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Mit is csináltam aznap?
Elmentem egy külvárosi étterembe, és
a vele határos grundon Szilágyi Lenkével
fotóztattam magam a pécsi műsorfüzetbe
- igyekeztem írós pózokba vágni magam (szivar,
szemöldök), miközben a legújabb Szomjas-film
forgatásán (Lenke a standfotós) a levegőbe
szállt egy gázzal telt disznó és szétrobbant.

Utána egy körúti szállodában találkoztam egy
Seattle-ből jött úrral, aki a Lulut, Figarót, Ödön
von Horváth-ot és Kroetz-öt fordította amerikai-
ra, és meglepően hibátlan németséggel keverte
meglepően választékos angolságát.

Majd a lakásán, néhány kivételezett személy
társaságában, meghallgathattam Kurtág
Györgynek Monyók Ildikó számára írt (és két he-
te Bécsben bemutatott) legújabb művét: egy tíz-
perces darabot Beckett Sámuel legújabb szöve-
gére (What is the word). Kurtág még nem elége-
dett, de engem gyomorszájon vágott. Minden
hangot külön hallani fájni.

Utána feltaxiztam a kiscelli múzeumhoz, és a
kápolnában megnéztem a Mechanikus naran-
csot.

Itt kéne abbahagyni.
No, nem azért, mintha nem tetszett volna, bár

sok minden nem tetszett benne, de az egésszel
úgy voltam, minta legtöbb Csizmadia-rendezés-
sel; kellően zavarba ejtett ahhoz, hogy utólag ne
higgyek közvetlen hangulataimnak - utánam
nyúlnak és nyugtalanítanak ezek a rendezések,
a „rosszabbja" is.

Ha itt abbahagynám, és beérném a tény
rögzítésével, hogy láttam az előadást, most
elmond-hatnám, hogy másnap este
(szombaton) az Orchestra Luna
búcsúkoncertjén (Kamondy Ágnesnek, a
színésznőnek és nagyszerű színházi zenésznek
is a koncertjén) vehettem rész t - igényes,
gazdag, tömény zene: Kamondy törékeny volt,
kemény, sápadt, haja rómaiasan kemény
fürtökben állta fején, dísztelen szép fekete ruhá-
ban állta színpadon, nagyobb lett önmagánál, s
ez nem ért váratlanul. hisz semmi sincs ebben a

Burgess-Márton: Mechanikus Narancs
(a Budapesti Kamaraszínház produkciója a
Kiscelli Romtemplomban). Görög László (Alex)
és Bor Zoltán a Mechanikus narancs egyik
jelenetében

holdzenében, ami ne valódi szenvedés, végigélt
tudás gyümölcse volna.

De vissza a kápolnába.
Már ott kezdődött, hogy zavarba ejtően sok

véleményt hallottam az előző napi premierről: ki
állt fel a szünetben, ki rajongott; ki kifogásolta, ki
hiányolta a kegyetlenséget; ki mit gondolta Már-
ton-féle szövegkönyvről, a Pierrot-féle zenéről, a
Pauer-féle díszletről, a Károly körúti, Kulich és
Kálvária téri színészekről, a sztárokról, a közle-
gényekről, és a semmibe ugrást kamikaze-ott-
honossággal végrehajtó Csizmadiáról; valamint
azt is tudtam, hogy írni fogok róla, ami eléggé
megnehezíti az ember helyzetét, mert feltett
szándékom az volt, hogy akkor is írok, ha netán
nem tetszik (pedig ez ellentétes eddigi krédóm-
mal, mely szerint engem csak az inspirál, ami tet-
szik), mert lassacskán meg kell tanulnunk nem-
tetszésünket is formásan, beleérzéssel, vérző
szívvel artikulálni.

De ez az előadás nem nemtetszett. Nemis ha-
gyott közömbösen. Nem mondom, hogy felka-
vart, ahhoz túl sokat tudok a műről, a filmről, a re-
gényről, túl sokáig kacérkodtam a gondolattal,
hogy magam is írok belőle valamit. Így hát most



▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

Alex barátai a Mechanikus narancsban:
Reisenbüchler Sándor (Dim) és Grosszmann
Péter (George) (Sárközi Marianna felvételei)

azzal kezdem, hogy le a kalappal Márton előtt.
Nem elsősorban a mű szerkezetéért, amiben
vannak dramaturgiai hiátusok, hanem azért a
szabadságért, amivel egy nyomasztóan öntör-
vényű regény és film után (sziámi alkotá-

sokról van szó, összenőttek az időben) valami
gyermeki nonchalance-szal tudott új irányba el-
indulni, elfogulatlanul és (határozottan állítom)
ártatlanul a saját nyelvén megszólalva a zűrza-
varról, a hatalomról, a mocsokról beszélni, olyan
dalszövegeket írni, amikben kényes egyensúlyra
lép a banalitás a mindentudással. („A tejzamat
az finom íz... sok-sok csavargó szeszkazán...
szemeteskukák adnak tartalmat a létnek... mű-
veld a tilost... a világtól hányok és vérzem...

adok a földnek..." stb.) Az obszcenitások
infantilizálódnak, aminek köszönhetően az
előadáshoz ténylegesen szükséges színészi
energiák szabadulnak fel (falusias
könnyedséggel rikkantható az ajakéjlakulácicijó,
elcseszfosfaszpinupicsulójalásitottát,
picsángos pinusítvány, basszafassza stb.), de
mindez nem kergeti arcunkba a vért (nem is ez a
cél), ám ugyanez az eljárás egy másik kulcsszó
esetében - macskakaó, ami mondjuk a crack (a
legolcsóbb, legbrutálisabb kábítószer)
szinonimája lehetne, leginkább rajz-
filmfigurákhoz illő találmány, lásd Frakk és a
macskák - inkább lefokozás. Olykor már annyi-
ra szubtilis és „nyelvi" itta nyelv, hogy elvész be-
lőle az erő, üresen száll tova: az elektromosan
gerjesztett hangerő, a gesztusok nyersesége, a
térben ide-oda mozgó játék nem kedvez a cizel-
lált poénoknak („történelem - zuztánalom" stb.).
De a szavak testével való játék, ahogyan
megcsonkított szavak új értelműen, kentaurként
folytatódnak a kifejezésben, a másik szájában,
az teljesen, összetéveszthetetlenül mártoni, si-
kerrel helyettesíti Burgess orosz szószedettel el-
látott tömény álnyelvét.

Pauer tere ebben az állítólag soha fel nem
szentelt kápolnában, mondhatni, jól működik:
középen a négy fehérre mázolt kuka által határolt
fekete dobogó; jobbra fent egy oszlopok közti,
meredek lépcsőfordulóval megközelíthető fülke,
a főhős, Alex lakása; vele átellenben, szintén
fent, az Író otthona, vetített, életnagyságnál na-
gyobb könyvespolccal; alatta a nyitókép bárja,
majd később a börtön, és végül az orvosi labora-
tórium. A rideg, fekete-fehér sterilitással párosu-
ló szüntelen veszélyérzet jó kiindulópont (állan-
dóan féltettem a színészeket a lezuhanástól, kü-
lönösen a vakmerő Derzsit - végül Safranek zu-
hant le, kaszkadőrmód, egy véres szőnyegbe
kapaszkodva), a díszlet egyszerre sugall operai
távolságot és nyers-naturális közelséget. Ám a
kettészelt nézőtérközepi pást túl determiniszti-
kus, a „lakófülkék" túl szűkek: a koreográfiát nem
inspirálta eléggé a kényszer, és ennek következ-
tében sem az intim közelség, sem a nagy távol-
ságok előnye nem érvényesül. Azt a színházi va-
rázslatot, hogy a „nagytotálban" is „premier
plánban" látom a színészt, mert „vele vagyok", itt
technikailag, videofelvevő és projektor segítsé-
gével állítják elő: Alex kitágult szemeit, miközben
le van kötözve a műtőasztalra, hatásosan vetítik
elénk (ám ez direkt idézet a Kubrick-filmből).
Mintha a díszlet fele készült volna csak el, mintha
nem „lakta volna be" a teret igazán a produkció.

A fentebb említett Csizmadia-talányt egy kép-
pel tudnám illusztrálni. Az Író feleségét George
és Pete (Einstein és Shakespeare maszkjában)
szadista kéjjel göngyölik ki a ruhájából, ő a szín-
pad közepéig, az orrunk elé forog szipogva, ha-
lálos rémületben, és ott „megerőszakolják".
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Hogy úgy mondjam, ez a megerőszakolósdi is
hagy maga után némi kívánnivalót, túl jól látom,
hogy mi nem történik - ámbár, mivel afféle ze-
nés darabról van szó, ahol a playback-zenét és a
behangosítást az orrom előtt végzi négy csöndes
technikus a horzsoltan megvilágított téglafal
alatt, valamint a fejgépek kezelőinek feje bukkan
fel egy-egy reflektor fölött, és hőseink egyetlen
avatott mozdulattal igazítják nyakukról, vállukról
szájuk elé a mikrofont, mint diszpécserek vagy
pilóták, olykor futás közben, mikor énekelni kez-
denek, a naturalizmus, amit a történet és a szö-
veg látszólag implikál, mégis stílustörés volna.
De a megerőszakolt nő elhagyott teste ott hever
előttünk a négy fehér kuka által behatárolt fekete
dobogón (a kukákra, ha jól emlékszem, az
előadás eleje táján sprézett a PA DÖ DÖ együt-
tes stilizált ivarszerveket), ott hever a fejére csa-
varodott fehér selyemruhában, és ekkor valame-
lyik narancsfi felkap egy távolabbi kukát, és
ráönti a mozdulatlan nőre annak tartalmát, pár
kiló narancsot, amit a fiúk vad hujjogással
széttapos-nak. Aztán eltűnnek a sötét
éjszakában: marad a mozdulatlan test a
narancsroncsok közt, a hideg fényben: a
narancsokból, ahogy rátapodtak bakancsaikkal,
sugárban fröcskölt szerte a nedv. Ehhez a
képhez, melyhez hasonló erejű képek sokasága
kellene, látszatra bármilyen könnyűnek tűnik,
nem is olyan egyszerű eljutni. Csizmadia minden
eddig általam látott rendezésében jelen van ez az
elem: a szépséghez csak a szépség
bepiszkolásán, a gyengédséghez a brutalitáson
át, a formához a formátlanságon keresztül jutunk
el: de hogy ne ennyire kézenfekvően és
dialektikusan fogalmazzak: a megformálás
mindig a legközvetlenebb fizikalitás, testek
összeütközése (dörzsölődése, tapadása, nyála-
inak keveredése stb.) révén születik meg, akkor
is, ha a szövegben, mondjuk, alsóházi urak ülnek
kandallótűz és délutáni teájuk mellett. Hozzátar-
tozik még egyfajta gyorsaság, erőszakosság,
éles fények expresszionisztikus használata, és
némileg Brechtre emlékeztető pontos hányave-
tiség. Végül is bármi megtörténhet - ezt sugall-
ja, nem a történet, hanem a forma -, bármi meg-
történhet, mert önmaga ellen kijátszható. A for-
ma ilyetén kifordítása nem mindig működik a ha-
gyományos színházban (Bob Wilsonnál igen,
mert minden feltételt ő szab meg), mert vannak
mondatok, amiket csak évezredes szabályok fi-
gyelembevételével lehet jól elmondani. Kisugár-
zó életmű mintha nem állna össze - erő, érzéki-
ség, zabolázhatatlan fenegyerekség igen. És ez
jó. Gesztusai mindig tágítanak valamit a színház
egyáltaláni lehetőségein. És ez nem kevés.

A színészeket vagy elgázolja az ilyen munka,
vagy talpra segíti, itt helyt kell állni, ha táncolni
tudni nem is muszáj. Mivel epizodikus a szer-
kesztés, epizódszereplők előnyben. Kegyetlenül
sok dolga van a főszereplő Görög Lászlónak, be-

csületére legyen mondva, talpon marad, holott
alig van mire támaszkodnia, mibe kapaszkodnia,
de Malcolm Macdowell charme-ja rá is átsugá-
roz. A nagy szám egyébként, természetesen, és
színészeket megszégyenítő módon, a Miniszter-
asszonyt játszó Kovács Kati -- egyrészt neki
vannak a legjobb számai, másrészt gyönyörű a
bokája, tiszta a tekintete -, a mulatságos söré-
nyű ellenzéki kórus felkötheti a fehérneműt: a
tapsot a Miniszterasszony aratja le.

Molnár Gál Péter újította fel mostanság a szí-
nikritika ama régi jó szokását, hogy színészeket
vezetéknévvel, illetve egy „jó volt még" vagy „tűr-
hető" mögé listába szedjen. Nekem tulajdonkép-
pen tetszik ez az ódon fordulat, de itt most nem
élnék vele: ahol én ültem (második sor közepe),
csak azt láthattam, hogy mindenki derekasan
tette a dolgát a szinte rögtönzött feltételek között,
„idegen pályán".

A szörnyen összefércelt Alex, akiből még ki-

Csehov színművének cselekményét
Kosztolányi Dezső és Háy Gyula fordításának
felhasználásával magyar
környezetbe helyezte: Nagy András" 99 -
olvasható a színlapon. Az ilyesfajta
beavatkozások elég ritkán szoktak jelentős
eredménnyel járni, egyszerűen azért, mert egy
orosz (angol, cseh stb.) remekmű az eredeti
nyelvétől, miliőjétől, utalásrendszerétől függet-
lenül eleve megfelelő (azaz: teljes) mértékben
magyar, dél-afrikai vagy dán is, mivelhogy a
nagy alkotások lelke világlélekként dobog. Per-
sze akadnak a részleges vagy teljes átigazítás-
nak öntörvényű, felejthetetlen példái is. Ilyen volt
nemrég éppen a Valahol Oroszországban, a Je-
les András-féle kaposvári Három nővér-változat.
Sajnos Kapás Dezső évtizede érlelődő
elképzelése, Nagy András textusa, a
Játékszínben meg-valósult Magyar három
nővér-előadás minden összetevője nélkülözi a
nagyvonalú, koncepciózus radikalizmust. Ezt a
darabot már nem Csehov írta, Nagy András
viszont még nem írta meg. Lebeg valahol a múlt
századvég Oroszországa és Magyarországa
között: „benne van a levegő-ben", de alig-alig
van „rajta" a színpadon.

lógnak a gumicsövek, végigtámolyog a pályán,
míg a kórus a szelíd lelkű (magyar) szerző gon-
dolatát üvölti a pofánkba:

A barikád kopjon küszöbbé
Amit az erkölcs megtalál

Azt nem lehet agyonhallgatni többé.
Valóban.

Anthony Burgess: Mechanikus narancs (A Clockwork
Orange) (Budapesti Kamaraszínház).
Színpadi változat: Márton László. Zene: Pierrot.
Díszlet: Pauer Gyula. Jelmez: Békési Rozi. Mozgás:
Virág Csaba. Dramaturg: Bőhm György. Rendezte:
Csizmadia Tibor.
Szereplők: Görög László, Reisenbüchler Sándor,
Grosszmann Péter, Elek Ferenc, Kovács Kati, Safra-
nek Károly, Prókai Annamária, Falussi Mariann, Lang
Györgyi, 0. Szabó István, Málnai Zsuzsa, Derzsi Já-
nos, Jakab Csaba, Kassai Károly, Eszes Sándor, Holl
János, Harangozó' György, lllyés Mária, Somfai Éva,
Mihók Éva.

Moszkva helyett Pest, Puskin helyett Petőfi,
Balzac helyett Kossuth, orosz 1896 helyett ittho-
ni millennium - ebből kiformálódhatna a színre-
vitel új eszméje, ha nem puszta külsőségként
működne az egész, illetve legalább külsőség-
ként működne. Szlávik István azonban rosszul
áttekinthető, jellegtelen, a pénzszűkére is utaló
térrel csúfolta meg azt a pazar díszletet, amelyet
(több összehasonlítás nem lesz) 1985-ben a Ka-
tona József Színház Három nővéréhez tervezett
(azt kell hinnünk például, hogy a Csebutikinből
Csetnekyvé lett katonaorvos a pincében la-
kik...). Szende Bessy (Anfisza-Boriska) öreg
dajkaként úgy tipeg, ahogy száz évvel ezelőtt
nyírségi szálák és kis kormányzósági városok
színésznő-matrónái egyformán tipegtek; Szilá-
gyi István (Ferapont-Mihály, öreg szolga) az ócs-
ka mentéjével és a tájszólásával idehaza van, de
nincs körötte világ, amelyben ő éppen az a senki,
aki; s hogy ne csupán epizodistákat említsünk:
Szoboszlay Sándor - a katonaorvos - mit sem
törődik azzal, hogy neki ebben az átültetésben át
kellene ülnie, és hamisítatlan eszközei beveté-
sével hamisítatlan Csebutikint kelt életre (részeg
monológja, nagy kézsikálási jelenete, amelyben
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