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szállottságában, és szégyenkezve bár, de lelke
egyik felében maga is reménykedik valamiféle
csodában, olyasmiben, amit „bölcselme álmodni
sem képes". Egri Kati ezt a folyamatot oly tartóz-
kodóan jelzi, hogy már-már azt hihetjük: Ágnes
iránti növekvő gyengédsége, ölelései, becézései
csak részei az orvosi taktikának, csúnyábban
mondva, Ágnes csőbe húzásának.

Ja, igen, és van még egy színdarab is, amelyet
a szereplők előadnak Valló Péter finom, elmé-
lyült, hatásos rendezésében (legföljebb a villany-
játékokból sok egy kicsit): az amerikai John
Pielmeier műve, ez a kívánatosan alacsony költ-
ségvetésű, kevés szereplős, egyterű Broadway-
darab. Már magam is unom idézgetni a főiskolán
kapott tanítást, miszerint természeti jelenség, ál-
lat és elmebeteg nem lehet drámai konfliktushor-
dozó. Utóbbi kategóriában van egy minősített
eset: menet közben, a cselekmény folyamán sza-
bad megháborodni, Lear és Ophelia tehát e dokt-
rína szerint is létjogosultak. Mármost tény és
való: szegény kis Ágnes, eleve sérülékeny alka-
tával, amelyet tovább torzított a halmozottan hát-
rányos gyermekkor, a szadista anya domináns
személyisége s mégis riasztó hirtelen elvesztése,
majd a zárdai élet rideg magánya és aszkézise,
valamint az ártatlanságával, ösztönös szexualitá-
sával és transzcendens - vagy hiszteroid - kép-
zeteivel visszaélő durva férfiúi erőszak, patologi-
kus jelenség, két lábon járó kórkép, akivel min-
den, pontosabban bármi megeshet. Á szerző
mindazonáltal meg akarta adni a módját, a drá-
makurzusok recipéi szerint: mesterkélten
igyekszik feszesre húzni a szálakat, például azzal,
hogy a doktornő merev, elfogult racionalizmusát
egy, a szerzet hibájából elhunyt apáca húggal
motiválja (holott egy darabban két tragikus sorsú
apáca pontosan eggyel több a kelleténél), avagy
azzal, hogy a főnökasszony és Ágnes között
nagynéni-unokahúg viszonyt tételez. (Mellesleg:
egyik motívumra sincs szerves szükség, nékülük is
ugyanarról volna szó.) Az sem vitatható, hogy
mint újabban a legtöbb amerikai drámánál, itt is
már eleve kikacsintás történik a sokkal lukra-
tívabb filmváltozatra (amely műfaj a misztikum
tekintetében amúgy is sokkal termékenyebb,
minta dráma).

Másfelől viszont itt az a bizonyos transzcen-
dens mag, amely éppúgy lehet őszinte (hogyan is
vitathatnám el éppen John Pielmeiertől a rút
világunkat megváltó csoda iránti nosztalgikus
sóvárgást), mint hatásra kalkulált. Azt azonban
mégsem hiszem, amit Valló Péter a szórólapon
szuggerál, miszerint az Isten Ágnese „a csoda
várásának, (...) az élet alapvető eszményei meg-
idézésének a műve", s hogy reményei szerint az
előadás „a mi saját reményeink, reménytelensé-
günk, saját bizakodásunk és megcsalattatásaink
tükre lesz" - mindez egy Claudel-darab kapcsán
megállhatja a helyét, itt azonban becsületes ame

rikai naturalizmussal van dolgunk. Legföljebb az
fordulhat meg a fejünkben, hogy „az élet alapvető
eszményeit" talán valóban már csak egy hibbant
leányka hisztérikus látomásain át érzékelhetjük
meg. Jó lenne, ha Ágnes terhessége valóban
Isten általi megérinttetésből fakadna - szó mi
szó, másban már nemigen reménykedhetünk.

Mint ahogy nem reménykedhetünk ma, a XXI.
század hajnalán a nagy drámában sem. Az újra-
és újrajátszott klasszikusok mellett musicalek,
bulvárbohózatok és a „nagy repertoárba" soha
be nem illeszkedő egynyári igényes prózai szín-
művek próbálják elleplezni ezt a hézagot, és fenn-
tartani a műfaj folyamatos életének látszatát. Az
utóbbi csoportban pedig, homogén szemszögből
áttekinthető közösségi témák híján, régóta
dominálnak mára fizikai vagy szellemi kórismé-
ket feldolgozó drámák, amelyekben legalább

Két, látszólag jelentéktelennek tűnő mozza-
natban különbözik a szabadkai M r o že k-
előadás a szerző elképzelte megjelenítéstől. Á
két hivatalnok formájú Úr (sötét ruha, fehér ing,
nyakkendő, aktatáska) mellett még két
szereplője van Káló Béla rendezésének. Az egyik
egy képkeretben álló Álak, aki a két hivatalnok
fölött lebeg abban a fekete lapokkal zárt,
labirintusrészletet idéző térben (szobában?),
ahová a két Urat bependerítik (belökik?
bedobják?), a másik Álak a nézőtér első sorában
ül, középen (néző?), s az előadás zenéjét szolgál-
tatja, időnként a ritmust veri. Hogy a keretben
álló Álak azonos a Mrožek elképzelte nagy Kéz-
zel, az abból derül ki, hogy egyik keze természet-
ellenesen hosszú. Hogy a másik, a „muzsikáló"
Álak pedig a darab végén feltűnő vörös kesztyűs
Kézzel azonos, az csak az előadás záró pillanatá-
ban lesz világos, abban a jelenetben, amely a
láthatóan politikus szándékú színrevitel értelme-
zését illetően számomra néhány megválaszolha-
tatlan kérdést vet fel (erről azonban később).

Politikus, mondhatnám, politizáló szándékú
előadás a szabadkai Strip-tease, s ez így van
rendjén. Egyrészt mert a közép-európai, főleg a
lengyel s ezen belül is a mrožeki abszurd kifeje-
zetten politikus (gondoljunk csak az újvidéki
Mrožek-előadások közül az 1982-es Tangóra

megvan az a közös(ségi) nevező, hogy mindnyá-
junkat érhet baleset. Igy hát mire is lennénk oly
nagyképűek? Az angol mondáshoz híven le-
gyünk inkább hálásak a kis áldásokért. John
Pielmeier amúgy ügyes, hatásos áldrámája nem a
halhatatlanságnak íródott; s ha még majd itt-ott
előveszik, nem metafizikai éhségünk kielégítése
lesz a fő szempont, hanem az, hogy van-e a
társulatnak Ágnese.

Á Budapesti Kamaraszínháznak volt. És ez a
néző számára már nem is olyan kicsike áldás.

John Pielmeier: Isten Ágnese (Budapesti Kamaraszín-
ház-Dunaújvárosi Kamaraszínház)
Fordította: Vajda Márta. Zenéjét összeállította: Németh
Zoltán. Jelmez: Dőry Virág. Rendezte és a játékteret
tervezte: Valló Péter.
Szereplők: Szabó Viktória f. h., Egri Kati, Tímár Éva.

vagy a háborús időkben sajátos aktualitást nyert
Károlyra 1993-bál!), következésképpen akkor
van értelme színre vinni, ha a mű(vek) politikus
jellegét hangsúlyozzuk, ha tudunk és merünk
általuk politizálni. Másrészt 1996 végén lehetet-
len itt nem politizálni, kivált ha a megjelenítésre
választott darab olyan formában szól a hatalom
és az egyén kibékíthetetlen szembenállásáról,
mint a Strip-tease, amely a már említett Ká-
rollyal, illetve a Nyílt tengeren című egyfelvoná-
sossal együtt a „politikai módszerek és rendsze-
rek" (Gömöri György), illetve a hatalom által
megnyomorított emberi magatartásformák sza-
tirikus mrožeki triptichonjának részeként olvas-
ható. (Nem lenne érdektelen egyetlen est kereté-
ben, egy előadás három felvonásaként közönség
elé vinni a három „komédiát"! Éppen nálunk és
éppen most!)

Dramaturgiai evidencia, hogy az abszurd drá-
ma egy vagy több egymáshoz illesztett helyzet.
Á dráma maga a helyzet, amely azáltal válik
léthelyzetté, hogy olyan általános érvényű prob-
lémák fogalmazódnak meg benne, mint a féle-
lem, a kiszolgáltatottság, a szabadság stb. Ez a
helyzetbevetettség azonban, amely a szereplők
életét determinálja, akkor válik emberien hiteles-
sé, akkor lesz több puszta elvont ideologizálás-
nál, ha a rendező és színészei a szereplőket
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Mezei Zoltán és Vukosavljev Iván, a két Alak

egyénítő gesztusrendszert használnak; nem két
lábon járó kellékeket, hanem élő embereket állí-
tanak elénk.

Az eddig színészként ismert Káló Béla első
rendezésében a mrožeki mű értő interpretálójá-
nak mutatkozik, akiből a szerzőhöz való hűség
mellett a kellő értelmezési szabadság sem hiány-
zik, és aki ismerve partnereit, szívesen hagyja
kibontakozni jellegzetes alakítókészségüket. A
szabadkai Mrožek-előadás Úr-duója azért mutat
a nagy sikerű pesti változathoz képest fordított
felállást, mert itt az I . Úr az a Mezei Zoltán, akinek
színészi adottsága, hogy sistereg körülötte a
levegő. Az I. Úr, bár felismeri reménytelen kiszol-
gáltatottságát, cselekedni gyáva, inkább elméle-
teket gyárt, ezek vértje mögé rejtőzik, s kialakítja a
belső szabadság mindenre magyarázatul szol-
gáló teóriáját, miközben - saját tehetetlenségét
leplezendő - hevesen gesztikulál, minta motolla,
szónoklatokat tart, vádol, megsértődik, szüntele-
nül szerepel; született szájhős, aki az ellenálló
látszatát szeretné kelteni. Mindezt Mezei Zoltán
valóban tökéletesen csinálja. Egy jól ismert em-
beri magatartássablonból hús-vér embert formál.
Ellenpontja II. Úrként Vukosavljev Iván, aki ugyan
a cselekvés hívét állítja elénk, alakformálását
mégis inkább a nyugalom, a megfontolt
mozdulatlanság jellemzi; megelégelve a várako-
zást, olykor robbanni is képes. Joggal vádolja
társa, ki az elméletek híve, vulgáris gyakorlatias-
sággal. Káló pontosan tudja, hogy Vukosavljev,
ha indulatos, kevésbé meggyőző, beszéde is ért-
hetetlenné torzul, s ezért utasíthatta visszafo-
gottságra.

Ha Kálót, ahogy nyilatkozta, inspirálta a pesti
Komédium előadása (Taub János rendezésében
Eperjes Károly és Gáspár Sándor játszik), ám
függetlenedni is tudott tőle. Felismerte, hogy a
rendelkezésére álló két színész akkor nyújthat
teljesebb értékű alakítást, ha ő alkalmazkodik
temperamentumukhoz és erényeikhez. Tehette
ezt annál is inkább, mert az abszurd drámák
szerepei lényegében olyan sablonok, melyeket
élettel megtölteni kizárólag a színész tud. Ezt a
lehetőséget kihasználva válik hitelessé Mezei
Zoltán I. Ura, akinek önigazoló handabandázása
manapság különösképpen ismerős. S így lesz
egyszerre ellenpontja is, tehetetlenségben, ki-
szolgáltatottságban tejtestvére is Vukosavljev
Iván II. Ura, akinek fel-feltámadó tettrekészsége
ugyancsak fölöttébb ismerős. A rendezőt és két
színészét dicséri továbbá, hogy bár a Strip-tease
két Úr-szerepe kétségtelenül emlékeztet a Godot-
ra várva Vladimirjára és Estragonjára, sikerült
ellenállniuk a becketti clowniáda kísértő csábítá-

sának. Stilizált gesztusrendszerük kizárólag a két
m rože k i Úr jellemábrázolását segíti.

A két Úr egyetlen ember kétféle magatartás-
formájaként is felfogható; mégsem ennek okán
kötözik őket össze, hanem azért, mert az a bizo-
nyos hatalom jól tudja, hogy a lelki kiszolgálta-
tottság akkor teljes, ha fizikai tehetetlenséggel
párosul. A lelki nyomort betetőzi, ha a mozgás is
korlátozott. A félelmet az emeli felsőfokra, ami-
kor az összeláncolás a közelgő halál képét idézi
meg. (Gondoljunk csak Nagy Imréék vagy a mos-

tani balkáni háborúban kivégzettek exhumálása-
kor készült felvételeken látható összedrótozott
áldozatokra!)

A Mrožek ábrázolta hatalom tehát
„hírnevéhez" méltón működik. Mint az életben.
Teszi a dolgát. Csakhogy ki ez a hatalom?
Mrožek azt általánosságban is egyértelműen
világossá teszi: a Második Kéz, amely felé -
miután az Első Kéz összekötözte őket, és fejükre
csuklyát húzott - a két Úr vánszorogva elindul, a
felsőbb hatalom - vörös kesztyűt visel. No
comment!
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Bár ez a változat most és itt sem lenne kevésbé
érthető, mint volt Lengyelországban a hatvanas
évek elején, a rendező módosítja az előadás be-
fejezését. Csak egy Kéz van, a fehér kesztyűs, de
ennek gazdája is látható: a már említett, keretben
álló emberalak, akit a többnyire a két Úr fölött
látható képkeret portrészerűvé tesz. Kéz helyett a
Portré intézkedik, vetkőzteti a két Urat. Ilykép-
pen objektiválódik, pontosabban talán megsze-
mélyesül a hatalom: a Portréban, amelyben a
mindenkori hatalmat látjuk megtestesülni, de
amelyben akár a létező hatalom is felismerhető.
Ezt a kettősséget jelzi a Portré maszkja is, amely,
mint minden maszk, általános, de rendelkezik
egy-két karakterisztikus vonással.

A rendezői politizálás azonban itt nem ér vé-
get, de sajátos fordulatot vesz: a valóságtól az
elmélet felé fordul. Ha eddig az egyén és a hata-
lom viszonyát ábrázolva szinte a felismerhető-
ségig pontosan fogalmazza meg mind a hatalom
gátlástalanságát, mind pedig azt a mérhetetlen
lojalitást, amely a hatalmi önkényt lehetővé tette s
teszi ma is, akkor az előadás záró jelenete,
melyben a nézőtér első sorában ülő, ritmust
ütögető „zenész" felfedi magát, mintegy rela-
tivizálja a hatalmat, már-már magyarázva és iga-
zolva a két Úr szellemi-erkölcsi sztriptízét vezérlő
Portré embertelen tettét. Mrožektől sem idegen
az a gondolat, hogy minden hatalom mögött,
fölött van, lehet egy másik, egy nagyobb, egy
erősebb, amely irányít. Erre utal, hogy a darab-
ban a fehér kesztyűs Kézt a nála erősebb vörös
kesztyűs Kéz megjelenése követi. Az előadásban

Amodern ember kedvelt sportja sosem volt
aranykorok emlékével kínozni magát. Bezzeg az
antik meg a középkori színház, az volt ám az
igazi közösségi élmény, ahogyan a mindenki
számára egyformán ér-vényes, közismert mítosz
megjelent az elő-adásban. Egyrészt már
Arisztotelész is arról panaszkodott, hogy nem
mindenki ismeri a mítoszokat, másrészt a mi
korunknak is megvannak a maga ismert
szimbolikus történetei és figurái. Inkább figurái.
Például mindenki ismeri Don Quijote vagy Svejk
alakját mint egy-egy jellegzetes

ennek megfelelően lép színre a második Alak,
akinek a Portré a mrožeki elképzelésnek meg-
felelően engedelmeskedik. Csakhogy az így te-
remtett helyzet sokkal bonyolultabb, mint gon-
dolnánk; számos megválaszolhatatlan kérdést
vet fel. Ki a második Alak? Miért közülünk, nézők
közül kapcsolódik be a történetbe? Közülünk
való, vagy közénk vegyült? Miért visel pontosan
olyan maszkot, mint a Portré? Ha a sorainkból
színre lépő Alak irányítja a Portrét, akkor ez azt
jelenti, hogy a tömeg manipulál, s nem ő a ma-
nipulált?

Megvallom, ezekre a kérdésekre nincsenek
válaszaim. Tény azonban, hogy befejezésével
számomra rokonszenves, a mrožek i elképzelést
ügyesen objektiváló előadás veszít politikai sú-
lyából. Ha rajtam múlna, bár jól tudom, hogy
nem a kritika dolga utórendezni a vizsgált
előadást, elhagynám a második Alakot, s a Port-
rét fordítanám a nézőtér felé, azzal az utasítással,
hogy bennünket vetkőztessen. Sztriptízünkben
szégyenüljünk meg. Ahhoz, hogy az ötlet működ-
jön, néhány diákot vagy díszletmunkást kellene
„beépíteni" a nézőtérre, mivel az emberek mint
nézők nyilván semmiféle színpadi parancsra nem
kezdenének vetkőzni, holott az Életben...

Sławomir Mrožek Strip-tease (Népszínház-Kosztolányi
Dezső Színház, Szabadka)

Díszlet, jelmez: F. Kuszánkó Viktória. Rendezte: Káló
Béla.

Szereplők: Mezei Zoltán, Vukosavljev Iván, Lazic
Slabodan, Tomié Oliver.

emberi magatartás, világszemlélet sűrítményét,
bár a terjedelmes regényeket kevesen olvassák.
Fent nevezettekről valahonnan mégis már régen
tudjuk, mifélék, mire találkozunk valamelyik fel-
dolgozással, hogy aztán ugyanolyan kíváncsi-
sággal fogadjuk a következő adaptációkat is.
Akárhányszor hozzá lehet nyúlni a témához, hisz
a vaskos alapművek tartalmaznak elég anyagot,
és laza szerkezetüknek köszönhetően könnyű-
szerrel kiegészíthetők. Úgysem a történet számít,
hanem a búsképű lovag vagy a derék katona
legendája. Az, amit megtestesítenek, és ami ne-

hezen megfogalmazható. Éppen azért kell a mí-
toszuk, hogy azt a valamit újra és újra megtaláljuk
benne.

Az utóbbi öt évben tíz Svejk-feldolgozást mu-
tattak be Magyarországon, jelenleg is fut három.
Mit eszünk mi a Svejken? Persze hálás szerepek,
színpadi ziccerek: csupa móka, kacagás. De ezen
túl is van benne valami, ami metszően aktuálissá
teszi. Hašek eredeti füzetsorozata hemzseg a
saját korára vonatkozó politikai utalásoktól.
Önfeledten rúg nagyokat a döglött oroszlánba, a
Monarchiába. Szemmel láthatóan rájátszik arra
is, hogy kocsmai olvasói, akik szintén végigkato-
náskodták a világháborút, örömmel ismernek rá
közös élményeikre. Ezek a vonatkozások azon-
ban ma már nem túl érdekesek. Ami úgy általá-
ban témája a regénynek, az se üt szíven: van
benne egy hülye ember és egy hülye hadsereg.
Elég debil szaladgál szabadon, és a világ minden
hadseregéről elmondható, hogy ami szögletes,
azt gurítják, ami kerek, azt viszik. Van azonban a
Svejkben valami, ami nagyon fontossá teszi szá-
munkra itt Közép-Európában. Svejktől hajme-
resztő ténykedései közben folyton megkérdezik:
valóban ennyire hülye, vagy csak tetteti? Ő bo-
csánatkérően és öntudatosan megnyugtat min-
denkit: papírja van róla, tényleg hülye. Máig so-
kan feltételezik, hogy színlel. A hülye parancsok
következetes teljesítésével teszi nevetségessé
feljebbvalóit. Hülyesége túlélési technika: nem
várja meg, amíg kényszerítik, hanem már ideje-
korán tettetett lelkesedéssel hozza zavarba a ha-
talmat, és közben röhög magában. En nem így
látom. Svejk szerintem valóban ön- és közveszé-
lyes hülye. Csupán a véletlen műve, hogy a Hašek
halála miatt félbeszakadt történetben valahogy
mindig megússza, holott lelkesen kollaborál el-
nyomóival, akárcsak Örkény Pistije, aki segít
flottul megszervezni a saját kivégzését.

Ha már a párhuzamoknál tartunk: Svejk is
bölcsen a józan paraszti ész kritikájával illet min-
dent, akár Sancho Panza, de mégis mindketten
önként és dalolva követik lökött parancsnokaikat,
bármilyen ökörségbe belevihetők. A ravasz Svejk
az apró szélhámosságok mestere: hamisított ko-
nyakot és hamisított fajkutyát szerez, alkalmi
kölcsönöket és alkalmi nőket hajt fel. Megvan a
magához való esze, csak éppen pitiáner svihák-
ságai közben elfelejt fölnézni, és a nagy disznó-
ságokra mosolyogva rábólint. Mert hát élni kell.
Nem parodizál ő semmit sem, lelkesen vonul
hadba. Nincs ezzel egyedül. Ilyen hülye Svejkek
vagyunk mind: posztkáundká, posztkommunista
népecskék. Bevonulunk és kivonulunk az aktuális
háborúkban és május elsejéken. Készséggel
emeljük a kezünket. Hol az egyiket, hogy össze-
számolják, hol mind a kettőt - a tarkónkhoz.
Aláírunk, szavazunk, amit kell. Rendszerek jön-
nek-mennek, csak mi maradunk ugyanolyan hü-
lyék, megrögzött túlélők, öntudatos balekok.

LAJOS SÁNDOR

TÉNYLEG ILYEN HÜLYE
HÁROM SVEJK-ELŐADÁS


