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Furcsa, feszengő érzés fog el, ahogy egy
deszkafallal szembe ültetnek az Asbóth
utcai kamaraszínházban. A vízszintesen
bordázott, vagonra vagy barakkra emlékeztető
építményen krétával rótt sorok: „Hagyjanak
békén, én csak boldog akartam len-ni!" - meg
valami a művészetről, a szabadságról. A
sötétben asszonyhang pöröl valakivel, köz-ben
egy kopaszra borotvált, bőrkabátos férfi kör-
bejár, és a hátunk mögül előrenyúlva kinyit egy-
egy ablakot előttünk. A könyörgő-fenyegető női
hang s a lecsapodó deszkatáblák csattanása
közben szabadulunk meg ki- és bezártságunk-
tól; be-, illetve a karzatról lekukucskálhatunk egy
különös szobába. Székely László díszletében
látjuk egymást az ablakok mögött, s a lassan fel-
emelkedő vasszerkezet, amely kupolaként zárja
le végül a teret. A félhomályban három férfi alakja
dereng fel: a bőrkabátosé (nevezzük Stalker-
nek), egy becsípett felöltősé (nevezzük Írónak)
és egy viharkabátos, hátizsákosé (nevezzük Tu-
dósnak). Az író és A tudós vezetőjük, a Stalker
segítségével a Zónába indultak, hogy felkeres-
sék a Szobát, amely teljesíti a legbensőbb kíván-
ságokat. A Zóna félelmetes vidék („Én nem tud-
tam, hogy annyi szörnyűség barlangja szívem"),
csupa csapda és próbatétel: tán egy becsapódó
meteorit, talán az Idegenek látogatása óta válto-
zott meg benne tér s idő, mindenesetre taná-
csos, sőt kötelező elkerülni a vele való találko-
zást. Csak néhány, a tiltott határátlépésért bör-
tönt viselt férfi vállalkozik a kalauzolásra; ebből
élnek, ismerik a vidéket, az utat; amúgy furcsa
emberek, valami genetikai terheltséget is össze-
szedtek, hiszen gyermekeik torzszülöttként, bé-
nán jönnek a világra. És ha ez itt szemfényvesz-
tő, ha csak hókuszpókuszol itt az eldobott útjel-
zőivel, a „hosszabb út biztonságosabb" szöve-
gével, ha csak kitalált rémségekkel riogat? Ha ő
a Gonosz? Az imént is, apokalipszisről motyo-
rászva, homlokához szorított ágasfájával nem az
ördög szarvai jelentek meg a tükörben? Miért
akar a Szobához vezetni, honnan tudja, hogy ott
boldogság vár az esengőre?

Vajon tudja-e Az író, a cinikus, a megkesere-
dett, hogy mire van szüksége? Ihletre? Tehet-
ségre? Arra, hogy ne divatos legyen, hanem
igazmondó és tiszta? Ezért indult el. A tudós nem
segítségre vár - pusztítani akar. Felrobbantaná
a helyet, ahol borzasztó dolgokat is kívánhat-

nak, a helyet, amely racionálisan felfoghatatlan,
tudományosan megfejthetetlen. Vajon tudják-e,
hogy útjuk valójában hová vezet? Vajon tudja,
érzi-e az ablakba könyökölő, cukroszacskóval

zörgő néző, hogy a homokban toporgó, cseppnyi
térben próbatételeket imitáló emberek beavatási
szertartásának részese? Hogy a röhejesen egy
helyben járó, de nagy és veszélyes utat mímelő
férfiak az önismeret stációin botorkálnak előre?
Hogy a Szoba: önmagunk? Megismerni gyötre-
lem; jobb be sem lépni, megtorpanni a küszöbön,
nehogy a szép és jó kívánságok helyett a ben-
nünk lakozó mocskot, a valóságos énünket zú-
dítsuk a világra - döbben rá Az író. A Stalker úgy
érzi, kudarcot vallott, hiszen nem képes átadni
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hitét, a reményt. De talán mégsem tették meg a
nagy utat hiába; egyikük sem lép a Szobába, ám
mégis feltárul előttük valami, ami idáig rejtve volt:
saját reménytelen, öncsalás nélküli énjük.
(„Csak önmagunk »stalkerei« lehetünk" - Szilá-
gyi Ákos fogalmaz így Tarkovszkij-monográfiá-
jában.)

Ki méltó látni a csodát? A másfél órás lelki
sztriptíz csak peep show, vagy ennél mélyebb
nyomokat is hagy bennünk? Egyáltalán: megtör-
tént-e a csoda? Tarkovszkij filmje utánozhatat-
lan, reprodukálhatatlan - Csizmadia Tibor
adaptációja nyilván nem is erre vállalkozott; in-
tenzitásában, a megvalósítás módjában a szín-
padi változat csak nyomában kulloghat az „ere-
detinek". Mégis: van, hogy egy érintés, egy elda-
dogott igazságfoszlány pontosabb lehet a ki-
glancolt szónoklatoknál, a tökéletesre eszter-
gált, míves színházi unalomnál. Az istenkísértő
vállalkozás ettől a szikrától, a megérintettség ér-
zésétől, a határátlépés merészségétől válik szá-
momra fontossá, az itt-ott ügyetlenke megoldá-
sok ellenére. Mert Safranek Károly kívül-belül, a
zsigereiben is Stalker: vibráló nyugalma, lomha
ravaszkodása, hogy „áldozatait" a boldogság
felé terelje, magabiztos erőszakossága, szent
őrülete, kétségbeesetten mormoló összeomlása
és a kezéből, igen: a kezéből áradó szeretet te-
szik azzá. Safranek él, a többiek játszanak. Ke-
rekes József nagyon jól - a fájdalmasan hábor-
gó Író szerepében valódi köveket cipel lélekben,
önsajnálata sem nyálas nyavalygás. Illyés Barna
hátizsákja viszont üres, alkata líraibb, beszéde
éneklőbb A tudós racionális kiábrándultságánál:
egy pápaszemes fizikushallgató a TTK-ról, két-
ségei mögött még nincs megszenvedett tapasz-

Kerekes József (Az író), Safranek Károly és
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talat. (Figurája vázlatosságáról valószínűleg-a
rendező is tehet, Csizmadiának érezhetően Az
író mondandója a fontosabb, vele azonosul. álta-
la közvetíti leginkább saját rossz közérzetét.)

„Na, induljunk vissza" - hangzik az előadás
utolsó mondata. A megváltás elmaradt, egyedül
maradtunk az üres Szobával. Farkasszemet

Jelenet a Stalkerből (Koncz Zsuzsa felvételei)

nézhetünk vele, a kihívással, saját gyávasá-
gunkkal. Szeretném, ha így is maradna. Ha né-
mán, taps nélkül szédeleghetnék ki a Zónából az
utcára.

Stalker (BudapeSti Kamaraszínház)
Arkagyij és Borisz Sztrugackij kisregénye és Andrej
Tarkovszkij filmje alapján színpadra írta: Csizmadia

Tibor. Konzultáns: Szilágyi Ákos. Fordította: Földeák
Iván és Schéry András. Dramaturg: Almási Tóth And-
rás. Díszlet: Székely László. Jelmez: Békés Rozi.
Asszisztens: Szőcs György. Rendezte: Csizmadia
Tibor. Szereplők: Safranek Károly, Kerekes József,
lllyés Barna.


