfaji vagy stiláris skatulyákba
sem belegyömöszölni. Leginkább enyhén szati-
rikus, álomalapú szürreális komédiának nevez-
ném, amely Ionesco könnyed abszurdjaival ép-
pen úgy közeli rokonságban áll, mint Kafka
vízióival. Magnin egészen a befejezésig
egyetlen fix vonatkoztatási 'pontot sem ad meg.
Úgy tűnik, hogy az első jelenet családi idilljéhez
képest a
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Vári Éva (B. Anyu) és Molnár Csaba
(Simara-fotó)

Nagyfiú első, ideiglenes visszatérte már irreális
közegben zajlik; a második rész víziói pedig kife-
jezetten szürreálisak. Innen nézve az első epizód
realista, de sem önmagában, sem az egészen
belül mégsem tekinthető valóságszerűnek, mi-
vel a figurák is, a helyzetek is elrajzoltak. Az
egyetlen biztos eligazító megszólalás a Nagyfiú
utolsó mondata, amikor konstatálja: minden, ami
történt vele, közönség előtt zajlott, azaz színházi

előadás résztvevői voltunk mindahányan, ját-
szók is, nézők is.

Ez az állandó bizonytalansági tényező Mag-
nin darabjának egyik legfőbb stiláris jellemzője.
A másik az a nyelvi világ, amelyben a leghétköz-
napibb szavak, fordulatok, klisék ötvöződnek az
igényesen formált irodalmi anyaggal. E két réteg
nem pusztán létezik egymás mellett, hanem hat
is egymásra, ettől mindkettő értéke relativizáló-
dik, s a végeredmény: közhelyesség. E nyelvi vi-
lág pontos leképezője a figurák és helyzeteik
közhelyességének, s megfordítva, ez utóbbiból
törvényszerűen következik az előbbi.

Xantus János magyar szövege pontosan és ér-
zékletesen adja vissza ezt a nyelvi sajátos-
ságot.

Xantus rendezőként is rendkívül empatikus; a
dráma minden rétegét kibontva állította színre a
Húsdarabot. Mindenekelőtt a látvány az, amely
egyértelműen leképezi a mű lényegét. A Kama-
raszínház nagyobb felét elfoglalja az a hatalmas,
többszintes, rózsaszínű rongycafatokkal borított,
kis híddal, árkokkal, pulttal, lépcsőkkel tagolt
emelvényrendszer, amelynek közepét (az első
részben) egy parányi, néhány bútordarabbal is
zsúfolt szoba foglalja el. (A szoba két falának szí-
ne ízléstelen, a hátsó fal üveg.) Középen hatal-
mas csillár lóg, erre kapaszkodva, ezen hintázva
töri ki a hátsó falat a távozó Nagyfiú. Az első rész
végén a Nagyfiú próféciáinak hatására a ház
egyszer csak megmozdul, az addig is erősen lej-
tő padozat még inkább megdől, a családtagok
egymásba s a bútorokba kapaszkodva, hatal-
mas csáklyákkal maguk is segítenek a falakat
széttolni, s ezáltal részesei annak a fantasztikus
jelenségnek, ahogy a lakás szétnyílik, felemelke-
dik, majd elsüllyed a mélyben. Egyszerre lázá-
lomszerű és csodás, valóságos és szimbolikus -
de mindenekelőtt teátrális ez a hosszúra nyúj-
tott pillanat. A második részben az egészjátéktér
a Nagyfiú vízióinak beláthatatlan tagolású hely-
színévé válik, majd a befejezéskor az emelvény-
rendszer csúcsán jelenik meg ismét a család,
oda kell felmásznia a tékozló fiúnak, megint csak
valóságos és szimbolikus értelmezését adva a
helyzetnek.

A darab jellegéből, a játéktér kialakításából
következik, hogy a színészek sem játszhatnak
úgy, ahogy ezt általában megszokták, nem ha-
gyatkozhatnak jól bevált fogásaikra, eszközeik-
re. A Nagyfiút alakító színészen kívül a többiek-
nek több szerepet kell játszaniuk, olyanokat,
amelyek az alapfigurából az álomtechnikának
megfelelő transzponálással a Nagyfiú képzele-
tében születnek. Amikor például az anyát játszó
színésznő a B. Anyu nevű figurába lép be, akkor
egyszerre kell megjelenítenie azt a nőt, akiről
mint anya mesélt a többieknek, az anyát meg azt
a konzumnőt, akivé a Nagyfiú képzeletében vá-
lik. Sőt, amikor birka képében lép színre, akkor is
érzékeltetnie kell állatalakításában az előbbi jel-
lemzőket. Hálás, sokoldalú, de nehéz feladat.
Vári Éva, Stenczer Béla, Bánky Gábor és Fábián
Anita viszont könnyedén, figuráik összetettségét
árnyaltan felmutatva teljesítik e feladatot. Mintha
mindig abban a játékstílusban dolgoztak volna,
amelyet a rendező ezúttal megszabott.
Mindannyian kitűnőek abban a groteszkben,
amelyben a realista játékból kiindulva a
jelenségek abszurditásának absztrakt
ábrázolásáig lehet tágítani a színészi alakítás
érvényességét.

Egészen más jellegű a Nagyfiú szerepe, hi-
szen ő egyszerre alakítója és elszenvedője sor-
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ának, sőt nemegyszer kommentálója, azaz
ülső szemlélője is mindannak, ami vele
örténik. Molnár Csaba alakításában ez a
ármasság szétválaszthatatlanul és mélyen
egélve jelenik meg. Különösségét, a többiektől

aló különbözőségét nagyon finoman képes
rzékeltetni, mint ahogy azt is, hogy a víziókban
em válik alapvetően mássá, minta „reális"
elenetekben. Figurájában az állandóság és a
áltozékonyság pontosan kiegyenlített és
idolgozott egyensúlya teremtődik meg.
A Húsdarab a Kamaraszínházba tervezett kü-

Vajon odahaza, Szatmárnémetiben is olyan
zellősen. „keretezetlenül" illeszkedik a
zínpadnyílásba és a színpadra Dobre
óthay Judit díszlete, minta József Attila
zínházi, budapesti vendégjátékon? Talán

gen. A két játszóhely méreteinek különböző-
égétől függetlenül is ez az odavetettség, ez az
ngatag összetákoltság illik a fájdalomszürke, si-
ár látványhoz. Egyemeletes, ócska ház, a külön
zintként nem is érzékelhető felső részén egyet-
en értelmetlen ablakkal: lőrés a börtönön vagy
roteszk külvárosi diaporáma, éles fény met-
zette növényszerű gizgazokkal. Az egymással
iaskodó kis ereszcsatornák között alig tud
etenyerelni a fekete ég.
Lent homokos, elhanyagolt udvar, szanaszét

yíló különféle lakásajtók, kocsibehajtó, heve-
yészett garázs egy Kis-Polskinak. Egy zugban
rmótlan, ősöreg orosz hűtőszekrény, rozsdás,
e működik. Spiró György Csirkefej című darab-

ának színtere - mely valóságosan és szimboli-
usan is eléggé ismerős sokak számára - a
zatmári Északi Színház előadásán komor ha-

ást kelt ugyan, mégsem iróniátlan, és nem is sú-
yos. Ezt a vén épületet (hiszen szanálásra is ítél-
ék a tanácsnál!) elfújhatná a szél. Átjárja az in-
en-onnan kitüremkedő lámpák meg a reflekto-
ok fénysugara. Kitámasztott, kicövekelt, lap-
zerű elemeket illesztettek össze. Mindenfelől a
ízszintesbe-függőlegesbe préselt szegényes
ét dimenzió határolja az élet állítólag háromdi-
enziós placcát. Ez a Csirkefej - szándékoltan -
em tud kiterjedni. Nincs helye, nincs ideje;
sak önmaga vauja van.
A lakásajtók nem nyílnak sehová; csupán
nyíl-

lönös, szokatlan, rendhagyó előadások soroza-
tának első bemutatója volt, s - úgy tűnik - meg-
találta és magával ragadta azt a közönségréte-
get, amelynek a produkciót s az egész sorozatot
szánják: a város fiataljait, értelmiségét.

Jean-Daniel Magnin: Húsdarab avagy A tékozló fiú
visszatérése (Pécsi Nemzeti Színház)
Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Gerlóczy Sári. Zene:
Weber Kristóf. Asszisztens: Ditzendy Attila. Nagy Ildikó,
Fordította és rendezte: Xantus János.
Szereplők: Molnár Csaba, Vári Éva, Stenczer Béla,
Bánky Gábor, Fábián Anita.

nak. Túlfelükön: színházi holttér. Az Apát, a Nőt,
a Tanárt játszó színész a távozása után is látszik
a félhomályban, amint, immár civilként, az öltö-
zőjébe oson. Diszkrét kellékesek lépdelnek időn-
ként erre-arra. A szereplők idézőjeles és idézőjel
nélküli otthonai, e sokszor emlegetett lakások,
menedékek, odúk nem (sem) léteznek. Itt mind-
össze bent lenni, benne lenni lehet. Kimenni
nem.

Két mai suhanc megkínoz és a porolóra
akaszt egy macskát. Így kezdődik. Rablás'
bosszúakció részeként, noha akaratlanul,
megölik a „macskuszka" gazdáját, a
Vénasszonyt is. Igy végződik. A Csirkefej a két
nem látható tett között nem egyéb, mint
monológok és (makacsul egy-más mellett
elbeszélő) dialógusok sorozata. Ezek a
magán- és párbeszédekbe fogott vallomások
és életképek sokszor semmiféle össze-
függésben nem állanak se a macskával, se a
Vénasszonnyal, de arról informálnak, miért
szükségszerű mindkettő végzetének a betelje-
sülése; és azoké a félanimális lényeké is, akik
egyelőre, véletlenül életben maradnak. Totális
érzelmi és egzisztenciális széthullottság szedi
ízekre a figurákat, érezhetően-megtapasztalha-
tóan a társadalmi és univerzális atomizáltság
következményeként is.

Ezt a darabokra tépettséget a félbehagyott
mondatok, a szavakat hiába kereső makogások.
a töltelékkáromkodások - sőt még az épkézláb
szófűzések és a klasszikus idézetek - stílusvilá-
ga: a színpadi nyelv főszerephez juttatása mel-
lett a térkezeléssel is hangsúlyozza a végzős fő-
iskolás rendező, Kövesdy István. A Vénasszony
a játéktéren lehetséges legtávolabbi pontról ve

szi észre, hogy a cicáját kivégezték. (Amikor - a
cicagyilkos személyéről mit sem sejtve - minden
vagyonkáját a Srácra akarja hagyni, a fiú a
poroló alatt, mintegy a macska helyén, a csu-
pasz hóhérzsineg alatt áll majd.) A beszélni aka-
rók úgy közelítik meg a célszemély lakásának
célajtaját, hogy szinte rátapadnának az ajtóke-
retre, szorongatnák a kilincset - ám a várhatóan
megjelenő ember látványától jó előre visszahő-
kölnek. A kilépők sem feledkeznek meg a hason-
ló, távolságtartó óvatosságról. (A Tanár barlang-
jához lépcsők vezetnek föl: a Vénasszony, mi-
helyt csöngetett, le is szalad az udvarra. A Nő
páncélként tartja-hajtja maga elé eltartási szer-
ződéssel kivívott kis kétszobásának ajtaját. Az
Apa gondosan visszacsukja a rendetlenségbe, a
kuplerájba féltett kincsét: a Hetvenhét magyar
népmese szép (szép, bazmeg!) történeteit. Csak
a Vénasszonynál van nyitva majdnem mindig az
ajtó, viszont őhozzá nem az ajtón, hanem a
rácsos ablakon nem látunk be.

Kövesdy eljátszatja, hogy mindenki fertőzött a
másik szemében. A Tanár úrnak diplomája van!
A Nőnek autója (vezetni nem tud), és férfiak jár-
nak hozzá! A Vénasszony följelentette a gyám-
ügynél az Apát! - és megfosztotta bizonyos
anyagi juttatásoktól. Az Apát folyton otthagyja a
kurválkodó felesége, a gyerekeit sem tudta ma-
gánál tartani (intézetekben hányódnak) - és új-
ra meg újra vissza is fogadja a delíriumos vagy
csak holtfáradt asszonyt! Az érintés, a közeledés
minden formájától borzadnak az elemi szolidari-
tásra is alig képes, a maguk nyomorúságába és
kilátástalanságába zárt árva ének. A legnormáli-
sabb, legvonzóbb viszonylat, amikor egyszer-
kétszer játékos-komolyan elagyabugyálja egy-
mást a két gyilkos, a Srác és a Haver. Test a test
ellen: ez legalább testvériség.

A rendező és a társulat jeleskedik a valóságos
és a szimbolikus tér, valamint a szövegszerke-
zetből is következő különös hangulat kialakítá-
sában. A hiperrealizmus elemelt egyszerűsége
már túl nehéz lecke a színészgárda számára
(noha a szatmári színház, az ambiciózus Pa-
rászka Miklós vezetésével, a kolozsvári élcsapat
utána működés- és sikerképes romániai magyar
színházak egyikének számít, megfogyatkozott
létszámában is). Valószínű, hogy a videokor-
szakban a színházi előadások fölvételének ka-
zettái is az üdvösnél többször kerülnek a leját-
szószerkezetekbe. A Katona József Színház
Csirkefej-bemutatói közül a (felújító) második: a
már nem Gobbi Hilda, hanem Törőcsik Mari fő-
szereplésével színre vitt változat túlságosan is
mintának halhatott. Ott is, ahol a szatmáriak erre
tán nem gondoltak, vagy semmiféle példát nem
akartak követni. Dobre Kóthay Judit ugyan jel-
meztervezőként is igazolta kiválóságát, és kö-
vetkezetesen eredetit eszelt ki (a Srác intézeti
eleganciájával, az Apa - „a legjobb korban va-
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