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Ibsen: Solness építőmester, Feydeau: Bolha
a fülbe, Csehov: Három nővér, Max Frisch:
Don Juan, Shakespeare: Antonius és Kleopatra.
- Bulgakov: Őfelsége komédiása,
Déry-Presser: Képzelt riport..., Csehov: Sirály,
Michael Frayn: Ugyanaz hátulról, Shakespeare:
II. Richárd. - Shakespeare: Ill. Richárd, Miller:
Pillantás a hídról, Bernstein: West Side Story,
Tony Kushner: Angyalok Amerikában, Békés Pál:
Össztánc.

Hogy mi ez a különös lista? Önkényes, némi
mínőségingadozásokat is mutató, mégis reve-
latív: ez a Vígszínház évadnyitó bemutatóinak
névsora, az 1970-74, 1980-84, 1990-94 közötti
öt-öt évből. (Éppúgy választhattam volna évtize-
denként a második öt évet is.) Köztük sok emlé-
kezetes siker, érdekes vállalkozás. A közönség
többnyire bejött rájuk.

Akár pironkodni is lehetne - nemcsak a szín-
háznak, valamennyiünknek -, ha felidézzük az
1997. szeptember 27-i évadnyitó bemutató már-
is fakuló emlékét. Tudjuk, változtak az idők. Még-
is, muszáj ennyire együtt rohanni velük éppen a
magyar színházi kultúra egyik fellegvárában? A
valamiről egyszer csak átnyergelni a semmire?

Pedig a választás első látásra akár még
merésznek is tűnhet. Négyszemélyes
kamaradarab a hatalmas színpadon, a legendás,
annyit hivatkozott ezerkétszáz férőhelyes nézőtér
előtt. Kihívás? Kockázat? Nem. Szuperbiztosítás.
Jönnek, amerikai sikerrecept szerint klónozva, a
petek - a kedvenc háziállatok. Pitbulltartótól
pincsibarátig, bizonyára akad az új középosztály
berkei-ben számos telt házra való műpártoló.

Ez volna a baj? Az életben először kellett eltű-
nődnöm rajta: nem teszi-e kétségessé kritikusi
kompetenciám a tény, hogy nem vagyok állatba-
rát. Ámbár hobbijaim valaha nekem is voltak,
gyűjtöttem képeslapot, cigarettásdobozt, bélye-
get, mégsem emlékszem, hogy magánéletemet e
szenvedélyecskék egyszer is veszélyeztették
volna. Igaz: a kutya nem tárgy, hanem eleven
jószág. Készséggel elhiszem, hogy gyengéden,
sőt szenvedélyesen lehet kötődni hozzá. No de
ennyire? Állásfelrúgásig, feleséghanyagolásig?

Halász Judit (Kate) és Tahi Tóth László
(Phyllis)

A monomániáig? És ha igen: okvetlen a drámai
műnem látókörébe kívánkozik a probléma?

No persze A. R. Gurney, az amerikai darab-
gyárosok újabb generációjának egyik
termékeny képviselője, ravaszabb ennél. Több
húron is ját-szik. Először is tematikát újít. Neil
Simon kiöregedett a levendulaszagú giccsből.
Követte a dramatizált kórképek hosszú szériája;
megjelentek a gyengeelméjűek, a vakok, a
nyomorékok, az aggok, a homoszexuálisok,
majd az AIDS-esek. Es mire a kórismék kezdtek
kifogyni, íme, A. R. Gurney megnyitja az új
szériát. A házi kedvence-két. Ez a sor is véges,
de ezen még kár bánkódni, egyelőre a legelején
vagyunk. A kutyáknál. Igaz, a mű egyik
legízetlenebb poénja már sandán céloz a
macskákra is. Ok következnének? Logikus
volna. Es Eszenyi Enikőben máris ott az
eszményi macska, hiszen vampos pillanatai in-
kább emlékeztetnek Tylette-re, mint Tylóra.

De ezen túl: milyen mély is, milyen dupla
fenekű ez a pet-darab! A kutyatartás
szenvedélye átcsap az egzisztenciális síkra. A
midlife crisis-

SZÁNTÓ JUDIT

JÖNNEK A PETEK
A. R. GURNEY: SYLVIA

ban vergődő, tehát a legszebb menedzserkorban
lévő, a közönség soraiban nagy számban repre-
zentált amerikai férfi unt állásából, megposhadt
házaséletéből menekülve egész frusztrációját
szublimálja az ebkultuszban. Sylvia, a szuka pe-
dig igazi négylábú pin up girl, aki nemcsak a
parkon, hanem a szerelem egész skáláján végig-
futtatja a gazdit: a kezdeti fölényes közöny után
belekóstoltatja a lassan felizzó, majd mind lobo-
góbb, végül mindent elsöprő szenvedélybe, a
kizárólagos birtoklás vágyába, a mardosó félté-
kenységbe, a dacos szakításba, majd a csendes
beletörődésbe, az elégikus búcsúba, mígnem
élete alkonyán az egymáshoz fakult házaspár úgy
üldögél, a régi sláger szerint, egymás kezét fogva
a kandalló előtt, hogy közben a kimúlt Sylvia
fényképén andalodik... A konfliktust lebegő két-
értelműség relativizálja, a nézőtéri gazdik nem-
csak kutyaimádatukat, de szerelmi félrelépéseiket
is átélhetik, már-már legalizálhatják. Szó mi szó,
ügyes. Es az már talán nem állatbarátság, inkább
gusztus kérdése, hogy feldobog-e a nézői szív, ha
a csábos vamp tócsát hagy a padlón, tüzelést
mímel, avagy mint elhangzik, bélgőzöket ereget.
(Vitrac „pétomane"-ja, a szépséges
szellentőművész Ida juthat eszünkbe, még a szó-
tő is hasonló.)

Az immanens gusztustalanságon túl - ami
végeredményben egyéni ízlés kérdése, innen
nézve hercig vagy ne adj' isten magvas is lehet,
ami amonnan viszolyogtatóan triviális - véghe-
tetlenül jelentéktelen az egész. A legsivárabb köz-
helyek szintjén mozog minden szituáció, minden
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mondat, minden rendezői és színészi feladat.
(Sylvia szerepe is legföljebb technikai kihívás.)
Nézőtéri hamburger. Úgy hódít-e majd tért, mint
a junk food-hálózat?

Marton László, aki pályája elején a szórakoz-
tató színház ideológiai okokból elhanyagolt terü-
letén a legígéretesebb rendezői tehetségnek mu-
tatkozott, akkor elhárította a sürgetést, jóllehet
annak idején a vígszínházi szórakoztatás Fey-
deau-t és Molnárt jelentette. A klasszikusok von-
zották, a rendezői színház akkoriban kitáguló,
termékeny, izgalmas terepe. Most, direktorként,
évtizedek múltán visszakanyarodik, finoman
szólva, jó néhány szinttel Feydeau és Molnár alá.
Munkája - hogy stílusos legyek - szobatiszta,
hibátlanul trimmelt. A színészek - megannyi kö-
zönségkedvenc - viszont tetten érhető kedv nél-
kül abszolválják szolid-szürke kliséfiguráikat. Lu-
kács Sándor korrekt, pontos, ízlésesen árnyalja a
szürkét. A comebackjét ünneplő Halász Judit
megpróbálja elhitetni a „hegedülő hóhért": a
megcsalt, hervadó feleséget, aki azonban egy
személyben Shakespeare-specialista. Kár, hogy
Jánoskúti Márta - ami nála ritkaság - rendkívül
előnytelenül öltözteti. Tahi Tóth Lászlónak
Gurney hármas szerepet írt; a szerző egyébként

Lukács Sándor (Greg), Halász Judit és Eszenyi
Enikő (Sylvia) (Koncz Zsuzsa felvételei)

is kedveli ezt a mindig hálás, nézőámuldoztató,
de egyszersmind óhatatlanul ripacskodásra csá-
bító technikai fogást. Mint macho kan kutya - a
szerelmi rivális - macho gazdija, még elegánsan
tompított, de a levedlett alkoholizmusával jellem-
zett barátnő csiklandós transzvesztita szerepé-
ben már poénra dolgozik, és pszichiáterként vég-
képp besétál Gurney utcájába; a pszichiáter, a
hírhedett „shrink" az amerikai középosztály mi-
tológiájában olyan „tipo fisso", mozdíthatatlan
viccelem, mint nálunk Móricka, a buta rendőr
vagy Arisztid és Tasziló.

Eszenyi Enikő viszont négylábú vampként
tényleg bravúros szakmai etűdsorozatot abszol-
vál, amely a közönségre nem is téveszti el hatá-
sát, bár a színésznőnek magának igazán nincs
már szüksége rá; ő is tudja, mi is tudjuk, hogy
mindent tud. A „kutyálkodást" játékos idézőjelek
közé biggyeszti, s talán önmaga szórakoztatására
beépíti az alakításba önmaga korábbi, naivul
arcátlan Johannáját, még el nem játszott Eliza

Doolittle-jét, pityeg, vonaglik, csicsereg, villogtat
ezerféle mosolyt, csábostól álmatagon át a kese-
rűig, sokszorosan rájátszva a szerző már emlí-
tett, ravaszul lebegtetett kétértelműségére, s
egyszersmind épp ezzel a felfokozással finoman
elárulva, hogy trükk az egész, kár partnereinek
így szenvednie, és nekünk sem érdemes törnünk
a fejünket, hogy mármost kutya-e ez a Sylvia
vagy mellékutca, esetleg mindkettő, azaz az Ab-
szolút Szuka. Az alakítás tökéletes műviségének
ebben a műfajban csak egy hátránya van: ilyen
körülmények között csak a legelfogultabb gazdik
képesek azonosulni Lukács Sándor-Greg naturá-
lisan őszinte megigézettségével.

A szakállas vicc poénjában az elégedetlen bor-
délyházi látogató azt reklamálja: és halban nincs
semmi? Nos, amennyiben hajlandó beérni a va-
lóság égi másával, alighanem már csak győznie
kell némi türelemmel: előbb-utóbb színpadot kö-
vetelnek az akvárium lakói is.

A. R. Gurney: SylVia (Vígszínház)
Fordította: Szöllősy Judit. Díszlet: Horesnyi Balázs.
Jelmez Jánoskúti Márta. Rendezte: Marton László.
Szereplők: Lukács Sándor, Halász Judit, Eszenyi Enikő,
Tahi Tóth László.


