
 KRITIKAI TÜKÖR 

Émelyítő stílusban berendezett budoár
rózsaszín
plafonnal, fehér falakkal, kis kandalló,
hátul balkon, turbékoló, kitömött
gerlék a korláton, porcelán és művirág
mindenhol. A színpad szélén, az alkalmi
zenekari árok felett rég elavult színpadtechnikai
eszközök: stilizált kagylóhéjjal takart világítótes-
tek (díszlet: Balla Margit). A függöny „láthatat-
lan", tehát a nézők végignézhetik a kezdésre vá-
ró, kellékeiket ellenőrző, szerepeiket mormoló
színészek készülődését. A színészek - Bálint
András, Görög László és Kulka János - női ru-
hát viselnek (sokszor játsszák férfiak ezt a dara-
bot, nálunk is volt rá példa: 1985-ben Szolno-
kon). Még el sem kezdődött az előadás, és máris
idézőjeles utalások tömkelegével van dolgunk. A
férfiakat nem tekinthetjük cselédlánynak, a
szándékoltan ízléstelen díszletről nem szabad
elhinnünk, hogy igazi élettér, a régmúlt színját-
szását idéző módszerrel megvilágított színpadot
nem tekinthetjük egy 1996-os előadás primer kö-
zegének. A rendező jó előre jelzi alapvető viszo-
nyát a színházhoz mint közösségi eseményhez.
Még mielőtt bármi történne a színpadon, .három
markáns vizuális „poén" hivatott a tudtunkra ad-
ni, hogy Jeles András - Genet-hez hasonlóan -
irtózik a naturalizmustól, vagyis a hitelességre
való törekvés önámításától, s ugyanúgy elítéli a
ravaszdi illúziókeltés szándékát az alkotók ré-
széről, mint a nézők passzív belefeledkezését e
felkínált fiktív valóságba. Itt önmagában semmi
nem érvényes, itt minden művészi gesztus csak
utal valamire, a nézőt intellektuális partnernek
tekintik, ugyanakkor megvonják tőle az átélés
lehetőségét.

Ez az elidegenítő szándék egybeesik az író tö-
rekvéseivel, hiszen Genet a Cselédekben is ked-
venc témáit, a szerepjátékokat és a belső
tükröződéseket használja dramaturgiai
szervezőelv-ként. A darab szerepcserék
sorozata: Solange és Claire eljátsszák egymást,
azonosulnak a Madame-mal, míg a végén egy
mágikus szertartássá emelt öngyilkossággal
beteljesítik legtitkosabb vágyukat minta
bosszúban s az áldozathozatalban való
megdicsőülés aktusát. Genet bűn-ről és
megváltásról alkotott elképzelései, sajátos
magánmitológiája önmagukban is problemati-
kussá teszik a megértést, ezért, ha egy előadás
nem a szöveg belső logikájának kibontására, ha-
nem annak teátrális továbbgondolására vállal-

kozik, könnyen értelmezhetetlenné válhat a szín-
padi történés. Jelest szemlátomást formai prob-
lémaként foglalkoztatta a darab, amelynek apro-
póján a színházi rituálé bonyolult ontológiai hely-
zetére kérdezhetett rá (megint). A Genet által
alkalmazott kettős tükrözést egész
tükörrendszerré alakította, melyben
megsokszorozódik az arc, s a személyes lét -
színház lévén: a szerep - el-veszti egyéni
kontúrjait.

A Cselédeket formabontó drámaként szokás
emlegetni, pedig klasszikus dramaturgiájú
darabnak is tekinthető: adott a hely és az idő
egysége, van konfliktus és megoldást is találunk
a végén. Még a színpadi feszültségkeltés
évezredes trükkjeivel kidolgozott drámai
csúcspontok is fel-lelhetők a műben. Az első
ilyen téthelyzet, hogy Solange és Claire el
tudja-e tüntetni időben a „színházasdi" nyomait.
Mivel tudják, hogy mikor-

Görög László (Claire) és Kulka János (Solange)
(Koncz Zsuzsa felvétele)

ra várható a Madame érkezése, felhúzzák a
konyhai vekkert, hogy az figyelmeztesse őket, ha
nagyon belemelegednének a játékba; a nagy
kapkodásban azonban ott felejtik az órát a kan-
dalló párkányán, a Madame észreveszi, és kér-
dőre vonja őket. Ezt a sűrű és hangsúlyos pilla-
natot tudatosan elkönnyíti a rendező: az órát Ma-
dame (Bálint András) hozza be a darabindító
párjelenet alatt, amikor még semmi keresnivaló-
ja a színen, s ezzel lehetetlenné teszi, hogy ké-
sőbb komolyan átérezzük a lebukás veszélyét.
Megint egy belső „poén", amely a színházi hely-
zetet hangsúlyozva a színházi hatás roncsolásá-
ra törekszik.

A feszültség kiiktatásával kapcsolatban Jeles a
továbbiakban is következetes marad: a Ma-
dame rossz végszóra, hamarabb vonul be a
színre pazar toalettjében, ráül egy hintalóra, az-
tán felborul vele, mire a játékban megzavart szí-
nészek kitessékelik. A játék alakulását jobbára a
Madame-tól való félelem motiválhatná, hogy va-
jon a Monsieur szabadulása után rájön-e arra,
hogy a cselédek írták a feljelentő leveleket; a
gyilkosság ötletét is az ettől való rettegés sugall-
ja. A Bálint András játszotta úrnőtől azonban
nem kell tartani, hisz folyamatosan jelzi, hogy ő
valójában színész, kotnyeles kolléga, aki nem
tudja kivárni a végszót, aki behozza a kint felejtett
kelléket. A színpad előtt Melis László kamaraze-
nekara üldögél, és a nagy érzelmi töltésű jelene-
teknél, mint egy korabeli melodrámában, elját-
szik valamilyen érzelmes aláfestőzenét. Kulka

TASNÁDI ISTVÁN

SZÍNHÁZI PREPARÁTUM
JEAN GENET: CSELÉDEK



k
n
k
s
s
a
l
t
s
j
b
s
u
t
l
b
t

z
s
g
g
j
h
G
b
g
l
v
k
j
r

v
k
s
e
d
g
b
t
A
f
G
á
ö
m
ö
m
l
h
A
„
m
g
s

J
F
M
n
A

 KRITIKAI TÜKÖR 

étszer is kiszól nekik, megelégelve a zenebo-
át: „Vége a dalnak!" Ezzel a gesztussal ő is el-
ülöníti magában a szerepet és a szerepjátszó
zínészt. Kulka (akárcsak Görög László) elját-
zik egy színészt, aki épp egy olyan nőt játszik,
ki egy másik nő szerepét alakítja. Az előadás

egnagyobb problémáját az jelenti, hogy leg-
öbbször eldönthetetlen, hogy éppen ki cselek-
zik: a szerep vagy a színész (vagy a szerepet

átszó szerep és így tovább). Az áttételek sűrűjé-
en lehetetlenné válik a megértés, még azok
zámára is, akik ismerik a szöveget. (Jeles leg-
tóbbi rendezésében, A nevető emberben szin-

én nyilvánosan történt a spontán lét és az imitált
ét váltogatása, de mivel az világos átmenetek-
en zajlott, hatékony része tudott lenni a szertar-
ásszínháznak.)

Jeles a darab perverz pátoszú nyelvezetét ví-
iószerű képi világgal igyekezett megfeleltetni. A
zépelgést agresszivitással párosította, mintha
irlandokkal díszítenék fel egy vadállat ketrecét. A
iccs minta társadalmi hazugságok metaforája

elenik meg, a tárgyak nem rendeltetésszerű
asználata pedig a lázadás szinonimája lesz.
enet másik híres-hírhedt darabjából, A Balkon-

ól átkerül ide a forradalom motívuma: az utcáról
éppisztolysortűz hallatszik, a kis balkont megvi-

ágítja a torkolattűz; Solange összeverve tér
issza, miután lement az utcára taxiért. A
ülvilág lázadása azonban ugyanolyan elvont
elzés, mint ahogy a belső forradalom is csak
ituális játék.

Az előadás nyilván sok mindenről kíván szólni,
iszont olyan formát választott mondanivalói
özlésére, amely lehetetlenné teszi az élmény-
zerű befogadást. A hiperstilizált közeg erősen
lidegenítő hatású, de - a feltételezhető szán-
ékkal ellentétben - nem a játék szakrális jelle-
ét domborítja ki, hanem előidézi a legrosszab-
at: a játék tét nélkülivé és ezzel együtt komoly-
alanná válik. Csupán jópofa lesz, ahogy Bálint
ndrás magas sarkú cipőben, tátogva, nyakában

ehér boával átvonul a színen, jópofa lesz, ahogy
örög László egy porcelánküblit magasba tartva
riázik, és jópofa lesz az is, hogy a cselédlánynak
ltözött Kulka János sántítva és táj-szólásban
ondja el szövegét. Az meg végképp érthetetlen,
nkényes megoldásnak tűnik, hogy a hintaló
agától megmozdul, és a mennyezet-ről

elógatott boszorkányfigura minden erősebb
anghatásra idegesítő vihogásba kezd. Jeles
ndrás megint készített egy egzakt tanulmányt

Sors és szerep", „A valóság szintjei" vagy vala-
i hasonló címen, amely ugyan szabatosan fo-
almazza meg témája megfoghatatlanságát -
zínházként azonban működésképtelen.

ean Genet: Cselédek (Radnóti Színház)
ordította: Nagy Péter. Díszlet: Balla Margit. Zene:
elis László. Jelmez: Dőry Virág. Dramaturg: Morcsá-
yi Géza. Asszisztens: Balák Margit. Rendezte: Jeles
ndrás.

Szereplők: Görög László, Kulka János, Bálint András.
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