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adást rendezett, s ettől a Budapesti
Kamaraszín-ház társulata is hisz a darabban, és
abban, amit csinál.

Akinek a legtöbb hite és hitele van: Vári Éva.
Már a Cigánykerék kapcsán is leírtam róla, de
most sem tudom másképp megfogalmazni: ő az
a színész, aki belehal a szerepeibe, csak így bír
létezni. Aki, ha bejön a színpadra, akkor bent
van. Másodszor játssza az Anya szerepét; nem
akar Monroe-ra hasonlítani, mint New York-i kol-
léganője, a proletárasszony nem primadonnás-
kodik. Fekete ruha, blézerzsebbe süllyesztett
kéz, vagány kis kendő a nyakban. Takarékosko-
dik a mozdulataival, ettől temperamentumos és
elpusztíthatatlan, iróniájával kelt érzelmet. Nem
szent és nem mártír: a hangjával, a szemével
szereti fészekaljnyi lakli kölkét, azt is, akit nem
szerethet, az odaadott, úrfinak nevelt „idegent".

A miliőélmélet csődöt mond. Hiába énekli a
sátáni narrátor (Makrai Pál) azt a borzasztó ba-
nalitást, hogy a külön nevelkedő gyerekek egyike
angyal, másika ördög lesz, az ikrek jelleme ennél
szerencsére bonyolultabb. Kerekes József Ed-
die-je külsőre szemüveges pubi, ám újdonsült
pajtásai között egyre jobban beleszokik a va-
gánykodásba. A társadalmi helyzet által kijelölt
utat - elitiskola, egyetem - azonban végig kell
járnia, s ettől a figura érdekessége, humoros
bukdácsolásának lehetősége megszűnik, ezzel
pedig a micimackós bájú Kerekes is kénytelen
megalkudni. Az igazán jó szerep Mickey-é, s a
hét, majd tizennégy, tizennyolc éves félénk, kaj-
la, érzékeny, de életrevaló fiú megjelenítéséhez
Rátóti Zoltánnak elegendő szín áll
rendelkezésé-re. Mókás, ahogy száznyolcvan-
valahány centi-jével mentes a szirupos
helyeskedéstől, és ezáltal hihetővé válik. A
meghasonlott felnőttkorig vezető stációk során
jól használja a hangját; számos hangszínnel,
beszédmóddal él, amelyet színpadon most
szólaltat meg először, így sikerül egységgé
formálni a mozaikszerű részecskékből építkező
szerepet.

A többi szereplő, akár a mozgalmas jelenete-
ket átélő „gyerekeken" a jelzett horzsolások, tip-
lik és sebtapaszok, többé-kevésbé a helyén
van. Nemcsák Károly a bűnözővé váló kama-
széban, Létay Dóra az ikrek közös szerelmé-
ben-pajtásában, Andai Györgyi a gyerekért hiá-
ba sóvárgó, majd „csecsemőjét" s felnövekvő fi-
át egyre eszelősebben féltő Mrs. Lyonséban.
Csak Szegvári Menyhértről tudható: jobb szí-
nész annál, mint amit nyúlfarknyi játékában mu-
tat. De ez az épkézláb rendezés fényében meg-
bocsátható.
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Sławomir Mrozek legjelentősebb drámáit
olaszországi és párizsi emigrációjában írta,
ezek mégis a kelet-európai rezsimek
személyiségtorzító technikáival feleselő,
a bennük élő ember döntéseit elkötelezetten
mérlegelő, pimasz jelképiségükkel hódítottak a
világban, és lettek a régió színházi reperto-
árjának tiltott gyürnölcseivé. Azóta hiába írt tá-
gabb szimbolikájú vagy a nyugati viszonyokkal is
keményen perlekedő műveket, odakint valószí-
nűleg mindig az a kis lengyel maradt, aki oda-
mondogat a komcsiknak. Mostanában dől el,
hogy darabjai a változó viszonyok között is
érvé-nyesek tudnak-e maradni, avagy merész
politikai sugallataikkal együtt
kordokumentumokká üresednek.

Bent

Színházainkban két klasszikusnak számító mű,
a Tangó és az Emigránsok tesztelése jelenleg is
zajlik; különösebb, hogy Egerben Kerényi Grácia
fordításában egy idehaza eddig ismeretlen, ifjú-
kori dráma is az étlapra került. Mrožek A pulykát
1960-ban írta, két évvel első drámája, a Rendőr-
ség után, és időközben mintha egy-két dolgot
el-felejtett volna. A pulykában létrehozott modell
csupaszabb, átláthatóbb; tételmondatokká re-
dukálható tandrámaszerűsége az (ön)ironizáló
hangvétel ellenére is riasztó.

Mesterséges terünk ezúttal egy fogadó, a
hát-térben három „nem egészen realisztikus"
paraszt üldögél, az aránytalanul magas padról
nem ér le a lábuk, markolják a korsó fülét, és a
semmi-be merednek. A másik asztalnál az Alvó
fekszik - önfeledt passzivitásával ő mintegy a
darab emblémája -, s arcát kalapjába temetve
az elő-adás végéig békésen szuszog. Akik
előttük, az apró söntésben összecsapnak
(ütköztetik érveiket): a valamelyik romantikus
regényből hibernálva itt maradt szerelmespár,
Laura és Rudolf, az állam képviseletében a
Herceg, az egyház
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képviseletében a Remete, az erőszakszerveze-
tek képviseletében a Kapitány és az értelmiséget
megtestesítő Költő. Laura és Rudolf patetikus
szólamokat szajkózva menekül a Herceg elől,
aki - házassági szándékairól időközben letéve
- fel akarja kérni őket az Állami Szerelmespár
megtisztelő hivatalára. A fiatalok menekülés
közben betérnek a fogadóba, ahol a Költő és a
Kapitány - ideológiai alapokra helyezve a sem-
mittevést - békésen tenyészik: abból űznek
sportot, hogy nekik „minden mindegy". A Kapi-
tány hegedüléssel próbálja kúrálni magát, a Köl-
tő pedig minél hangzatosabb eszmefuttatások-
kal igyekszik igazolni lustaságát és tehetetlensé-
gét. A Herceg is betoppan spionjával, a
Remetével, és megkezdődik a mélyenszántó
disputa a világ nagy problémáiról.

Hogy mi a tét? Természetesen a nő. A hódí-
tás, a birtokba vétel reflexe még az olyan nagy-
hangú pacifistában is működik, mint a Költő. A
szenvedély talán gyógyulást hozhatna kedély-
betegségére, de mivel nem az érzés, hanem a hi-
úság és a galantéria vezérli, nem tud a másikból
hitet meríteni. Laurának természetesen imponál,
hogy ennyien vetélkednek a kegyeiért, hamar
megrendül hát az idegességében egyre bár-
gyúbb Rudolf pozíciója. Sajnos a darab humora
nehezen érvényesülhet a fűrészporosan didakti-
kus szólamok miatt - a veretesen intellektuali-
záló szövegből nehéz kihámozni Mrožek ironi-
záló szándékát.

A Herceg szeretné intézményesíteni a szerel-
met. Az ellenzékiség már intézményesítve van: a
Költő kap szerény kosztot és kvártélyt, hadd tép-
kedje a klasszikusokat, hadd magyarázza az Al-
vó(k)nak, hogy miért felesleges felébredni(ük).
Csoda, ha ekkor az erőszakszervezet derék kép-
viselője is identitászavarba esik, és hegedűlec-
kéket vesz? A parasztok meg nem szántanak és
nem vetnek, csak bambulnak maguk elé, és tíz-
percenként elrnondanak egy történetet az iszo-
nyú erős emberről, aki egyszer a fejéhez kapott,

TASNÁDI ISTVÁN

BURA ALATT
MROZEK BEMUTATÓK



 KRITIKAI TÜKÖR 

Pálfi Zoltán (Kapitány), Dimanopulu Afrodité
(Laura) és Venczel Valentin (Költő) A pulyká-
ban (Ilovszky Béla felvétele)

és „kezében maradt a feje". A transzcendentális
régiókba vezető csatorna is el van dugulva: a
Remete ósdi idióta, bohózati alak. Minden ki van
itt találva, államvallássá tétetett a passzivitás, a
dekadens szöszölés, a lemondás, az
önfeladás. Vajon kinek a fiókjában hevert ez a
darab tíz-tizenöt éve?

Kétségtelenül a Költő a legjobban megírt alak;
Mrožeknek alighanem önmagáról vagy környe-
zetéről volta legtöbb mondani-, illetve kipakolni-
valója. Venczel Valentin jól teszi, hogy először
komolyan veteti velünk a figurát, és még akkor
sem minősít, mikor már világossá válik finnyás
felsőbbséggel leplezett gyávasága - ugyanis a
Költő személyiségének lényege éppen az, hogy
elodázza az önvizsgálatot. Önvédelmi reflexből
nem tekint magába, pedig ő az egyetlen, aki erre
intellektuálisan érett volna. Felelőssége abban
áll, hogy ahelyett, hogy felrázná a fogadó lakóit
ebből a Csipkerózsika-álomból, elméletekkel
igazolja a passzivitást, pózt csinál belőle, divat-
irányzatot, amit a Kapitány nagy lelkesedéssel
majmol. Pálfi Zoltán robusztus, málé Kapitánya
feleslegességének tudatától pánikba esett kis-
ember. Nem kapott vezényszavakat, hogy „pi-
henj" vagy „oszolj", ezért mered ott vigyázzállás-
ban az ismeretlen világ közepén, miközben rá-
szitál, és lassan belepi a hó. M. Horváth József
hamar széteső visszafogottságával pontosan
jellemzi a vajszívű zsarnok gyomorforgató figu-
ráját. Alakításában a Herceg szelíd és megértő
uralkodó - nagylelkűségének azaz alapja, hogy
ezek a saját beleikben turkáló, pityergő hipo-
chonderek nem jelenthetnek rá nagy veszélyt.
Bajcsi Lajos szeppent Rudolfja nem érti, hogy

került egy Delacroix-képről ezek közé a handa-
bandázó véglények közé. Dimanopulu Afrodité
Laurája félművelt, hiú nő, akinek ugyanakkor tel-
jes joggal van elege abból, hogy minden férfi,
akivel megismerkedik, rögtön azzal áll elő:
menjen el vele valahova messze, „vadonon,
árkon, berken át, egészen a csermelyig, ahol a
hold világol". A darab legszellemesebb része
Laura és a Költő erkélyjelenete, amikor Mrožek
a kölcsönös frusztráltságon alapuló „modern"
párkapcsolatról nyújt mulatságosan kegyetlen
képet.

Mrožek akkurátus utasításokat ad a díszletre
vonatkozólag, melyeket Szegő György nagyjá-
ból be is tart. Eszerint a térnek két szintje van,
ahogy a szimbolikus történetet is oszthatnánk
romantikus reminiszcenciákra és groteszk
stíluselemekre, üres gondolatiságra (ez a szín-
pad szintjén folyik) és még üresebb érzelmes-
ségre (ennek szintje a galéria). Ez a kifundált
jelképiség (például, hogy Rudolf palástjának
melyik színű felét használják bizonyos
helyzetek-ben) nem juthat túl nagy szerephez. A
fényjátékok is csak a parasztok leválasztásánál
nyernek értelmet, egyébként zavaró, funkciótlan
effektek.

A rendező, Lengyel Pál kihúzta az önismétlő
frázisokat, így próbálva csökkenteni a jellemek
és a helyzetek szájbarágós konkrétságát. Arcvo-
násokat próbált vésni az irodalmi sztereotípiák
maszkjaira, és az előadás legjobb pillanataiban
ezt meg is oldja, ám a darab elemző allegorikus-
sága így is uralkodó maradt. Puszta vitairatként
azonban nem elég érdekes ez az anyag, kritiká-
ja, amellyel hatni tudna, elkésettnek tűnik. Ma-
napság nem az öngerjesztő apátia a legfőbb baj,
hisz mindenki buzog, lót-fut, ügynököl, privatizál,
szavaz és átképzésre jár. Lehetséges, hogy a
felszín alatt megmaradt a döglött tunyaság, de a
darab nem igazából a passzivitás, hanem a pasz-
szivitás felvállalása, sőt fitogtatása, megideolo-
gizálása ellen emel szót. Az önfeladás divattá

emelése a hatalmi manipuláció bevált eszköze
- figyelmeztet Mrožek ebben az előadásban.
Kissé tán megkésve. A stílusbeli eldöntetlensé-
gek és a szerkezeti egyenetlenségek is azt mu-
tatják, hogy ennek a darabnak ma inkább csak
kuriózumértéke lehet. Ha Lengyel Pál a mulan-
dóság összes salakját kiégette volna az anyag-
ból, félő, hogy nem sok maradt volna meg belőle
a végén. Ami a darabban máig érvényes, arról
Mrožek egyik Levélkéjében így ír: „Már rég nem
mondják: szomorúság. Azt mondják: depresz-
szió. (...) Depresszióval az orvoshoz kell menni.
Csak a szomorúsággal szabad az Úristenhez
fordulni. Íme, a különbség."

Kint

Az a bura, amely Mrožek modelldrámáira rábo-
rul, hasonló ahhoz, amely az elmúlt évtizedek-
ben a szocialista országokat elszigetelte az em-
beri boldoguláshoz méltóbb feltételeket nyújtó,
szabadabb világtól. Ebből a burából tört ki '63-
ban Mrožek, hogy kintről visszatekintve megal-
kossa az Emigránsokat, életművének eddigi leg-
mélyebb, legszebb darabját.

AA (Fülöp Zoltán) fekszik a priccsen, orrhegy-
re tolt szemüveggel egy könyvet lapozgat, feje
mellett a kis Szokolból recsegve szól Hándel
Messiása. Talán egy perc is eltelik így, mikor nyí-
lik az ajtó, és a pinceszobába XX (Czintos Jó-
zsef) robban be, fülig érő szájjal, toprongyosan
ficsúros öltözetben. Az idilli semmittevés stati-
kusságát szétzúzza ez az elementáris lendület.
AA megpróbál nem venni tudomást erről, de XX-
ből kikívánkozik hódításának története, amit a fő-
pályaudvarról hazafelé ötlött ki. AA ekkor kap-
csolódik be a játékba, hiszen végre azt teheti,
amihez a legtöbb affinitása van: leleplezhet és
kioktathat. Ettől kezdve marad ez a felállás: XX
tesz vagy eltervez, kimond vagy elhallgat vala-
mit, és AA ezt nevelő vagy tudományos célzattal
kielemzi.

A képlet ezúttal sem túl bonyolult: az entellek-
tüel és a melós, a disszidens és avendégmunkás
kényszerűségből (mert így olcsóbb) közös odú-
ban vegetál valamelyik gazdag nagyváros fene-
kén. A dráma megmutatja, hogyan tudják elvisel-
ni egymást ebben a fülledt együttlétben, amely-
be őket nemcsak a négy fal, hanem a hagyomá-
nyok, emlékek és a közös nyelv is összezárják
(XX csak az anyanyelvét beszéli). Személyes
tárgyaikon kívül itt semmit sem érezhetnek a ma-
gukénak, s kilépve az idegen és értetlen
külvilágba, ők maguk válnak idegenné: otthon
csak a másiknál, a másikkal vannak, a másik
nélkül tökéletes lenne a kirekesztettségük. Ilyen
fokú függőséget mindenképpen nehéz elviselni,
hát még akkor, ha az összezártaknak egyetlen
közös gondolatuk, vágyuk vagy szokásuk sincs.
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A rendező, Bérczes László legnagyobb érde-
me, hogy valós élethelyzetté tudta alakítani a
konstrukciót. Mivel a darabban nincsenek térbeli
és időbeli ugrások, megkereste az intenzív
együttlétben eltelő másfél óra természetes rit-
musát, bekalkulálta a cselekvésekés jelenségek
valós idejét (például míg felforr a teavíz), érezhe-
tően nem kijelölte, hanem kivárta a csendeket,
meghúzta AA tudálékos eszmefuttatásait: en-
nek köszönhetően a naturális térben (díszlet:
Tarczy István) realista eszközökkel bemutatott
mű végképp elvesztette modelljellegéből fakadó
irodalmiasságát. Ez elengedhetetlen volt ahhoz,
hogy az író távolságtartó-elemző attitűdje ne ra-
gadjon ránk át, és az előadást hús-vér emberek
sorsdöntő játszmájaként tudjuk megélni. A da-
rab koreográfiája tulajdonképpen afféle macs-
ka-egér harc; affektált fölénye és zárkózottsága
ellenére mindig AA kezdeményez, provokál s
csal csapdába - míg a végén az ő feddő ujján
kattan az egérfogó. Ha XX-en múlnék, jól
megteázna, megvacsorázna és lefeküdne
aludni. A da-rab sok kis belső jelenete ötlettől
ötletig, provokációtól provokációig tart. A
jelenetek feszültsége azon múlik, hogy az előző
állapotból hitelesen következik-e az a reakció,
amellyel az XX-t ját-szó színész AA kihívásaira
válaszol. A sűrű váltások nagy feladat elé állítják
a színészt, hisz minden ezen az egy pillanaton
áll vagy bukik - s részben ez az oka, hogy a
szatmárnémetiek elő-adása élesen
elválasztható módon remek és semlegesebb
részekből áll össze.

Hiába van az XX-et alakító Czintos József
vállán ekkora teher, lubickol a szerepben,
könnyed és színes, s egyszersmind végig
szigorú ellenőrzés alatt tartja magát. A darab
elején bohókás dromedár, nevetünk rajta, ahogy
a Halleluját dudorászva lyukas zokniban szalad
feltenni a teavizet. Aztán egy froclizó kérdésre
hirtelen nagyon komolyan azt mondja: „Nem."
Erre AA meghátrál, de nemcsak azért, mert a
színész ezt az instrukciót kapta, meghátrálnánk
mi is, ha ott állnánk. Ennek a csupasz „nem"-
nek nagyobb a súlya, mint AA tíz
körmondatának együttvéve. Tisztelni kezdjük
XX-et, pedig Czintos minden hibáját
megmutatja: elfogult, korlátolt, alamuszi,
zsugori... És mégsem vitathatja el tőle senki naiv
bizalmának tisztaságát, sorsának végzetszerű
tragikumát. Ezért érezzük piszokságnak, hogy
AA, a maga felesleges igazságaival, ennyire
megcincálja. Fülöp Zoltán ugyanakkor megmu-
tatja, hogy AA-t saját maga előtt is gondosan pa-
lástolt önutálata teszi ilyen brutális moralistává.
Magabiztossága csak arra jó, hogy eltakarja azt
a z ismeretlen forrásból származó remegést,
amely lassan elborítja egész lényét.
Pszichologizálása itt csődöt mond, beszélhet azt
és annyit, amit és amennyit akar, a lényeg,
hogy úgy érzi magát, minta megvert kutya.
Ezért Fülöp olyan-kor jó, amikor a
bensőségesség ritka pillanatai

ban (például a dulakodás után, az újévi koccin-
táskor) számot adhat erről a titkolt riadtságról, s
pózaiból kibújva hálás tud lenni azért, hogy van
még ember, aki hajlandó vele egy levegőt szívni,
leheletével átmelegíteni cellájának zimankós
magányát. Az viszont kár, hogy az értelmiségi
kliséit klisékkel mutatja meg, s gyakran fűz feles-
leges mimikus kommentárokat az egyébként is
világos helyzetekhez.

Az előadás inkább finomságaival, atmoszferi-
kus teltségével él, a „nagy drámai pillanatok" ki-
lógnak, függelékként hatnak: a tűzlétra, ahova
XX fel akarja kötni magát, eleve kiesik a látószö-
günkből, a gyilkossági kísérlet és a pénz össze-
tépése pedig olyan harsány teatralitást képvisel,
amit az alkotók mintha kelletlenül illesztettek vol-
na ebbe a rezzenésekből, pillantásokból, megló-
dulásokból és kifulladásokból összeálló cizellált
közegbe.

Ottjártamkor épp nem volt fűtés a színházban,
de ez a ruhatárosokon kívül szemlátomást senkit
sem zavart. A nagykabátban üldögélő nézők azt
is láthatták, hogy a falikútból nem jön több víz, és
AA nem tudja megfőzni a teáját. A darabbéli pöf-
feszkedő nagyvárosban ez a gikszer - miként
az áramszünet is -- nyilván az ünnepi felfordulás
számlájára írható, Szatmárnémetiiben azonban
a magasabban fekvő lakások lakói naponta ta-
pasztalhatnak ilyesmit, meleg vizet meg egyéb-

Czintos József (XX) és Fülöp Zoltán (AA) a szat-
márnémeti Emigránsokban (Bérczes László
felvétele)

ként is csak minden másnap, reggel hattól nyol-
cig kapnak. Szilveszter napján, éjfélkor XX kap-
kodva keres egy adót a Szokolon, de az annyira
recseg, hogy nem lehetünk biztosak benne, va-
jon a Himnusz hangjaira húzza-e ki magát végül.
Bérczes a kínálkozó lehetőségek ellenére sem
használja a színpadot szónoki emelvénynek, a
történetre figyel, és a benne lélegző-fuldokló em-
berekre, s arra kérdez, hogy nyújthatunk-e még
egymásnak menedéket, avagy a bizalmatlan-
ság, az önáltató egoizmus emigrációjába szám-
űzzük magunkat, és a másikat kirekesztve kívül
rekedünk mi magunk is.

L é g ü r e s t é r b e n

A veszprémi Latinovits Zoltán Játékszín előadá-
sában AA márkás cigarettát szív, ötcsillagos ko-
nyakot csap az újévi asztalra, a pincelakás sem a
pokol valamelyik bugyra, hanem alulbútorozott,
de tisztes garzon, amelynek egyetlen furcsasá-
ga, hogy a plafon helyén sterilen csillogó, hamu-
szürke csövek futnak (játéktér: Perlaki Róbert).
Ezek az emberek nem vegetálnak, nem a pénz-
szűke nyomja őket ilyen mélyre. Mintha csak
átutazóban lennének, nem lakják be a teret, ki
sem pakoltak bőröndjükből, nincsenek elöl
csecse-becsék, fényképek, a mindennapi élet
kellékei, mindent betölt az ideiglenesség érzése.
Ezt erősíti távolságtartó magatartásuk is, mintha
a másik csak alkalmi lakótárs volna, akinek
jelenlétét ideig-óráig el kell viselni. Nincsenek
függésben, legalábbis ezt akarják maguknak
bebizonyítani;
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Benczédi Sándor (XX) és Sashalmi József (AA)
a veszprémi előadásban (Ilovszky Béla felvé-
tele)

ebből fakad ellentmondást nem tűrő magabiz-
tosságuk. Sashalmi József (AA) egy pillanatra
sem esik ki a kotnyeles intellektuel szerepéből,
Benczédi Sándor (XX) pedig öntudatosan dacol
ezzel a kacifántos fölényeskedéssel. Nem érti,
hogy mit akar tőle a másik, és nem is akarja meg-
érteni: dolgozik, kuporgat, tervez, a dolgok men-

nek a maguk útján, a többi nem érdekli. A más-
ság idegesíti őket egymásban, AA-t XX állati
igénytelensége, XX-et AA töprengő passzivitá-
sa, amit ő lustaságnak tekint. Merevségükkel és
elszántságukkal körülbelül egyenlő erőt képvi-
selnek, ezért törvényszerűen állóháború alakul ki
köztük, mikor egymás torkának ugranak - ez
pedig eleve nem tesz jót az előadásnak. Agresz-
szivitásukkal sikerrel védik egyéniségük om-
ladozó bástyáit, titkaik titkok maradnak, nem ke-
rülnek olyan kutyaszorítóba, hogy ki kelljen adni-
uk magukat egymásnak - s így nekünk.

A veszprémi színház színésze, az Emigrán-
sokkal első rendezését jegyző Fazekas István
képtelen volt felbontani azt a héjat, amely masz-
szívan védi a figurák személyiségét. Csak a fel-
színt láttuk, a történetet, amit a mindig azonos
köröket futó, kissé tanácstalannak látszó színé-
szeknek nem sikerült hitelesíteniük. A gyilkossági
és öngyilkossági kísérlet, a kibékülés, az ösz-
szeomlás inkább dramaturgiai trükköknek, mint-
sem az előzményekből szervesen következő re-
akcióknak tűntek. A szünet sem tett jót az elő-
adásnak, igaz, nem volt meg az az ív sem - leg-
feljebb valamicske lendület -, amit meg lehetett
volna vele törni.

Statikusságával, szenvtelenségével az elő-
adás elsősorban nem a kitaszítottságról, hanem
egy belső átmenet skizofréniájáról szól. Ez a két
ember már nincs annyira kiszolgáltatva környe-
zetének és egymásnak, hogy a túlélés érdeké-
ben a kettőjüket elválasztó szakadékot legyűrni
kényszerülne. Nem lehetnek vigaszai egymás-
nak, mert nem merik bevallani, hogy vigaszra
szorulnak. Lazul a szorítás, lassan elmosódik a
kinn és benn, és ezzel egy időben eltűnik egy illú-
zió: az, hogy van „odaát", hogy van hova haza-
menni, haza, ahol minden más, ahol légypapír
lóg a csilláron, és a családi ebéd lelkes zsivajá-
ban varázsütésre szétfoszlik az idegenség. A zá-
róképben XX részegen horkol, AA a másik sarok-
ban takarója csücskét harapdálva sír. Úgy tűnik,
a szabadság, amely AA-nak a szellemi, XX-nek
az egzisztenciális függetlenséget jelenti, semmit
sem oldana meg. Az idegenség nem helyhez kö-
tött, az idegenség stigma, amelyről egy-egy
meghitt pillanat tűnékeny biztonságában lehet
csak megfeledkezni. Ebben az előadásban ilyen
pillanatot még elvétve sem találni. Csőlátásban
szenvedő, durva és érzéketlen papírfigurák
nyüstölik egymást két órán keresztül. Veszprém-
ben a darab bőbeszédűsége ellenére is néma
maradt.

Sławomir Mrožek: A pulyka (egri Gárdonyi Géza Szín-
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Fordította: Kerényi Grácia. Díszlet: Szegő György m.
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