
J
f

á
i

p
v
k
a
m
r
m
T
a
p
m
b
a
m
r
m
e
n
d
k
s
v
e
b
á
s

T
h
s
k

 KRITIKAI TÜKÖR 

elenet a Mesél a Bécsi Erdőből (Koncz Zsuzsa
elvételei)

rtatlanul formái majd át később egyéb
mpulzusokat is autonóm biológiai késztetéssé.

Alföldi Róbert és Murányi Tünde reprezentatív
árosa a fiatal magyar színháznak, de hovato-
ább a túlságig összeszoknak: Romeo-Júliájuk
evésbé hasonlított az együttműködést meg-
lapozó Raszkolnyikov-Szonja duettre, mint
ost Alfrédé és Marianne-é. Alföldi a kisujjából

ázza ki Alfrédot, s látszik, hogy a szerep neki
agának sem szerez igazi élményt; Murányi
ünde pedig cserfes lázadóként még eredeti, de

szenvedő hősnőt már csak árnyképpé sá-
asztja. Mégis megemlítendő egy számomra
odellértékű - persze a rendezőt is dicsérő -

etét: az énekszámé. Amikor korábban Oszkár
z eljegyzésen előadja a maga szirupos bieder-
eier románcát, a színésznek könnyű a dolga:

osszul - hamisan, érzelgősen - kell énekelnie;
eg is oldja. Lehet aztán nagyszerűen énekelni;
z sem nehéz, csak hang kell hozzá. Murányi-
ak, amikor a zongora tetején előadja a Wachau-
alt, azt mondhatta a rendező: közepesen éne-
elj. Az ének alig fog falsot, az előadásmód mér-
ékelten konvencionális, de időnként átsüt rajta
alami egyszerű, természetes pátosz - éppen
lég hozzá, hogy a ravasz bárónő felfedezze
enne a nem túl igényes kuncsaftoknak eladható
rut. Így énekelni - nem csekély művészi telje-
ítmény.
Valamivel bonyolultabb kérdés Kern András

ündérkirálya. Erről egyfelől az a véleményem,
ogy Kernt, aki szakmailag talán túlságosan is
okat tud, túl korán terhelték meg apaszerepek-
el, melyek egy negyvenes évei elején járó szí-

nészt óhatatlanul külsőségekre csábítanak;
Kern jóformán még Mercutio volt, amikor a Csó-
kos asszonyban már bursikóz apát játszott. Az
alakítás most sem mentes a technikázástól, a
notabenéktől, másfelől azt is meg kell jegyezni,
hogy ebben az előadásban a Tündérkirály
komplexebb figura a megírtnál; bizonyos szelle-
mi profilja és szuverenitása van, ami kitetszik el-
sősorban az unokaöcs pángermán extázisával
szembeni finom, ironikus elutasításból. Kernnek
persze elhisszük, hogy a Tündérkirály tüntetőn
ülve marad a „Deutschland über alles" apoteózi-
sa alatt, és gúnyosan mímeli a „német köszön-
tést"; más kérdés, hogy ez miképpen harmonizál
a lánya iránti embertelen brutalitással. A dolog
nem elképzelhetetlen, csak épp dráma kéne
hozzá, amely többé-kevésbé a Tündérkirály el-
lentmondásos személyiségéről szól, s amelynek

Harold Pintert néha a „dühös fiatalok" angol
drámaírói mozgalmához kapcsolják,
máskor meg az abszurd szerzők között
emlegetik. Időnként azzal jellemzik élet-
művét, hogy benne a naturalisztikus drá-
maforma visszafojtott társadalmi indulatokkal és
talányos filozófiával telítődik, mások viszont azt

végén a hőst bizonyára le is terítené az itt még
csak felsejlő végső szívroham.

Érdekes alakítás még Igó Éva igazán
önzetlenül szürke, színészi sértődöttségnek
nyomát sem mutató Zentnernéje, Tábori Nóra
ismert eszközei hatásos kombinációban
jelennek meg, Szoboszlay Sándor pedig
veszprémi nagy kor-szaka óta nem volt oly sűrű,
mint mosta Kapitány epizódszerepében.
Szegedi Erika korrektül fel-mond mindent, amit
tudni illik a buja és érzelmes Valériáról, aki
senkit nem akar bántani, de soha senkinek nem
tesz jót. A három fiatalember: Havlitschek,
Hierlinger és Erich alakítói számomra
némiképp összefolynak, de lehet, hogy még
barátkoznom kell Oberfrank Pál, Selmeczi
Roland és Király Attila arcával.

Eléggé kíváncsi volnék rá, mi is történhetett a da-
rabbeli Maxim színpadán; erről azonban még
csak halovány sejtésem sincs, mivelhogy a har-
madik sor bal negyedik székében ülve Farkas
Antal (Mister) teljes fehér ruhás terebélyében
széltében is, hosszában is eltakarta előlem a
színpad hátterében berendezett belső színpa-
dot. Megtehetném persze, hogy még egyszer,
máshonnan megnézem az előadást, igazán jól
elviselném másodjára is, de inkább megfosztom
magam ettől az élménytől, mégpedig elvi okok-
ból. Az a nézetem, hogy elsőre is teljes képet illett
volna kapnom róla.

Ödön von Horváth: Mesél a Bécsi Erdő (Pesti Színház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Menczel Róbert.
Jelmez: Bartha Andrea. Zenei szakértő: Hidas Fri-
gyes. Dramaturg: Almási-Tóth András. Rendező: Teli-
hay Péter.
Szereplők: Alföldi Róbert, Murányi Tünde, Kern And-
rás, Tábori Nóra, Igó Éva, Várnagy Zoltán, Szegedi
Erika, Király Attila, Barta Mária, Venczel Vera, Sel-
meczi Roland, Farkas Antal, Szoboszlay Sándor,
Oberfrank Pál, Szatmári Liza, Fonyó József, Benkő
Gyula, Sajgál Erika, Ferenczi Eszter.

emelik ki, hogy Pinter közhelyes köznyelvi
dialógusai (melyek gyakran a komikumig
fokozód-nak) az emberi kommunikáció
elképesztő csődjét érzékeltetik, a
megmagyarázhatatlan rejtély-re minta
cselekmény epicentrumára épülő szer-
kesztésmódja pedig a szorongást mint létformát,
a kiszolgáltatottságot mint kiteljesedésre váró

SÁNDOR L. ISTVÁN

AMI TÖRTÉNIK
PINTER: HAZATERÉS; A SZÜLETÉSNAP
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katasztrófaélményt közvetíti igen erőteljesen.
Pinter vállán azonban lötyög mind a „dühödt na-
turalizmus", mind a létfilozófiai abszurd köpö-
nyege. (Figuráiban, viszonyaik változásában az
abszurdban megszokottnál valóságosabb pszi-
chológiai motivációk, erőteljesebb indulatok is-
merhetők fel, másfelől azonban a realista szín-
játszás eszközkészlete nem kínál elégséges
megoldást a Pinter-műveket szervező rejtélyre.)
Sajátos darabok ezek, melyek az említett irány-
zatok jellemzőin túl számos egyedi jellegzetes-
séggel bírnak. Magam azt hangsúlyoznám, hogy
a legtöbb Pinter-mű mélyszerkezetében egy-
egy mítosz átértelmezése is felismerhető. A da-
rabokban valamely rituálénak, a rítusok archai-
kus funkciókhoz képest épp ellentétes ered-
ményhez vezető, önkéntelen újrajátszása is
megtörténik. A születésnap fordított bacchanáli-
ára emlékeztet. Az egykori rituális orgia végső
értelme az volt, hogy résztvevői - személyisé-
gük sötétebb oldalát időleges uralomhoz enged-
ve - megszabaduljanak szorongásaiktól, szo-
rongattatásuktól. A születésnapi parti végered-
ményeképp viszont valóságossá válik az addig
csak sejthető fenyegetettség, véglegessé lesz a
sötét erők diadala. A Hazatérésben egy ellen-
Orpheusz-történetet láthatunk: Teddy nem azért
száll le az alvilágba, hogy kiszabadítsa onnan a
feleségét, hanem épp ellenkezőleg, hogy átadja
asszonyát a mélység erőinek.

Így hát a Pinter-darabokban a banális életké-
pek mögül nemcsak az élet abszurditásai tárul-
nak fel, hanem a mítoszok átértelmezése azt is
bizonyossá teszi, hogy az ember végképp el-
vesztette mindenféle kapcsolatát a kozmosszal.
Nem hihetjük azt, hogy a váratlan, megmagya-
rázhatatlan történések, az állandóságból kizök-
kentő idő titokzatos jeladásaiként, új felismeré-
sekhez vezethetnek, amelyek következtében új-
ból rendezettnek és értelmesnek tűnik majd a vi-
lág. A Pinter-darabokban ugyanis nem arról van
szó, hogy a világra rászakadó titkos erő felborítja
a rendet, hanem arról, hogy a káosza lét alapfor-
mája. Akkor is jelen van, amikor úgy tűnik, rend-
ben mennek a dolgok, ugyanis minden szituációt
és viszonyt eleve a tisztázatlanság és a formát-
lanság határoz meg.

A Pinter-darabok színpadra állítóinak azon-
ban óhatatlanul is választaniuk kell: melyik szín-
padi hagyományhoz kapcsolják előadásukat, s a
színjátékformák jellegzetességeinek módosítá-
sával, kombinálásával miképp igyekeznek meg-
teremteni azt a különös világot (és visszaadni azt
az egyedi drámaformát), amely a Pinter-művek
sajátja. A mostani bemutatók közül a Hazatérést
az abszurdot élettel telítő komédiaként játsszák
Debrecenben, a soproni Születésnap viszont a
társadalmi dráma kissé bizarrá hangszerelt pol-
gári hagyományait idézi.

Jantyik Csaba (Teddy), Fráter Kata (Ruth) és
Tóth Zoltán (Joey) a Hazatérésben (Máthé And-
rás felvétele)

Abszurd komédia

Magam még nem láttam ennyire mulatságos
Pinter-előadást, mint amilyen a debreceni Haza-
térés. A humoros hatás azonban nem a darab
el-lenében, hanem épp a szöveg
jellegzetességei-nek megerősítése által születik
meg. Árkosi Ár-

pád rendezése aláhúzza, hogy mennyire
képtelenek azok a párbeszédek, amelyeket a
szereplők folytatnak: nem figyelnek egymásra,
párhuzamos monológokba tévednek, hitegetik,
győzködik önmagukat. az adott helyzetben ért-
hetetlen (tehát értelmetlen) emlékeket idéznek.
Mondják a magukét, anélkül, hogy bármit is kö-
zölni tudnának, a másikat faggatják, anélkül.
hogy a válaszokból képesek lennének véletlenül
kiragadott gondolattöredékeknél többet is fel-
fogni. Saját, zavaros világuk foglyai valameny-
nyien, ezt jelzi az a nyelvi forma is, amelyben
megszólalnak.
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Ivancsics Ilona (Lulu) és Székhelyi József
(Goldberg) A születésnapban (Pluzsik Tamás
felvétele)

Árkosi rendezése azonban nemcsak a vissza-
fogottan ironizált beszédmóddal, hanem a ka-
rakteres, groteszk hatásokra törekvő jelenet-
szervezéssel is komikus hatást kelt. Az első jele-
netben például a Max (Kóti Árpád) és Lenny
(Tóth Tamás) közti feszültséget a két figura
viselkedésének kontrasztja érzékelteti. Max
mondja a magáét, ide-oda téblábol a szobában,
bele-be-leköt a fiába. Lenny mozdulatlanul ül a
díványon, újságot olvas. Fel se néz, úgy felesel
vissza. Durvaságokat mond, szinte közömbös
hangon. Az-tán, amikor a botjával hadonászó apa
meg akarja

ütni a fiát, Lenny kimérten, az újságból fel se
tekintve felemeli a lábát. Így tartja távol Maxot,
jelezve, hogy számára nem komoly ellenfél. Az
öreg hirtelen mozdulata különben is beledermed
a derékfájásába. Az utolsó jelenetben Sam
(Németh László István) összeesik, mozdulatlanul
elterül a padlón. A többiek alig vesznek róla
tudomást. Csak Max sipákol fölötte: „Hulla a
padlómon? Takarítsátok ki innen!" Teddy
(Jantyik Csaba) közömbösen méri végig az ájult
sofőrt: „Pedig szerettem volna meg-kérni, hogy
vigyen ki a repülőtérre." Aztán mindanynyian
elfelejtkeznek Samről, kerülgetik, átlépik a
kiterült családtagot, vitáznak, veszekednek fölöt-
te. A groteszk helyzet hangsúlyosabbá teszi
viselkedésük abszurditását.

Árkosi rendezése újjáteremti a Pinter-darab
középpontjában álló rejtélyt. Nem fogalmi (filo-

zófiai), hanem érzéki (színházi) magyarázatát
adja az eseményeknek. Nem teszi egyértelmű-
vé, hogy miért viselkednek így a szereplők,
ahogy viselkednek, de számtalan érzékletes pil-
lanata van az előadásnak, amely magyarázatot
ad döntéseikre. A hazatérő házaspár, Teddy és
Ruth (Fráter Kata) között eleve elfojtott feszült-
ség vibrál. Alig értenek szót egymással, kicsit
mindkettőjüket bosszantja a másik. Hasonló-
képp nem találja a hangot Teddy Lennyvel sem.
Áll egymással szemközt a két testvér a sötétben,
párbeszédük erőltetett, képtelenül üres és kö-
zömbös. (Az előadás során többször támad
olyan érzésünk, mintha A kopasz énekesnő alsó-
középosztálybeli változatát látnánk.) Lenny és
Ruth viszont megtalálja a hangot egymással.
Amikor az asszony visszatér a sétából, úgy lép
be a házba, mintha valóban hazatérne. Nem le-
pődik meg, amikor egy idegen férfihang szólítja
meg a sötétből. Kihívó kimértséggel fogadja el a
játékot, amibe Lenny kezd. A kényes pontokon
aztán ő lendíti túl a párbeszédet: a jelenet lassan
kihívó erotikával telítődik. Szinte felkínálkozás az
is, amikor a szobán rövid szoknyában átlejtő
Ruth leállítja Lenny Teddyt provokáló
filozofálgatását: „Nézzen rám. Most
megmozdítom a lá-bam. De van rajtam
fehérnemű, ami együtt mozog velem... Ami
történik, egyszerű." Erre az elemi szintre
helyeződik át minden feszültség. Teddy
idegenként mozog ebben a vulgáris alko-
tórészeire lecsupaszodó, zsigeri vágyakká redu-
kálódó világban, az érzékek birodalmában. Nem
reagál arra sem, amikor Lenny csókolózni, majd
(ettől „beindulva") Joey (Tóth Zoltán) hempereg-
ni kezd a feleségével a szőnyegen. De néhány
perc múlva arról kezd szónokolni, hogy a többi-
ekkel ellentétben ő képes a dolgok fölé kereked-
ni. Végképp nevetségessé válik ez a szellemi fö-
lényével hivalkodó kisember (aki szemet hunyt
afelett, hogy testvérei kikezdtek a feleségével),
amikor arról beszél, hogy ő mindent lát. „Látni tu-
dom, amit csináltok" - mondja olcsó mentség-
ként és esetlen magyarázkodásként.

A debreceni Hazatérés színészeinek eltérő
előéletét és különböző játékmódját ismerve az
előadás meglepően egységes hatást kelt. A sze-
replők mindegyike igazodik ugyanis a produkció
stílusához: egy abszurdba hajló komédia figuráit
jelenítik meg. Kóti Árpád önhitegető, erőfitogta-
tásra hajlamos pojácát formál Maxből, aki egyre
hangosabb ágálással igyekszik leplezni gyenge-
ségeit; maga is csak abban a kétségbeesésben
ismer rájuk, ahogyan az előadás záróképében
Ruth lábához kuporodik. Tóth Tamás óvatosan
magabiztos Lennyje titkos középpont és kívülálló
is egyszerre. Rutinos selyemfiú, aki biztos szak-
tudással ismeri fel Ruth igazi lényét, de magának
már alig van kedve megmártózni az érzéki örö-
mökben. Tóth Zoltán testes, bumfordi Joeya
együgyű boldogsággal veti bele magát a szerel-
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mi kalandba, de később riadtan tiltakozik az el-
len, hogy beismerje: nem érti, mit is akar vele
Ruth. Fráter Kata Ruthjának legvonzóbb tulaj-
donsága a kiismerhetetlensége. Ártatlan játék-
kedv és visszafogott romlottság keveredik ab-
ban, ahogy meghódítja a férfiakat. A Jantyik
Csaba megformálta Teddy nyugalma nem más,
mint tehetetlenség, fölénye valójában megalá-
zottság. Németh László István Samje buta kis-
ember, aki a kétségbeesés pillanataiban nem lé-
tező morális fölényével hivalkodik.

A komikum forrásai a hatvanas éveket idéző
jelmezek is (tervező Király Anna). Ruth egykoron
elegánsnak számító ruhája és pongyolája ma in-
kább alpárinak tetszik; még korhű frizurája is ko-
mikusnak hat. Max az időn kívül rekedt kóborló-
nak tűnik elnyűtt szvetterében. Sam egész sze-
mélyiségét jellemzi a merev sofőregyenruha.
amelyet mindvégig visel. Lenny otthoni öltözeté-
ben is selyemfiúnak látszik. Teddy úgy hordja
elegáns öltönyéhez a fémkeretes szemüveget,
mint a tudálékosság folyton félrebillenő maszk-
ját.

Bizarr színmű

A születésnap soproni bemutatója leginkább egy
középfajú színmű előadásához hasonlít. Néhol
mosolyt fakaszt a játék, máskor komorabb han-
gulatok születnek - időnként a bohózatszerű-
ség, később a fenyegetettség árnyalata erősödik
fel, de határozottan egyik irányba sem mozdul el
a produkció. Valló Péter rendezése kerül minden
olyan hatáselemet, amellyel a darab bármely vo-
nulatát is felerősíthetné. A realista színjátékfor-
mát némi stilizációval, néhány groteszk megol-
dással egészíti ki az előadás, mindez azonban a
naturalista közelítésmódnak nem életszerűsé-
gét, inkább csak színházszerűségét erősíti meg.
A rendező tartózkodik attól, hogy készséges ma-
gyarázattal szolgáljon a történet középpontjá-
ban álló rejtélyre, de nem kívánja különösebb
kétségek közt sem hagyni (kétségbeejteni) né-
zőit. (Az előadást figyelve az volt az érzésünk,
hogy Stanley valamiféle kiugrott titkosúgynök le-
hetett, akin most elnapolt bosszút áll a szerve-
zet.) A fenyegetettség érzése jelen van az elő-
adásban, de talán kissé meghatározatlan, és túl-
ságosan is általános az a társadalmi
mondanivaló, amelyet - nem különösebb
személyességgel és szenvedéllyel - közvetít.
Mindennek összhatásaként tisztes
átlagszínvonalú, de kissé jellegtelen előadás
született Sopronban, amely inkább csak vonzó
kuriózumként tálalja a színházzal most
ismerkedő polgári közönségnek a darab
alapélményét: a polgári illúziók széthullásának
katasztrófaérzetét.

Valló előadásában átadja a főszerepet színé-
szeinek, lemond arról, hogy közös koordináták

közé szorítsa játékukat. A színészi játékstílus
ebből következő sokfélesége hiányérzetet kelt:
számos karakteres részlete van a produkciónak,
melyek azonban csak töredékes darabértelme-
zést közvetítenek. A (kissé talán egyoldalúan jel-
lemzett) figurák nem tűnnek egy koherensen fel-
épített színpadi világ szereplőinek.

A Dobák Lajos megformálta Petey magába
forduló, fáradt öregember. Nem bosszantják már
különösebben a megszokás otthoni szertartásai,
nem zavarják össze a váratlan látogatók. Rég
begubózódott csendes esti sakkpartikkal és haj-
nali sétákkal színesített magányos életébe. Ha-
cser Józsa Megje Gelsomina megöregedett, el-
fásult rokona. Az ostoba játszmákba belebutult
háziasszony esetlen, szeretetre éhes bohóccá
vedlik, amikor a születésnapi partira készülve
belebújik divatjamúlt estélyi ruhájába. Gyermeki
lelkületével képtelen bármit is felfogni abból, ami
körülötte történik. Gáti Oszkár Stanleyje a deka-
denciájába beletunyult, frusztráltsága elől a kö-
zömbösségbe menekült átlagpolgár. Nem okoz
neki különösebb örömet az a kíméletlenség,
ahogy Meget leckézteti, nem hozza igazán izga-
lomba az sem, amellyel Luluval flörtöl. Mintha
Stanley épp a teljes konformizmusban keresné a
szabadságát: a tömeglétben, ahol bármit tehet,
senki nem veszi már észre, az átlagéletben,
amely láthatatlanná teszi. A szabadság ezen
végső illúziójától fosztja meg őt két titokzatos férfi
érkezése. Életkedve, élni akarása utolsó megfe-
szítésével igyekszik megfelelni a váratlan ven-
dégek keltette kihívásnak. Ösztöne azt súgja:
meneküljön; önérzete harcra buzdítja. Meg is kí-
sérli az ellenállást, de ahol már csak rombolni le-
het, ott maga veszíti a legtöbbet. Székhelyi Jó-
zsef Goldbergje elegáns, kimért, kissé titokzatos
úriember, aki tisztában van vele, hogy mindenki-
ben képes jó benyomást kelteni. Szerep ez,
melyből büszkeségét meríti: előre gyártott bó-

A választások évében természetesen két v -
déki színházunkban is előkerült Nagy Ignác
másfél évszázados darabja, a Tiszt-újítás. A
téma időszerű, lehet tehát számítani a
közönség érdeklődésére. Kérdés csak az,
vajon időszerű-e a reformkor, rá tud-e
hangolódni arra színház és néző egyaránt. Felis

kokkal kedveskedik Megnek, célratörőbben ud-
varol Lulunak. Öntetszelgő pózai mögül csak né-
ha villan elő kegyetlensége és erőtlensége. Tá-
vozásuk előtt előszedi a bőröndből az expandert,
de csak akkor képes kihúzni, amikor csupán
egyetlen rugó maradt rajta. Rendíthetetlen mo-
solya mintha azt sugallná: nem az a fontos, amit
tudok magamról, hanem az, amit mondok. Sza-
kács Tibor McCannje bőrdzsekibe bújt
bárdolatlan, darabos figura. Tele van
szorongással, ami-kor a házba érkezik
(engedelmesen vonul gargalizálni a konyhába),
távozásukkor azonban csupa hivalkodó gesztus:
az asztalra rakja a lábát, amikor a bakancsát
tisztítja. magabiztos durvasággal kergeti ki a
szobából Lulut. lvancsics Ilona Luluja keveset
képes felfogni a körülötte történtekből, épp ezért
alig rendíti meg az, ami megesik vele.

A mostani szobaszínházi bemutatók a Pinter-
játszás lehetséges alternatíváját jelezték; az ab-
szurdba hajló komédiát és a bizarr társadalmi
drámát. Az előbbi megközelítést képviselő deb-
receni előadás váratlanul erőteljesnek, átgon-
doltnak hatott, az utóbbi lehetőséget megvalósí-
tó soproni bemutató kissé színtelennek, némileg
következetlennek tetszett.

Harold Pinter: Hazatérés (debreceni Csokonai Szin-
ház Stúdiószínháza)

Forditotta: Kéry László. Diszlet-jelmez: Király Anna f.
h. Zenei szerkesztő: Árkosi Árpád. Világítás: Domb-
rády Csaba. A rendező munkatársai: Rácz Mária, Se-

res József, Töreki Attila. Rendező: Árkosi Árpád.
Szereplők: Kóti Árpád, Tóth Tamás, Németh László
István, Tóth Zoltán, Jantyik Csaba, Fráter Kata.

Harold Pinter: A születésnap (soproni Petőfi Színház)

Fordította: Bányai Geyza. Jelmez: Dőry Virág.
Játék-tér: Valló Péter. Zene: Melis László. A rendező

munka-társa: Juhász Sándor. Rendezte: Valló
Péter.
Szereplők: Gáti Oszkár, Hacser Józsa, Dobák Lajos,
Székhelyi József, Szakács Tibor, lvancsics Ilona.

merhetők-e az akkori nyelv, az akkori szokások,
az akkori színházi klisék alatta mi mai választási
és főképp életkérdéseink? Ebben a kellemes
szerelmi és közéleti vetélkedésben találunk-e
valamit, ami komor kampányidőszaki hangula-
tunkkal találkozik, netán azt felderíti? Igénye-
sebb színrevitel azt a kérdést sem kerülheti meg,
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