
s
k
t
h
m
v
é
s
j
v
k

s
s
K
s
i
s
i
v
s
l
g
s
v
b

n
n
o
d
j
k
S
t
l
t
n
r
s
v
k
m
n
c

 KRITIKAI TÜKÖR 

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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Lőrincz Ágnes (Nő), Kovács Éva (Előadónő) és
Czintos József (Apa)

gyok!" - fiataloskodó és hajdani jobb napokat
sejtető farmerjével, a Nő öltözékének tényleges
szexualizálásával), ám a szereposztás külsősé-
gekben, egész mozgássorokban, és az intonáci-
óban is erőltette a rokonulásokat (elég a két
rendőrt: a Törzset és a Közeget fölidézni). Kicsit
hosszadalmasnak, ismétlő karakterűnek ezért
hathatott a játék. A kínálkozó lehetőségek közül
sem a romániai, sem az általános közép-európai
állapotok felé történő elmozdítást nem szorgal-
mazta az invenciózusságához elegendő bátor-
ságot még nem társító rendező. A gyilkosabb
irónia hívásainak sem engedett. Az összkép és
az alaphang: a nagy vonalak hivatottak
kirajzolni a kis vonalakat is.

Czintos József (Apa) öles termete és tapasz-
talatoktól dús talentuma szerencsére lerázott
minden konvenciót. Ő manír és szélsőségek
nél-kül harsogta el a világban tökéletesen
értetlenül és idétlenül tébláboló ezred végi
rabszolga magabiztosságot erőltető közhelyeit,
szóvirágait. Elharsogta a csöndjeit is.
Toporzékolta a toporgást. Egy kortytól részegült.
Úgy adta a tulajdonképpeni „kedves medvét,"
hogy a férfi helyén a szőrös, mancsos,
szívtelen (és önsorsrontó) primitív önzést
láttuk. A tekintetet láttuk, mely mohón
szegeződik a négyszáz forintok horizontjára.

Elekes Emma Vénasszonya Sulyok Mária Or-
bánnéjára emlékeztető jelmezeket kapott - és
kísértetiesen Törőcsik Mari hangján szólalt meg.
A legőszintébb elismerés jár érte, hogy e köze-
lebbről meg nem okolható és meg nem fejthető
egybeesés ellenére szuverén főalakot álmodott

az áldozatból: a periféria hirtelen elsötétült elmé-
jű - tehát megvilágosodott misztikusát. A nagy
bűnbánót aki szeretetlenségének, hűtlenkedé-
seinek, önzésének, hazugságainak meggyóná-
sával úgy rángatja elő a világ összes bűneit, hogy
konfessziójával legalább még egy borzalmas
bűnt provokál. A saját megöletését. Őérte nem
kár, csak annyiban, amennyiben minden embe-
rért kár. De a gyilkosért, a Srácért kár. A
Vénasszonnyal - és az Apával - az élen, a
szeretet teljes hiányával és a rosszkor, rosszul,
agresszíven kiélt szeretettel a szereplők
összessége teszi gyilkossá: gyilkolja meg a
Srácot.

Elekes Emma szemből kitűnő színésznő. Hát-
tal kevésbé. Nem bízott a hátában. Lakásába
vissza-visszaigyekezve öregizálta a járását, csi-
nált kancsalsággal lépegetett. Ezt a többet: ezt a
mímelést, ezt a gesztustolakodást nem kellett
volna sem neki, sem másnak belevinnie az alap-
vetően jól megtalált figurákba. Kovács Éva Elő-
adónője egy idő után már ott sem volt a hajába
föltolt, és folytonosan megpiszkált szemüveg
alatt. Fülöp Zoltántól egyenesen el kellett volna
venni a Tanár szemüvegét, és rácsapni görnyedt
vállára, hogyne az egyhangú roggyantságot vá-
l assza- hiszen a költői lelkű irodalmárnak és ja-
víthatatlan kispolgárnak nem a hajdúszoboszlói
gyógyfürdő-beutaló hiányzik, hanem az élet
mélységére, a tragikumra való fogékonyság.
Bessenyei István (Közeg) és András Gyula
(Törzs) kiszámított helyzetgyakorlatnak fogta föl
a rendőrjeleneteket. A mozgás mértanával, ko-
mótos butaságával nem is volt baj. Azzal már in-
kább, hogy a nem elég virgonc stupiditás a nem
elég blazírt érzéketlenséggel szövetkezett kette-
jükben. Lőrincz Ágnes (Nő) az utcai és az otthoni,
a szexis és a nem szexis öltözékéhez is kitalált
egy-egy ötperces figurát. Jellemző erejű a
tűsar-

kú figura is, meg a lapossarkú, házipapucsos is.
Öt perc után viszont a két-egy mindketteje olyan,
mintha egy időben készült, alig eltérő fényképfel-
vételek tucatjait kellene nézegetnünk. Méhes
Kati (Anya) épp valóságosan is csak öt percnyi
jelenlétét töltötte ki a semmibe meredő, értelmet-
lenül motyogó kortalan lepusztultság látleleté-
vel.

Bartha Enikő (Csitri) és Cseh Adél (Bakfis)
szintén egy-egy húrt - nem pengettek, hanem
szorongattak. István István mint Haver inkább
bohémnek, mint vagánynak tűnt, és túl sokat
borzolta, lobogtatta a sörényét. Ismétlésektől-
aprózásoktól nem mentesen, mégis elemi erővel
száguldott végzete felé Rappert Gábor nyugha-
tatlan kölyökkutya Sráca. Ezerfelé dobált vég-
tagjaiból ordított, hogy bezárták, akinek a mezőn
kellene rohangásznia, és ezért energiái szét fog-
ják dúlni a mindenséget - amelyet ő kilencezer-
hatszáz plusz négyszáz forintba lát bele, a lélek-
tan alatti apakomplexus jegyében. Rappert nem
tudott hitelesen sírni a színpadon, de a keze-lába
sírt.

A gyilkossági jelenet, illetve az ügyetlen befe-
jezés némileg csökkentette a csupán bátorság
és eredetiség hiánya miatt elmarasztalható,
egészében mívesen kidolgozott és erős atmo-
szférájú előadást. 1994. január 21-én, a vendég-
játék napján mondogatták néhányan: szép,
szép, hogy az emlékezetes (a pécsiek vendégjá-
tékával is erősített) belvárosi sikerek után a Csir-
kefej a József Attila Színházban, romániai ma-
gyar társulat jóvoltából, angyalföldi akusztikával
is megszólalhat, de A Magyar Kultúra Napját - a
Himnusz keletkezésének évfordulóját, ezt az „Is-
ten, áldd meg a magyart..." ünnepet - olyan
művel kell-e köszönteni, amelyben az Isten leg-
kevésbé az áld szó szomszédságában szere-
pel...?

A Narancs Alapítvány jól választott, amikor -
akár egy kis provokáló szándékkal - ezt a pro-
dukciót hívta meg. Mert ez a helyenként „trágár"
szöveg kegyetlen és költői híradás az ész és a
szív azon nyomorultjairól, akikkel az Isten meg
van áldva, alaposan. Mert Spiró drámája, mint
minden tisztességes (remek)mű, nem macská-
ról, Ady-vers elemzéséről, marakodó részege-
sekről, buta rendőrökről és nem Vénasszony-
gyilkosságról szól, hanem azt kérdezi, szó sze-
rint is: ,,...van-e Isten?" Van-e megváltás? Ne-
kik, ezeknek. Nekünk. Kitől? Mikor?

Van-e Isten, aki végre elfújja a fájdalomszürke
házat?

Spiró György: Csírkefej (Szatmári Északi Színház)
Díszlet, jelmez: Dobre Kóthay Judit m. v. Rendező:
Kövesdy István f. h.
Szereplők: Elekes Emma, Fülöp Zoltán, Lőrincz Ág-
nes, Czintos József, Méhes Kati, Rappert Gábor, Ist-
ván István, András Gyula, Bessenyei István, Kovács
Éva, Barta Enikő, Cseh Adél.


