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Egykor föllázadt a has ellen a / Test minden
tagja, s azt így vádolák: / Hogy mint egy
örvény vesztegel maga / Ottan középütt,
renyhén, tétlenül, / Az ételt egyre nyelve s
társival / A munkát meg nem osztva, míg a többi
/ Lát, hall, gondolkodik, tanít, megy, érez, / S így
kölcsönös segélyadással a / közjóratörekszenek,
az egész / Testnek javára" - így hangzik a Livius
által lejegyzett mese Shakespeare tragé-
diájában, a Coriolanusban, s a legkülönbözőbb
irodalmi, zenei idézetek játékában jön létre Már-
ton László A tagok szerinti szépség című drámá-
jának át-, illetve újraírása, esetleg folytatása a
Kolibri Pince évadnyitó bemutatójában. Az Ana-
tómiai teátrum rendkívül expresszív képpel
kezdődik: a munkásgyászinduló dallamára éle-
sen villogó fehér fényben hat műtősruhába öltö-
zött alak (a későbbi szereplők) állja körül a nézők
közé elhelyezett alumíniummosogatót, ahonnan
vészjóslóan emelkedik fel és kezd csöpögni egy
fehér rongy: a tüdő (az elszálló lélek). Így pusztul
el aTest, amelynek gyilkosai, a testrészek először
próbálnak meg szabadon „élni" és „életben" ma-
radni.

A tagok élő és holtvoltának relativitását, illetve
(legalábbis a történteket racionálisan figyelő
néző számára) a kiinduló helyzet paradoxonát az
élő színészi test és a színpad fölött futó sodro-
nyokra felfüggesztett bábok (Orosz Klaudia fan-
táziadús munkája) összjátéka érzékelteti. A művi
világot egy emberi csontváz fehér alapon stilizált
részei: malacfej, sarkantyús láb, csipkekesztyűs
kéz, vörös erekkel átszőtt szív, hosszú
bélcsatorna és a műtőasztalon felénk fordított
szájjal fekvő, zsákra emlékeztető gyomor
népesítik be. A zsarnok halálát és a központi
vezetés szükségességét a Fejnek az egyik
műtős (Bodnár Zoltán) által mozgatott bábja
jelenti be; gépi hangja akkor válik természetesen
emberivé, amikor a közös ellenség, az ékszerező
és valutázó Gyomor (Kormos Gyula) bűneit
sorolja fel, aki eközben - a műtő alatt - jóízűen
elrágcsálja a darab egyet-len természetes
kellékét, egy piros almát. A számonkéréshez
csatlakozik a többi testrész is, amelyeknek
bábokkal jelzett nembeliségét a jel-mezek és a
mintegy belépőként elhangzó zenei idézetek
konkretizálják (Novák János munkáját Kocsis
Gábor remek zongorajátékában élvezhet

jük): Marci bácsi bordalára, sarkantyús csizmá-
ban bokázva, illetve bányászcsizmában, mun-
kásruhában, füle mögé dugott cigarettával jelenik
meg a Láb (Németh Tibor) és a Bélcsatorna
(Szívós Károly); a tarka miniszoknyás Kéznek
(Tisza Bea) „Nem kell más, csak egy albérlet", a
vörös estélyibe öltözött Szív (Farkas Éva) szavait
pedig a Porgy és Bess szerelmes dallama kíséri.
Az „összefüggés" helyett az „összeütközést"
előnyben részesítő „tagtársak" vezetőt választa-
nak, ám az (immár szmokingba öltözött) látni és
gondolkodni egyedül képes Fej csak a Gyomor
tanácsaira támaszkodva tudja megszerezni a ha-
talmi pozíciót és a Szív kezét. A szerelmi vetély-
társat, az ellene szavazó Bélcsatornát (ahogy a
későbbiek során valamennyi tagot) elnyeli az
előadás végére degeszre növő Gyomor, aki
strandpapucsában és barna mackójában a meg-
változott körülmények között is otthonosan mo-
zogva, az első perctől fogva kezében tartja a
dolgok irányítását.

A rendezés hangsúlyosan a rendszerváltás (és
nem a műsorfüzetben ígért „szenzualista böl-
csesség") horizontjából értelmezi a parabolát: a
színpadi alakok a szocialista társadalom osztá-
lyait, rétegeit, magatartástípusait (munkás, pa-
raszt, értelmiségi, a dolgozó kisember, felka-
paszkodott politikusné, haszonleső élősködő)
képviselik, ahogy a színpadi történéseket is a
testrészeknek az elmúlt negyven év nyomtalanul
eltűnt politikai áldozataira emlékeztető meggyil-
kolása tagolja. A Gyomor az MSZMP hajdani első
titkárának hanghordozásában győzködi a Fejet,
aki az ő tanácsára vonul vissza rövid (kényszer)
pihenőre, mialatt megtörténik az ellenséges
elemek likvidálása. A vezető politikus a Szózat
hangjaira érkezik vissza, és a darab végén az
atombombák kulcsaként emlegetett Szikra gyu-
fával pusztítja el önmagát (bábját). Csak a nézőn
múlik, hogy megérti-e az utalásokat, felismeri-e a
munkásmozgalmi indulókat. A kereszt alakú
színpad, amelyről a Tagok a Test halála után sem
léphetnek le, illetve egyes effektusok (a Tagok
eltűnését, a Test halálát villódzó fényjel és a
csöpögő „lélek" magasba emelkedése jelzi, a
Gyomor és a többiek viszonyának változását pe-
dig eltérő intenzitású lábdobogás kíséri) néha-
néha felvillantják a példázat általános jellegét. A
Ruszt-féle szertartásszínház kellékeinek és ma-
gának a bábhasználatnak a lehetőségeit azonban
a rendezés az absztrakciónak és a tipizálásnak
csak ezen a(z alacsony) szintjén használta ki.

Az, hogy az előadás inkább tekinthető jó szó-
rakozásnak, mint „keserű példázatnak" - leg-

Kormos Gyula (Gyomor) és Tisza Bea (Kéz)
(Kádár Kata felvétele)

KISS GABRIELLA

AMI MEGEMÉSZTŐDÖTT
MÁRTON LÁSZLÓ: ANATÓMIAI TEÁTRUM



 KRITIKAI TÜKÖR 

alábbis az általam látott két előadás közönségre-
akcióiból erre lehet következtni -, a remek nyelvi
játékoknak és a rendkívül dinamikus, szuggesz-
tív színészi munkának köszönhető. A társulat
minden tagjának vannak olyan pillanatai, amikor a
figyelem a játék mikéntjére, magára a színészi
megoldásra irányul. Különösen az esetenként
kiváló hangmoduláció (például a beszéd és a
stilizált ének közti finom váltások), illetve az olyan
egyszerű mozgáselemek tűnnek fel, mint például
a Láb és a Kéz műviségében megkapó futkosása.
Éppen ezért sajnálatos, hogy az előadásnak azok

Egyetlen nagy kérdés motoszkál a fejemben (a
sok kicsi mellett), mialatt Nagy András Don
Juan, a sevillai, a kővendég és a szédelgőcímű
drámáját nézem a Merlin Szín-házban a Thália
Társaság előadásában: lehet-e, érdemes-e ma,
a XX. század végén, egy új korszak küszöbén
színművet írni Don Juanról, tudunk-e még bármi
olyasmit leírni, elmondani ezzel a történettel
kapcsolatban, amit korábban nem mondtak el?
A kérdés azért is tűnik helyén-valónak, mert
Nagy András szellemes és okos, kitűnő verbális
humorral rendelkező munkája nyilvánvalóan az
egyik legtiszteletreméltóbb kudarc a Don Juan-
(fiktív és szak)irodalom tengerében. Elmélyülten
gondolkodó szerzőről tanúskodik, aki vélhetően
olyan tárgyról írt darabot, amely már régóta
kedves a szívének (amint azt a Don Juanhoz
hasonlóan összművészeti ihletésű „one woman
show"-jából, az Almából is tudjuk, különösen
izgatja a csábítás témaköre, illetve azok a
személyiségek, akik a csábítás művészetén
keresztül kérdeznek rá a létezésre, próbálnak
megtudni valamit saját létbevetettségükről). A
darab irodalmi-zenei utalásai világossá teszik,
hogy a szerző mindent ismer, mindenről tud, ami
az elmúlt három évszázadban a sevillai szédel-
gővel kapcsolatban napvilágot látott. Lehet, hogy
épp ez a baj, itt keresendő a „minden a helyén
van, a megközelítésmód árnyalt, a megvalósítás

Bregyán Péter (Masetto), Kubik Anna (Zer-
lina), Újvári Zoltán (Don Juan) és Szirtes Gá-
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a részei, amikor a színészek bábjaikból kinyúlva
(a szavakat kísérve) csak kézfejükkel kommuni-
kálnak egymással, ötlettelenek és megoldatla-
nok, pedig remek lehetőség kínálkozna a fino-
man kidolgozott és humoros hatású test- és
jelbeszéd kialakítására.
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elegáns, de az egész valahogy mégsem műkö-
dik" érzésének a forrása. Nagy András talán túl-
ságosan is sokat olvasott és gondolkodott; túl
sokat bízott az intellektusra és keveset az intuíci-
óra, pedig a szigorúan intellektuális megközelí-
tés a Don Juan-mítosz esetében óhatatlanul el-
szegényítéshez vezet, mert ennek a mítosznak a
szó mágiáján túl az érzetek és képek mágiája is
eredendően sajátja. Nagy András nyelve kétség-
kívül képekben gazdag, izgalmas és invenciózus,
élvezet hallgatni - ha azonban egy Don Juanról
szóló drámában a képiséget kizárólag (vagy

főként) a verbalitás hordozza, akkor óhatatlanul
hiányérzetünk támad, mert valódi érzékletesség
és dinamizmus helyett csupán az érzékletesség
absztrakciójában részesülünk.

Don Juan, az Örök és Univerzális Csábító képe
olyan régóta él az európai köztudatban, hogy az
az érzésünk, mintha örök időktől fogva létezne.
Pedig csak valamikor a XVII. század derekán
jelent meg a kultúrtörténetben ez a két archetí-
pust (a nőhódítót és a halottgyalázó-istentagadót)
is magában foglaló, ambivalens és lenyűgöző
személyiség, hogy alig százötven év alatt szédítő
karriert fusson be minden létező színházi,
irodalmi és zenei műfajban. (A képzőművészet
csak azért maradt semleges terület a számára,
mert a sevillai egyik leglényegesebb attribútuma,
a mozgás, még inkább a folytonos ener-
giaáramlás a festészet vagy a szobrászat eszkö-
zeivel kevéssé megragadható.) Don Juan nagy
korszaka (ekkor készül a legtöbb variáció a té-
mára) a XVII., még inkább a XVIII. század. Ekkor
születnek azok a művek, amelyek mind a mai
napig meghatározóak közös Don Juan-képünk
szempontjából: Tirso de Molina, Moliére és Mo-
zart alkotása. Minden ezután készült vagy ké-
szülő Don Juan-dráma, -novella, -zenemű és -
film velük száll vitába, rájuk reflektál, a fenti
darabokhoz képest vagy az ő ellenükben állít
valamit. Furcsamód azt az alapvető viszonyítási
pontot, amelyet Mozart operája vagy Moliére
tragikomédiája képvisel, egyik feldolgozásnak
sem sikerült meghaladnia, bármilyen izgalmasak,
érdekesek is egyébként. Ritkán tartjuk őket
egyértelmű remekműveknek, s amikor Don
Juanról beszélünk, mind a mai napig sokkal
inkább Tirso de Molina, Moliére vagy Mozart
hősére gondolunk, semmint Puskinéra, Byroné-
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