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ben nem partner; ő az első percben készen hoz-
za a büszke, komor nemes ifjat, s ezt a hangot
tartja ki a befejezésig, a cselekménytől alig hábo-
rítva. Lisette-ként Sajgál Erika ismét más típusvi-
lág, más színészi eszköztár: a párizsi kokott a
pesti Broadway tájairól nézve, a néhány évtized-
del ezelőtti olcsóbb bulvárszínház stílusában. És
ismét más világa főiskolás Tóth Gáspár András
mint Pasquin: garabonciásba ojtott hippi, tagad-
hatatlan sármmal és mozgékonysággal, de a da-
rabhoz kevéssé illő felhőtlen derűvel. Balázso-
vits Lajos a manipulátor Orgon úr személyében
igazi „kedélyes atya", bursikóz, szeretnivaló és
jelentéktelen; láthatóan egyetlen másodpercre
sem okoz neki gondot, hogy a csapda, melybe
szeretett leányát csalta, netán maradandó sérü-
lést is ejthet.

Koncepció, bárha csak részkoncepció van vi-
szont jelen Gálffi László Mariójában, ami várható
is volt, végtére nem véletlenül hívtak erre a vi-
szonylag jelentéktelen szerepre neves vendég-
művészt. Gálffi valóban formátumos: Mariója
macskaszerűen hajlékony, alattomos és kegyet-
len, továbbá jó adag szenvelgő narcizmussal
rendelkezik, amellett művészlélek, akinek a má-
sok szenvedése csak nyersanyag. Egy ilyen ér-
telemben végiggondolt és átvilágított előadás-
ban még a helyén is lehetne, itt azonban öncélú
toldalék ez a szerepfelfogás; ha nem tévedek,
Gálffi egy picit el is játssza ironikus különvélemé-
nyét. Mellékesen említem, hogy Silvia testvéré-
nek azért túl idős már; az ilyen korú férfi általában
már nem szokott az apai háztartásban élni. Para-
dox módon a szerep nem is igazán fiatal legényre
szabott, az intrikus-rezonőr nem ebben a gene-
rációban terem; alighanem helyesen döntött an-
nak idején Valló, amikor a fivérből még fiatal
nagybácsit csinált.

Egészében az előadás, Simon Balázs semle-
gesen dekoratív színi keretében, zökkenőmen-
tesen sorol be a Várszínházban már annyiszor
megélt feledhető esték közé.

Utóiratként néhány szót a műsorfüzetről, főleg
a hátsó borítójáról, ahol „MUNKATÁRSAK" fej-
léc alatt ötvenegy, a közönség számára ismeret-
len név olvasható, megfejthetetlen sorrendben,
munkakör megjelölése nélkül. Ha általában a
színház munkatársai - vajon miért csak ők sze-
repelnek itt, miért nem az egész társulat? Ha az
előadás munkatársai, miért nem tudható meg, mi
volt a részük az előadás létrejöttében? Ha vi-
szont - ami persze képtelenség, de a formállo-
gikának a leginkább megfelelne - a műsorfüzet
munkatársai, jobban is odafigyelhettek volna ők
ötvenegyen; akkor talán nem csúszik a
Comédie-Française írásmódjába a kelleténél
hárommal több hiba; „A darab bemutatói
Magyarországon és külföldön" összeállítás
címébe beszúrják

a „XX. századi" jelzőt, mert így az a látszat, mint-
ha a francia klasszikust Magyarországon fedez-
ték volna fel 1908-ban; s a kronológiai táblázat
közepe táján nem jelennék meg váratlanul egy
bizonyos Pierre Carlet nevű joghallgató, holott
néhány sorral feljebb még bizonyos Marivaux
született meg - a köznéző vajon miképp teremt-
sen összefüggést kettejük között? (A sorrend
valójában épp fordított; Pierre Carlet-ből később
lett P. C. de Chamblain de Marivaux.)

Újszínházszag a Tüköry utcában. (Erről a
háromháznyi közről mindenki tudni véli, hol
van, aztán negyedórányi bolyongás az estefelé
kihalt bank- és irodanegyedben, s tényleg
megtaláljuk. És - természetszerűleg -
fogalmunk sincs róla, hogy eképpen máris „rá
vagyunk hangolódva" arra, ami jönni fog.) A
Komédium: Színház a mai naphoz (vagy a Mai
Naphoz?); se a nevet, se az alnevet nem értem,
nem fontos, nem baj, szinte látom, ahogy
Verebes István, az új színház mániás papája elé-
gedetten bólogat, szereti, ha tanácstalan a kriti-
kus. Már jó.

Aztán a színházban visszafelé számozódnak
a sorok, így lesz az utolsóból első. A nézőtérről
nyílik a ruhatár, nem pedig unalmasan fordítva-
ez adottságból lett furcsaság, szintén nem baj.
Van kocsma is, üzleti színház lesz itt. Ez sem baj.

Főként akkor nem, ha az üzlet meg a színház
Mrożekkel, Taub Jánossal, Eperjes Károllyal és
Gáspár Sándorral indul; a színházavató bemuta-
tó ugyanis egy régi, finom, otthonmeleg kis egy-
felvonásos afélelemről. Amit, ha okát nem tudjuk
megnevezni, szorongásnak becézünk, s ez az-
tán igazán nem értelmiségi (netán liberális) élet-
érzés manapság, hiszen a szorongás nyelvén
jobban beszélünk, mint édes anyanyelvünkön.
Az én Dubrovnikomat lövik, nézünk össze a -
mondom - régi, de nem poros Mrożek-abszurd
fölött, s rutinosan szorongunk.

És nézzük ezt a két, kissé elrajzolt Egyformát
(Petri György szava lenne ez I. és II. úrra), amint
bevettetnek egy sötétszürke dobozszobába,
fogságba ejtetnek, ki tudja, ki által és miért, az
aj-tó bezárul, parancsokat oszt egy növekvő
fehér
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kesztyű, kezdetét veszi a sztriptíz (mert olyan
szó, mellyel a színház illeti címül a darabot -
Streap Tease -, se angolul, se magyarul nin-
csen). Kik ők, kik a rabtartók, mi az ok, a cél, a
következmény, a magyarázat, s tessék monda-
ni, hol, honnan, hová vagyunk egyáltalán - sze-
rethetnénk tudni mindezt, ha nem éppily
elhomályosított formájában lenne otthonos,
ismerős ez a helyzet. Az abszurd játéknak
nincsen drámája, csak helyzete van, az maga a
dráma, s a helyzete: abszurd. Mrożek csavar
egyet a félreérthetően kafkainak nevezett
helyzeten: a két Egyforma nem egyforma, s
mégis egyforma. Két jellegzetesen kelet-európai
típus: a belső szabadság jelszavát zászlóra
tűző hivatásos megalkuvó, s az izgága
próbálkozó. A végeredmény: két Egy-forma.

Taub János „színházi koreográfus" két kipró-
bált színészét teszi ismét próbára a csöppnyi ha-
zugságot sem elviselő térben. Módszere a régi és
bevált: itt hangsúlyos a színház, minden „ki van
találva", ami spontánnak látszik, az kiváltképpen.
Az ív határozott, a műben is, a színpadon is. A
tempó ezúttal nem gyorsul, hanem
egyenletességével tüntet: vegyük csak jól
szemügyre a félelem s reakciói minden
egyesfázisát. (Megjegyzem, ez jótékony hatást
fejt ki: mulatunk a kétféle félőn. S mi momentán
nem is félünk.)

S ahogy a színészi hazugság, a látható míme-
lés nem, a stilizáció nagyon is helyén van a tér-
ben is, a darabban is. Ezúttal bohócos az idéző-
jel, s a két színész két bohócot idéz. Eperjes
öncsaló, tömbszerűen mintázott megalkuvója
takarékosabb mozdulatokkal, súlyosabb ülés-
sel-álldogálással koncentrálja figyelmünket, s
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azért komikus, mert amit nem tesz, azt szélsősé-
gesen nem teszi. Készségesen, szolgalelkűen nem
dönt, nem lázad, nem áll ellen. Felvetett fej-jel
üldögél a dobogón, s belső szabadságát befelé
lobogtatva valójában vágtat a külső-belső rabság
felé.

Gáspár izgága, „spannolt", robbanékony.
Pattog, csapkod, ugrál, „fejjel megy a falnak", aztán
vissza is pattan róla. A figura az a bizonyos, kissé
hisztérikus értelmiségi - miközben a színész
csöppet sem hisztérikus, hanem nagyon is józanul,
kiszámítottan, célirányosan él a felfokozottság
eszközeivel. Összjáték is van, oly kicsi a tér, s oly
közel ülünk, nem is lehet másként. Az összjáték
pedig fölényesen, már-már magamutogatóan
biztonságos; ellentétes mozdulatok, gesztusok
felelnek egymásnak, hangsúlyozzák egymást;
szüntelen „alájátszik" egyik a másik-nak, meg is
engedhetik maguknak, meg a másik-nak is.

Aztán a sztriptíznek vége, mi felbóklászunk a
pincéből, s mire a kihalt járdán a kocsihoz érünk,
már úgy félünk, mint a pinty.

(Post scriptum. Az egyfelvonásos rövid. Egy
üzleti színház viszont teljes időtartamú estét kínál a
nézőnek a pénzéért. Innen a kényszermegoldás:
nagyon okos emberek mesélnek nekünk videón a
félelemről - az előadás előtt. A szándék szerint
biztos az a dolguk, hogy ráhangolja-nak a darabra
- valójában a színház mint olyan ellen dolgoznak.
Nem kell kulcs, nem kell magyarázat, nem kell
értelmezés. Ez ugyanis mind megtörténik a
színpadon - később.)
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