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határon innen és túl is megértsék. Éppen ez az ôsi alap, amit démonma-
ma megôrzendônek tart, csak éppen a vele járó ôsi ösztönökrôl feledke-
zik meg. Jung elméletében a fa ugyanis a gyökereiben behozza az elnyo-
mott tudatalattit is. Amit a gyerekkori gyökereinkben magunkkal ho-
zunk, az, sajnos, megváltoztathatatlan. A folyamatos játszmák az anya
halálával nem maradnak abba, egymás kínzása mint szertartás él tovább.
A gyerekek élete nem válik szét szomorú gyerekkorra és boldog felnôtt-
korra, mint egy Dickens-regényben. Egymás folytatása lesz a kettô. Az
alma nem esik messze a fájától, és a démon gyermekeibôl is démonok
lesznek. 

A Sütemények Királynôjével ellentétben kiábrándító a vég. A gyerekek
mint „jó asszonyról” emlékeznek meg anyjukról. A mindent megoldó es-
küvô elmarad – mikor a végkifejletben a vôlegény hazaszalad otthon fe-
lejtett személyijéért, érezzük, sohasem fog visszatérni. A kegyetlenséget
pedig, ahogyan az öcs taszítja el az idôközben öreg férjének elhagyására
is rávett anyóst, még generációkon keresztül továbbviszik. A gyöke-
rekig kell leásni, ott van a magyarázat. Ég és föld, fej és tompor cserél he-
lyet. Nevetünk, de talán most nem annyira elementárisan, mint máskor. 

Pintér Béla nem realista elôadásokat rendez, ez felüdülés a mai szín-
házi palettán. Sajátosan vegyíti a populárisat a mélységgel, a szappan-
operai elemeket a tragédiák vérfertôzésével (az esküvôvel az anyós ön-
maga anyjává válna), a japán nó-dráma misztikus vonulatát a realista
magyar valósággal. Ez adja a stílustörésbôl fakadó ismert humort, amely
most kicsit gyengébbre sikerült. Roszik Hella kegyetlen és bolondos ma-
csója elsöprô, Friedenthal Zoltán menyasszonyának félszegsége mögött
ott lapul az elfojtott ôrület. Thúróczy Szabolcsnak kivételesen nem a bo-
hóc archetípust kell alakítania, darab végi csalódott magánya megrendí-
tô. Szamosi Zsófia érzékeny és nem közönséges eszközökkel formál fér-
fialakot. Az ô, illetve Szalontay Tünde és Quitt László játékából valamit

talán visszavesz a kothurnus.
Nincs könnyû dolguk, mert ebben
a nôktôl terrorizált világban a férfi-
ak a becketti szolga szintjén vege-
tálnak, ezért szerepük dramatur-
giailag is csekély, néha megokolat-
lan. Ezeket a hibákat a színpadi
mozgás és a látványvilág kidolgo-
zottsága jó esetben – de koránt-
sem az egész elôadás folyamán –
elrejti elôlünk. 

PINTÉR BÉLA: 
A DÉMON GYERMEKEI
(Szkéné Színház)

Díszlet: Tamás Gábor. Jelmez:
Benedek Mari. Zenei rendezô:
Kéménczy Antal. Rendezô: Pin -
tér Béla.
Szereplôk: Friedenthal Zoltán,
Pintér Béla, Quitt László, Ro -
szik Hella, Szalontay Tün de,
Sza mosi Zsó fia, Thúróczy Sza -
bolcs.

udakozódtam e bábok mechanizmusa után, és hogy miképpen volna
lehetséges úgy irányítani egyes tagjaikat és pontjaikat, ahogy a moz-

dulatok vagy a tánc ritmusa megköveteli, anélkül, hogy szálak miriádjait
tartaná kezében az ember.” Ez a Kleist-idézet Thomas Bernhard A va-
dásztársaságának mottója, s Dragoş Galgoşiu rendezô nagyon komolyan
vette. A többek között Tompa Gáborral és Victor Ioan Frunzăval egy nem-
zedékbe tartozó román alkotó mély, hiteles problémákat feltáró elôadást,
a „komédia” (a szerzô maga nevezi így a mûvét!) elsô romániai bemuta-
tóját állította a kolozsvári színház stúdiószínpadára. Az Író (Dimény Áron)
kivételével a felsô tízezerbe tartozó szereplôk úgy mozognak Doina
Levintza bábos jelmezeiben, mintha dróton rángatnák ôket, a súlyos arcú,
tragédiát hordozó Tábornoknétól (Péter Hilda) a minisztereken (Elsô mi-
niszter: Molnár Levente, Második miniszter: Sinkó Ferenc), a Hercegen
és a Hercegnôn (Galló Ernô, illetve M. Kántor Melinda) át a félhülye és fél-

karú Tábornokig (Bíró József). Ez a
néhány ember nem ért és nem is
akar érteni semmit, bizonyság rá a
Tábornok elôadás végi monológja,
amelyet Bíró József csodálatosan,
intelligens bárgyúsággal mond el.

De kikbôl áll ez a társaság? Hadd
válaszoljak Thomas Bernhard Író-
jának szavaival (Györffy Miklós re-
mek fordításában): „elképzelek egy
vadászatot / egy vadásztársaságot /
legszebb vadászházaink egyikében
/ a külvilágtól teljesen elvágott vi-
déken / Magántájat kell elképzel-

Demény Péter

Egy elôadás csodái 
és buktatói
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nie / Két jól öltözött urat / hív meg a tábornok a vadá-
szatra / Hozzá még egy herceg / a tábornok oldalán /
a hercegnô / aki oly bájos, amilyen hallgatag”. 

A lejtôs üvegkalitkára emlékeztetô kastélyszalonban
(Both András díszlete) csak a nem arisztokraták mo-
zognak „normálisan”: Asamer, a favágó és Anna, a
szakácsnô. Salat Lehel és Györgyjakab Enikô remekül
alakítják a megnyomorított kisembereket; sugárzik
belôlük a feszültség, utóbbiból az erotika is, amelynek
azonban itt, ebben a meddô és degenerált légkörben
teljességgel lehetetlen engedelmeskedni. Különösen
Salat játéka figyelemre méltó: csendbôl és visszafo-
gott, szögletes mozdulatokból olyan erejû figurát épít,
amilyent tizenöt évvel ezelôtt láttam utoljára Csíky
Andrástól, Camus Félreértésének szolga-szerepében.
De Györgyjakab kívánatos teste is egy meggyötört,
elkínzott, a szereleméhségbe belepusztult test hatását
képes kelteni, s éppen ez az, amit minden nagy-
képûség és fontoskodás nélkül mûvészetnek nevez-
hetünk.

S közben zene szól. Egyfelôl mindenféle operett-
részletek – a Monarchia érzéketlen és dekadens viga-
dását Galgoşiu a bernhardi színpad világnézetévé te-
szi, s a dróton rángatott bábuk örömtelenül, mechani-
kusan lépkednek a Strauss-dallamokra –; másfelôl
Schumann, Mozart Rekviemje és Schönberg, tehát a
halált megélô és megjelenítô opusok. A rendezô zenei
összeállítása termékeny feszültséget teremt a köny-
nyed, habos üresség és a pokoli magány ûrje között.

És mégis érzékelhetô valami megoldatlanság, ami
megtöri az elôadás gondolati ívét, és amit a nézô kény-

telen-kelletlen érzékel. Kénytelen-kelletlen, mert
Bernhard–Galgoşiu világát nem szívesen bírálja az
ember – mint a fentiekbôl is kiderül, ez a világ szín-
vonalas, és minden borzalma ellenére (vagy éppen
azért) hiteles: „Ha valami van / a halál az”; „Az ember
be van zárva / a boldogtalanságba / belebolondult / a
szuvakról tudok most már mindent / És a szürke há-
lyogról is nagyságos asszonyom” [a szuvak a szú többes
száma]. Az elôadás hangulata tökéletesen leképezi
ezeket a félelmetes mondatokat. De óriásira tornyozott
vörös hajával miért ugyanolyan merev és bábszerû a
Tábornokné, mint a többiek, akiknek semmi közük az
Íróhoz, aki vért köp és figyel? Hiszen a Tábornokné
ezzel a vért köpô és megrögzötten figyelô emberrel
kártyázik, és kacag a Tábornokon, s az Író mellett
egye dül neki van hasonmása Galgoşiunál. Köllô Cson -
gor sápadt, halálszerû arca tökéletes szellemi mása a
Dimény Áronénak, Varga Andrea struktúrája azonban
nagyon különbözik a Péter Hildáétól – az utóbbi sú-
lyos, az elôbbi egyelôre szép csupán. 

Egyáltalán, a hasonmások funkcióját nehéz megér-
teni. A nézô ezt a „túl-elôadásokra” jellemzô vonás-
nak érzi, ami így foglalható össze: a jelképek túl mé-
lyek, a rendezô túl okos. Azaz inkább enged a mûvelt-
ségének, mint a mûnek, vagy még inkább: nehezen
fogadja el, hogy a mûnek olyan terei is vannak, ame-
lyekbe az intuíció jobban bevilágít, mint a kultúra.
Nekem fáj, amikor egy mûvész nem tudott engedni
önnön érzékenységének és intuíciójának. Ugyan mit
„jelképeznek” a hasonmások? Az Íróé, Köllô Csongor
csak a bevezetô jelenetben tûnik fel, a Tábornokné
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tükörképe, Varga Andrea azon -
ban visszatér, ô húzza be a
füg gönyt a felvonások között
(jellemzô, hogy a közönség
nem érti, mi ez, és mi célt szol-
gál), és az elôadás végén még
valami fehér madár is megje-
lenik egy minden bizonnyal
metafizikus dróton. Az ilyes-
mik is a túl-elôadások elma-
radhatatlan kellékei, s nem an-
nak a pulzáló térnek a nélkü-
lözhetetlen tartozékai, amely a
jó elôadásra jellemzô, amely
a nézôt magába rántja, s többé
el sem engedi. Bernhard szö-
vege végig sikeresen egyensú-
lyoz a giccs szakadékának szé-
lén; Galgoşiu ritkán botlik
meg, de olyankor nagyon.

Dimény Áron, a nyúzott arcú,
kiálló szemû, pszichoszomati-

kus színész a Hosszú péntek után ismét írót játszott, és
ismét tökéletesen. Talán azt a legnehezebb megmu-
tatni ilyenkor, mennyire van kívül, aki belül is, meny-
nyire belül, aki kívül – vagyis az író (nemcsak a da-
rabbeli szerepre gondolok!). Nos, Diménynek sikerül.
Nem tudok mimikát, gesztust említeni, amely kulcsot
adna a szerephez, de az egész alak, a görcsös, töré-
keny test, a furcsán intelligens fej, a rekedtes hang, a
kordában tartott s olykor mégis elszabaduló érzé-
kenység – mindez jellemzô lehet arra az emberre, aki
így beszél: „És lehetséges nagyságos asszonyom hogy
azt mondják / én magam is benne vagyok a színdara-
bomban / De az valaki más”. És talán az is a színház
csodája, hogy ezt a „jellemzô lehet”-et egyértelmûen
„jellemzô”-nek érezzük.

THOMAS BERNHARD: 
A VADÁSZTÁRSASÁG
(Állami Magyar Színház, Kolozsvár)

Dramatug: Visky András. Jelmez: Doina Levintza.
Díszlet: Both András. Rendezô: Dragoş Galgoşiu.
Szereplôk: Dimény Áron, Péter Hilda, Bíró József,
Molnár Levente, Sinkó Ferenc, Galló Ernô, M.
Kántor Melinda, Györgyjakab Enikô, Salat Lehel,
Varga Andrea f. h., Köllô Csongor f. h.

BALRA: Molnár Levente 
és Sinkó Ferenc

JOBBRA: Dimény Áron (Író), 
Bíró József (Tábornok) és Salat
Lehel (Asamer) 
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índarab – írták a cím alá a Keleti pu. szerzôi, Búss
Gábor Olivér, Hársing Hilda és Rudolf Péter. Jól

tették. Egyrészt mert szellemes ez a meghatározás,
másrészt mert enélkül úgysem tudnánk eldöntetni,
hogy a Keleti pu. micsoda. Ahhoz, hogy igazi színda-
rab legyen, nem csak egy z hiányzik.

A Keleti pu. amolyan kortársi kollázs. Szórakoztató
dokumentum(szín)játék. Vasúti csomóponti kanavász.
Forgatókönyv a Keleti pályaudvar forgószínpadára. 

A közlekedési helyszín – akárcsak Spiró György
Koccanásánál vagy Tasnádi István Tranzit címû egy-
felvonásosában – arra biztosan jó, hogy sokféle ember
összefusson itt. A kijelölt színtéren jó eséllyel elôfor-
duló emberek köszönnek be a Paulay Ede utcába, ti-
pikus problémáikkal és eseteikkel. Lehet találgatni,
kik jöhetnek szóba és színre: hajléktalanok, prostik,
zsebtolvajok, taxisok, gengszterek, futballdrukkerek,

rendôrök, romák, diákok, vendéglátósok, vasutasok –
és semmi jó nem történik velük. Nyilvánvalóan nem
a társadalmi hierarchia csúcsa mutatkozik meg, vagy
ha mégis, reprezentánsai legfeljebb véletlenül járnak
erre. (Mint például Pálfi Kata fehér ruhás, nem éppen
a terephez öltözött tényfeltáró híradósa, akit a hajlék-
talanok világnapja kapcsán sodort ide a munkarend.
Vagy a Takács Katalin játszotta ügyvédnô, aki ötper-
ces igazgatót, vagyis két lábon járó érvényes személyi
igazolványt keres homeless-körökben, cégalapításhoz.)

A színészek, akik ebben a mozgó, élô panoptikum-
ban fellépnek s lelépnek különbözô alakokban, legin-
kább helyzetgyakorlatokat végeznek a peronon.
Amely peron egyébként a körülötte látható falakkal,
ívekkel, ablakokkal, feliratokkal, portálokkal tökélete-
sen felidézi az igazi Keletit. (Kicsit kínos észrevételez-
ni, de tény, hogy a lendületes díszletmozgások köze-

Stuber Andrea
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