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SZENTIMENTÁLIS SZÍVTELENSÉG
sakugyan azonos volna szentimentaliz-
mus és szívtelenség - ahogy ezt Kierke-
gaard egykor olyan meghökkentő maga-
biztossággal állította és tapasztalta, és
érzékeltette? Es talán éppen ennek a

keserű paradoxiának lehetne tantörténete
Caspar Hauser sorsa, amely - amolyan polgári
mítoszként - hasonló társadalmi-történelmi-
érzelmi(érzéki) közegben „koncipiálódott"
(mondhatnánk: fogant), mint a modern bölcselet
számos korabeli alapdilemmája; és persze azoktól
egyáltalán nem érintetlenül?

Veszedelmesek ugyanis az efféle szép és szo-
morú történetek, hiszen szépségük és szomorú-
ságuk gyakorta mintegy béklyóban tartja az ese-
ményeket, nehogy azok öntörvényű logikája
összeroppantsa a mégiscsak esztétikai burkot - s
olyannak mutatkozzon meg, amilyennek a kora
polgári fejlődés viszontagságai láttatják: keser-
vesnek, szörnyűnek, visszafordíthatatlannak; már
amiként a diadalmasnak bizonyuló civilizációs sod-
rás (lánykori nevén: fejlődés) tekint, rossz lelkiis-
merettel persze, abortált antropológiai lehető-
ségeinek elmúlt, végtelen gazdagságára.

Az úgynevezett romlatlanságra, az úgyneve-
zett természetre, az úgynevezett jóságra s a töb-
bire. Arra az „előtörténetre", amelyben még le-
hetséges a naiv üdvözülés, s amelynek nyomán
még értelmezhető volna egy evilági üdvtörténet;
s aminek fonákja lehet a profán passió, úgy,
ahogyan ezt a Mátyás utcai pincében celebrálták:
megváltatlan szenvedéstörténetként.

Persze nem könnyű feladat efféle szertartásra
éppen a német realizmus vaskos epizódjait alkal-
massá tenni, hiába sietne segítségére az elvont-
ságában hasonlóan vaskos német romantika.
Hiszen az eredendő eseménysorozat - a félvad
kamasz váratlan felbukkanása: ahogy titkokból,
természetből, rabságból és archetipikus szoron-
gásainkból kilép a napsütötte választófejedelem-
ség székvárosának vásárterére, majd szelídíté-
sének kísérletei és bekövetkező halála-annyiféle
szenvedély, indok, motívum és konklúzió lehe-
tőségét hordozza, amelyhez képest szűkössé válik
mindenféle értelmezési lehetőség, megfejtési
szándék, mely efféle - konkrét vagy elvont -
európai vásártereken rendelkezésünkre állhat.

És éppen erről szól a történet. Illetve Caspar
Hauser sorsa. Írásunk tárgyaként a Stúdió K
előadása. Mint maga a mítosz, amelynek puszta
felidézése is éppoly erőteljesen határozza meg
Caspar Hausert, mint amilyen határozottan defi-
niálnák valamikori felbukkanása nyomán a Dok-
tor, a Hadnagy, a Tanító s a többiek - hiszen
azonnal annak az értelmezési rendszernek lesz
tárgya, mely lényegénél fogva külső, tehát ide-
gen a zseniális emberi állatka megfoghatatlan
lényegétől.

A saját árnyék lendületes átugrása természe-
tesen csakis színházban lehetséges, közismert

CASPAR HAUSER
fény- és értelmezési viszonyainak pazar gazdag-
sága folytán. De egyben a kockázat is nagyobb:
értelmezésé, lényegidegenségé, lendületé.

Mert a mitikus történet szellemi vetülete szá-
mos diszciplínában ihletően követhető, legfő-
képpen talán a (kulturális) antropológiában,
melynek felvilágosodás kori indíttatása ekkori-
ban veti fel a profán jóság - a z eredendő romlat-
lanság, sőt a teremtetlenség - hipotézisét; míg
persze ennek nyomán különféle szociális teóriák
experimentumává válhat a társadalmivá - sőt
társaságivá - szelídíthető kis vad. Még ennél is
tágasabbak a lélektan lehetőségei, s mindezek
mentén persze az esztétikáéi: nemcsak a történet
szépsége és szomorúsága folytán, de a romlat-
lanság illúziói révén is - melyek azután transzpa-
rensekké válnak Caspar Hauser esztétikai jellegű
kísérleteiben.

És persze van még egy dimenzió, mindezek-
hez képest földhözragadt és szegényszagú, de
hát civilizációnkat maradéktalanul jellemezni ké-
pes: mely puszta tárgynak tekinti Caspar Hau-
sert, amolyan kínos végterméknek tehát, meg-
gondolatlan érzéki, netán érzelmi kicsapongások
életre kelő produktumának, aki már törvényen
kívüli genezisében sokszorosan összeszövődött a
hatalommal, gátlástalan erőviszonyokkal, ille-
gitim előjogokkal, uralkodócsaládi bűnözéssel és
ekként alpári politikával. Mindazzal tehát, ami
eredendően lényegidegen attól, amire a zseniális
suhanc alkalmas vagy netán rendeltetett; ám ret-
tenetes logikájával és a konspirációk működésé-
vel pusztítani képes, és hát el is pusztítja őt
rendesen.

Ez a dimenzió nemcsak a polgári mítosz szín-
vonalára nem emelkedik, hanem természetesen
még a történelmére sem, s győzelme nem legiti-
málja létrejöttét, legfeljebb szemet huny létezése
fölött-az ismert sztoikus konklúzió szerint: hogy
elpusztíthatja természetesen, de ártani hogyan is
tudna neki.

Az események megformálásának - színpadi
felidézésének - azonban árthat: hiszen akaratla-
nul a magasabb rendű diszciplínákkal egyen-
rangúsítja ezt a lapos összeesküvés-sztorit, s az
események dramaturgiájában olyasminek juttat
döntő szerepet, ami a mitikus sors esetében
végzetszerűen akcidentális.

De ezzel már az események felidézéséhez,
tehát megformálásához jutottunk, s a jelzett el-
lentmondás szinte csak kifejezi a mélyben rej-
lőket. Melyek nem elsősorban a pincében celeb-
rált passiónak volnának antinómiái, hanem in-
kább értelmezési lehetőségeinké - amikor efféle
lénnyel kerülünk szembe egy verőfényes piacté-
ren.

Tudjuk azonban: minden sors epikus. Még a
„legdrámaibb" is, amelynek egyidejű kiteljesedé-
se és lezárulása úgy lesz ugyanannak a folyamat-
nak két oldala, minta széplelkűvé poétizált nürn

bergi vadócé. A sors fordulatai persze már drá-
maiak lehetnek, Caspar Hauser esetében pedig
par exce l lence azok; ám közismerten hosszú az út
drámaiságtól drámáig, kiváltképp akkor, ha ezt az
utat mégiscsak amolyan gyorsított „Bil-
dungsroman" fejezeteiként kell végigszáguldania
a sors jogcím nélküli jóhiszemű birtokosának. A
szenvedéstörténet ilyenkar - úgy tűnik:
ősmodellként -alkalmazható, sőt, profanizálásá-
val együtt is műfajában megszentelt teret kínál
efféle epika számára; s a Mátyás utcai pincében
szemléletmód, tehát játékstílus hitelesítette a
Stúdió K értelmezési kísérletét.

És mint lenni szokott: egyszerre oldotta fel az
értelmezés teremtette ellentmondások javát, s
hozott létre újabbakat, immár feloldhatatlanul. De
mindkettőt tanulságosan. És fontosan - sőt,
rokonszenvesen, bár a szimpátia nem esztétikai
kategória, legyen az értelmezés esetében mégoly
mérvadó.

Itt ugyanis nem egy gipszstukkós-professzio-
nális voyeur-színház polgárian langyos konven-
ciórendszerébe toccsantunk bele kényelmesen,
hanem lebotladoztunk egy különös alagsori tér-
be, ahol azonnal jelmezes és jóarcú fiatalok ve-
gyültek el közöttünk, s a szűkös játéktérbe vezet-
tek azután. Ott ültünk vagy három tucatnyian,
ismét csak elkeveredve a színészek között, akik
díszletek nélkül, egy keretére absztrahált spa-
nyolfal és néhány mindenre alkalmas szék folya-
matos „újrahasznosításával" teremtettek előttünk
szalont, őrszobát, tanácstermet, piacteret, mikor
mit. És itt végre nem a pszichologizáló,
úgynevezett színházi realizmuson iskolázott
sztárok bűvöltek el minket, de a zsonglőrként
csereberélt szerepek által felfrissülő színészek,
pusztán játékuk révén teremtve távolságot min-
denféle átélős-utánzós színi kánontól; s egyszer-
re lehettek - velünk együtt - nézői annak a tör-
ténetnek, amelynek ekként mi sem csak nézői
voltunk. És így tovább: fontos színházi tudással
és magától értetődően alkalmazott merész kon-
venciórendszerrel, lendületesen és összeszokot-
tan, s ez nemcsak az előadások érlelődésének
szelíd progressziójára utalt, de bizonnyal az
egész, közös alkotófolyamatra is, hiszen kollektív
műalkotásról volt itt szó, mégpedig ennek
eredendő és átfogó értelmében, abban a szűk
pincében, bizony.

Mégsem az „időutazás" volt zavarba ejtő azon
az estén - hogy a közönség ott érezhette magát,
mondjuk, az 1974-es wroclawi fesztiválon vagy
évekkel ezelőtti európai hangárokban, pincék-
ben, szobaszínházakban, padlásokon stb. -, ha-
nem elsősorban az, hogy a mitikus történet szá-
mos dimenziója éppen ennek a stílusnak nem
nyílt meg; hogy a választott sors és a feltárására
alkalmazott ábrázolói módszer sokszor nem bi-
zonyult „kompatibilisnek". Mert míg csaknem
üdítő volt a lélektani ábrázolói hagyományoktól
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független játékmód, addig éppen az maradt kíno-
san megválaszolatlan, hogy ez a történet értel-
mezhető-e egyáltalán a pszichológián kívül.
Hogy míg persze fontos volt minden „alakosko-
dás" száműzése ebből a pincéből, ám ennek
nyomán a „fejlődésre" vagy legalábbis nevelésre
ítélt főhős veszítette el eszközeit arra, hogy ezt a
változást valamiként sejteni engedje. Hogy míg
fontosak voltak a közös tér, az azonos közeg és
ebből adódóan a szinonimitásukkal megformált
(„többfunkciós") mellékalakok, ám mindezek
olykor egyhangúvá tették az előadást- így ami a
konvenciók alóli szabadulásnak, kilépésnek vagy
legalább vonzó kiútnak tűnhetett volna, nem lett
több, mint önmagába visszatérő, szelíd orna-
mentika. Voltaképpen annak nagy ívű kísérlete
töltötte be a pincét, hogy vajon egy konvenciók-
tól független, majd abba belesimított jellem mi-
ként ábrázolható a színpadon éppenséggel a
színházi konvenciók sorsábrázolói lehetőségein
kívül - netán azok ellenében.

Mindezen azután az előadás nagyvonalúan
szellemes idézőjelei sem segíthettek. Sem az
olasz komédiások prológja, sem a belső iróniát
kiteljesítő passió-állókép - rendezőí jutalomjáték
és kollektív invenciók áradása -, nemcsak azért,
mert ezek idézőjelekként végül is „bezáratlanok"
maradtak, ott fityegtek tehát az értelmezésen,
míg a néző hiábavaló töprengésre kényszerült a
különféle ábrázolói síkok elválasztása fölött, ha-
nem főként azért nem, mert mindezek fölött
mégiscsak a történet konspirációs-bűnügyi vo-
nulata nőtt rá a mítosz valamennyi dimenziójára

- s aligha menti ezt a művészi döntést az a tény,
hogy a valóságban is feltehetően így történt.

És mégis: nagyon fontos volt ez az este ott, a
Stúdió K-ban. Nemcsak a gyér számú közönség-
nek, hanem talán a távol levő városnak is. Sőt
annak a színházi közegnek, amely nyilvánvalóan
nemigen venne tudomást efféle pintékről, amíg
bele nem ütik az orrát. És nem az „időutazás"
miatt, noha nosztalgikusan keserédesek az efféle
előcsarnokokban kapható körözöttes kenyerek,
s bizsergető érzés, hogy a jegyszedő mindenkit
tegez; de az experimentális esztétikai gettó fül-
ledtségén túl, no meg miatt: mégiscsak itt törté-
nik valami színpadon és a színpad által, ami

A rutinrepertoárból
Magyarországon még be
állította színpadra Ke
Kaposvárott két fiatal re
előadásokban érdekes, je
elején álló alkotók miké
színházról,
hogyan igyekeznek eltávolo

Csabai Judit (A fiatal özvegy), Tzafetás Ro-
land (Caspar Hauser) és Nádasi László (A ta-
nító) (MTI-fotó)

konokul és nagy ívűen teszi zárójelbe mindazt,
amit a színház polgári konvenciói egyedül
érvényesnek hirdetnek.

Mintha színház történne itt.
És talán ebből ered az egész előadás szertar-

tásszerűsége. Nekik, abban a pincében szinte a
mi színházi „lelki üdvünkért" is celebrálniuk kell
ezeket az előadásokat. Ha senki nem nézi őket,
akkor is, mert pusztán konok és elszánt műkö-
désük révén megtörténhet mindaz, ami a kon-
venciói által „elkárhozott" nagyszínpadokon
nemigen történhet már.

Mint egy szekta. Minta kazamatákban egykor.
Bár azt nem tudhatjuk, nézők és elkárhozot-

tak, hogy mi lett volna a kereszténységgel, ha
végül a szektatagokon túl mással nem tudták
volna elhitetni, hogy létezik megváltás, hogy a
szeretet mégiscsak világtörténelmi súlyú vív-
mány; ha csak kazamatáról kazamatára vándo-
rolva kísérleteztek volna tovább különös szertar-
tásaikkal; míg a cirkuszokban röhög és hízik az
elkárhozott Róma. Hogy ha profán szertartásuk
őket - a hívőket - megválthatja is, de lesz-e
belőle passió?

Szenvedéstörténet tehát, amelynek érvényes-
sége szükségképpen szétfeszít minden profa-
nitást.
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OHÓZATOK
hiányzó szerző
nem mutatott művét
cskeméten, illetve
ndező. Az, ami az
lzi, hogy a pályájuk
pp gondolkodnak a

dni mindattól, ami

a hazai színpadokon az utolsó évtizedekben meg-
határozó volt, de ma már nem igazán izgalmas. Az
előadások problémái azonban azt is világossá teszik,
hogy a hagyományok bénító erőként továbbra is
jelen vannak színjátszásunkban - a fiatal rendezők
gondolkodásában, az alkotótársak együttműkö-
dési készségében-képességében is.
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