A rendszerváltás elôtti éveket és az azt követô két évtizedet idézi meg MIKÓ CSABA darabja. Az APÁTLANOK
egy család történetén keresztül beszél Magyarország történelmérôl, az itt élôk életlehetôségeirôl, a nemzedékek egymáshoz való viszonyáról. A szöveg 2013-ban a Nyílt Fórumon elnyerte a legjobb darabnak járó Vilmos-díjat, majd ugyanebben az évben a színházi dramaturgok a legjobb új magyar drámának választották. Színpadra
elôször német nyelven került, a Michael Lippold rendezte regensburgi elôadás 2014-ben szerepelt a Kortárs Drámafesztivál programjában. A mû hazai bemutatóját az ÖRKÉNY SZÍNHÁZ tartotta. A darabról és Gáspár Ildikó
rendezésérôl BÍRÓ KRISTÓF ír.

A család
A darab elején afféle mottóként különféle hangok szólnak. Az Örkény Színház elôadásában a késôbbi szereplôk hangján halljuk a
család fontosságáról szóló mondatokat. „Miért fontos a család?” –
kérdezi az egyik hang. „Mert csak rájuk számíthatsz” – szól a válasz, majd záporoznak azt ezt megerôsítô mondatok: „Mert mindenki más meglop.” „Megcsal.” „Kihasznál.” Az ártatlan kérdésre,
hogy miért, ismét többszörös válaszok érkeznek: „Sztálin miatt.”
„Brezsnyev miatt.” „Rákosi miatt.” „Kádár miatt.”
Mindez azt sugallja, hogy a család biztonságot teremt, míg a
társadalomból ez hiányzik, mert a politikai-hatalmi viszonyok a
rosszat hozzák ki az emberekbôl. Legalábbis a kommunizmusban
ez történt. De ebben is fordulatot reméltek a szereplôk a rendszerváltástól. Az apa például így beszél: az oroszok miatt „negyven
évig éltem bezárva ebbe a kurva országba”. De ennek vége, mert
az oroszok elmennek, és ezután sokan úgy érzik: „Van jövô! Van
szabadság! Csak akarnunk kell, és elérhetünk bármit!” A darab valójában azt kérdezi – miközben két évtizednyi családtörténetet
mesél végig –, hogy ezekbôl a reményekbôl mi minden vált valóra,
és mi bizonyult illúziónak.
A család, amelynek sorsán keresztül a probléma felvetôdik,
egy vidéki kisvárosban él. Mikó Csaba mûvének különlegessége,
hogy a családfô, az apa meg se jelenik benne (az elôadásban is csak
egyszer-kétszer suhan át az árnyéka), a fôszereplô éppen ez a hiány, az apátlanság élménye. A családtagok csak beszélnek róla,
idézik a szavait, de maga az apa nem szereplôje a mûnek. Az apa
személyes jelenlétének hiánya (elôbb kamionosként van hetekre
távol, majd különbözô sikertelen vállalkozásokba kezd, késôbb taxis lesz, aki épp ünnepekkor számíthat a legjobb fuvarokra) persze
felveti azt a mélyebb kérdést is, hogy mennyire valóságosak az általa képviselt „családcentrikus” értékek, illetve hogy meddig tartható életben a család összetartó erejérôl szóló mítosz.
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A szülôk nemzedékébôl csak az Anya (Kerekes Éva) jelenik meg
a darabban – ô viszont meghatározó szereplôje az elôadásnak. Az ô
hangját halljuk elôször („miért kell szülni?”), és a hangokat kísérô videóvetítésben is az ô arcát látjuk: elôbb homályosan, elmosódottan,
különféle részleteiben, majd amikor beszélni kezd, jól kivehetôen a
teljes arcát. Ekkor (a „miért kell szülni?” kérdését folytatva) a férfihoz
való viszonyában határozza meg magát. „Két pillanatban gondolja a
férfi többnek a nôt önmagánál: elôször, amikor beleélvez, másodszor, amikor megszüli a gyerekét” – mondja, majd így folytatja: „A
kettô közt megtett út: zarándoklat. Eljutni a nôtôl az anyáig. Hetvenhét és nyolcvankettô között háromszor próbáltam megtenni én is.”
És amikor kimondja az elsô évszámot (77), a vetítés hátteréül
szolgáló falból elôlép az elsôszülött, Tomi (Nagy Zsolt). Majd érkeznek a többiek is: 80 – Doda (Tenki Réka), 81 – Laci (Polgár Csaba). Végül a késôbb születettek: a 86-ban világra jött Feszter (Takács Nóra Diána) és a 87-ben született Simon (Patkós Márton) is.
Ennek a darabnak ôk a fôszereplôi, a gyerekek.

Az anya titka
A darabban kétszer hangzik el az Anya két története. Az elsô így
szól: „Nyolcvankettôben történt. Vasárnap volt, a családdal az Ady
Endre sétányon sétáltunk – ez volt a mi családi programunk: vasárnapi séta az Ady Endre sétányon. A három gyerek és az apjuk már
elhagyta a kastélyt, amikor feltûnt egy orosz katona a laktanya kerítése mellett. Hogy vennék-e tôle kalasnyikovot, azt kérdezte.
Vagy sisakot. Vagy bakancsot túrázni, bármit, csak vegyek tôle, pázsáluszta. Akkor értettem meg: változás jön.”
Majd’ egy év múlva mindez így folytatódik: „1983. május 19!
Olyan egyértelmû minden! Vasárnap van, és az Erzsébet park felé
megyünk az Ady Endre sétányon! Lépegetek: egy láb-két láb – már
csak a lábujjaim látom a hordónyi hasamtól! A három gyerek az apjukkal már messze jár, amikor az orosz katona megszólít a laktanya
kerítésénél. Ragyog az arca, és úgy zsibogtatja azt a pázsálusztát,
hogy a köldökömig bizsergek tôle! … Aztán látom: a katona mosolygós arca eltorzul, karját kinyújtja, mintha a kerítésen át magához akarna húzni, és akkor megérzem: csurom víz vagyok! Csurom
víz a szoknyám, a lábam, mindenem!”
Ezután az összes szereplô együtt játssza el a szülést, a koraszülött negyedik gyerek világra jöttét. „Megszületett. Ô a jövô. Josa” –
mondja a jelenet végén az Anya. De Josa hamarosan beteg lesz, és
ez alapvetôen megváltoztatja a család életét. Az apa még többet
dolgozik, és még kevesebbet van otthon, az anya pedig amikor
nem dolgozott „egyfolytában Josával volt”. Így lettek a gyerekek
nemcsak apátlanok, de elanyátlanodottak is.
Josa hasonlóképpen, mint az apa, virtuális szereplô. Sokszor
esik szó róla, szinte mindenben hozzá igazodik a család élete, de ô
maga sosem jelenik meg. De ô nem a beválthatatlan értékek képviselôje, mint az apa, hanem a bevallhatatlan titkok hordozója.
Csak Josa halála után vallotta be az Anya az apának, hogy a gyerek
valójában az orosz katonától való. Ekkor hangzik el újból a darab-

ban az Anya két története, amelyet ô maga így kommentál: „Akkor, ott, valami megszakadt bennem. A baba túl korán jött, ô pedig
elment. Azóta sem láttam.”
A múlt, amelyrôl mindannyian azt hitték, hogy az oroszok távozásával véget ért, valójában mindvégig ott élt köztük, és elhallgatásokkal, hazugságokkal torzította el, tette beteggé az oly áhított jövôt. Ez az elhallgatás tette kívülállóvá a családja történetében az Anyát is. Ezért reagál például karácsonykor így, amikor a
gyerekei beszélgetését hallgatja: „Beszélnek és beszélnek és beszélnek. Azt hiszik, a beszéddel megállíthatják az idôt. Azt hiszik,
az élet több annál, mint hogy eszünk, dolgozunk, aztán meghalunk. Beszélnek, mert nem tudják, eljön a nap, amikor megérted:
az idô nem áll meg, nem lesz jobb, és nincs értelme semminek.
Amikor megérted: nem elég, hogy nincs hited, de már ahhoz is
öreg vagy, hogy az ellenkezôjérôl meggyôzd önmagad.”
Ezt a reménytelenséget éli meg a férjéhez való viszonyában is.
A gyerekek „még nem tudják, hogy hazugság, hogy választani kell.
Dönteni, szeretni halálig, gyerünk, ez az élet! Kiválasztasz egyet, és
akkor jobb lesz! Aztán lefekszel este, és reggel egy kopaszodó, pókhasú vénember mellett ébredsz” – mondja. Majd késôbb így folytatja: „És akkor este, amikor szó nélkül lefeküdtem e mellé az öregember mellé, és tudtam: nem lázadtam fel, nem szörnyülködtem,
nem menekültem el, hanem behunytam a szemem, akkor értettem meg: a jobb nem jön el soha. Hiába is jönne, késô lenne úgyis
– én már mozdíthatatlan vagyok.”
Talán ezzel is függ össze, hogy míg az apa mítosza sokáig erôsen él a gyerekek között, az anyát egyre fáradtabbnak, öregebbnek látják, aki lényegében elárulta az apát.

A gyerekek
Az elôadás elsô részében kedvenc gyerekkori szerepeikben, jelmezeikben jelennek meg a gyerekek: Tomit szupermanként, Dodát királylány ruhában látjuk, Laci cowboynak van öltöztetve. A kisebbek
közül Feszter ünneplôbe öltözött kisdobosként, Simon viszont
folyton pizsamában jelenik meg. (A késôbbi, a felnôttkori jelenetekben is ezek az alapöltözékek variálódnak.)
A játékvilághoz kapcsolódik az elôadás „díszlete” is: a hátteret
alkotó fehér falra a lakásban található tárgyak, használati eszközök
rajza van kivetítve. Olyan ez, mintha a Gazdálkodj okosan egyik játéktáblája lenne kinagyítva. Nagyon szellemesen használja az elôadás ezt a hátteret. Hol csak a rajzot látjuk, máskor szétfolyó festékfoltok révén beszínesedik a kétdimenziós világ, amelynek tárgyai néha mûködésbe is lépnek. (Például Doda fürdik a kádban, az
anya csövet dug a falra festett porszívóba, és porszívózni kezd vele, mire világítani kezd a porszívón is egy lámpa. Vagy a falra festett
hûtôszekrény ajtaját tényleg ki lehet nyitni.)
De nemcsak az a fontos ebben a háttérben, hogy rajzolt, festett
játékvilágot látunk, hanem az is, hogy kétdimenziós környezetet. Az
itt megjelenô szereplôk többször szinte beleolvadnak ebbe a világba
(például azáltal, ahogy használják a tárgyakat), így mintha maguk is
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kétdimenzióssá válnának. (Ritkábban maguk is a vetített kép részei
lesznek, így tényleg kétdimenzióssá alakulnak). Mindez határozott
teátrális jelzése annak, hogy sem a darab, sem az elôadás nem valóságábrázolásra, hanem a valósággal való játékra törekszik. És sem a
jelmez, sem a kétdimenziós tér nem a szereplôk egyediségét hangsúlyozza, hanem az általános jellemzôket, azaz a tipikusat, a jellegzetest keresi bennük. Ez az alkotók tudatos vállalása és nem munkájuk
hiányossága. Van olyan befogadó, aki mindezt esetleg közhelyesnek
érzi, más viszont jellegzetesnek, a korra, az emberi viszonyokra jellemzônek. (Ez arra is lehetôséget teremt, hogy egy olyan korszakról
beszéljünk, gondolkodjunk, amely alig jelenik meg a közbeszédben,
így közös viszonyt sem teremthettünk még hozzá.)

A dolgozó
Mindez érvényes az Apátlanokban kibontott sorsokra is, illetve
azokra a történetekre, amelyek az egyes szereplôkhöz kapcsolódóan megjelennek a darabban. A legnagyobb fiú, Tomi, a rendszerváltás-kori hitet, lendületet folytatva így beszél 1995-ben: „Ma lettem tizennyolc éves! Azóta erre várok, amióta apa lehívott a garázsba [az oroszok kivonulását ünneplô] transzparenst festeni! Attól a naptól fogva akarok ennek az új és szép világnak a teljes jogú
tagja és építôje lenni! Elôször elvégzem a jogot, mert rendnek kell
lennie, aztán a közgazdaságtant, mert pénz kell az országnak – végül politikus leszek! Én fogom rendbehozni azt, amit az elmúlt
negyven év alatt szétbasztak ebben az országban!”
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(Közben az elôadásban Tomi születésnapján a Boldog születésnapot címû dalt énekli a testvéreivel. A Harmincéves vagyok címû musical, amelyben ez a betétszám szerepel, a „felszabadulás”
30. évfordulójára készült, ennek megidézése az elôadásban arra
utal, hogy a múlt még akkor is jelen van az emberekben, amikor
látszólag már más körülmények között élnek, hisz például rég elmentek az oroszok.)
De az apa – aki csak két nappal Tomi 18. születésnapja után
tért haza – közli a fiúval, hogy „a család érdeke az elsô”, és neki segítenie kell a családot, ezért nem tanulhat tovább. A fiú elôször
nem nyugszik ebbe bele, elmegy, és csak két év múlva kezd hazajárni, akkor békül ki az apjával is, mert talált munkát, és egy autószerelô mûhelyben dolgozik. Az egyik karácsonyra télapó jelmezben
érkezik, alatta kék munkásoverallt visel. (A második részben ez utóbbi lesz az állandó jelmeze, amelyre idônként más ruhadarabok is rákerülnek, például egy mintás pulóver.) Az apa (állandó) távollétében
Tomi úgy viselkedik, mintha ô lenne a családfô. Sôt vita közben még
azt is a fejükhöz vágja, hogy valójában ô tartja el ezt a családot. Pedig közben felesége és gyerekei is lettek. De boldogtalannak látszik.
Úgy tûnik, hogy se a kövér feleségéhez, se a gyerekeihez nincs sok
köze. Késôbb a testvérei arról pletykáltak, hogy „szeretôje van”,
egy huszonéves lány. Ô maga így foglalja össze a darab végén az
életét: „Apa küldött el. Ô akarta, hogy dolgozzak. Hogy ne tanuljak… És én dolgoztam. Aztán elvettem az elsô nôt, gyereket csináltam, aztán még egyet, és még egyet, aztán megjelent ô, és attól
kezdve nem volt értelme másnak. Attól kezdve csak ô volt. Nem

volt se család, se munka, csak ô. Aztán eljött a nap, amikor elém állt,
és azt mondta: vége. Hogy túlszeretem. Hogy nem éltem ki magam
fiatalon, és neki ez sok, megfullad, lépjek ki az életébôl, ôt ne szeresse ennyire senki. Aztán idôvel jobb lett. Aztán idôvel még rosszabb. Már mindenki kellett. Persze csak ha húszéves, mert akkor az
lehetek én is. Végül elment ô is. Tûrt, várt, aztán vitte a gyereket is,
mert vége. És én, aki azt hittem, ennél rosszabb nem jöhet, ekkor
megértettem, a legrosszabb még ezután fog jönni.”

adnunk kell egymásnak, hogy egymás által többek lehessünk! Aztán a mûvészet önsorsrontó spiráljáról beszélnek, mely a testet sírba taszítja, de a lelket égbe emeli, aztán megbasznak, mert MEGBASZNAK, mert mindig az a vége” – mondja. Majd hozzáteszi:
„Egyet akarok: szeressenek.”
Az utolsó jelenet viszont mintha valami kiegyezést jelezne a
sorsával. Arról beszél, hogy „alakul valami” a volt férje és közte, és
„szóba került a gyerekkérdés is...”

A mûvész

A „vállalkozó”

Arra a kérdésre, hogy „mi akarsz lenni”, kislánykorában Doda azt
válaszolja: „nô akarok lenni!” És hozzá az elôadásban egy magas
sarkú cipôt vesz a lábára, amiben úgy csámpázik, hogy óhatatlanul
is ironikussá válik az, amit mond. „Elegáns éttermekben akarok vacsorázni! Aranyos fényû szalonok lépcsôjén lesétálni, ahol mindenki engem néz majd, ha megjelenek odafönn! Én férfiakat akarok elcsábítani! De úgy, olyan nagyon, hogy se enni, se aludni, se élni ne
tudjon egyik se nélkülem!”
Ô is elmegy 18 éves korábban otthonról, de ô mûvészeti fôiskolás lesz. Csak karácsonykor tér haza (ekkor királylány jelmezére bohém piros felsô kerül). A családi beszélgetés közben Doda halálosan
komolyan beszél arról, hogy „micsoda élet van ott Pesten”, rengeteg mûvésszel, „és hogy benne is látnak fantáziát, és hogy ôk a szûk
elit, a kiválasztottak, akik bejutottak, és hogy ôk lesznek a jövô mûvészei, ami felelôsség.” Az évek múlásával azonban minderrôl már
kiábrándultan beszél: „Az egész egyetem hazugság volt. Egy játszótér, ahol engedtek minket játszani, de nem mondták el, hogy ez
nem az élet. Mindenhol ott voltunk, kiállítás kiállítás hátán, csak azt
nem mondta el nekünk senki, hogy önbecsapás. Hogy a mûvek
azok épp annyit érnek, hogy örülhessünk egymásnak aznap...”
Doda az egyetem után rögtön férjhez megy egy jó családból
való fiúhoz. (Ebben a jelenetben esküvôi ruhává változik a jelmeze.) „Ügyvéd apuka, orvos anyuka, a fiú meg egy lenyalt hajú budai
úrigyerek” – mondja róluk Laci. De Doda ekkor boldog, mert úgy
érzi, hogy végre sikerült kiszabadulni „ebbôl a pénztelen családból”. Ám hamarosan kiderül, hogy teljesen mást akart ô meg a férje: „ô gyereket, én mûvészetet. És akkor azt mondta: elmegy. És
akkor már akartam én is, csak maradjon, csak ne hagyjon el soha.
Három évig akartam: gyereket, családot, mindent – de nem lett.
Aztán orvoshoz mentünk, és kiderült: egy kamaszkori abortuszom
miatt nem lehet gyerekem soha. Aztán elhagytam. Velem szánalomból ne maradjon senki” – mondja. De egy késôbbi jelenetben
bevallja: „Valójában ô hagyott el engem.”
Késôbb pincérnôként dolgozik, és az a „nagy nô”, akit kislánykorában elképzelt magából, már oda jut, hogy azt mondja: „voltaképpen azért fekszem le valakivel, hogy meghallgassa, ki akarok
lenni.” És a zavaros kapcsolatairól beszélve is rendre az eltorzult vágyak kerülnek szóba: „Valahogy folyton azt hiszem, na most. Ôk
meg csak mondják: különleges vagy, tiéd a jövô, ekkora szívvel a
legnagyobb lehetsz! De nyitottnak kell lenned, ez egy kicsi világ,

Laci gyerekkorában Hegylakó szeretne lenni. „Meg milliomos. A
leggazdagabb milliomos leszek a világon!” – mondja. És már akkor
tudja, hogy mindent másképp fog csinálni, mint az apja: „Én vállalkozni fogok. Elmegyek Lengyelországba, bevásárolok, aztán
visszajövök, és kimegyek árulni a piacra. Egy nap munka, hat nap
pihenés: ez a vállalkozás.”
Majd miközben Tomi a kapitalizmust éljenzi, Laci ajánlatot
tesz Dodának, hogy játsszanak tapitalizmust: „én megfogom a
melled, és te engeded” – mondja. „Miért” – kérdez vissza a lány.
Mire Laci rávágja: „Mert a tapitalizmus a jövô.” Az is sejthetô a darabból, hogy ennél több is történt a két testvér között, sôt talán
Doda kamaszkori abortuszában is szerepe volt Lacinak. Amikor az
anya „eléggé teátrális”-an beszél errôl a többieknek, akkor a lány
azt kéri Lacitól, hogy költözzenek el együtt itthonról. „Tizenhat vagyok, ô tizenhét, én nem dolgozni akarok, hanem gazdag akarok
lenni” – gondolja minderrôl a fiú. „Ha most elköltözünk, és dolgozni kezdek, akkor pont olyan leszek, mint a Tomi.” De csak ennyit
mond: „Egy év és egyetem, egy év és elköltözünk innen! Addigra
meglesz az ötletem, pénzt szerzek rá, aztán vállalkozni fogok! De
nem úgy, mint apa. És ha megcsinálom – és megcsinálom –, akkor
elhúzunk innen, oké?”
De végül egy év múlva csak Doda ment egyetemre, Laci maradt. Az ô nagykorúvá válásához az elsô üzlete kapcsolódik. „Kilencvenkilencben – amikor tizennyolc lettem – ugyan volt egy pillanat,
hogy azt éreztem: mégis inkább egyetemre kellett volna mennem,
de jött a napfogyatkozás, és jött a NAPSZEMÜVEG BIZNISZ! Ekkor bizonyosodott be számomra végleg: én vállalkozónak születtem. Egy
héttel a napfogyatkozás elôtt kivágtam több száz színes mûanyag lapot, és megkértem Dodát, készítsen hozzájuk keretet. Elvégre ezt
tanulja! Aztán ezeket a kis színes lapokat beragasztottam a keretekbe, és kimentünk a haverokkal Debrecen mellé. Ott lecuccoltunk, én
meg elkezdtem árulni ôket. Mindet eladtam az utolsó szálig. A pénzbôl megvettem a motort, amire évek óta vágytam.”
Késôbb így beszél az életérôl: „Ötletelek. Egész nap ötletelek.
Pörög a fejemben a világ. Tomi dolgozik, Doda tanul, én viszont teremtek a semmibôl. Én nem hagyom, hogy elvegyenek öt évet az
életembôl. Én nem hagyom, hogy a fejemre üljenek. Mert a fejedre ülnek. Akkor ülnek a fejedre, amikor a legerôsebb vagy. És még
akarod is, bazdmeg, mert egyetem, mert pénz, és te azt hiszed –
FASZA! És akkor, na akkor ôk kimossák az agyad. Rendszerre szok-
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tatnak, beléd égetik az alkalmazkodás képességét – közben meg
szép lassan rabszolgává tesznek. Egy engedelmeskedô barommá,
hogy aztán sose gyôzd le ôket.” Tomi viszont minderrôl azt gondolja, hogy Laci „egy lusta szarházi, aki egész nap csak döglik, és
ideológiákat gyárt, hogy ne kelljen csinálnia semmit.”
Laci azért irigyli Doda vôlegényét, mert „ô már beleszületett a
jóba. Neki már nem kellett harcolnia. Neki már megvolt az elsô milliója, hogy megszerezze a többit.” Sôt ezért neki „fogalma sincs róla,
hogy ez egy maffia. Hogy lehetsz te akármilyen zseniális, ôk egyet
nem engednek: megszerezni az elsô milliód.” Késôbb minderrôl ezt
mondja: „már-már a börtönt is kockáztattam volna azért az egymillióért, csak hogy elindulhassak végre”. Doda esküvôje után a vôlegény családjától akarja megszerezni a pénzt az „induláshoz”, a válás
után magával Dodával, pontosabban a pénzével akar szövetséget
kötni. „Lényeg, hogy végre elôbbre juthat, akinek van esze. Mert eddig hiába volt jó ötleted, ha nem adtak rá pénzt a gecik. De mostantól suhanni fogunk! Bele a jólétbe! Shhhhh!” – mondja. De végül ez
a suhanás csak a börtönig tart, miközben Doda összes pénzét elverte, ôt magát két év börtönre ítélték. Onnan ír leveleket az utolsó jelenetben a család különbözô tagjainak segítséget kérve.
Tenki Réka

A megmentô
Feszter gyerekkorában Pán Péter akar lenni lányban: „saját gyerekcsapata van, akikkel megmenti a kalózoktól a világot!” Feszter az a
családtag, akit megérint, amikor mások nehéz helyzetbe kerülnek.
Ôket is szeretné megmenteni. Például amikor Tomi nem tanulhatott tovább, akkor nagyon megsajnálta ôt is meg az egész családot.
„Tényleg angyal akarok lenni – mondja –, a Föld megmentô angyala. Mély fájdalmat éreztem, és sokat néztem a diavetítôn Jónás történetét, aki egy bálna gyomrában hánykolódott a jeges és viharos
tengeren. Kicsit fájt, hogy a lányok inkább fôznek meg mosnak meg
szülnek, és se Jónások, se angyalok nincsenek közöttük.”
Amikor Doda kamaszkori abortusza kerül szóba (egy vitában
visszavágva elég durván beszél róla az anya), akkor Feszter úgy érzi, „eljött a pillanat”, hogy felajánlja a nôvérének, hogy legyen „a
Jób lányai csoport tagja”. „A szenvedôket tömöríti” a csoport, de
Laci ironikus kérdésére kiderül, hogy a Jób lányainak valójában
egyetlen tagja van, Feszter maga. „Akkor megértettem – gondolja
Feszter –, nekem nem Dodát, hanem a világot kell megmentenem.
Azonnal indulni akarok! El egy sarkvidéki expedícióra, lebunkózott
fókákért tüntetni Grönland partjainál, olvadó jéghegy lábához láncolni magam a háborgó tengeren, elindulni bárhová, ahol meghalhatok a Földért, az emberekért, a jobbért!”
Az évezred utolsó karácsonyán is arra gondol, hogy „egy év
múlva világvége, addig pedig még meg is kell mentenünk a földet.
A pusztulás jelei nyilvánvalóak, és mindig a közvetlen környezetünkön tapasztalhatjuk elôször.”
Doda esküvôje alatt az Európa Kiadó számát énekli magában,
és amikor az anyakönyvvezetô kimondja a házasságot, akkor
csontjáig megborzong. „Milyen szép! Utoljára az volt ilyen feleme-

16

lô, amikor megértettem: az egyén érdeke mindig a közösséget
rombolja. A punk zene pedig tömeges maszturbálás” – mondja. És
úgy érzi, hogy visszatérhet az útra, „amit kijelölt számomra a sors:
a világ megmentôje leszek.”
Hogy mindezt hogyan sikerült megvalósítania a gyakorlatban,
arról a korai felnôtt életében így beszél: „„Elôször jó volt minden.
Egyetemre jártam, önkéntesként dolgoztam egy rehab intézetben, és mindennap azzal a tudattal ébredtem: elég egy embernek
megmutatnom a helyes utat, s néhány év alatt milliók lesznek abból az egybôl.” De késôbb teljesen átértékeli ezt az idôszakot: „Az
egyetemen töltött elsô év életem legboldogabb idôszaka volt. A
második olyan, mint korábban bármelyik. Harmadikra pedig már
utáltam az egészet. Elôször a drogosokat, aztán az alkoholistákat,
végül már hánytam mindenkitôl, aki csak hozzám lépett, hogy
pénzt kérjen tôlem az utcán.” Ugyanakkor a családtagjainak optimistán próbál minderrôl beszélni: „rájöttem, sokkal hasznosabb,
ha inkább egy-két emberrel foglalkozom, akiken valóban tudok segíteni! És ez olyan jó!” De közben azt gondolja a családjáról, hogy
„semmi sem változott. Mondhatok én bármit, ugyanúgy leszarnak, ahogyan leszartak kiskoromban is.”
Így a legrosszabb pillanatban, amikor az apához mennek a
kórházba, kezd bele Feszter egy fejtegetésébe, hogy „a kórházak
ellen is tenni kéne valamit, mert azzal, hogy életben tartanak egy
csomó haldokló embert, fölemésztik a közvagyont”. Erre Simon
csak annyit jegyez meg, hogy „a vágyaikat megtagadó leszbikusokkal az a baj, hogy ha a frusztráltságuk töménytelen ostobaság-
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gal párosul, akkor iszonyú otrombák és sértôek tudnak lenni másokkal”. Feszter ezt tartja élete legmegrázóbb pillanatának.
A legutolsó jelenetben, ahogy a többi szereplô is, Feszter is
áttekinti és értékeli az életét. „Kétezer-tíz van, és én mindennap
ugyanazt csinálom. Alkoholisták, drogosok vagy szimplán csak
egy rakás lusta fasz elôtt tépem hivatásszerûen a számat, aztán
hazamegyek, és a Facebookon nézem, ahogy szétrohad a világ.”
„A hétvégéket ágyban töltöm. Félek, csak én hiányzom hozzá,
hogy megtörténjen a jóvátehetetlen. Félek, ha felkelek és kocsiba ülök, bárkit elgázolok, aki az utamba kerül. Néha arra gondolok, veszek egy csengôt, hogy elriasszam azokat, akik a közelembe érnek.”
Távlatok helyett legfeljebb ô is csak bizonytalan álmokat tud
megfogalmazni: „Idén nyáron lementem Ozorára. Tapasztalatokat
akartam szerezni, és megtörtént. Volt egy flessem valami gombától, és megértettem: minden azért volt, hogy erre az útra rátaláljak. Rátaláltam, megnyugodtam, kiszámoltam. Ha a létfenntartáson kívül nem költök semmire, akkor kilenc év alatt félre tudok tenni annyit, hogy alapítsak egy biofarmot nôknek.”

Az „alakváltó”
Simon már nyolcévesen úgy véli, hogy okosabb mindenkinél.
„Egyedül apa okosabb nálam” – mondja. „Apa szuperapa. Nincs
nála jobb. Két kézzel fölemel egy kamiont… Csak azért nem ô viszi
a kamiont, hanem a kamion ôt, mert a kamion a gyorsabb.”

Simon Tomi távozására úgy emlékszik, hogy aznap „apa rám
bízta a jövôt”. „Mától mi ketten egy szövetség vagyunk – mondta
neki –, a családot összetartó szövetség: a Jók Hadserege.” Ezért támad Simon a két év múlva visszatérô Tomira. „Ha azért jöttél,
hogy tönkretedd a Jót, akkor jobb, ha máris elmész.” Ezért ismételgeti késôbb is Simon az apa által deklarált értékeket: „Egy család
vagyunk, és a család az egyetlen, amire számíthatsz.” Míg Tomi
alávetette az életét ennek, a másik három gyerek pedig egyre kevésbé hitt benne, a gyerek Simon a zsarolás legkülönfélébb formáit használta az életben tartására. Dodának például ezt mondja: „Ha
elköltözöl, én beülök egy kád forró vízbe, fölvágom az ereimet a
csuklómon és a bokámon, aztán fölírom vérrel a falra: Doda.” Erre
Laci megüti Simont.
Az ekkor kialakult gyûlölet következménye, hogy a következô
karácsonyon – miközben Tomi és Laci összeverekednek – Simon felgyújtja Laci motorját, amit a napszemüveg biznisszel szerzett.
„Annyira gyûlölöm, mint senkit. Ô teszi tönkre a családot” – mondja Simon Laciról. De késôbb átértékeli a helyzetet: „A motoros ügy
után sokat beszélgettünk apával, és ma már tudom: az erôszak nem
megoldás. Más módon kell megértetnem, mi a helyes irány, amit
mindannyiuknak követnie kell. Sokat beszélgettünk apával, és rájöttem: az embert alapjaiban kell megváltoztatni. Ehhez pedig
elôször is meg kell ismerni.” „Figyeltem, tanultam, és idôvel rájöttem: két dolog irányít minden embert: a félelmei és a vágyai.”
Nemsokára rájött arra is, hogy „semmit nem szeretnek jobban
az emberek, mint hallani a saját gondolataikat.” Így ezután azt
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akarja elérni, hogy a többiek azt gondolják, amit ô akar. Feszteren
próbálta ki a módszert. „Hagytam beszélni, és csak adott pillanatokban kérdeztem vissza. Sosem vitáztam, csak kíváncsi voltam.”
Aztán csak „öt pontos mondat. Ennyi kellett, hogy meggyôzze”:
Európa Kiadót hallgasson a Sex Pistols helyett.
Azon a napon, amikor Feszter zenei ízlését képes volt megváltoztatni, megértette, hogy sokra hivatott. Egyúttal azt is megértette, hogy „ezt a hatalmat és tudást nem szabad” a családjára pazarolnia. Mindezt így összegzi: „Életem, ami a Jók Hadseregével
értelmet nyert, majd kilencvenkilencben, a motorégetés napján
megtalálta valódi célját, a harmadik évezredtôl egy hosszú felkészüléssel folytatódott. Mint a katona, akit egyetlen célra képeznek ki hosszú éveken át, úgy éltem mindennapjaim. Figyeltem,
hallgattam, tanultam. És miközben néztem vágyaik és félelmeik
fogságában vergôdô testvéreim, fölismertem: a Jók Hadserege
nem értük van. Mi több: a Jók Hadserege nem én és apa vagyunk,
a Jók Hadserege én és a velem egykorúak. Mindazok, akik fölismerték: a jövô építéséhez el kell temetni a múltat.”
Ehhez megfelelô szerepet kellett találnia magának. Míg gyerekkorában Laci hegylakósat akart játszani vele, ô már akkor Terminátor akart lenni. Összegzésében erre utal vissza: „Kétezer-tíz van,
és én az elmúlt tíz évben egyfolytában változtam. E változásom
azonban nem volt más, mint ALKALMAZKODÁS: az lenni mindenkinek, aminek látni akar engem. Terminátor lettem. Alakváltó. Mimetikus polipeptid.”

Kire bízható a jövô?
Az elôadás végén tulajdonképpen Simon nézôpontjából látjuk a családot. Az utolsó jelenet elôtt ismét megszólal egy dal a Harmincéves
vagyokból, az Altatódal felnôtteknek, amely tulajdonképpen az
élet lezárulásáról, a „holnapután”-ba való átlépésrôl szól, s ilyen értelemben az apa halálát is elôre jelzi. A dal alatt vetített képek az
elôadás korábbi jeleneteit, képeit idézik fel, majd végül a vetítés
családi állóképpé merevedik.
Ekkor lép elô Simon, és a kép segítségével közvetlenül a nézôket megszólítva kezd magyarázni a családról és magáról. Olyan,
mint egy modernkori próféta, aki éppúgy lehetne valamilyen új hit
terjesztôje, mint valamilyen sikeres marketingstratégia apostola.
(Hogy mi pontosan Simon, az nem derül ki. Annyit tudunk meg,
hogy „a jogot már elvégezte, most a közgázra jár.” Ezt ô maga így
kommentálja: „elôször a jog, hogy megvédd az érdekeid, aztán a
közgáz, hogy többet tudj, mint a versenytársaid”.)
Simon demonstrációját a háttérben látható vetítések támasztják alá, amelyeken többnyire a Simon fejkamarája által közvetített kép szerint látjuk a különféle családtagokat. Miközben elhangzanak a családtagok életösszegzései, aközben Simon mindenkit értékel is. Legelôször is elválasztja a maga körét és apa, azaz a család körét. „Az ô tökéletlenségük miatt lettem tökéletes. A
semmi teremtett, hogy elpusztítsam a semmit. Én vagyok a jelen,
a ma, az én feladatom lezárni a múltat, hogy megszülethessen a jö-
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vô” – mondja magáról magabiztosan. A szüleiket így értékeli:
„Megfélemlítette és megnyomorította ôket a kommunizmus. Elárulták, becsapták és kihasználták mindkettejüket. Csak a családban hittek, de ôk voltak a család. Nem bízható rájuk a jövô.”
Tomiról és Dodáról így vélekedik: „Elhitték apáéknak, amiben
apáék hittek. Mondj le magadról, a terveidrôl, mondj le mindenrôl
a család érdekében. De a család elbukott apával együtt, így végül
nem maradt más, csak önmaguk. Nem bízható rájuk a jövô.” Feszterrôl ezt mondja: „Elhitte apáéknak, amiben apáék hittek, de közben hitt volna már bárkiben. De mert mindezt önmagáért tette,
végül nem talált mást, csak önmagát. Nem bízható rá a jövô.”
Végül Lacinak is válaszol az összes testvéreihez a börtönbôl írt
levelére, amelyet mind ô kapott meg: „Gyerekkorom óta figyellek
titeket. Része voltam a család történelmének, de ez a történelem
nem beszélt a családról sohasem. Ti nem voltatok, nem vagytok,
nem lesztek család sohasem. Ne várd tôlük, hogy segítsenek. Se
rájuk, se rád nem bízható a jövô.”
És amíg a többi szereplô, ahogy egyenként negligálta ôket Simon, engedelmesen áthúzta a háttérre vetített képét, Laci nem teszi ugyanezt. Így valójában az egyetlen ellenerôt jelenti Simonnal
szemben. A darabot Laci szavai – Simonnak írt válaszlevele – zárja:
„Tudod, nem véletlenül nem írtam neked. Írni csak embereknek
szoktunk, és te nem vagy az. … Az ember vágyakozik, fél, küzd és
hibázik, de neked csak terveid vannak. Azt írod, nem vagyunk család. Kijelented, eldöntöd. Azt írod, ez az igazság. Tudod, nincs
egyetlen igazság, csak nézôpontok vannak. Egy család történelme
pontosan annyiféle, ahány tagot számlál az a család. De te nem beszéltél a családról sohasem.”

Nézôpontok sokfélesége
A Mikó Csaba által alkalmazott drámaforma Laci véleményével azonos: annyiféle nézôpontot kínál a család történetéhez (és az elmúlt
huszonvalahány év történelméhez), ahány szereplôje van a darabnak.
Az Apátlanok nem hagyományos darab. A hét kép, amelyre tagolódik a szöveg, ugyan felidéz szituációkat (Tomi 18. születésnapja; disznóvágás; családi karácsony; Doda esküvôje; a szülôk 30. házassági évfordulója, apa temetése), de a darab szövege nem ezeket
a helyzeteket bontja ki különféle dialógusokban. Sôt nem is csak dialógusokat hallunk, hanem párhuzamos monológokat is, amelyek
nemcsak azt teszik nyilvánvalóvá, amit a szereplôk mondanak, hanem azt is, amit gondolnak, éreznek. Így a szöveg valóban a legkülönfélébb nézôpontokból közvetíti ugyanazt a szituációt, a legkülönfélébb viszonyokat jelezve hozzá. És ebbe a formába az is természetesen illeszkedik bele, amikor a szereplôk visszaemlékeznek más
helyzetekre vagy életük meg nem jelenített epizódjaira.
Ez a párhuzamos monológokra épített drámaforma sem Mikó
Csaba életmûvében, sem az Örkény Színház színpadán nem ismeretlen. Ilyenek voltak Roland Schimmelpfennig darabjai (Az arab éjszakát és a Nô a múltból címû darabot az Örkény Színház is bemutatta), és írt efféle „emlékszimfóniákat” Mikó Csaba is (pl. az Apa
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és az Idill címû mûvei). Az Apátlanok újdonsága inkább az, hogy
ezt a formát idônként hagyományosabb dialógustechnikával vegyíti, ezáltal egy újabb, objektívebb nézôpontot is teremtve. Azaz
idônként látjuk azt is, hogy valójában mi történik a szereplôk között, miközben az ehhez való belsô viszonyukat is érzékeljük.
Irodalmi formának ez kétségtelenül érdekes, de mindig kérdéses, hogy ebbôl miképp alakulhat ki izgalmas színházi forma. A
szöveg teatralizálásában a már említett jelmezek, díszletek és a vetítések mellett leginkább a szereplôk segítik Gáspár Ildikó rendezôt.
A színészek a háttérfal elôtti háromszintes tér különbözô pontjain
jelennek meg, hol párbeszédet folytatnak, hol monologizálnak,
idônként mikrofonokba is beszélnek. Ez a forma mégsem jelenti
azt, hogy távolságot teremtenének a figurákkal. Míg a darab formája a nézôpontok sokféleségét kínálja, a színészek ehhez az alakok folyamatosságát társítják, megjelenítik ôket, s nem kommentálják a
viselkedésüket. Ez a kettôsség óhatatlanul teremt némi iróniát,
amelyet a színészek finom jelzései is erôsítenek. Így hat például túlzónak, ezért kontraproduktívnak a Nagy Zsolt játszotta Tomi vehemens családközpontúsága, ezért érezzük a Polgár Csaba játszotta
Lacit akkor is sviháknak, amikor mások hisznek neki, ezért hatnak a
Takács Nóra Diána játszotta Feszter világmegmentô tervei saját szerencsétlen sorsa kompenzálásának, ezért hat Tenki Réka Dodájának
mély átéléssel közvetített mûvész hitvallása egy felnôni képtelen
kislány önáltató illúziójának. És ezért nem lehet elhinni Simon
egyetlen szavát sem, miközben igen meggyôzôen beszél.
Gáspár Ildikó rendezése senkinek nem ad igazat. Azt érzékelteti, hogy valahol mindenki téved, valamiben mindenki hazudik –
vagy önmagának vagy másoknak –, valamiért minden élet félresik-

lott. És ebbôl egy olyan nemzedéki körkép bontakozik ki, amely a
jelenre az elmúlt évtizedek nézôpontjából ad magyarázatot. Olyan
nemzedék jelenik meg az elôadásban, amely nem volt képes eligazodni az életben. A szüleiktôl nem örököltek használható, eligazító
tudást, és ôk maguk sem voltak képesek olyan értékeket teremteni, amely valóban élhetôvé tenné az életet. Így váltak kiszolgáltatottjaivá maguk is az alakváltó terminátoroknak.
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