
maga után..." - mondja Marie, mikor határt be-
járó kísérletei után világossá válik, hogy ezt a te-
ret nem képes Olaffal megosztani. „Minden kez-
det visszhang" - írta Strauss a Beginnlosigkeit-
ben, valaminek a kezdete, a valakivel megoszt-
ható világ lehetőségének felmérése érzetek,
emlékek, alig visszhangzó hangok magnetizáló
vonzásában, amit pedig kimondanak, amit elme-
sélnek, az csak később s legritkábban a dialó-
gusban tárul fel. „A hang eloldhatatlanul össze-
kapcsolódott a memóriával, az abszorbeáló em-
lékezettel." (Strauss) „Miért meséli el...", miért
vetődik fel mindannyiszor, halljuk-e ezeket a
hangokat, hagyjuk-e visszhangzásukat emléke-
zetünkben, legalább annyit, hogy miért ez a tó-
nus? Elég ez tragédiának!

Talán nem több ez a darab, minta Marie laká-
sába beköltözött Olaf képessége, hogy a végig
nem mondhatót megidézze, hogy felidézze lát-
szólag értelmetlenségbe futó „beszélgetésük-
nek" az „előtt"-jét, és mindazt, ami a pillanat, a
kettejük esetleges összetartozásáról megho-
zandó döntési pillanat elmaradása után követke-
zik. Így vagy másként - csak a visszaidézett
hangok nem egyértelműsíthető többpólusúsága
az a világ, amit másokkal megosztunk. Várakozni
a hangra, mely már nem enged kitérést, talán
mindhiába. Létezés egy sokpólusú gravitációs
térben, ez Botho Strauss művének lényege, a
„gravitáció" széttartó jelentésgazdagsága értel-
mében, mely szerint a létezés a teher viselése, a
megterhelő elviselése, és egyben megőrzése a
méltóságnak. A hang, a bennünk visszacsengő
hang, saját egykor kimondott szavaink és mások
hozzánk intézett mondatai segítenek minket, vá-
rakozókat abban, hogy helyet leljünk a térben.

Foucault idézi fel egyik, 1967-es Más helyek
című előadásában a dél-amerikai falvak egyik
szokását: a földművesek házának volt egy ré-
sze, egy szoba, ahová az átutazó a mindig nyitva
tartott ajtón keresztül betérhetett, ám mégsem
találkozott a háziakkal, akik csak az áthallatszó
hangfoszlányokból tudták, hogy megszállt náluk
egy átutazó, s leggyakrabban szót sem váltottak
egymással. Foucault heterotópiáról és hete-
rochroniáról beszél: másokkal együtt, ám még-
sem egyazon térben és időben vagyunk.

Fontos darabot lehet látni a Radnóti Szín-
házban, jelentős színházi kísérletről van szó,
amiért csak dicséret illeti létrehozóit. Szikora érti
ezt a másik tradíciót, és vannak társai: Takács
Katalin és Andorai Péter. A díszlet ügyesen élt a
Botho Strauss-kötet címlapján levő Alex Colville-
kép megelevenítésével.
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Kezdetben vala - mindenek előtt es felett -
a blikkfang. Mint Hitler különvonata, úgy
robog az éjszakában előre nem látott célja felé
halálos pontossággal Botho Strauss Az idő és
a szoba című műve; nem tudni, hol áll meg; az
utasok, egy-két beavatott kivételével, nem isme-
rik az úticélt; a be nem avatottak, mielőtt
nyugovóra térnek, ki-kinéznek a vonatablakon;
odakint vaksötét van, a pályaudvarokat
elsötítették; annyit mindenesetre ők is tudnak,
hogy másod-percnyi pontossággal rohan a
vonat a német éj-szakában ismeretlen célja
felé... A bizonytalanság könyörtelen precizitása
szervezi Botho Strauss látszatra entropikus
párbeszédeinek dramaturgiáját; a dialógírói
szakértelem a szigorúan megtervezett
iránytalanság kényszerpályáján tartja a szerző
színpadi beszéddé transzponált,
fájdalomhatárig választékos prózáját.
Kimunkált irodalmi nyelv ez, mely gyakorta nem
több mint a létező, mindannyiunk által ismert
hétköznapi helyzetek nyelvének, a hangzó
nyelvnek tökéletes imitációja, az abszolút mi-
mikri: amikor az, ami hasonul, végül elfoglalja,
betölti annak helyét, amihez csupán hasonlít. A
drámai történés ezzel a helycserével, mondhat-
ni, ki is merül, azaz a helycsere, a funkcióváltás
lesz maga a cselekmény, és válik ezáltal a cse-
lekmény végtelenné, sőt, tulajdonképpen befe-
jezhetetlenné, akár egy metafizikus szappan-
opera.

A mindennap hallott-beszélt, érzékeny füllel
rögzített köznyelvet a szerző alteregóinak hiper-
szenzibilis nyelvi világa zárja magába, és ennek
a kétféle nyelvnek, a tárgyias, külsődleges, min-
dennapi, könnyedén tipizálható, szituációhoz
kötött nyelvnek és az érzékeny, választékos ha-
sonlatokból építkező, a befelé irányuló figyelem
nyelvének váltogatása, egybecsúsztatása teszi
lehetővé a helycserét: a tárgy felcserélését az
énnel, az én felcserélését a szereppel, a szerep
felcserélését a szereplővel, a szereplő felcseré-
lését a cselekménnyel, a cselekmény felcseré-
lését a helyszínnel, a helyszín felcserélését a
nyelvvel, az akaratfelcserélését a tudomásulvé-
tellel stb. Minél több ilyen funkcióváltás bonyoló-
dik le, annál viszonylagosabbá válik minden, és
annál érdekesebb a kérdés, hol érjen a mű - és
miért - véget?

Ahol ugyanis, úgymond, véget ér, ott mintegy
ollóval kell elvágni, mivel a dolgok ilyen fokú rela-
tivizálódása nem kedvez bármilyen tétre menő
konfliktusnak. A konfliktus, az ellentét áthelyező

dik egy metafizikus térbe - hogy hova, arról a
maga helyén lesz még szó. Ám ez nem hogy nem
kevés, hanem - minta Radnóti Színház ihletett
és több mint rokonszenves előadását látva végre
tudatosult bennem - a század jelentős írói telje-
sítményei közé tartozik.

Nem száraz, filozófiai műről van szó, tele van
humorral és realizmussal, de a humor minden
mozzanata a szorongás és neurózis tüneteihez
kapcsolódik („Ennyit arról, akarok-e élni" -
mondja Marie, mire a válasz: „Most úgy be-
szélsz... mintha egy rendőrviccet mondanál"). A
szorongás abból fakad, hogy nem az vagyok, aki
szeretnék lenni, vagy aminek képzelem magam,
hogy másvalami vagyok, tárgy mások, tárgy a
magam számára („Nem tudtam többé válaszol-
ni, csak ismételtem a hangokat, amelyeket hal-
lottam. Visszhang lettem" - mondja Marie, és ez
a visszhangjelenség a darab egyik motivikus
alaprétege), sőt, behelyettesíthető, felcserélhető
tárgy vagyok („Uraim, ez a nő egy dzsóker" -
mondja valaki róla), áttetszetlen és kemény
(„Minden olyan kemény lett rajtad" - mondják
róla, mielőtt eltűnne az oszlopban, mondhatni,
oszloppá válik, és: ,,... osztozom az asztalom
végtelen passzivitásában... Hallgatok, és múlik
az időm" - mondja az oszloppal való szóváltása
előtt); az individuális, az egyéni nem létezik („Mi-
kor megérkeztem, csupa egyforma bőröndöt
hozott a reptéren a futószalag. Senki sem találta
a magáét. Végül aztán elvettem egyet, csak
úgy..." - mondja Marie).

Fentiek okán az én avagy bárminemű szub-
jektivitás létezése korántsem evidencia, s az em-
ber útjába akadó tárgyak - egy eldobható ön-
gyújtó, egy videofelvétel, egy beragadni hajla-
mos pirítóssütő, egy akku, amit télen bevisznek a
meleg lakásba, még ha csak hallomásból értesü-
lünk is létezésükről - szubjektivitások törmelé-
kei lesznek; beszédesek, de egyúttal - egy is-
meretlen, elképzelt külső pontból - egy nekünk
címzett nyelv szavaivá is. Az ember csupán a
vibrálásban, a tárgyakés azén közötti definiálat-
lan erőtér hullámaiban, a vibráló szorongásban
érzékelheti magát szubjektivitásnak, valakinek:
aki akar vagy tudomásul vesz, de inkább - ez ti-
pikus Botho Straussnál - tudatosan lemond ar-
ról, hogy akarjon ....... mit is akartunk mi egymás-
tól? Valamikor csak akartunk egymástól vala-
mit?" - kérdezi Marie-től valaki, és: ,,... nincs
semmi célom, életmódom sincs. De nem vagyok
igazán közönyös típus sem" - mondja, mondjuk,
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Olaf. Julius később visszhangozza e szavakat,
másféle, kifinomult módon kerülve meg a nem-
akarás akarásának paradoxonát. Julius és Olaf
visszhangviszonya, felcserélhetősége, azon túl,
hogy egy körkörös dramaturgiát, körkörös világ-
szerkezetet sugall és az örök visszatérés
nietzschei képletének a mindennapiba való
transzponálása, a totális felcserélhetőség lege-
gyénítettebb alapképlete a darabban. A straussi
típusokra még visszatérünk.

Hogy a humorról és szorongásról szőtt gondolat-
menet ne forogjon légüres térben tovább, példa-
ként kínálkozott az egyik legjobban megoldott je-
lenet, a darab második részének hatodik jelene-
te, amelyben a főhősnő nem kiadja a lakását, ha-
nem beenged valakit a lakásába három hónap-
ra.

A főhősnő többé-kevésbé az író egyik titkos
alteregója (vagy mondjam így: az írói szenzibili-
tás, fényérzékenység alteregója?), de kezdet-
ben csupán egy föntről megpillantott és leírt Lány
az utcáról, látvány, amiről szó esik, amire vélet-
lenül irányul a figyelem egy nagyvárosi ablakból.

A leírás következtében mágikusan tűnik fel a
színpad terében: irreális idejű belépésekor -
mert fizikailag nem érhetett volna az utcáról a la-
kásba ennyi idő alatt - kifogásolja a róla szóló,
általa nem is hallott szavakat. Mintha az író - a
másik alteregó, Julius - agyában, szájában
születő szavak testet öltött visszhangzó viszony-
lagossága volna, a szavak jelentésének testet
öltött, eredendő kétértelműsége - mert a szavak
fel is idézik azt, amit leírnak, de egyben el is
fedik.

Tehát mint Lány az utcáról jelenik meg, de kis-
vártatva, egy újabb mágikus megnevezés követ-
keztében, Marie Steuber lesz belőle. Ez még
mindig a nyitójelenet: belép egy férfi a szobába,
ahol már Julius és Olaf kettőséhez többen csat-
lakoztak, akik helyzethez kötött hívószavakkal
érkező társaságot alkotnak, hol ez, hol az a sze-
replő ragadja magához a kezdeményezést a be-
szélgetésben, és a belépő férfi - akit a története,
a helyzete mutat be, mert be nem mutatkozik, de
meséje a Lány az utcáról imént hallott történeté-
vel tökéletesen egybevág: „Öt perccel később
értem ki a repülőtérre, és addigra maga már be-
érte valaki mással." Tehát ő az a bizonyos Frank
Arnold. Az imént azt kérdezte iránytalanul:
„Nincs itt véletlenül egy bizonyos Marie Steu-
ber?"

A helyzetük süti rájuk a nevük bélyegét. A ke-
resett Marie Steuber, mindeddig Lány az utcáról,
saját elbeszélése szerint Frank Arnold helyett
egy magát Frank Arnoldnak mondó akárkivel jött
el a repülőtérről, ugyanúgy, ahogyan egy tetsző-
leges bőröndöt emelt ki kétszázötven bőrönd kö-
zül - a megnevezés tehát egyben mágikus
behelyettesítés is, legalábbis Botho Strauss da-

Az idő és a szoba - Luc Bondy rendezése

rabjában, vagyis a név, ami egy embert ember-
társai számára megjelöl, a többiektől megkülön-
böztet, az embert a sírjáig elkísérő név csak, mint
a skatulyában lapuló gyufaszál vagy üvegpoha-
rak egy pohárszékben.

A főhősnő, immáron vitathatatlanul Marie
Steuber, a második rész hatodik képében, mivel
pusztán az elutazás, az előjel nélküli változás
kedvéért elutazik, három hónapra kiadja az író
másik, írószerűen viselkedő alteregójának,
Olaf-nak a lakását, az otthonát. Olaffal most
talál

kozik életében először, ez a jelenet
dramaturgiájának egyik kulcsmozzanata, holott a
színpadon, a legelső jelenetben, egy másik
időben találkoztak már.

A lakás átengedése helyzetkomikummal telí-
tett („Marie: Ó, hát maga az? Olaf: Igen, én. Már
nem számított rám? Marie: De... csak... valami-
vel alacsonyabbnak gondoltam... nem is tudom
belefér-e majd az ágyamba!"), pedig a jelenet
azt ábrázolja, milyen szorongató élmény
átengedni a helyet egy ismeretlennek, azt a
helyet, amelyben a személyes létezés megannyi
titka található. Hogy az ember olykor kiadja a
lakását, ha elutazik, nem pénzért, pusztán
csak hogy lakjon



benne valaki, ez önmagában nem rendkívüli, de
most váratlanul megzavarja valami az ügylet ru-
tinszerű lebonyolódását: a két ember, akik elő-
ször látják egymást, és akiknek egészen más
terveik voltak egy perccel azelőtt, együtt akar
maradni. Ez a komikum főforrása.

Pontosabban: a két ember úgy kezd el
beszél-ni, mintha együtt akarna maradni. És
máris az a drámai helyzet, hogy ezek ketten,
Olaf és Marie Steuber, Andorai Péter és Takács
Katalin, komikus motiválatlansággal ugyan, de
szenvedélyesen nem akarnak elszakadni
egymástól, azaz korábbi akarásukat vonják
vissza, pedig mind-kettejük életét, életterveit
keresztezné, sőt, talán lerombolná, ha
megváltoztatnák eredeti szándékaikat. De a
nyelvmágiája hajtja őket előre, bizonyos
mondatokat szokás ilyenkor modani vagy
egyszerűen kedvük van kimondani.

Mindehhez hozzátartozik, hogy odalent Ma-
rie-t várja a taxi (elránt az alkonyat - mondaná
Ady), amitől, azaz pusztán egy külső körülmény-
től, a sietősségtől, attól, hogy gyorsan kell vala-
mit közölni, hogy valaki, egy Marie számára
mindaddig ismeretlen férfi, egy órát késett, és a
rá való várakozás ugyancsak felkavarta a vára-
kozó és indulni kész nőt, komikus rendetlenség-
gel szakadnak fel a szavak, főleg Marie-ból,
mondhatni, mélyről öklendezi fel őket, ha ugyan
van „mélység" a szavak mögött, ha lehet szava-
kat gyomorból öklendeni. A mélyből jött szavak
komikusan összekeverednek a lehető leggya-
korlatiasabb, legfölszínesebb észrevételekkel,
amelyek anarchikusan, összevissza szakadoz-
nak ki Marie-ból, ablakmosásra, rozsdásodó bi-
ciklire, egy festményen ábrázolt férfira, telefon-
számlára vonatkoznak.

Az idő és a szoba a Schaubühnében (1989)

Pusztán attól, hogy nincs idő valamit rende-
sen megbeszélni, és meg kell beszélni, holott
nincs semmi lényeges, váratlan közlendője az
embernek, hanem egyszerűen maga a megbe-
szélés a megbeszélés tárgya és célja, de az idő-
szűkétől is, vagyis attól, hogy mintha két idő kö-
zé, szorultak volna, és attól, hogy valami, ami
csupán élettechnikailag és nem drámailag volna
muszáj, tehát Takács Katinak muszáj ezeket el-
mondania mielőtt elutazik, és Andorainak
muszáj végighallgatnia, de ez a végtelenül
egyszerű dolog valamiért mégis
megvalósíthatatlan, egy-szerre mindketten úgy
érzik, hogy ebben a tér-ben, ebben a
leheletkönnyű muszájban együtt kell maradniuk.
Mert a szerző gondosan óvakodik attól, hogy
akármilyen személyes motívumot is felfedjen
vagy megjelenítsen, megelégszik a felvázolt
jelenet technikai feltételeinek megteremtésével
és a jelenet lebonyolításával, abban a rövidebb
időhosszban, amelyet jelenetről jelenetre való
építkezés során, a második részben maga
szabott meg magának - szemben az első
résszel, amely fiktíve egyetlen hosszú kép, holott
ugyanilyen rövid jelenetekből építkező, csupán a
szereplők együttes jelenléte miatt az elfedett.

Attól eltekintve, hogy klasszikus trükk egy
színpadi jelenet lebonyolításánál olyan akadályt
elhelyezni, ami egyben gyorsítja a történést,
Botho Strauss - miután felgyorsította a jelene-
tet, amelybe a személyes érzelmektől teljesen
mentes (mondhatni, vákuumfóliázott szemé-
lyességű), de a másik személytől való elszakad-
ni képtelenség bravúros oximoronját, önellent-

mondását építette bele - váratlanul, hirtelen vet
véget neki. Anélkül, hogy bármilyen csúcspontra
érne, mondhatni, még a kezdet kezdetén, Botho
Strauss véget vet a jelenetnek, mint említettem,
ollóval vágja el, anélkül, hogy megoldaná, a szó
bármilyen értelmében - éspedig ritka színpadi
instrukciói egyikével vet véget a képnek Marie
egyre szakadozottabb utolsó monológja után:
„Marie Steuber a férfi vállára hajlik. Sötét."

És itt követi el Szikora az első - nem végze-
tes, hanem jellegzetes - hibát az egyébként jól
megkoreografált jelenetben: Takács Kati, amint,
híven a szerzői instrukcióhoz, ráhajol Andorai
vállára, zokogni kezd vagy felzihál, gesztusa
érzelmet - nem emlékszem, hogy Andorai
viszonozza-e ezt -, viharos, elfojtott érzelmet
fejez ki (ugyanígy tesz a darab végén is, a
záróképben). A színésznő felvonagló zihálása,
ez az explicit érzelemnyilvánítás olyan epikus-
drámai jelleget kölcsönöz Marie Steuber
figurájának, ami az eredeti műből hiányzik.
Amivel nem azt akarom mondani, hogy
érzelmek nem jelenhetnek benne meg, vagy
hogy ne sugalmazna bizonyos érzel-mi
állapotokat a dialógus. De. Itt jön a de. Ezek az
érzelmek máshová vannak elrejtve. Nem vélet-
len például, hogy nem látjuk azt a festményt,
ami-ről az imént Andorai beszélt, megdicsérte, a
festmény Takács festménye volna, a húgát
ábrázol-ja egy férfival, aki... Marie nem fejezi be
a mondatot, egész kisregény lenne ez a
festmény, de a díszletben, nagyon helyesen,
nincs egyetlen festmény sem, Andorai a
levegőbe, a színpadi ablakon kifelé bámulva
beszél, és nincs is szükségem a festmény
látványára, csak megzavar-na, mindenféle
összefüggéseket teremtenék Takács és a
festmény között, arra van szükségem,



hogy a szereplők erről beszéljenek. A biogra-
fikus-személyes nem lehet anyaga ennek az
előadásnak. Az érzelmek ugyanis Botho Stra-
ussnál nem a helyükön vannak, vagyis nem
azon a helyen, ahol megszoktuk őket. Nála
semmi sincs ott, ahol megszoktuk volna. Csak
látszólag.

Az Idő, aminek ábrázolására a mű előadóinak
szövetkeznie kell, minden epikai és drámai ősei-
lenségeként lép fel a műben. Így is írhatnám: az
Idő itt minden linearitás és fejlődés halálos
ellensége, az Idő maga III. Richárd, a Dráma
és az Epika pedig a meggyilkolt trónörökösök.

Ha valamit ollóval vágnak el úgy, hogy nem
fejlődik tovább, hanem csak véget ér, az nem
épül, nem fejlődik. Egymás mellé helyeződik, kü-
lönféle képekben, és én, a néző, állandóan ös-
szefüggéseket teremtek, fiktív folyamatokat re-
konstruálok a nyelv asszociatív jellegével vissza-
élve.

Mivel az egyik jelenetben találkozik Olaf és
Marie, a másik jelenetben Olaf egy bizonyos
Marie-ról, volt feleségéről beszél Juliusszal,
ámbár igen különböző benyomásuk, mondhatni,
szélsőségesen ellentétes benyomásuk van
ugyan-arról a személyről, a harmadikban valaki
Marietól egy bizonyos Olaf után kérdezősködik,
és választ is kap - mi a lehető
legtermészetesebb, legszükségszerűbb módon
összefüggéseket létesítünk, mert így élünk, így
gondolkozunk, feltételezzük, hogy valamikor az
időben Olaf és Marie megismerkedtek, Olaf
elvette Marie-t feleségül, aztán elváltak.
Azonban Botho Strauss nem ebből az irányból
írta meg művét. Nála úgy van egy-másutániság,
hogy az, ami valamilyen dologra következik,
meg is előzhetné, bár magában a műben nem
véletlen a sorrend és mégsem előz-heti meg:
zenei okokból, illetve egy titkos, nehezen
fölfejthető, mágikus konstrukcióhoz való ra-
gaszkodása miatt.

Ha akarom, a Szikora-féle előadás számos
„hibát" elkövet, amivel eltér az eredeti mű szelle-
miségétől, és fokról fokra, lépésről lépésre vis-
szacsempészi, visszacsepegteti belé a lineari-
tás, a fejlődés, a lélektani realizmus - a szerző
által horror vacuival elutasított - kísértetét. A
szerzőnek ugyanis rendelkezésére áll két olyan
- jobb szó híján - realitás, amit egy józanul vé-
giggondolt magyar változat tiszta formában nem
használhat. Ez egyfelől bizonyos nagyvárosi tí-
pusok hosszú ideje tartó létezése,
elfogadottsága, illetve a nyelv - ezen
típusokhoz, illetve egy irodalmi hagyományhoz
kötött - hihetetlen artikuláltsága, a szavak olyan
jelentéstöbblete, amit mitográfikusnak is
nevezhetünk - ismét jobb szó híján. Botho
Straussnak, hasonlóan

Andorai Péter (Olaf)



Thomas Bernhardhoz, nem kis szerepe van
abban, hogy ezek a típusok, ez a nyelv
elfogadottá váltak. Ő tehát teremtőjükként is él
ezekkel az eszközökkel. De nincs mit tenni, a
szikorai „hibák", de inkább elmozdulásokat
mondanék, nél-kül magam is képtelen lettem
volna közelebb fér-kőzni a Botho Strauss-i
gondolkodás lényegéhez, egyszerűen kulturális
okokból. Bizonyos típusok, bizonyos
szófordulatok számomra csak magyarul jelentik
azt, amit jelentenek. Ha van is képem egy
bizonyos német hivatalnoktípusról, ha értem is
a kifejezést, az ott, akkor sincs a helyén. Csak a
Radnóti Színházban tapasztalt el-mozdulások,
illetve a Berlinben látott előadások emlékezete, a
kettő együtt világosítottak fel arról, hogy mit is
Iátok. Ily módon tehát ezek a hibák
szükségszerűek, nélkülözhetetlenek, kikerülhe-
tetlenek, de mégiscsak hibák, így hát megemlíte-
nék most egy-kettőt, nem kritikai éllel, pusztán
csak azért, hogy közelebb kerüljek saját elmél-
kedéseim végcéljához.

A legtöbb ilyen „hiba" egyébként a blikkfang
kategóriájába esik. Az alapkép, a díszlet nem:
az, figyelembe véve a színpad adottságait, töké-
letes, benne, hátul, a csalóka mélységben a ké-
sőbb megszólaló oszlop tömörnek és valódinak
tetszik, mi több, személyes viszonyom van hoz-
zá, a tér üressége, fehérsége, a benne jelenetrőf
jelenetre vándorló barna üvegezett szekrény, a
keskeny, fehérre festett, vasalt ajtók, amelyek
hajdani padlásteret sejtetnek, valamilyen disz-
funkcionalitást érzékeltetnek kimondatlanul,
vagy utalnak arra, hogy ebben a térben nem min-
dig laktak és nem egyszerűen laknak az embe-
rek; a színpad méreteihez képest monumentális
ablaksor - bár hiányzik a szerző előírta szem-
közti homlokzat -, amelyhez hasonló ablaksorok
nélkül tizenkét éve a Nyugat-Berlini Színházi
Találkozó tíz előadásából három-négy elképzel-
hetetlen lett vo lna -szép, a fények szépek, pon-
tosak.

Ám mindenféle kellékek bukkannak elő ebben
a díszletben a szereplők kezeügyében, legtöbb-
ször természetes egyszerűséggel, mágikusan
indokoltan, mondjuk, egy barna pléd - ami a
legbarnásabb nap kifejezésből születik, találóan
-; kihűlt pirítós, amit Andorai ráérősen megken,
az elhúzódó délelőtt pompás szinonimájaként,
miközben Bálint az ablakon kibámulva
monologizál; de olykor egyszerűen a színész
fel-adatának megoldása céljából, egy állítólagos
típus megjelenítése érdekében (a típusokról lesz
még szó), mint amilyen például a sehonnan fel-
bukkant vörösesbarna hegedű Almási Éva kezé-
ben, amit egy megszólítással való próbálkozása-
kor bizonytalan mozdulattal az állához emel;
zsebkomputeres játék, amit két egymással rivali-
záló férfi vesz elő, egy előszobai várakozás so-
rán, mire, poén, a harmadik egy mezei kulcscso-
mót vesz elő; gégemikrofon, ami, szerintem, két
ember között, akik között történhetett valami,

csak nem emlékeznek rá, mikor, hol, hiteltelenné
teszi a bármikor is létrejöhetett intimitást, de
pezsgően humorossá a jelenetet, csak a hang-
súly helyeződik át egy idegen körülményre, kitű-
nően megoldott helyzetgyakorlat lesz belőle;
távirányítós játékautó; az egyik várakozó férfi kü-
lönös járása - mint kelléket említem, mert

nagyszerűen van kivitelezve - vagy maga a vé-
gig hangzó francia nyelvlecke, mely talán a mű
kulcsszavait visszhangozza egy férfi és egy nő
hangján, többnyire színváltozáskor. A nyelvlec-
ke később valószínűleg a főhősnő fejébe jut egy
walkmanon át, vagy erősítőn át visszhangzik -
az utolsó jelenetben Marie hangsúlyozottan
franciául tanul, némán artikulálja a francia sza-
vakat, fülén a walkmannel. A francia nyelvlecke
hangzásvilága némileg kioltja az oszlop beszé-
dét, amit egyébként szépen old meg nem tudom,
ki, nem ismertem fel a hangját. Marie hangja, mi-
közben fejét az oszlopnak dönti, bevisszhango-
sítva úgy szól, mint a francia nyelvlecke, mely a
darab kulcsszavaira kifejezetten rámutat, ezáltal
gyengíti azok saját helyükön való hatásfokát, bár
talán eligazodni is segít a szavak világában. Ám a
francia nyelv tanulásának összekapcsolása Ma-
rie zokogásszerű hangjával, kétségbeesésével,
valamilyen fejleményekre enged következtetni.
(Menekülés?) Nem föltétlenül biografikus, nem
is biológiai fejleményre, de mégis valamilyen el-
mozdulásra az alappontról, holott...

Holott nincsenek fejlemények.
A második rész második képében egészen

pontosan kiderül, hogy milyen viszony van drá-
maiság és a színpadi valóság között. A vad
dulakodás, ami Szikora rendezésében egy könyv
körül kibontakozik - a férj, pontosabban Rudolf,
aki az első jelenetben a Télikabátos férfit játszot-
ta, ki akarja dobni az ablakon a könyvet, Euripi-
dész Medeiáját, amit Marie olvas - azt jelzi,
hogy a szemünk láttára, úgymond, elmérgese-
dett a helyzet.

Miközben Rudolf a padlón ülve távirányítós
autójával játszik, mint saját házasságuk vagy
együttélésük elképzelt gyermeke, megkettőző-
dött, infantilis férfi - szellemesen visszatükrözve
Marie megkettőződését, mai nőre és mitikus
lényre - Marie, a szófán ülve és nem a falnak
háttal, mint az eredeti, egyébként nem szentség,
instrukcióban áll, makacsul vissza-visszatér ar-
ra, hogy a görög mítoszt saját helyzetükre ráve-
títse. Marie-nak ez a megszállott igyekezete ter-
mészetesen rokonszenves, a férfi bizonyos érte-
lemben korlátolt, amikor képtelen őt követni eb-
ben, de nem történik más, mint hogy Rudolf kije-
lenti: „EI fogom venni tőled a könyvet. Elég a
tragédiából. Kivágom az ablakon." Mire Marie
így válaszol: „Ne is játssz a gondolattal. Légy
okosabb, mint Jászón." Ez a dialógus magyar
szín-padon valószínűleg nem hangozhat el
dramatizált, némileg túlhangsúlyozott akció
nélkül, egy-szerűen azért, mert nincs tradíciója
annak, hogy az elhangzó szó, frázis, nyelvi
fordulat, egy nagyon ökonomikusan felépített
térben, majdhogy-nem önerejéből jelentse azt,
amit jelent. Itten - nagyon hatásosan - bunyózni
kell, harapni, dulakodni. Pedig a Botho Strauss-
i dramaturgia egyik kulcsa az, hogy ezek a
dolgok a színpadon alig láthatók, illetve csak
akkor, ha kifejezett utalás történik erre. Mert a
verekedés is nyelv, egy ismeretlen nyelv szava.
Csak akkor lehetséges, ha tényleg kimondja
valaki.

A második rész negyedik képében - a német
eredetiben - sokszor elhangzik az angol-ameri-
kai job, azaz „állás" szó. A német nyelvi közeg-
ben hangsúlyt kap ez aszó, az amerikanizálódott
világ szava, tárgyként viselkedik, mégpedig
olyan tárgyként, amelynek tétje, hogy felcserél-
hető legyen Marie Steuberrel, ezzel az érzé-
kenynek megismert lénnyel, aki ebben a
jelenetben gyertyafényes (kitűnő szikorai
blikkfang) vacsorán látja vendégül Ansgart,
László Zsoltot, aki az első részben a Férfi,
akinek nincs meg az órája volt és, még az első
részben, még névtelenként, Marie-nak szegezte
a kérdést, hogy annak idején mit akarhattak
egymástól. Most, a szerző szigorú előírása
szerint, ugyanaz a színész egy Ansgar nevű
egyént alakit, aki magát tipikusan rondának
tartja, és attól szorong, hogy ez az általa
tipikusan csinosnak leirt, szőke baba csak azért
hívta meg vacsorára, és azért kinálja



fel magát neki, hogy megkapjon egy bizonyos
állást, vagyis ebben az annak idejénben tényleg
nem tudja, hogy mit akarhat tőle. „Ha az állás
kell, mondd meg egyenesen." Mire Marie: „Nem
tudom, milyen állásról beszélsz. Nem kell állás.
Nincs állásom." A job szó tizenegy-szer hangzik
el az eredetiben, míg végül Ansgar, a szerző
instrukciója szerint, önbecsülése védelmében,
durván abban a pillanatban, amikor Marie
kijelenti, hogy most hallotta meg életében
először a saját nevét, mintegy a név, Marie
arcába vágja a szalvétát, és azt mond-ja: „Egyet
mondhatok neked. Meg fogod kap-ni ezt az
állást. Meg fogod kapni. Akkor is, ha a fejed
tetejére állsz. Meg fogod kapni ezt az állást. És
semmi mást!" Mire Marie: „Én is mondhatok
neked valamit: meg fogsz kapni engem - engem
és nem mást." A két dolog, a szubjektivitás egy
úgynevezett főhősnő személyében és egy
áruházi beosztás egy bonyolult játszma végén
tökéletesen felcserélhetővé vált.

Ebben a játszmában az erotika minden moz-
zanata alárendelődik annak a tipikus, naponta
megélt egzisztenciális szorongásnak egyfelől,
hogy nem magamért szeretnek vagy vonzódnak
hozzám, illetve annak a másik egzisztenciális
szorongásnak - és a szerző mesterien teszi bi-
zonytalanná Marie pozícióját egy instrukcióval
és visszakérdezéssel, amikor tompán (így a
szerző) visszakérdez, hogy Ki? (kapta meg az
állást) -, mely szerint egy nő csak úgy érhet el
valamit az életben, ha mindent kockára tesz. A
második rész következő, ötödik képében a képlet
játékosan megfordul, ennek az állásjátéknak az
inverzét látjuk. Marie Steuber lesz a végén be-
lépő egymondatos főnökasszony - ha akarjuk,
azt is gondolhatjuk, hogy ez volt az a bizonyos ál-
lás, de inkább ne gondoljuk -, és a három férfi
Marie megjelenéséig egy főnöknőnél való elő-
szobázás komikus furcsaságán évődik egymás-
sal. Hogy mi a cselekmény? Ez itt a kérdés, de
Csankó Zoltán, Széles László és Balikó Tamás
szorongása a szófán, pici magánszámaik, egy-
mással való behelyettesíthetőségük kényelmet-
len tudata betöltik és előrehajtják a jelenetet,
aminek zárómondata Marie szájából hangzik el,
és egyben a jelenet idődimenzióját helyezi elő-
térbe - „Szívesen elhallgatnám önöket még egy
ideig, uraim" - vagyis azt, amit beszélnek, puszta
időtöltésből. Nem derül ki, nincs is jelentősége,
hogy melyikük várakozott hiába, a várakozás egy
speciális esete történt.

Marie Steuber a második rész első jeleneté-
ben Frank Arnoldnak, azaz Balikónak, akivel
együtt érkezik, vagyis végre mégis találkozik a
repülőtéren, holott egyszer már, ugyanakkor, el-
kerülték egymást, mindenre azt mondja, hogy

Tóth Ildikó (Alvó nő) és Takács Katalin (Marie)



Almási Éva (Türelmetlen nő), László Zsolt (Fér-
fi, akinek nincs meg az órája) és Széles László
(Teljesen ismeretlen férfi)

nagyon szívesen. Erre a makacsul visszatérő
nyelvi mozzanatra, ami a megérkezés mozzana-
tosságának (hogy éppen, és hogy alig érkezett
meg valaki, mintha elharapna egy mondatot,
vagy hiányos mondatokkal beszélne) nyelvi
tükre, a szerző pontos, élettechnikai, nem lelki,
indokot ad, mert Marie egy későbbi mondatából
ki-derül, hogy számára most már minden csak
jobb lehet annál, ami volt, olyan szörnyűséget
hagyott a háta, fizikailag a háta mögött.

A szerző - önmagához híven - kiélezi a
nyelvi helyzetet: az első részben Frank Arnold
azt közölte a szobában összegyűlt társasággal,
hogy ő csak öt percet késett, és Marie Steuber
mégsem várta meg, most viszont a megvalósult
találkozásban már túlkéső van ahhoz, hogy bár-
mit is lehetne csinálni, amit az ember egy idegen
városba való megérkezéskor tehetne, tehát is-
mét csak „kiestünk" az időből. Ennek következ-
tében a kurta jelenet végefelé, meglehetősen
sietősen, Frank Arnold, akit a nő monoton szíve-
senjei hajtanak előre és izgatnak fel, de mond-
hatni, csak bizonyos mondatok kimondhatósága
irányába, felteszi a végsőnek szánt kérdést:
„Felkínálhatnám magának rögtön a hálószobá-
mat", mire Balikó legnagyobb
megrökönyödésé-re, mechanikusan - és ez a
mechanikusság, mint Moliére-nél, itt is a
komikum legfőbb forrása

- Takács ugyanúgy válaszol: „Nagyon szíve-
sen", mire Arnold: „Ezt csak így mondja, mikor
nem is ismer?" Mire Marie: „Ezen eddig nem is
gondolkodtam." Mert nem gondolkodik, hanem
csupán beszél.

Szikoráék itt komoly szexuálgimnasztikai
gyakorlatokat illesztenek a jelenetbe a szófa és a
két kitűnő színész ruganyossága, fizikai ereje se-
gítségével, nem mondom, hogy nem mulatságo-
san, nem mondom, hogy nem figyelemfelkeltőn
és eredetien, de mégis elmozdulva a mű alapré-
tegétől. Mert Botho Strauss nem lenne az, aki, ha
nem csavarná tovább - megőrizve annak lát-
szatát, hogy a tipikusban marad: „Marie: Tudja,
hogy nem látszik makkegészségesnek?" -, ami
határozottan emlékeztet a Csehovból ismert:
hogy megöregedett!-re, de a válasz radikálisan
más, váratlanul poétikus és brutális, de nem dön-
ti el, hogy lényeges vagy csupán látszólagos az,
amiről Marie, pusztán a játékszabályok becsüle-
tes betartása végett, kötelességének tartotta
idejében nyilatkozni. „Erre az arcra gondol? Erre
a törékeny öreg maszkra... erre a szerencsét-
lenségre... ezt látja?" - válaszolja Arnold, de
ez a látszólag vallomásnak szánt közlés még-
sem válik személyessé, a társalgási dráma kere-
tén belül marad, közlés valami külső dologról, a
maszkszerű arcról, kérdéssel közölt állítás.

„Csak azért kérdezek, hogy ne kelljen vála-
szolnom" - mondja a Férfi, akinek nincs meg az
órája. A szerző visszatérő nyelvi trükkje, hogy
kérdésre kérdéssel válaszolnak, vagyis a be-
szédhelyzetet tartják elevenen, de nincs igazi

előrelépés vagy kilépés abból. A Türelmetlen nő,
Almási, kapásból így válaszol - kérdés, hogy
válasznak tekinthető-e ez a válasz: „Akkor kér-
dezz csak. Faggass ki! Kérdezz! Kérdezz!...
Megfulladok, nem bírok élni, ha nem kérdezel!"
Vagy : „Kicsoda maga valójában?" - kérdezi az
Alvó nő Almásitól. Mire a válasz: „Hogy ki va-
gyok? Maga az egyetlen, aki segítségemre le-
hetne, hogy megnyugtató választ kapjak erre a
kérdésre."

Botho Strauss darabjaiban valójában egyet-len
szereplőnek sincs saját nyelve, hanem önnön
típusa mögé húzódva - mint valami fedezékből
vagy radarállomásról - csupán jeleket bocsát ki
a nyelv segítségével. A típus helyett inkább
megnevezettet mondanék - nem véletlenül utal
a homéroszi epitheton ornansokra játékosan a
szerző bizonyos szereplők nevével, de a
szövegben több helyütt is -, a típus a sarokba
szorított, negációban létező, nagyvárosi lény ne-
ve, mint amilyen, a Férfi, akinek nincs meg az
órája vagy az Alvó nő, vagy a Teljesen ismeretlen
férfi. Ez a típus inkább valamely közlés egyszeri
allegorikus formája, inkább benyomások kikris-
tályosodása, mint szociológiai értelemben vett
típus, bár a modern társadalomtudomány nagy-
számú, olykor nevetségesen nagyszámú, laikus
számára gyakorta öncélúnak tetsző típusainak -
melyek kezdeményeit a való életben most lát-
hatjuk nálunk is megjelenni, és ezeknek a homá-
lyos körvonalú, változatosan öltözködő, ráérő
vagy valahova folyton siető embereknek a yup-
pie-tól az igazgatótanácsi tagig, a komputer-
ügynöktől a parlamenti képviselőig terjedő új tí-
pusoknak köszönhetően lehet nálunk egyáltalán
mainapság Botho Strauss-darabok színpadra
viteléről gondolkodni -, tehát ezeknek az áltu-
dományos típusoknak a játékos inverze, formai-
lag a felvillanó benyomás fragmentális jellegé-
nek rögzítése a névvel.

„Meglátnak innen az ablakukból, és már kész is
az elítélő vélemény" - mondja Marie a darab
elején. Később ugyanő a nagyvárosi forgalom-
ról: ,,... nem más mindez, mint általános nyugta-
lanság a hirtelen általános megállás előtt". Vagy:
„Itt lakom a város közepén, és a tomboló forga-
lomban nagy, néma szobák vesznek körül." A
mozgalmasság és az elszigetelt figyelem ellen-
téte. A véletlen mozzanat mint örökérvényű jel-
lemző. Grof3stadt, city, downtown, boulevard, -
elmagányosodás az ún. tömegtársadalomban
Ennek a fajta típusalkotásnak egyenes követ-
kezménye vagy oka a nyelv mágikus hatalmának
művészi abszolutizálása. Ezért (is) szól rá Julius
kétszer is Marie-ra: „Nehogy előidézze" - már-
mint azzal, hogy beszél valamiről. Egy idegen -
teszem a francia - nyelv elsajátítása egészen
más metaforikus értelmet kölcsönöz ennek az



alapgondolatnak - már önmagában pszicholo-
gizáló, hiányzik belőle a mágikus elem, céllal tör-
ténik. Vadabb, furcsább, különösebb ötletnek
tartanám, ha németül tanulna Marie. Ezt csak
úgy mondom. „Csak tévedésből mondtad, hogy
»agyő« - mondja az Alvó nő. - Valami egyszerű,
végérvényes szót kerestél. Es egyszerűen el-
tévesztetted." Tehát az illető a szót hibázta el,
nem az életét. Vagy így beszél a Férfi, akinek
nincs meg az órája, László Zsolt: „Azt hiszem,
nekem sikerült mondanom neki valami fonto-
sat... Olyan fogalmat adtam neki a betegségéről,
amellyel együtt tud majd élni. Okosan kell ilyen-
kor megválogatni a szavakat..." Ennek a gram-
matikai-szintaktikai-szemantikai világnézetnek
a kiterjesztése a dráma világára a Medeia-jele-
netben Rudolf mondata: ,,...ez a költemény el-
hatalmasodik rajtad".

Takács sápadtsága - „képernyősápadtság",
ahogyan a darab elején elhangzik, mert a jelzők
is fragmentálisak, nem csak a típusok - halálo-
san pontos. Pontossága nem a fehér árnyalatá-
ból, hanem a sápadtsághoz tartozó, pontos játé-
kából következik - ezt a passzívan-aktív lényt
kell egy és akkor a pasas-szerű jelenetsorban,
nagy állandósággal megjeleníteni. Nem csupán
őt idézikfel, hanem neki is megvan az a képessé-
ge, hogy valakit felidézzen, esetünkben az Alvó
nőt, aki később Juliushoz, Olaf párjához kapcso-
lódik párszerűen (ez egy szabályos quadrille,
igazi négyes, Olaf, Julius, Marie és az Alvó nő
személytelen erotikával átitatott négyese), csak
a szerző szemérmesen elosztja közöttük, első-
sorban az első három között, saját mondatait, és
különválasztja őket, Julius az Alvó nővel, Olaf
csak Marie-val foglalkozik, és viszont. Ez a négy
ember, de inkább az első három, funkcionál a
szerző alteregójaként, a férfiak esetében leple-
zetlenebbül, Marie-nál leplezetten. Épp ez a lep-
lezettség hívja fel rá a figyelmet - Takácsnak
egyszerre kell az erotikus kíváncsiságnak vagy
egyáltalán érdeklődésnek, illetve saját érzései-
nek kiszolgáltatott nőt, nőiességet és a túlzottan,
szinte kényszerneurotikusan hiperszenzibilis,
rejtőző intellektust megjelenitenie. Pontos le-
szek: nem kell ezt tennie, de ezt a terhet viszi tö-
rékeny vállán, nagy magabiztossággal. Annak
okaira, hogy egy író miért egy nőalakban találja
meg az önkifejezés teljességét, nem akarok
most kitérni. Az Alvó nő majdhogynem Marie ön-
tudatlan árnyéka, erotikus kivetülése - a tehet-
séges Tóth Ildikó játssza, aki egyszerre álom-
szerű jelenés, és ugyanakkor a fiatalság öntu-
datlan könyörtelensége is megvan benne -, de
ez nem teszi könnyebbé Marie feladatát, hogy
megfeleljen a követelményeknek, amit elsősor-
ban az előadás ritmusa támaszt vele szemben: a
belépések, gyors váltások kötelezően mágikus
ritmusa, illetve az egyes jeleneteken belüli rit-

Balikó Tamás (Frank Arnold) és Takács Katalin
(Koncz Zsuzsa felvételei)

musváltások. A díszlet erre nem mindig alkal-
mas, például amikor két ember valószínűleg a
fürdőszobába távozik sietős szeretkezésre - ez
csupán valószínűsíthető, de egy normális partyn
nem keltfeltűnést-, eléggé illúzióromboló, hogy
az ajtó mögött fekete színfalak sötétlenek. Az a
járás úgy, ahogy van, elég kiábrándító.

A ritmus és a mágikus ritmusváltások, a jelen-
létek megoldása és nem valamiféle jellemábrá-
zolás jelentik az igazi kihívást, és Takács állja is
ökonomikus, érett színészetével. A melankólia
ugyanis nem a jellem, hanem az alkat része. Al-
katot játszani viszont tulajdonképpen lehetetlen.
Alkatot csupán élni lehet. És ez - lehet, hogy
most csodálkozni fognak egyesek - elsősorban
ritmusérzék és nem mimézés kérdése. A legfon-
tosabbak Takács mágikus feltűnései és eltűné-
sei. Amikor felzihál - vagy zokog? - , megtöri
ezt a ritmust. A nézőt megzavarja ez a dramatur-
giai hangsúly. A tapserőre hat tompítólag, nem
engedi, hogy a kellemes, bizsergető feszültség
tapsban oldódjon ki a nézőtéren, mert azzal va-
gyok elfoglalva, hogy váratlanul együtt érezzek.
De ez rendezői és nem színészi probléma.

Bálint és Andorai, Julius és Olaf, ami a színpa-
don való tartózkodást illeti, viszonylag kényel-
mes helyzetben vannak, ha bejönnek, többnyire
bentmaradnak, egyetlenegyszer kellene Bálint-
nak kimenni a darab szerint, akkor valamiért Szi-
kora visszatartja. Az eredetiben Andorai úgy
be-

szél róla, hogy nincs jelen, miközben Bálint a
szomszédszobában telefonál, és ennek van egy
nüansznyi jelentősége, egy elmaradt üdvözlet
miatt. Ez az elmaradt üdvözlet hiányjel, szünet-
jel, nemlét - és az egész utolsó dialógusuk erre
a szorongást keltő hiányra épül, metsző öniró-
niával.

A szerepük felépítése olyan, hogy mindig
elöl-ről kell kezdeniük a színpadi létezést, de
nem léphetnek ki eleve adott tartásukból. Itt is
segít a jó öreg rutin, Bálint mindig Bálint, Andorai
mindig Andorai, de ennél azért több történik.
Bálint kibámul az ablakon, és kissé kásásan,
rekedtesen, lágyan beszámol valamiről.
Ugyanígy guggol az Alvó nő keze mellé, és a
lány ujjpercein keresztül, egy mikroszkopikus
részlet segítségével mindent elmond a lányról.
Csak leírást ad, egy pillanatra sem lesz
szenvedélytől átfűlt a hangja, de mivel Andorai
metafizikai sziámi ikre - a második rész hetedik
képében kiderül, hogy Andorai hívta. lakjanak
együtt, de már mintha bánná ezt az együtt
időzést-, ott kezd érdekessé válni a játszma,
amikor egymás színészi eszközeit dobálják
egymásnak, alig észrevehetően, de mégis az
amerikai kosárlabdázókéhoz hasonló akro-
batikával. Bálint - nem kizökkenve lágy, enge-
dékeny tartásából, éles lesz és metsző --,
Andorai - aki tud férfiasan, kizökkenthetetlenül
hallgatni - duzzogó lesz, békülékeny,
bensőséges. Befejező csörtéjük - Ansgar
elmaradt telefon-üdvözlete ürügyén (vajon ez
az Ansgar ugyanaz az Ansgar, aki annak idején
hisztérikusan állást tukmált Marie-ra?) -
ragyogó megoldása



köznapi és hiperszenzibilis komikus elegyítésé-
nek: egy gondolatmenetet kényszerneurotiku-
san követni a végállomásáig, utána játékosan
megmaradni a bizonytalanban és élni tovább.
Marie maga a tömény melankólia, a két férfi a
melankólia szüntelen szemlélete: olyan színé-
szet szükségeltetik ehhez, amelyiknek az intel-
lektualitás - nem föltétlenül a műveltség - ad
tartást. Az intellektualitás itt bizonyos szavak,
gondolatmenetek artikulálásának képessége.
De ez a képesség egyúttal azt jelenti, hogy ezek-
nek a száraz értelmiségi mondatoknak a teljes,
rejtett érzelemtartományát is állandóan mozgó-
sítani tudják. Ehhez kell az a bizonyos tartás, ami
nem csupán színészet kérdése. A barátság az
egymásnak barátsággal, mintegy beszélő háttal

hátat fordítani tudás képessége. Kettejükből jön,
de a többi színész színpadi hangulatából is, hogy
társulatszaga van a társulatnak.

Ebben nem kis szerepe van Almási Évának,
aki az egyik legnehezebb szerepet játssza a Tü-
relmetlen nő személyében. Sem nem alkat, sem
nem tartás, hanem állapot, éspedig idegállapot,
amit meg kell jelenítenie, hátulról előre jőve, egy-
egy szereplőbe akaszkodva, visszapenderülve.
A szerep - negativitásában - éppolyan töredé-
kes és alkalomszerű, mint az alkalmi Swatch-
órák, amiket Almási emleget. Azaz érdekes
ben-ne, azért tudok mindig odafigyelni rá, mert
agresszivitása igazi sebzettség,
elbizonytalanodásai, visszavonulásai
észrevehetetlenül kidolgozottak.

Balikó fizikai jelenléte, súlya kissé túl sok min-
dent eldönt - mintha színészileg visszaélne ez-
zel, és az eszköztelenséget nem az eldobott és
felhasználatlan gesztusok révén érné el, hanem
pusztán megkerülve a belső munkát, ami az
eszköztelenségig vezet. Ezzel együtt imponáló
a széthullás pillanatában. László Zsolt tele van
robbanó - olykor a figura körvonalait elmosó -
energiával. Csankó és Széles pedig a
legjobbfajta színpadi humorral oldja meg
feladatát - kis-emberekként, nem művészekként
nyilvánulnak meg, clownok, de ugyanakkor
figurák.

Ez a vonat nem az a vonat. Mintha azt is lát-
nám, merre tart. Itt-ott megáll, utasokat is fel-
vesz... De minek egy újabb blikkfanggal ezt be-
fejezni? Én végig nagyon jól éreztem magam.

KOMPOLTHY ZSIGMOND

HANGOK A SÚGÓLYUKBÓL
TIZENKETTEDIK ESTE

Criticus lakásán vagyunk. A háttérben halk szalonzene a lemezjátszóból,
az asztalon lazacos, szalámis, libamájas szendvicsek mosolyognak, kis
kosárkákban szeletelt baguette szemérmeskedik, Brahms-barna tea gő-
zölög, a hasas findzsában etióp kávé - akárha a Café de la Praix sze-
paréjában lennénk. Furoricus nem is állja megjegyzés nélkül: „Telik per-
sze a jó zsíros ösztöndíjból..." Mire Flegmaticus odasúgja neki: „Maga in-
kább vigyázzon, hogy fel ne kerüljön a Mikó-kör bélistájára..." Furoricus
már nem tud felelni, mert Criticus emelkedik szólásra

CRITICUS Uraim, azért kérettem ide önöket...

FLEGMATICUS Tudom, tudom, revizor érkezik hozzánk...

FURORICUS Jézusom!

CRITICUS Az ördögbe is, már megint hülyéskednek?!
FURORICUS Jól van már. De tisztelettel megkérdem: mi ez az ünnepé-

lyeskedés?! Tea, kávé... Hol a pusztamérgesi ezerjóm?
CRITICUS Ma nincs alkoholizálás! A Tarján-Reményi páros már amúgy is
megciróka-marókázott minket. Több komolyságot, uraim! FLEGMATICUS
Szóval ezért kéretett ide?
FURORICUS Ezért e ravatalozói csend?!
CRITICUS Egy kis visszatekintésre szeretném rávenni magukat. Egy kis

önvizsgálatra, egy kis számvetésre. Mert némi fásultságot észlelek
magukon egy idő óta. Némi közönyös érdektelenséget.

FURORICUS Csodálkozik?! Főhivatásban színházba járni - vajon nem
súlyosan lélekromboló dolog ez?!

FLEGMATICUS Tény, ami tény, kissé elveszítettük a lendületünket.
CRITICUS Elismerem, az elmúlt egy év nem volt kimondottan szellemi
pezsgőfürdő. De azért tegye a szívére a kezét, Furoricus, csupa rosszat

látott a magyar színházakban? Semmi jele az előrelépésnek? Sehol
egy pislákoló fény az éjszakában?

FURORICUS Hát gondoljon csak bele, miket láttunk az eltelt egy-másfél
évben? Fehér Klára; a szolnoki rémületes Szép Heléna; egy magyar és
egy román Karamazovok... Soroljam tovább?! És ezekről még írtunk is!
És amiről nem?! A Noszty fiú a Nemzetiben; a Lear Husztival - hogy
csak a legmélyebb pontokat említsem az általam látottak közül. Szín-
házba járni manapság a legperverzebb mazochizmus; ráadásul még
komolyan beszélni is az előadásokról - ez pedig „a sápadt internátusok
legszomorúbb nemi bűnére" emlékeztet, ahogy Szabó Dezső írja. Néha
arra gondolok, talán Prudens is ebbe pusztult bele...

FLEGMATICUS Ejnye, de lendületbe jött! Újabb vértolulás?! Magát Criti-
cus jól behúzta a csőbe, most legalább van minek ellentmondani.

FURORICUS (magába töm egy óriási libamájas szendvicset) Beszéljenek
csak! Úgyis ritkán jutok ilyesmihez. (Jóízűen falatozik)

CRITICUS Köszönöm ezt a józan hangot, Flegmaticus. Furoricusnak külö-
nös érzéke van a negatívumok kipécézéséhez.

FURORICUS (teli szájjal motyog) Ezért tartanak, nem?! Akkor is voltak ko-
molynak nevezhető eredmények. A maga kedvence, Thomas Bernhard
egyáltalán nem méltatlan előadásban került színre. Voltak emlékezetes
pillanatok a Szikora-féle szolnoki Varázsfuvolában is.

FLEGMATICUS Én mindenekelőtt a színészekre emlékszem vissza a leg-
szívesebben. Az egész színházi világban a színész a legkiszolgáltatot-
tabb, a legtöbb szeretetet igénylő tényező. A színész minden este a szó
legszorosabb értelmében a bőrét viszi vásárra. Gyakran rémes szöve-
geket kényszerül elmondani, eszelős rendezői kívánalmakat teljesíteni,
és mégis: meg kell kísérelnie minden este valamit átadni a nézőknek a
személyiségéből, esendő lényéből. Ez rémületesen nehéz feladat. És a
színészekben nem is csalódtunk az eltelt időszakban. Őszintén meg-


