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amikor felfortyan, rémületet parancsoló düh, for-
mátlan erő nyilvánul meg benne. A többiek tar-
tanak tőle, még akkor is, amikor nyájaskodni
próbál. Kovács Lajos a nehéz szöveggel való
birkózása közben is több emlékezetes pillanatot
teremtett.

A főszereplő köré olyan figurákat helyezett a
rendező, akik vagy azonosnak tűnnek a szöveg
által megjelölt szerepkörrel (a Nevettetőt itt való-
ban liliputi ember, Köleséry Sándor alakítja, az
Unokát kislány, Kuti Gizella játssza el), vagy a
végletekig le vannak egyszerűsítetve azokra a
pózokra, amelyek egyértelművé teszik az alak
devianciáját. A Zsonglőr (Safranek Károly) ének-
lő beszédű, finom mozdulatokba belefeledkező,
nőies vonásokkal felruházott homokos. Az
Állatidomár (Ilyés Róbert remek alakításában)
frusztráltságából részegségbe menekülő,
gyengeségét dühöngéssel leplező, elkeseredését
átkozódássá torzító alkoholista. Hitelesség és
pozőrség ezen furcsa paradoxona az előadás
talán legfontosabb hatáseleme. Azt jelzi, hogy a
kecskeméti társulat a bernhardi komédiát a lélek
bohózataként igyekszik eljátszani. Arra utal, hogy
Bagossy - előző munkájával, a Leonce és Lénával
ellentétben - most nem a színházi formára,
hanem a színészi alakításra épített. A figurák
jellegzetes gesztusaiból és színpadi jelenlétükben
érzékelhető személyiségéből igyekszik kibontani
az előadás mondanivalóját. Nem tér vissza a
mikrorealista szituációelemzéshez, a
pszichologizáló jellem-rajzhoz, de a sors
marionettbábui helyett most emberi
adottságaikkal és életlehetőségeikkel küszködő
figurákat állít színpadra. A külső jelek-nél
hangsúlyosabbak az előadásban a belső tor-
zulások, a belső tartalmakat azonban hozzáfér-
hetetlenné teszik a látszatok. A rémületet, ame-
lyet Bagossy Bernhard-rendezése az emberi
üresség ábrázolásával kelt, nem mossa el a szó-
zuhatag, amely mindenkiből árad, aki szólni tud.
Csak a kislány hallgat rendre, csak a Nevettető
beszél nehézkesen, akcentussal. Ami bennük
történik, az kifejezhetetlen; amiről a többiek be-
szélnek, az képtelenség. Mindannyiuk számára
egyformán abszurd a lét, még ha más-más ver-
bális viszonyt teremtenek is hozzá. Senki nem
mondhat többet róla, mint amennyi a hallgatá-
sukban megnyilatkozik.

Az előadás csak részleges sikere abból adó-
dik, hogy mindegyre megbicsaklanak benne (a
kidolgozottnak tetsző) szólamok, nem bontakoz-
hat ki maradéktalanul az intonációs módokban
megnyilatkozó humor. Ebből a bizonytalanságból
adódóan többször megbomlik játékötlet és
jelenlét egyensúlya. A kecskeméti premieren pél-
dául remek volt Caribaldi és a Zsonglőr előadást
indító kettőse. Komikusnak ható nyelvi szólama-ik
eleve feszült viszonyt teremtettek köztük, amelyet
érdekesen ironizáltak a játékötletek: ahogy a
Zsonglőr óvatos szolgálatkészséggel körülsom-

fordálja Caribaldit, ahogy a cirkuszigazgató türel-
mét próbára tevő megadással hallgatja az artista
nyavalygását. A pesti vendégjátékon I nyűgöző
volt az Állatidomár és a Nevettető jelenete: a
külső bohózatiságot (a kolbásszal, retekkel, sö-
rösüvegekkel való játékot, a bukfenchányásokat,
az állatszámot idéző nevetséges mozgásokat, a
részegség fázisainak bemutatását) remekül mé-
lyítette el a színészi jelenlét, a figurák erejét,
valódi kilétüket egyértelművé tevő alakítás. Az
általam látott előadásokon azonban csalódást
keltett a harmadik jelenet: a szövegmondó szín-
ház győzött a verbális bohózat, a súlyos jelenlét-
tel hitelesített „gesztuskomédia" fölött

A kecskeméti előadáson - miután a lakókocsi
lenyitott oldalán át az Állatidomár betámolygott
az esőből a cirkuszigazgató szobájába, s majd-
nem szétverte a berendezést - Caribaldi végül
magára marad. Ü I a széken és vár. A kaposvári

KheIl Zsolt monumentális díszletei szinte
rázuhannak a nézőre. Az ormótlan, szürke
házfalak ablakai, még a belső tereké is,
mintha két-három méter magasságban
lennének, akárcsak a börtönben. Az általános
kietlenséget nem teszik barátságosabbá a
színes fényreklámok, és a szobát sem „melegítik
fel" a tévé falon ugráló árnyai. Kint a „téren" is
szüntelenül ott pislákolnak a háttérbe a kültelki
falanszter személytelen ablakai. Hargi ai Iván és
Khell Zsolt aprólékosan és pontosa tervezte meg
a látványt, amely nemcsak szolgálja a drámát,
hanem szigorú szimbiózisban is él vele.

Ráadásul a hatalmas sötét falak gyakran
kísérteties vándorlásba kezdenek a színen.
Néha a fizika törvényeit és a színpadi technika
lehetőségeit figyelmen kívül hagyva kígyóznak át
a játéktéren, és tűnnek fel újra egész más
elrendezésben. Mire kezdenénk megszokni egy-
egy színpadkép ridegségét, a dübörgő
forgószínpad ismét elcsavarja a teret, hogy egy
másik kietlen külvárosi helyszínen folytatódjék a
játék. A gyakori színváltások és átrendezések
általában zökkenőmentesen követik egymást.
hatalmas masinéria működtetése szerencsére n
m uralkodik el az előadáson, így a falak
nyomasztó ide-oda csúszkálása a megnyúlt
árnyék k között - mint egy rossz álomban - a
játék részének is

előadás lecsupaszított terében a többiek vissza-
térnek Caribaldihoz, s magukkal hívják. A cir-
kuszigazgató bizonytalanul megfordul, s szint-
úgy vár. Nem tudni pontosan sem itt, sem a
kecskeméti előadáson, mi is fog történni ezután.

Thomas Bernhard: A szokás hatalma (kecskeméti Ka-
tona József Színház)
Fordította: Tandori Dezső. Díszlettervező: Bagossy Le-
vente. Jelmeztervez: Földi Andrea. Dramaturg: Per-
czel Enikő. Rendező: Bagossy lászló.
Szereplők: Kovács Lajos, Safranek Károly, Ilyés Ró-
bert, Köleséry Sándor, Kuti Gizella.

(Kaposvári Csiky Gergely Színház)
Fordította: Tandori Dezső. Dramaturg: Eörsi István.
Díszlet-jelmez: Bodnár Enikő. Zene: Dévényi Ádám.
Rendező: Tóth Miklós
Szereplők: BezerédiZoltán, Lugosi György, Nyáry
Oszkár, Lipics Zsolt, Kovács Zsuzsanna.

tekinthető. Egyedül az a hatalmas trapéz alakú
plafonelem tűnik luxusnak, amely a fogdában
ereszkedik le szorosan Pam és Fred feje fölé csak
azért, hogy az ötperces jelenethez leszűkítse a
teret.

Edward Bond írói módszere ismerős: a teljes
érzelmi ürességbén megkeresni és felmutatni a
szeretet csíráit. A hamu alól kikapargatni a para-
zsat, vagy legalább levegőhöz juttatni a mélyben
heverő fadarabokat.

Len és Pam alkalmi ismeretségéből vagy Pam
ki tudja, melyik korábbi egyéjszakás kapcsolatá-
ból gyermek születik. Pam azonban már Fredbe
szerelmes, és nem törődik sem a gyerekkel, sem
Lennel, aki viszont hozzáköltözött a szülői házba.
A téren felejtett babakocsival a galeri kezd el
„játszani", és a csecsemő belehal a játékba. Fred
börtönbe kerül, de két év múlva, a szabadulása
után Pam még mindig üldözi szerelmével. Len,
aki önzetlen angyalként éveken át Pam mellett
állt, akkor készül elhagyni a házat, amikor
Pamben és szüleiben végre meg-megnyilvánul a
szeretet. Len úgy dönt, hogy másnap talán még-
sem megy el.

Mai rossz tapasztalataink szerint nem is szá-
mít túlzásnak az, amit Bond darabja a hatvanas
évek végén a szerelem, az anyaság, a család
hagyományos fogalmának pusztulásáról és álta-
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Holl István (Harry) és Csomós Mari (Mary)

Iában az emberi kapcsolatok széthullásáról állí-
tott, és ami itt különösen a szülők kiüresedett
házasságában, a fiatalok „szerelmi" háromszögé-
ben és a telepi galeri társadalmában jelentkezik.

Bond, nem egyedül és nem elsőként a XX.
században, az emberi viszonyokon és dialóguso-
kon alapuló dráma műfaját felhasználva éppen az
igazi viszonyok és párbeszédek hiányát ábrázol-
ja. Az már csak a mi értékszemléletünktől függ,
mennyiben fogadjuk el értéknek azt, hogy a
szereplők még egyáltalán beszélnek egymással.
Minden érzelmi sivárság és közömbösség ellenére
Bond alakjai ragaszkodnak az együttléthez. Lehet,
hogy mindenki külön-külön él, de legalább egymás
mellett.

Len, ez az áttételesen krisztusi figura, éppen
erről az alapról kiindulva kezdheti meg jótevői
tevékenységét, amely elsősorban Pamet célozza
meg, és amelynek nem is szerelem, inkább egy-
fajta csendes, családteremtő szeretet a hajtóereje.
Horváth Virgil Len szerepében nem erőltet
semmilyen hamis krisztusi attitűdöt, egész egy-
szerűen csak van, létezik a színpadon. Mondja a
szövegét, teszi a dolgát, a kietlen közegben in-
kább testileg van jelen; hiányával, szellemiségével
nem uralja a cselekményt. Ahogy az egész
előadás, az ő alakja is mentes minden miszti-
kumtól. Horváth Virgil csendes, mondhatni, je-
lentéktelen külvárosi megváltót alakít, de önma-
gát háttérbe szorító játéka ebben az előadásban
elfogadható.

Marozsán Erika láthatóan óriási akarással vi-
szonyul Pam szerepéhez. A feladat: fel kell mu-
tatnia Pam fékezhetetlen természetét, és követ-
kezetessé kell tennie a zabolátlan lány előre-
menekülését a Fred iránti, szinte mániákus sze-
relembe. Míg Horváth Virgil szerepe megengedi a
karizma nélküli háttérben maradást, addig Ma-
rozsánnak Pamként állandó pulzáló középpontot
kellene képeznie az előadásban. Ehelyett azon-
ban inkább csak az a hihetetlen erőfeszítés látszik
és hallatszik, amellyel a színésznő megpróbálja
átfogni a szerep dimenzióit. Az alak hangsúlyos-
ságát sokszor hangerővel akarja pótolni, ez a
törekvés azonban megbicsaklik hangképzési hi-
ányosságain: az erőlködés zavaró módon érződik
a hangján, a családi veszekedés jeleneté-ben a
nézők itt-ott már kuncognak a tragikusnak szánt,
de komikusra sikeredett felkiáltásokon. Düh- és
örömkitörésein is főként az az emberfe-

Horváth Virgil (L en) és Schneider Zoltán (Pete)
(Koncz Zsuzsa felvételei)
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letti küzdelem érződik, amellyel meg akar felelni
Pam figurájának. Leginkább az a hidegség és
szánalom hiteles az alakításában, amelyet az őt
szeretetével árnyékként követő Len iránt érez.

A rideg lakásban még két elszürkült ember él:
Pam szülei. Harry, az apa végletekig fejlesztette a
családon belüli hermetikus elkülönülés taktikáját.
Dolgozik, eszik, tévét néz, nem beszél, igaz, nem
is nagyon kérdezik. Holl István mesteri módon
akkor van legnagyobb súllyal jelen a színpadon,
amikor éppen hallgat. Csak ül maga elé
meredve, gépies arccal kenyeret majszol, esetleg
felfigyel egy-egy mondatra. Az előadás elején
igazi „fekete doboz". Nem tudni, gondol-e egyál-
talán valamire, vagy már teljesen üres; netán
befelé él. és már nem foglalkozik a családdal,
vagy a maga módján részt vesz a körülötte zajló
életben. Holl István kikerülhetetlen tényezője az
előadásnak, testi megnyilvánulásaiban is igazi
jelenség, ahogy kopott mackónadrágjában hajlott
háttal föl-le járkál a szobában. A darab legvégén
aztán éppen ő mondja ki azt a pár mondatot
Lennek, ami arra utal, hogy Pamben és bennük
mégiscsak él valami szeretet.

Csomós Mari a tőle megszokott magas szín-
vonalon, egészséges komikus felhangokkal
játssza Maryt, az anyát. A szerep főként a házas-
ságba beleszürkült asszony nőiségének utolsó
kivirágzását ábrázolja. A „harisnyavarró" jelenet-
ben Len nem akarja elcsábítani az asszonyt, csak
felfedezteti vele még mindig ható vonzerejét.
Csomós Mari a szemünk előtt teljesíti be Len
szavait, és lesz a jelenetben nem csak testi érte-

„Minden ünnepet, minden diadalt, minden
drámát én teremtettem!... Es most?!"
(Rimbaud: Egy évada pokolban)

z 1996-97-es évadban érdekes kísérlet
színhelye volt a Miskolci Nemzeti Színház
szerelőcsarnoka. Az épületet a színház
re-konstrukciója során újították fel, és bár
eredetileg a műszakiak főhadiszállásának

szánták, végül mégis másként alakult a sorsa.
Először -- kényszer szülte megoldásként - Hor-
váth Péternek jutott eszébe, hogy előadást ren-
dezzen ebben a furcsa hangulatú hangárban

lemben vonzó nővé. Holl és Csomós, két nagy
színész, igazi „apai-anyai" jóindulattaI segíti a
fiatalok játékát, és nem „játssza le" őket a szín-
padról.

A Fredet, Pam szerelmét alakító Mihályfi Ba-
lázsnak szerepe szerint nincs nagy lehetősége a
sokoldalú személyiségformálásra. A darab itt is
botlik egy kicsit, annyiban, hogy Pa őrjöngő
szerelmét kizárólag a lány természetév-l magya-
rázza, és nem ad igazi tartalmat Fred, : „harma-
dik" figurájának. A „galeri" tagjai közül nem min-
denki lép túl a megszokott huligánsablonokon,
igaz, ezek a részek nem tartoznak a legjobban
megírtak közé. Schneider Zoltán emelkedik ki a
vad külső mögötti emberi gyengeség jeIzésszerű
megmutatásával.

Az előadás hangulatának meghatározásában
fontos szerep jut a zenekar (Kis-Várday Gyula,
Kollár Lajos, László Zsolt) élő blueszenéjének. A
kemény, fémes hangzások megfelelően kitöltik a
gyakori színváltások idejét.

A rendező pedagógiai hatású bizalommal
nagyrészt fiatalok kezére adta a színpadot, pró-
báljanak kezdeni vele valamit. A társulat azt teszi
a színen, amit az általuk megformált alakok Bond
drámájában: szimpatikus elszántsággal igyekez-
nek boldogulni.

Edward Bond: Megváltás (Új Színház)
Fordította: Osztovics Levente. Jelmez: Kova csik Anikó.
Díszlet: Khell Zsolt. Rendező: Hargitai Iván
Szereplők: Horváth Virgil, Marozsán Erika, Mihályfi
Balázs, Csomós Mari, Holl István, Schneider Zoltán,
Vass György f. h., Kisfalvi Krisztina, Ferencz Bálint,
Mészáros Máté.

(ABC, 1994), később azonban a színház fiatal
rendezői, úgy tűnik, megszerették a rendhagyó
teret, és a Csamok - részben a Játékszín híján -
önálló játszóhely lett. Kiépült az előadásokat ki-
szolgáló technikai bázis, kialakult az új hely játék-
rendje, és az elmúlt években előadások sora
jelezte, hogy itt színház - kísérletező színház -
működik (Egy kabaré, Sörgyári capriccio,
Salome, Phaedra - A pincér, Amalfi hercegnő,
Lulu). Ezt a folyamatot tette teljessé az elmúlt
évadban Kamondi Zoltán, aki a Csarnok művé-
szeti vezetőjeként átfogó kísérleti sorozatot indí-
tott a miskolci színházban.

Ébredés után

„Fölébredni akarunk és fölébreszteni. Végleges
érzelmeket kiváltani. Az alvó színház nem szín-
ház. Elgondolkoztatni akarunk és kétségbeejteni.
Lidércnyomásként ránehezedni nézőink lelkére.
A megkerülhető színház nem színház.

Örömet akarunk okozni. Kacagtatni, kifiguráz-
ni gyengeségeinket, megcsavarni az orrunkat.

Olyan helyet akarunk, ahová bármikor be lehet
térn. El lehet bújni a világ elől jövet-menet. Egy
Motelt.

Kultikus helyet akarunk, ahol hódolni lehet a
gondolkodás, a játék és a kísérletezés kultuszá-
nak. Egy Kultusz Motelt.

Műhelyt akarunk, ahol ki tudunk bányászni
mindent, ami bennünk - színészekben, nézők-
ben, alkotókban - van. Ahol össze lehet szerelni
különböző technikai elemeket - fény- és video-
effekteket, computerhálózatokat, színpad- és
hangtechnikát. Egy szerelőcsarnokot akarunk.
Csarnok Kultusz Motelt."

Kamondi kiáltványa a Csarnok műsorfüzeté-
ben jelent meg - és sokat ígért. Egymást érintő
címmel kísérleti előadás-sorozat, Élő történet
címmel pedig színháztörténeti sorozat indult, s
mellettük két önálló előadás: a Kamondi rendezte
Médeia-variációk és a Bárka Színházzal közösen
tervezett (de sajnos meg nem valósult) Don Qui-
jote repríz szerepelt a tervezeteben.

Az évadnyitó találkozás október 12-13-án volt
Programadó nyitó weekend címmel, ahol az
érdeklődők találkozhattak az alkotókkal, és bepil-
lanthattak a különböző színházi műhelyekbe.
Színházi fórumok, performance, a Közép-Európa
Táncszínház Lakodalom című produkciója, kon-
cert, filmvetítés, felolvasószínház adta a két nap
programját.

A színháztörténeti sorozat október 27-én in-
dult, és nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy
közönség előtt folytasson elemző-emlékező be-
szélgetéseket a magyar színház félmúltjáról.
(Meghívott vendégek: Ruszt József, Fodor
Tamás, Zsámbéki Gábor.) „A Csarnok Kultusz
Motel - írta Kamondi- szeretné elhelyezni magát
az elmúlt évtizedek színháznyelv-újító
törekvései-nek térképén, kijelölve azokat a
tradíciókat, amelyekhez kötődni kíván." A
szándék ugyan tiszteletre méltó, de a téma és a
választott forma inkább a főiskola színházi
szakán lehetne érdekes, nem színházban.

A Ruszttal való találkozás egyébként sem si-
került túl jól. Szembetűnő volt a rendező fáradt-
sága, a zömében tizenéves közönség számára
pedig idegennek és érdektelennek bizonyultak az
Universitas hajdani produkcióinak gyenge minő-
ségű felvételei.

A Fodor Tamással folytatott beszélgetés sok-
kal érdekesebb volt. Fodor személyisége, a ko-
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