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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,
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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-
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pette egyetlen elem marad végig a helyén, és azon tör-
ténetesen egy bankreklám látható. Ami arra enged
következtetni, hogy ez a hirdetés nem a pályaudvar
biznisze, hanem a színházé.)

A Keleti pályaudvarról lévén szó, óhatatlanul felme-
rül a kérdés: „mennek innen vonatok egyáltalán?”
Rögtön eszünkbe jut – bár maga az elôadás nem utal
rá, pedig éppenséggel meg is tehetné –, hogy Be re mé -
nyi Géza és Cseh Tamás Frontátvonulásának ugyanez
a helyszíne. Az egyszemélyes zenés monológ volt, a
maga nemében mégis drámaszerûbbnek és teátráli-
sabbnak bizonyult, mint az Új Színház sokszereplôs
forgataga. Ha van valami baja a Rudolf Péter rendez-
te produkciónak – de ez kérdés, amit majd fel kell
még tennünk –, akkor az éppen az, hogy jószerével
egy lépéssel sem jut túl a szürke hétköznapokból elle-
sett vagy kikövetkeztetett, apró-cseprô realitásokon.
Itt mintha magát az életet vitték volna színre, nem pe-
dig annak visszatükrözését; sûrített vagy stilizált, kon-
cepcionált vagy ihletett, egyszóval mûvészinek mond-
ható ábrázolását. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a teljesítménnyel a
közönség rendkívül elégedettnek látszik. Feladva a lec-
két a kritikusnak, aki maga is gyakran találkozik ama
nézôi állásponttal, hogy az élet épp elég nehéz és nyo-
masztó, ne jöjjön a színház is avval. Inkább adjon
könnyû feledést, üdítô kikapcsolódást. Ugyanakkor az
Új Színházban zsúfolt házak élvezik, hogy mennyire
igazi és valóságos a pályaudvar homlokzata, a hajlékta-
lanok koszos dzsekije, a jósolni akaró cigány asszony
nyomulása, a féklakatos proletár-öntudata és a politikus
testôrének esernyôje. Mi több, az egyik esti közönség
publicisztikai, ha ugyan nem egyenesen forradalmi
hangot is kihall az elôadásból, és lelkesen megtapsolja
Vass György vasutas „Le a rendszerrel!” felkiáltását.
Amibôl látszik, hogy bár a szerzôk érezhetôen kerül-
ték mind a szélsôségeket, mind a konkrét aktualizálást
– de még a trágárságban is viszonylag visszafogottak;
nem lépik túl a szükséges és elengedhetetlen mérté-
ket, amit a magam részérôl köszönettel fogadok –,
a publikum bármikor magára ránthatja az elôadást. 

A siker egyik titka feltehetôleg
az, hogy a darabtól és a játéktól
nem idegen a humor. Erre bizony-
ság, hogy számos mondat poén-
ként mûködik, és nevetést vált ki
azon kétestés teszten, amelyet elvé-
geztem az Új Színházban. Maga a
produkció, bár kicsit talán elnyúló,
de színes, villódzó, mozgalmas, és
– fôleg a második részben – ügye-
sen szövôdnek benne mind komp-
lettebb történetkék. Színészileg
merô gyorsöltözés az este. Karak -
teres jelmezek, karakteres figurák,
változatos lehetôségek. Nem állít-
ható, hogy hatalmas színészi ambí-
ciók fûtik az elôadást, sziporkázás-
ról nincs szó, de az összes játszó

több figurát formál meg, s mind talált köztük olyat,
amit kedvvel rajzol meg vagy el. Pokorny Lia pocakos-
ka szexuális szolgáltatóként és aranyblúzos roma jós-
nôként is ragyogó. Takács Katalin és Fodor Annamária
a resti-képben a legjobbak, ugyanitt Bánsági Ildikó ôs-
orosz ôsözvegy. Hirtling István unalmas antikvárius
férjéhez az elôadás egyik legszebb pillanata kötôdik:
amikor megszereli és visszaadja a felesége elromlott,
elhajított öngyújtóját. Derzsi János és Almási Sándor a
hajléktalansoron tarolnak. Botos Évában és Nagy-Ká ló -
zy Eszterben az a gyönyörû, ahogy egy vasúti kocsis je-
lenetet végigülnek úgy, hogy csak a szép, átvetett lábuk
látszik, finoman rázkódva a vonat virtuális zakatolásá-
tól. Pálfi Kata az est legemlékezetesebb alakítását
nyújtja a politikusként fellépô Huszár Zsolt asszisz-
tensének szerepében. Az ember nem bírja levenni róla
a szemét, ahogy áll büszkén, felelôsségteljesen és ag-
gódón, minden kecses rezdülésével odaadón követve
fônöke szónoklatát. 

Nagy Marinak csodát köszönhetünk. Amikor már
véget kellett volna érnie az elsô résznek, egyszer csak
elôkerül egy vidéki haknira induló balett-táncos-cso-
port. Vezetôjük, mesterük Nagy Mari, szakszavakkal
felmond egy pas de trois-t. Rudolf Péter rendezô is se-
gít – megemeli zenével, fényekkel a jelenetet –, s itt vá-
ratlanul néhány perc színház születik a boldogtalan
életfelhozatal kellôs közepén.

BÚSS GÁBOR OLIVÉR – HÁRSING HILDA –
RUDOLF PÉTER: KELETI PU. (Új Színház)

Díszlet: Zeke Edit. Jelmez: Balla Ildikó. Dramaturg:
Hársing Hilda. Mozgás: Huszár Zsolt. Rendezô:
Rudolf Péter. 
Szereplôk: Bánsági Ildikó, Botos Éva, Fodor Anna -
má  ria, Nagy-Kálózy Eszter, Nagy Mari, Pálfi Kata,
Pokorny Lia, Takács Katalin, Almási Sándor, Derzsi
János, Hirtling István, Huszár Zsolt, Kovács Krisz ti án,
Nagy Zoltán, Széll Attila, Vass György, Berzy Tamás.

Kovács Krisztián, Hirtling István,
Derzsi János és Almási Sándor
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