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Gerhard Haputmann aramája
torkolló naturalista színmű,
társadalmi szatíra a múlt s
lecsúszottjairól. A színház kö
egy konzervatív ízlésű szí
színésznek készülő, baloldali
harci területe. Goethe, Sc
kisajátítására törekvő, kakas
keverednek egyéb intell
vitákkal. Valójában egy eg
kaszárnya - a főszereplő, é
rendőrök, akik a házon kív
bennlakó „patkányoktól". B
„kinti" világba is, amely
felvonultatja, legkivált az alvil
utcagyerekeket, ingyenkonyh
De felvillannak az úri, mondén
szereplő beszámolója szerint
főherceg, majd rögtön utána V

Fullajtár Andrea (Johnné) és
(Bruno)
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hiller és Lessing
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ektuálisnak ható
ész bérház - volt
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egész Berlint
ágot: utcalányokat,
ák törzsvendégeit.
világ képei is: egy

az utcán feltűnik a
ilmos császár is.

Almási Sándor

A szomszédban rendezett pompázatos ebédek-
ről, fogadásokról hallani - az itteni világtól fény-
évnyi távolságban. A volt kaszárnya gangjai tele
vannak éhező, kóricáló gyerekekkel, kurvákkal és
persze patkányokkal. Nem véletlen, a egyesek
összemossák az itt burjánzó emberi enyészetet a
nyomor sikátorainak e kis ragadozóival. Maga az
író is ezt teszi. A dráma egésze rejtegetni való
titkok, bűnök, szerelmek, szexuális ingerek, ne-
urózisok, iszonyú emlékek zavaros egyvelege.
Titkos találkák, padláson született s elcserélt
csecsemőkről szóló történetek, gyilkosságok,
öngyilkosságok és molyrágta jelmezek között
zajló színházi próbák adják a dráma keretét,
büchneri világban vagyunk, mindene előtt a drá-
ma zaklatottsága és szaggatott nyelvezete révén.

A mű középpontjában egy asszon tragédiája
áll. Johnné a jelmeztár takarítónője, emellett ki-
csiben uzsoráskodik. Gyerekszerető teremtés,
aki képtelen belenyugodni kisfia elvesztésébe és
férje elhidegülésébe. Elhatározza, g ereket sze-
rez magának, s meg is vásárolja egy félvilági,
lengyel leányanya gyermekét. Cselekedete akár
humánusnak is tekinthető, hiszen a lány kilátás

talannak tartja helyzetét, és véget kíván vetni a
maga és kicsinye életének. Johnné a férjét is
félrevezeti, hiszen az mint ács egész évben vidé-
ken dolgozik. A dolog persze nem marad ennyi-
ben: a lengyel nő visszatér, és követeli a gyerekét.
Ebbe a fordulatba a pótanya csaknem belebolon-
dul, és öccsével eltüntette a vér szerinti anyát. A
szomszéd elhanyagolt csecsemője (Johnné előző
kedvence) pedig éhen hal az asszony lakásán,
mialatt ő a ,,sajátjával" eszeveszetten csatangol
Berlin utcáin, s amikor a gyereket elveszik tőle,
egy omnibusz elé veti magát. Mindeközben a
győzelmi mámorban úszó és nagy jövővel terhes
porosz öntudat üli hisztérikus lakomáját.

Zsótér Sándor rendező úgyszólván lélegzet-
vételnyivé sűríti az ötfelvonásos drámát. A vizs-
gaelőadás színinövendékei fizikai és lelki ener-
giájuk ifjúi hevületét, lendületét adják az elő-
adáshoz.

A tér ötletesen bejátszott, jelentéssel bíró. Egy
próbaterem, ahol nincs színpad, van viszont az
egyik fal majd' egészét beborító tükör, vannak
nagy oszlopok és sok rácsos ablak. Díszlet sincs,
csak kellékek: járóka (amelyet sok egyébnek is
használnak), állati maszk, egy pár korcsolya,
gördeszka (az utóbbi kettő a fiatalság csetlés-
botlásának, ártatlan együgyűségének, gyors he-
vülésének eszköze és jelképe), gumipatkány (he-
lyes kis állatka, szájba is vehető), turbán és lán-
dzsa (a jelmeztár kellékei), sakktábla kicsiben és
nagyban, kerekes bevásárlókocsi. A hosszában
falnak döntött ágy időnként rejtekhely, a tetején
összegubózva aludni is lehet. Van aztán még egy
guruló eszköz zsinórostól, amely kugligolyót he-
lyettesít, egy patkó (kivételesen az eredetiben is
szerepel, szerencsetárgyként), egy hosszú, feke-
te szalag - két végén összekötve - ringet formáz,
ha négyfelől kifeszítik, a plafonra erősített hangos
gépezettel pedig előre és hátra lehet mozog-ni. A
plafon állandó játéktér a maga keresztbe futó
vastraverzeivel, amelyek szintén búvó- és
megfigyelőhelyek. A rácsozott ablakokat pedig
kétfelől is be lehet játszani. A tükör, amelyben a
hátunk mögött zajló események is tükröződnek,
Zsótér expresszionista játékvezetésének leghatá-
sosabb eszköze.

A két csecsemőt egy időnként zenélő és vilá-
gító porcelánbaba vagy egy felfújt strandlabda
„játssza" - a strandlabda levegőtlenítve a halál
hordozója. Egyébként a legjobb „kellékek" maguk
a színészek. A nézők kezdetben a próbatermet
kettéosztva helyezkednek el. A színészek előttünk
és mögöttünk, sőt a terem két szélén is léteznek,
mozognak, akár van jelenetük, akár nincs. Például
a „nem játszók" személyesítik meg a kuglibábu-
kat, melyeket az ács le-ledöntöget, majd újra
felállít. Van, amelyik csak kibillen, és hosszan
dülöngél. (Az egyik kugli feltűnően erős dohá-
nyos.) A tömegmozgás a drámai hatást hol
erősíti, hol karikírozza. A szerelmesek intim jele-
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Fullajtár Andrea (Pelsőczy Petra felvételei)

neteit például a két apa láthatatlan, agresszív
jelenléte élezi, avagy a tömeg szétrángatja.

Az utolsó kép a legerősebb. A ringjelenetnél a
nézők a szereplőkkel együtt átmennek a hátsó
térbe. A tükörre csomagolópapír kerül, a szerep-
lők nagy része belép a ringbe (a kifeszített fekete
szalagon belülre), s megkezdődik a kihallgatás.
Ki a bűnös? Kié a gyerek? Melyik gyerek a halott,
s kit illet az élő? A kihallgatás kinyilatkoztatássá
és kitárulkozássá válik. A szereplők a ring „falait"
kifeszítve közbelépésünkért könyörögnek. Az apa
csak a saját gyerekét fogadná el, az „anya"
magáénak tekinti és körömszakadtáig védi a nem
vérszerinti gyereket. Ebből a felfordulásból fakad a
végső tragédia. A megvásárolt gyereket elve-szik
Johnnétól. A színésznő a ringen kívül álló
asztalról a mélybe veti magát, de a plafonról kezét
nyújtó öccse elkapja, s ő belékapaszkodva leng a
föld fölött. Igazi színházi pillanat.

Az előadás erőssége az expresszionista játék.
Hatásos gesztusok jellemzik, melyek általában
áttételes jelentésűek. A direktor szexuális kaland-
ja szeretőjével a molyos raktárban -telitalálat. A
két színész méterekre egymástól (a nő csak a
tükörben látszik) játssza el a szexshopetűdöt:
pózokkal, nyelvöltésekkel. Orfeumosan alpári,
bábszerű a kéjelgés. Máskor a szexualitás a ki-
szolgáltatottság, az ifjonti tehetetlenség párlata,
míg a direktorné kéjelgése a bábokká merevedett
jelmezstatisztériával a kispolgári kielégületlen-
ség, az ostobaság és a fennhéjázás kabarészerű
ötvözete. Ugyanakkor az erkölcsi prédikációk
sorozata emberi kéjvágy diktálta neuraszténiának

be" a jég nélküli találkahelyre. Csetlő-botló naiva,
elkényeztetett lázadó, aki szerelmével ellentétben
képtelen valódi áldozatokra. Spitta élete és
nővérének sorsa éppúgy ijesztő rémkép számára,
mint a padláson fel-felbukkanó patkányok, a
kiéheztetett és megalázott, ringyóvá kényszerült
szegénység.

A direktorné (Ónodi Eszter) hamisítatlan ka-
baréfigura, a húszas évekbeli német orfeumok
sminkjével és modorában. Hatalmas rúzstömeg,
fülig kihúzva vagy éppen elmaszatoltan, párnás
mosolyömleny az arcon, negédes urizáló közön-
ségesség két hatalmas kebellel. Senki sem me-
nekülhet mindig útban lévő bájai elől. Maga az
elviselhetetlenség!

Spitta tiszteletes (Nagy Viktor) valódi érzéseit,
emberi dimenzióit hatalmas fekete papi lebernyeg
nyeli el. Időnként, viselőjével vagy anélkül, a bal
oldali rácsos ablakon feszül, mint egy An-
tikrisztus, amely elnyelni szeretné a kárhoztatott
valóságot, a buja Berlint. A színész gesztusai
burleszkszerűen túlméretezettek: tagjai kifica-
mítva, nyaka vállban behúzva, kezei hatalmas
karommá gyúrva.

Sidonia von Knobbe (Pelsőczy Réka) az
úrinőből lecsúszott prostituált Marlene Dietrich
pózában, svájcisapkában, afféle „Kék Angyal-
ként" kerekes bevásárlókosárban gurul be a szín-
re. Jelenség, ahogy ringlispílként köröz lassan a
bevásárlókosárban, és bukásának hányatott tör-
ténetét keresztbe font lábakkal, búgó hangon adja
elő. Hirtelen ölébe rántja a direktort, cigarettát
nyom a szájába, és így követel elégtételt sé-
relmeiért. Lehet, hogy kékvérű, de a legkevésbé
sem angyal.

Paulina, a megesett lengyel leányzó, a vér
szerinti anya Kecskés Karina alakításában úgy
téblábol a lecsúszottak patkányvilágában, mint
egy szeplőtelen naiva. Az élet fuvalmai úgy
képesek „megejteni", hogy észre sem veszi,
gyümölcsei pedig újabb feledésre, szórakozá-
sokra csábítják. Vihogva vajúdik, fesztelenül adja
át magát férfinak, anyaságnak és végül a
halálnak.

Brunót, a patkányfogót, Johnné öccsét Al-mási
Sándor alakítja. Félelmetes a tekintete ennek a
mindenben sáros alvilági sihedernek, aki
többnyire lespózban guggol. Két keze maga elé
lógatva, támadásra, ütésre kész. Érzelmileg talán
a legbonyolultabb figura, aki szinte mindenre
képes, és gyilkossá is lesz, de nő-véréhez és a
vásárolt gyerekhez igazi érzelmek, múltjának és
főként jelenének szálai fűzik. Ő a gyilkos gyermek,
s egyben az, akiből a gyermekit hamar kiirtották.
Elvadult ténfergő, akit korcsként kezelnek, de aki
furcsaságában és félelmetességében a leginkább
emberi a patkányok között.

Zelma Knobbe, Sidonia kislánya (Tóth Anita
alakítása) még Brunónál is furább jelenség.

vagy aljas álszenteskedésnek hat. Ilyen a pap
dörgedelme is, aki Berlint a paráznaság, az
erkölcsi fertő városának tartja. Ahogy a tükörhöz
simulva szinte magáévá teszi a környezet „irtóza-
tát", melyet a többiek gesztusokkal tükröznek, az
beszédes leleplezése a prédikátor öncsalásának
és vallási kéjelgésének (az illető mellesleg az
utcára, majd a halálba taszította egyetlen leá-
nyát).

A rendező és a színinövendékek találkozása
mindkét fél javára vált, és talán nem ártana gya-
koribbá tenni a főiskolán a hasonló extrém pró-
batételeket. A rendező láthatóan sokat nyert az-
zal, hogy érzékeny fiatalokkal láthatott színpadi
víziója megelevenítéséhez. A növendékek pedig
lehetőséget kaptak arra, hogy valami egészen
másban is kipróbálják magukat.

Harro Hassenreuter, a színidirektor Rába Ro-
land alakításában igazi pozőr, latin idézeteket
böfögő kultúrkéjenc, elnyűtt frakkban hadonászó,
pöffeszkedő, felszínes, önmagát is csak ritkán
értő „entellektüel". Inkább gyakorlati ember,
porosz hazafi, kérlelhetetlen apa, üzletember.
Van szíve, de a színházi csattanó mindennél töb-
bet jelent számára.

Erich Spitta Mundruczó Kornél megformálá-
sában szerelmes, éhező Schiller, aki forradal-
márnak álmodja magát. Kiszolgáltatott éhenkó-
rász. A szívvel rendelkezők parányi csoportjához
tartozik, de anyagi, testi és szellemi kielégület-
lensége lázas, eksztatikus, vad pózokba rántja.
Tehetetlenségének tudatában sem hagyja magát,
de hatásos érvek és pénz híján minduntalan a
perifériára (=plafonrácsozat) szorul.

Walburga (Horváth Lili) - Spitta Júliája és a
Capulet-direktor lánya - korcsolyázva „suhan
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A kegyetlen lassúsággal éhen pusztulók fajtájából
való. Kellemetlenül selypítő, rikácsoló hangú
túlkoros csecsemő, copfos, alig öltözött kis alva-
járó. Elhanyagolt kis patkány, akinek az a dolga,
hogy nála is kiszolgáltatottabb öcsikéjére vigyáz-
zon. Kis zugokba bújó, morzsát szimatoló, korán
lelkét vesztett véznaság. A rendezői lelemény
következtében erősen emlékeztet a „pancsoló
kislányra", aki annak idején hasonló módon sely-
pített és visított a rádióból.

Az egész kavalkádban az a furcsa, hogy a
dráma alakjai éppen az ilyen lelemények, fica-
mok, sílustörések által válnak igazán sűrűvé,
méllyé, megrendítővé. Bár nevetünk azon, hogy
Zelma kistestvérét egy strandlabda „játssza", s
eszünkbe juthat az „ij, jaj úgy élvezem én..." -, de
nem ez a lényeg. A lényeg a fájó azonosítási
kényszerből fakad; a látszólag megszépült, infan-
tilis múlt képe úgy épül rá a dráma kegyetlen
valóságára, hogy kénytelenek vagyunk hirtelen
magunkra döbbenni. A nevettető és megrö-
könyödtető pillanatok átélésére és számvetésre
kényszerülünk.

John, az ács, Elek Ferenc megformálásában
az előadás legárnyaltabb alakítása. Az ízig-vérig
kispolgár mentalitású munkásnak súlya, mackós
szíve, embersége van. Átlagos családi életre vá-
gyó kisember, aki szeret szórakozni (kuglizni) és
dolgozni. Befolyásolható, félművelt, az urak előtt
visszafogottan alázatos, az élet árnyoldalairól
azonban képtelen tudomást venni.

Johnnét Fullajtár Andrea játssza. Szerepe ne-
hezen megoldható. A kényszeres vágy, a kezdeti
őrület árnyalatait kell minduntalan felvillantania.
Hangjában fanyar, visszafogott rezdülések, arca
porcelánszerűen merev, időnként azonban té-
bolyba hajló fintorokba rándul. Érzelmi fölénye,
emberi rangja ebben a társaságban vitathatatlan.
Jelmezét azonban nem értem. Elegáns női öltö-
zet, gyönyörű vörös, leomló haja semmiképpen
sem illik az alak társadalmi helyzetéhez.

Zsótér, noha furcsa rendezőnek tűnik, és
többnyire afféle érthetetlen zsonglőrként tartják
számon, valójában újabb és újabb eszközöket
keres. Az élet érdekli a maga máztalan sokrétű-
ségében és sokkoló kegyetlenségében. A drámai
helyzetek ésszerű végiggondolása után a megje-
lenítést már nem racionális úton képzeli el. Nyíl-
tan és vérbőn asszociál. Aztán vagy „bejön", vagy
nem. Nem könnyű ember, de hasznos művész,
mert tehetséges, kereső és jó színészvezető.

Gerhart Hauptmann: Patkányok (Színház- ás Filmmű-
vészeti Főiskola)
Díszlet-jelmez: Ambrus Mária. Osztályvezető tanár:
Zsámbéki Gábor. Rendezte: Zsótér Sándor.

Szereplők: Kecskés Karina, Fullajtár Andrea, Almási
Sándor, Horváth Lili, Rába Roland, Samu Nagy Ádám,
Pelsőczy Réka, Mundruczó Kornél, Elek Ferenc, Tóth
Anita, Ónodi Eszter, Nagy Viktor.

K O L T A I GÁBOR

A PÁNCÉL ÁRNYA RAJTUNK
RUSZT SHAKESPEARE-JE

rekesz, őrhely éS dutyi van benne!), és nem az
őrültség, hanem a legkomolyabb önvizsgálat je-
lének kell tekintenünk egy efféle mondatot: „Én
egy idő óta (bár nem tudom, miért) elvesztettem
minden kedvemet."

Ebben a (meglehet, leegyszerűsített) kontex-
tusban természetes gesztus, hogy Hamlet adott
pillanatokban, egy-egy gondolat vagy kapcsolat-
teremtési kísérlet erejéig, ledobja az őrület álcáját
- ezt pedig azzal jelzi, hogy leveti a szőke Hamlet-
parókát (mert a fésületlen szőke haj termé-
szetesen nemcsak az őrület emblémája, hanem
Hamleté is: a szerepe). A parókát egyébként ak-
kor ölti magára, amikor első ízben játssza a
bolondot; mellé félig lecsúszott, régi vágású fe-
kete harisnyát húz - újabb átmenet a „bolondjel-
mez" és a „Hamlet-jelmez" között. Eddig a pilla-
natig minden szereplő civilben jelent meg (illetve
nem volt fontos, hogy a szereplők a Benedek-
osztály színészei játsszák, vagy egyszerűen csak
egy modern ruhás Hamletet). A következő képbe
azonban Claudius is királyi díszben érkezik. A
rákövetkezőben pedig Gertrud és Polonius is
jelmezt ölt, s amikor már tudjuk, hogy
Rosencrantz és Guildenstern nem a régi barát-
ságot felfrissítendő érkeztek Helsingőrbe, ők is
udvaroncmezben jelennek meg. Mindez annak
érzetét kelti, hogy a színészeket „beszippantja" a
darab (ahogy a Hamletet játszó színész fejére
húzta a Hamlet-parókát), másrészt rendkívül ér-
zékien jeleníti meg, hogyan tűnnek el rendre a
királyfi közeléből a kapaszkodót nyújtó emberek.
Nem véletlen, hogy Gertrud egyszer még vissza-
tér pulóverben-szoknyában (amikor lakosztályá-
ban felsejlik egy gyöngéd anya-fiú kapcsolat
lehetősége), mint ahogy az sem, hogy az egyet-
len szereplő, aki mindvégig civil ruhát visel,
Horatio. Ez utóbbi gesztus magában foglalja a
Hamlet és Horatio közti barátság különleges - az
ábrázolt világban egyedülálló - minőségét, s
egyben világos képi megfogalmazása a kosztü-
mös alakok közt tébláboló civil sorsának: az örök
szemlélődőének, akinek még az sem adatott
meg, hogy együtt haljon barátjával.

A szereppé válás, noha egyszerre beszél a
színházról és a darabról, egyetlen aktus: azt je-
lenti, hogy egy főiskolai osztály eljátssza a
Hamletet, és azt is, hogy egy anya elvész, mert
Királynévá, egy barát elvész, mert Udvaronccá
válik.

Sokan leírták már, hogy a Hamle t - többek
között - nemzedéki dráma. Szereplőinek
túlnyomó része egyazon korosztályból került
ki (Hamlet, Ophelia, Laer es, Rosencrantz,
Guildenstern, Horatio és Fortinbras), míg atöbbi
igen élesen képvis,l egy másik generációt
(Claudius, Gertrud, Polonius). Ezek a „gyerekek"
együtt nevelkedtek az ud\ arnál, gyermekkori
játszópajtások, egy idő után problémáik is
riasztóan megegyeznek (Hamletra, k, Opheliá-
nak, Laertesnek, sőt, még Fortinbras ak is meg-
ölték az apját). Es mégis, mi történi a Hamlet-
ben? Ezek a fiatalok kémkednek egr más után,
gyilkos párbajban csapnak össze m órgezett tőr-
rel, szerelmeik, kapcsolataik szétbc mlanak, és
legfőként képtelenek egymással egy •mberi szót
is váltani. Ha Horatióval való barátságától elte-
kintünk, Hamletnek a darabban egye len pillanat
adatik, amikor egyáltalán megszólít at valakit a
régi társak közül. Opheliát azonban fioyelik, emi-
att nyilvánvaló hazugságra kényszerül. Ez a pil-
lanat is elmúlik.

Sok-sok létfilozófiai probléma r ellett ez a
dráma egyik alapvető kérdése. Huszonéves em-
bereket látunk, akik körül - korukból adódóan -
hirtelen kitágul, majd összeszűkül a világ. Es ezek
a kamaszkorból éppen kilábalt fIatalok ahelyett,
hogy egymásba kapaszkodnának (hisz ebben a
korban ez nemcsak természetes, de
szükségszerű), fokozatosan eltávolodnak
egymástól, végül elpusztítják magukat is,
környezetük t is. Miért?

Látszólag könnyű a válasz, hiszen a Claudius
és nemzedéke által teremtett erkölcsi élettér
egészséges ember számára valóban csak „dög-
letes párák összeverődéseként" érzékelhető. Eb-
ben a közegben nem lehet élni. Lehet, hogy ha
egy mélabús fiú mindezt a világrend elbomlása-
ként éli meg, már elegendő a végkifejlethez.
Ruszt József azonban „valódi" huszonévesekkel
(Benedek Miklós főiskolai osztályával) rendezte
meg a darabot, s így más válaszok adódtak.
Eldöntendő, csorbát szenved-e a da .b, ha alap-
vető egzisztenciális kérdésfeltevése a késő ka-
maszkor világértelmezési válsága ént, tehát
szükségképpen leegyszerűsítve jelennek meg.
Valószínűleg nem; nem lehet véletlen, hogy
Shakespeare az emberi lét végső kérdéseit a kora
ifjúság kozmikus kétségbeesésén szűri át. Ez az
a kor, amikor az egész világ börtön (s mennyi


