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rank Wedekind Luluja száz évvel a születése
után is letaglózó, hiszen a nôiség alaptermé-

szetét, azt a – külsôségeiben a férfiak legmerészebb
álmait beteljesítô – nôalakot boncolja, melyre a lehe-
tô legkevesebb konvenció rakódott. Lulu nem volt
szûz soha: az utca, majd a legkülönbözôbb rendû és
rangú férfiak nevelték; a tisztességes nôi létnek még
a látszatát is kerüli, mindenkinek odaadja magát, de
senkié nem lesz igazán. A dráma ôsváltozatának
kezdetén a tizennyolc éves Lulu engedelmes állatka-
ként szó szerint úgy táncol, ahogy öreg, de gazdag
férje, Goll fôtanácsos fütyül. A darab végén, huszon-
három évesen, egy nyomortanyán fogadja kuncsaft-
jait, s a prostituáltakat gyilkoló Hasfelmetszô Jack
borotvájának áldozataként végzi. A kettô között szin-
te évenként hullajt el egy-egy férjet, akiknek haláláért
közvetve vagy közvetlenül ô a felelôs. Lulu tehát ido-
mított jószágból független, gazdag, önálló személyi-
séggel rendelkezô nôvé, szívtipróvá válik, ám közben
egyre lejjebb csúszik és elszegényedik. 

A Pesti Színház elôadásában két Lulut láthatunk:
Eszenyi Enikôét és Forgács Péter rendezôét. Az al-
kotói folyamat tekintetében e kettô olykor elválaszt-
hatatlan egymástól, mégis: míg az elôbbi hitelesen
vezeti végig a nézôt Lulu életének
stációin, s helyenként felvillantja
a nôben és a férfi-nô kapcsolatban
rejlô rejtélyes, tudattalan ellent-
mondásokat, addig az utóbbi az
ôsváltozat helyett egy aránytalanul
rövidített-könnyített, egyenetlen
színvonalú, olykor zavaros Lulu-
adaptációt (dramaturg: Deres Pé -
ter) tálal fel. Az elôadás a szereplôk
számát alaposan megkurtítja, il-
letve a dráma késôbbi változatai-
nak egyikébôl, A föld szellemébôl
a csábítási jelenethez átemeli az
iskolásfiú Alfred Hugenberg alak-

ját. Az elsô három felvonás egyenletes ütemben kö-
veti a darab cselekményét, ám a negyedik és az ötö-
dik felvonás nagy része hirtelen amputálódik. A né-
zônek így csak halvány sejtése lehet arról, hogy mi
történik a színpadon, és számos utalás érthetetlen
számára. 

A kamaradráma jellegû elsô négy felvonás kiemeli
a darab bohózati elemeit, a lehetséges gegeket. A Lu -
luval való dulakodás jelenetében a festô Schwarz a
közönség derültségére hevesen szignálja a festékkel
véletlenül összefröcskölt vásznat. Lulu apja, Schi -
golch úgy robban be a színre, mint valami zenebo-
hóc. Schwarz öngyilkosságának döbbenetét a vérben
ügyetlenül tapicskoló Lulu és a morbid kíváncsiságát
kielégítô, a hullát háromszor is megnézô Alwa ellen-
súlyozza. A komikum a harmadik felvonás tetten-
érési jelenetében csúcsosodik ki: az eredeti változat
néhány passzív megfigyelôje helyett nagyobb számú
férfi – például Alfred Hugenberg is – simogatja, iz-
gatja, adja kézrôl kézre Lulut. 

Az ötödik felvonás hirtelen váltással a szürrealitás
felé viszi el az elôadást, és ez nemcsak a különös
csattanóban tevékeny szerepet játszó Hasfelmetszô
Jack felbukkanásának eredménye. A zene és a világí-
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Csôre Gábor (Rodrigo Quast),
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és Telekes Péter (Alwa Schöning)
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tás szerepe felerôsödik, a cselekmény végképp követhetetlenné válik.
A néhai Goll elôtt lejtett táncok idézôdnek fel, amikor Lulu az utcán fel-
szedett kuncsaftjaival (Katona Gábor) nem beszélget, hanem groteszk
koreográfiában (Duda Éva) táncol. Az utolsó jelenetek mintha elkerül-
hetetlen, kiérdemelt bukását, az istenek büntetését sejtetnék. Ráadásul
a meghúzott negyedik felvonás nem ábrázolja a függetlenségéhez ra-
gaszkodó Lulu abszurditásig hosszadalmas küzdelmét az utána s a pénzé-
ért ácsingózó férfiakkal szemben, kimarad például az a jelenet, mely ben
visszautasítja a luxusprostituáltakkal kereskedô rendôrspicli ajánlatát.

Az elôadás másik vonulataként Eszenyi Enikô viszont könnyedén vé-
gigzongorázza a Luluban megtestesülô, felvonásról felvonásra átlénye-
gülô nôalakokat és a különbözô férfiak oldalán betöltött nôi szerepeket.
Goll játékszereként Lulu személyiség nélküli edény, mozdulatai dara-
bosak, gesztusai tramplisak. Férje távollétében zabolátlanul rumlizik.
A második felvonásra barna parókáját szôkére cseréli, és Schwarz mú-
zsájává, személyiséggel, akarattal, vággyal rendelkezô nôvé válik.
Eszenyi mozdulatai kecsesebbek, ízlése valamivel kifinomultabb, még
álmait is képes megfogalmazni. Amikor szeretôje, Schöning véget akar

vetni kapcsolatuknak, Eszenyi Lu -
lu ja eltúlzott hisztériarohammal
reagál. Schöning feleségeként,
vörös parókásan, már akkora ha-
talma van, mint egy férfinak
(néhány pillanatra még egy mû -
hím vesszôvel is felszerelkezik):
háre met tart, és Alwát professzio -
nálisan csábítja el. Schö ning halála
után a férfiak egyre inkább önfel-
áldozásra késztetik, s a végén Esze -
nyi utcalányként, paróka nélkül,
gyûrötten tesz-vesz a színpadon,
mint a gyárba készülô asszony. 

Bár Eszenyi izgalmas nôi figu-
rákat ragad meg, az elôadás egé-
sze – az aránytalanságok, a didak-
tikusnak tûnô lezárás, a díszlet és
a színészi alakítások – hiányérze-
tet hagy a nézôben. Lulu vibrálása
csak kevéssé tükrözôdik a többi
színészen, akik pontosan úgy ját-
szanak el Eszenyi mellett, ahogy a
férfiak elbeszélnek Lulu mellett.
Az elôadásban talán Schöning és
Lulu viszonya a legtisztázottabb.
Kern András öreg, megfáradt, az
elkerülhetetlenbe és végzetébe be-
letörôdô férfi, aki ímmel-ámmal
lázad a katasztrófa ellen, amikor
rá akarja venni Lulut az öngyil-
kosságra. (Megjegyzem, az elô-
adást a beugró Epres Attilával is
láttam – az ô kevésbé fáradt, szik-
rázó szellemû, Mefisztó-szerû
Schöningje Lulu egyenrangú part -
nere.) Schwarz (Szôcs Artúr) szo-
rongó, neurotikus festô helyett
idegesen affektáló kamasznak
tûnik. Telekes Péter finoman épít
a sztereotípiákra: Alwája a fin de
siècle tipikus alakja, dekadens,
erôtlen mûvészlélek, aki képtelen
feltartóztatni a zuhanást. Tordy
Géza az elsô három felvonás han-
gulatának megfelelôen Schigolch
vásári bohóc jellegét domborítja
ki, ám ez az elôadás többi részé-
ben egyáltalán nem mûködik.
Kiss Mari Geschwitze szenvedély-
telen és fakó; végig alázatos, és vé-
gig vagy bôröndöt, vagy cigarettát
szorongat a kezében. 

Az elôadást Melis László cirku-
szi dobpergésre és tangóharmoni-
kára épülô zenéje kíséri. A szín-
padot banálisan háromsornyi vil-

Telekes Péter, Eszenyi Enikô 
és Harkányi Endre (Jack) 
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lanykörte keretezi (díszlet és jelmez:
Füzér Anni), melyek garantáltan
akkor villannak fel, amikor nô a
feszültség. A festô lakása festékes,
a csábítás helyszíne vörös bárso-
nyos, a nyomortanya nyomo rú sá -
gos. Szép megoldás viszont, hogy
a játéktér egyre beljebb, egyre
szûkebb, sötétebb helyre szorul a
színpadon. Lulu ruhái szépek és
rafináltan kihívóak, hermafrodita
jelmeze bizarr. Akár érdekes is le-
hetne egy érdekes elôadásban.   

FRANK WEDEKIND: LULU 
(Pesti Színház)

Fordította: Forgách András. Díszlet-jelmez: Füzér Anni. Dramaturg:
Deres Péter. Zeneszerzô: Melis László. Koreográfus: Duda Éva. Asz -
szisztens: Varga Andrea. Rendezô: Forgács Péter. 
Táncosok: Katona Gábor, Frank Róbert. Zenészek: Ernyei László, Sax
Norbert, Fábry Boglárka, Éles Tibor. 
Szereplôk: Tordy Géza, Eszenyi Enikô, Tahi Tóth László, Kern András,
Telekes Péter, Szôcs Artúr, Kiss Mari, Csôre Gábor, Horváth Sebestyén
Sándor, Harkányi Endre.  

Talán nem is lett volna rossz, ha
álruhában inkább az EBB L&C-
rendezvényt és nem a Keszég-ren-
dezést választom. De újmagyar-
dráma-szószba mártva sem éreztem
különösebben rosszul maga mat.
Perczel Enikô és Enyedi Éva, a két
dramaturg ráérzett: hagyományos
mûsorfüzet helyett valami mással
kell kuktálkodniuk. Nejlonzacs -
kóba helyezett fénykép–idézet-ve-
gyesfelvágottat szervíroztak. A szí-
nes lapokat ízlelgetve akár „Mákos
borsó” címen is írhatnék most
Spiró György komédiájáról, me-
lyet Zságer Balázs loccsintott le ér-
vényes szavatosságú zenével, Bá -
nyai Tamás szórt be lightosan pis-
logó fénnyel, Gyöngyösi Tamás
kavart meg kozmálásgátló mozgá-
sok fakanalával.

A Szilveszter parodisztikus vízió -
dráma, hol tragikus álarcban, hol
karneváli maszkban elôadva. A stí-
lus-álorcák mögül legalább hár-

man dugják ki ábrázatukat. Karinthy Frigyes, aki – Spiró ugyan nem így
gondolja – még Hamvasnál is halhatatlanabb karinthkaturista volt; a
hangváltogatásban és -utánzásban verhetetlen Weöres Sándor, az 1897
és 1968 között élt szerzô tisztelô fiatalabb barátja; és Rejtô Jenô, a ma-
gyar nyelv agyonverhetetlen péhovardista szellemiségének, szociolektu-
sának elsô számú letéteményese. Karinthy Holnap reggel címû sci-fi(lo-
zófiai) tandrámájával öt éve próbálkoztak is ebben a teremben, Weöres
történetbölcseleti kalandos játékának bábjai, meséje – A holdbeli csónakos
– ma is otthonos a Nemzeti nagyszínpadán. Rejtô mostanáig rejtôzött.
Spiró variánsa a Hamvas-konglomerátumból megôrzi (többek közt) a
Karinthy-halandzsákat, a Capillária-szerû fantasztikumot; a Weöres-drá-
makorpuszból (például) az egzotikumra ocsúdást és a cselekménycsévé-
lés szabadosságát: legyen benne szentgyörgy, sárkány, ferde szem etc.; a
Rejtô-arzenálból pedig a laposságig tökéletesített bemondásokat és a hu-
mor szenvtelenségét. Persze a Szilveszter címû színmû alkotója a Szil -
veszter címû regényzetbôl is mentett át passzusokat, s miközben tisztel-
gett a hamvasi univerzum elôtt, a saját írói univerzumát sem fosztotta
meg jogaitól. Addig koccantott egy eposzra elegendô figurát, míg a tel-
jesen érthetetlen – igaz, értésre nem is szoruló és többféleképp rekonst-
ruálható – kalandsorozat áltörténeti közegében szépen célba fut, és ott
azonnal, szépen megtörik a kezdettôl belerajzolt, ötpercenként kiradí-
rozgatott szerelmi vonal. Az egymásnak teremtett A és B ezúttal sem
lesznek egymáséi, a nem egymáshoz illô C és D összebútoroznak, hogy
ásó, kapa, nagyharang helyett egy budi válassza el ôket. (Tóték, Finito és
egyéb márkákért keressük fel Örkény, Tasnádi és más forgalmazókat!)

Tarján Tamás

Holnap reggel
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január 11-i bemutatón a Nemzeti Színház elôcsarnokába érkezve, a konfettisen-sültmalacosan 
feldíszített asztalok étel-ital pezsgése láttán azt hittem, a rendezés újévi világkarneválba táncoltatta 

a regényadaptációt, s ez az elôjáték. A szigorú kordonok azonban kérlelhetetlenül az alsó fertályba, 
a Gobbi Hilda Színpadra tereltek, a nálam tájokozottabbak pedig felhomályosítottak: az Exbankbüro 
Ltd. & Co ünnepi cégvacsorája esik egybe a Hamvas Béla ötven éve keletkezett experimentális imaginációját
alapul vevô Szilveszter premierjével. Igentek Kösszem – egy igen tekintélyes közéleti személyiség – 
a közelemben elôadáskezdés elôtt oda is csámcsogta övéinek: – Piszkos jót kajálnak fönt ezek az Exbankék!
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