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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
S P I R Ó  G Y Ö R G Y :  S Z I L V E S Z T E R

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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Piroska (Naura mamája) rettene-
tes anya a vicelakásból, Hollósi
Frigyes ámuldozni és enni sosem
rest Abel After, Szarvas József
(Pat more – aki amolyan elsô lenne
az egyenlôk között) lepukkant, de
józan eszû népfiként himmeg-
hummog, Gazsó György (Fogoly)
szolgálatkész jó képet vág az em-
beralattisághoz, Mertz Tibor (Ho -
race Chill) elegánsan kívül áll.

 A másik körben a hipochonder Ázsia-lánya Básti Juli
(Hercegnô), a nôfaló nô Flemalle-t varkocson ragadó
Söptei Andrea, a retiküljét testrészként illegetô
Csoma Judit (Margherita), a foga fehérét csorbán ki-
mutató Murzetklodzajev gúnyájában Hevér Gábor,
az ellenlábas Dr. Ordalként a keménykedni igyekvô
Újvári Zoltán valami színészi primôrt szeretne mu-
tatni. A harmadik klubban sokan tanakodnak, mi is
lenne a dolguk. Nekik a beszélô (vagy néma) nevek
sem segítenek. Kulka János (a Wotan nevet is átélve
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Ha tucatnyi aranymondás és némi unikális hangu-
lat visszamarad e szabálytalan és jelentéktelen, de
megmunkált és eljátszható kanavász nyomán, már
legalább nullszaldós a bolt. Nem kárhoztatható Ke szég
László rendezô, hogy ötletbörzét nyitott. Hamvasnak
megy, Spirónak szabad – ô miért taksálná kevesebb-
re magát? Színészei klubokba tömörültek. Az egyik
klub elitje azzal passziózik, amivel a legutóbbi évek-
ben szokott. Sinkó László (Theoclodini) a mûvészet
magasából tojik a botfülû alacsony tömegre, Molnár

FENT: Szarvas József (Patmore), 
Papp Zoltán (Brazovity Uddo), 
Molnár Piroska (Naura mamája) 
és Hollósi Frigyes (Abel After)

BALRA: Ujlaky László (Félszemû),
Gazsó György (Fogoly) 
és Kulka János (Wotan)
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az SS-tiszti múlt mellett) privátim gyakorlatozik, és –
Csomán kívül – messze a legtöbbre viszi. Nem feled-
hetjük: az említettek és nem említettek egy része
földre szállt angyal, elôbújt ördög. Ezek az egyletek
ugyanúgy eltünedeznek a kavalkádban, mint számos
feltételezhetô velôsebb gondolat.

Termékeny találmány a három megfeneklett teher-,
illetve személyvagon vesztegeltetése Árvai Györgytôl.
A kocsmavonat-népszálló díszlet nem lehet úgy töm-
ve, hogy ne nyelne el még akárhány bevetôdôt. Hová
nyílik e bugyor? – ne nagyon firtassuk, mert a szaka-
dékos külsô övezet (és beszûrôdô jelképkoktél) nem
versenyképes a lebuj-óvóhely-raktár-állatodú belsô
térséggel. Szûcs Edit mûvészeti ágakat (cirkusz, szín-
ház, festészet, koncertzene, emberrablás), szakmákat
(gyilkosság, lélekgyilkosság, tömeggyilkosság, kém-
kedés, kábítószer-kereskedelem), népeket (Európa,
Ázsia, Amerika, menny, pokol) karikírozhat ruhákkal
és álruhákkal. A jelmezek sokszor túllônek a célon
(vagy ez lenne a tudatfelhôsödés, álomittasság a ren-
dezésben?).

Keszég a darab XX. századot, világtörténelmet, koz-
moszteremtést orrfacsaróan illatozó gáznemû elegyét
nem regulázta rugalmas burokba. A hasadékokon
mindenfelé szökik ki az intellektuális energia, a szó-
mágia felhajtóereje. Mégsem lenne igaz azt állítani:

borsófôzelék és mákos tészta szilveszteri lakomáját, a
mákos borsó komédiavacsoráját ne követné másnap.
Hamvas így fejezi be (Spiró nem): „…Mr. Patmore-nak
mindegy, földi élet vagy túlvilág, mindnyájan egyszer -
re vagyunk, és a világ addig tart, amíg kimondom,
hogy BOLDOG ÚJ ÉVET!” Mindig megjön szilvesz-
terre január 1. – és ôugyanolyansága kezdi elölrôl.

SPIRÓ GYÖRGY: SZILVESZTER 
(Nemzeti Színház, Gobbi Hilda Színpad)

Díszlet: Árvai György. Jelmez: Szûcs Edit. Dra ma -
turg: Perczel Enikô, Enyedi Éva e. h. Zene: Zságer
Balázs. Fény: Bányai Tamás. Mozgás: Gyöngyösi
Tamás. Animáció: Mészáros Péter. Rendezô: Keszég
László.
Szereplôk: Hollósi Frigyes, Csankó Zoltán, Papp
Zol tán, Horváth Ákos, Schmied Zoltán, Ujlaky Lász -
ló, Söptei Andrea, Gazsó György, Básti Juli, Varga
Mária, Mertz Tibor, Nemes Wanda, Orosz Róbert,
Csoma Judit, Hevér Gábor, Bognár Anna, Molnár
Piroska, Újvári Zoltán, Nagy Cili, Szarvas József,
Vida Péter, Bródy Norbert, Szöllôsi Zoltán, Sinkó
László, Kulka János.

Csehov mindenkori színrevitelének veszélye a hi-
ány explicitté tétele lehet: vagyis – ahogy a hozzá kap-
csolódó paródiák is rájátszanak – az unalom, az esély-
telenség, az élet máshol, máskor van toposzának köz-
vetlen és statikus megjelenítése. A Bárka elôadása
ugyanakkor ezeket a csehovi alapvetéseket nem ön-
magukban, hanem a figurák zsigeri indulatainak,
túlfûtött gesztusainak motivációjaként, magyarázata-
ként exponálja. A karakterek közti viszonyok, az ér-
zelmek vektorai robbanásszerû dialógusokban válnak
érzékelhetôvé. Szász János elôadása ugyanis: érzéki.
Érzéki, amennyiben a jelenetek atmoszférájának sza-
ga, tapintása, közvetlen hatásossága, hatni akarása
van: nem finom utalásrendszerrel él, hanem brutális

közvetlenséggel hozza felszínre a szereplôk elfojtása-
it és a mögötte felizzó tehetetlenséget. Elsül, aminek
el kell sülnie: a rendezô láthatóan rájátszik a csehovi
színpadi fegyverrôl szóló szállóigére, amikor Sam -
rajev (Gados Béla) a produkció elején falra akasztja a
puskát, mielôtt felvonulnak a darab szereplôi, hang-
súlyossá téve a nyitó képet. Bár a Sirály központi fi-
gurája Kosztya, a Bárka elôadásának párbeszédei Tri -
gorin, Arkagyina, de még Szorin alakját is drámai
hôssé-antihôssé nagyítják, elsôsorban a színészi
aranyfedezetnek köszönhetôen. 

A fiatal író, Trepljov alakítójának kiválasztása kulcs-
fontosságú minden Sirály esetében, mert karaktere,
alkata döntôen befolyásolja azt, amit és ahogy az elô -

Székely Szabolcs

Zsigeri Csehov
A N T O N  C S E H O V :  S I R Á L Y

mlékszem arra a desztillált, érdektelen, merengô, üresen filozofáló világra, amelyet a középiskolás
tankönyv szerzôje ráhúzott az orosz klasszikus drámáira, s amely a felszínen valószínûleg uralja is a

Csehovval kapcsolatos közgondolkodást. Szász János rendezése ugyanakkor éppen a Sirályból kiolvasható
szenvedélyt nagyítja fel.
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