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KRITIKAI TÜKÖR

iatal öltöztetése igencsak kimódoltnak tűnik.
ersze ez abból is fakadhat, hogy az idősebb
zerepek jól körülírható karakterek, de Katinka és
odó figurája nem mutat fel igazán releváns

ellemvonásokat. Persze ma nem is könnyű meg-
ondani, milyen is egy átlag egyetemista lány
gy küllemre, hát még azt, hogy miképpen néz ki
gy (külsős!) rádiós.
Pedig Bodónak (Rajkai Zoltán), a rádióripor-

ernek igencsak fontos szerepe van a darabban,
iszen a pezsgőtől és Fóris hőssé magasztoso-
ásától megrészegült embereknek ő hozza
intről a hírt, miként is vélekednek az érintett
tasok a Köztemető bejárata előtt végrehajtott
hősies" földet érésről. Fontos, hogy a kintről
rkező információk révén megismerjük az eset
ás nézőpontokból származó értelmezését is,
e ez már nem kellene ide, mert valljuk be,
ézőként kezdtük magunkat otthonosan érezni
órisék lakásában. A lendületes és élvezetes má-
odik résszel az előadás képes rá, hogy felkeltse
nézőben a Fórisék életszemléletével való azo-

osulás érzését - Bolyongó hatására lassan mi is
ptimistává válunk saját baklövéseinket illetően.
bben a helyzetben kiábrándítóan hat-

icsi, avagy mi van...

elrobbantani a világot. Ennyi, se több, se keve-
ebb, amit Kicsi - polgári nevén Aranyos János-
a, a hetvenes évek eleji magyar átlagcsalád
tlaggyermeke - huszonhárom évesen célul tű-
ött maga elé. Kedves, értelmes fiatalember Ki-
si, ő hív minket, nézőket a Merlinben, hogy a
ett elkövetése előtti pillanatban tekintsük át
gyütt az elhatározásáig vezető utat. Elkezdődik a

áték, de Kicsi, ez a Krisztusból, Odüsszeuszból,
amletból és még ki tudja, hány magányos hős-
ől gyúrt alak végig velünk, nézőkkel marad,
izonyos pillanatokban kiszól, megállítja a törté-
etet, magyaráz, kiigazít, szünetet rendel el, egy-
ltalán: kommunikál velünk. Tisztán, logikusan,
lőttünk építi életútját, amelynek nem is lehet
ás végállomása, mint az egész elpusztítása.

gaza van.
Schilling Árpád egyetlen mondatra építette fel

történetet: egy huszonhárom éves fiatalember-
ek elege lesz abból, hogy mindenki kitol vele. Ez
ablonos, semmitmondó összefoglalás; a világ
ármely táján, bármely korban elmondható: a

nak a Bodó magnójáról hallható részletek a le-
szállást átélő utasok véleményével: gyermeksí-
rás, németturista- „Das ist die echte ungarische
Wirtschaft" - és az idegenbe szakadt, Nobel-dí-
jas hazánkfia megsemmisítő szavai: „Ha ezentúl
megkérdeznek, azt fogom felelni: Micsoda?
Hogy mondta? Milyen ország? Ilyen országot én
nem ismerek!"

Bodó, a részegek közé zárt józan fiatalember
a korábbi értelmezések szerint még a jövő záloga
volt, az országnyi méretű önáltatást felismerő
értelmiségi, de azén interpretációm szerint Máté
rendezése ezt az alakot is a pesszimista végkifej-
let részévé tette. A Katona előadásának zárlatá-
ban ugyanis nehéz eldönteni, melyik a sajnálatra
méltóbb és nevetségesebb: a részegek eluralko-
dó jókedve vagy a kis média-mitugrász racionális
józansága.

Örkény István: Kulcskeresők (Katona József Színház)
Díszlet: Horgas Péter m. v. Jelmez: Berzsenyi Krisztina
m. v. Zenei szerkesztő: Sáry László. Rendező: Máté
Gábor.
Szereplők: Újlaki Dénes, Básti Juli, Pelsőczy Réka f. h.,
Lengyel Ferenc, Csákányi Eszter, Rajkai Zoltán, Hollósi
Frigyes, Árva László m. v., Morvay Imre.

fiatal emberek úgy szokták érezni, hogy az egész
világ összeesküdött ellenük. Kis túlzással azt
mondhatnánk, ez az életérzés akár egészséges is
lehet, hiszen ez táplálta és táplálja a világ meg-
változtatására irányuló nagy kísérleteket.

Ám az ilyen és ehhez hasonló mondatok drá-
mává csak a mögöttes világ megmutatásával
bővíthetők. Schilling ezen a mondatán kilenc
hónapig dolgozott a csapatával, nagyrészt azok-
kal a színészekkel, akikkel az Arvisura Színház-
ban, majd saját társulatában, a Krétakör Színház-
ban is együtt dolgozott (ahogy a színlap mondja: a
színészek improvizációinak felhasználásával írta
és rendezte Schilling Árpád). Improvizációk
sorából szenvedték ki tehát a most látható elő-
adást. A hírek szerint négy változat készült el,
ezek közül a mostani a legkiforrottabb, egyúttal
pedig a legrövidebb - így is jó két és fél órás -,
és egyáltalán nem biztos, hogy a későbbiekben
nem változik tovább.

Kicsi családja a hetvenes években indult tipi-
kus magyar család: anyu-apu-lánygyerek-fiú-
gyerek. Persze együtt laknak a nagypapával.
Időnként betoppan egy baráti házaspár. Haver,
barátnő, tanár, pap tartoznak a mikrokörnyezet

hez, ők teszik teljessé az életet. Mondom, minden
hétköznapi, csakúgy, minta cselekmény: óvoda,
játszótér, családi ebéd, kirándulás, úttörő-foglal-
kozás, lógás a haverokkal, csajozás, apró-cseprő
civódások. Semmi rendkívüli. Aztán nagypapa
meghal, a gyerekek felnőnek, szerelmek szövőd-
nek, elmúlnak, Apa és Anya aggódik, örül, szo-
morkodik a gyerekek sorsának alakulásán, ahol
tudnak, segítenek, s közben persze a saját prob-
lémáikat is meg kell oldaniuk. A fent elősorolt
életpillanatok - színpadi jelenetek - találomra
kiragadott mozzanatok az előadásból, éppen csak
a lényeget feledtem el említeni: Schilling
színpadán minden hétköznapi pillanat, esemény a
mindent elborító őrület-mocsok-szerencsétlenség
tenger egy-egy cseppje. Valamennyi elénk tálalt
szituációnak nyilvánvalóan elképzelhető -
pontosabban: elképzelhető lenne - egy végső
soron megnyugtató, békét-boldogságot sugalló
megoldása (talán nem ezt sulykolták és sulykolják
nap mint nap - rendszerváltozás előtt és után -
egyforma hévvel a nagy médiasorozatok, a Szabó
család, a Szomszédok vagy dollár-mázzal
leöntött változataik, a Dallas és társai?). Schilling
színpadán iszonyatos erővel érvénye-sül a
mindennapi hazugságok lelepleződése. Éppen
csak egy picikét kell megkaparni a felszínt, s
például a békésinek induló családi ebéd résztve-
vői az okádásig vezető egymást-gyilkolásig jut-
nak el. A baráti (gazdag) házaspár könnyed csi-
csergése éppolyan megoldhatatlan poklokat rejt
(meddőség, iszákosság, egymás gyűlölete), mint
Anya és Apa egykori, állítólag boldog egy-másra
találása (Apa katona volt, nagy reményű repülő,
Farkas Berci lehetett volna belőle, ha a lány,
akivel néhány meggondolatlan percet töltött,
magához nem láncolja a szíve alatt moccanó új
életzsarolásával). A „haverok" az ovitól kezdve
csak csúfolni, megalázni való hülyét látnak Kicsi-
ben, aki, lassanként halmozódó tapasztalatainak
hála, egyre jobban bezárkózik a kényszerűség-
ből-védekezésül maga köré épített falak közé.
Csillagváros. Mint Csehov Három nővérének
Moszkvája. Kicsi ide akar eljutni, ez minden vá-
gya, éppen csak be kell fejeznie itt egy-két dolgot,
aztán majd... De persze nincs aztán, csak őrült,
pornólapon nyáladzó Nagyapa van, nyomorult,
pitiáner, időnként undorítóan üzekedő szülők,
bornírt úttörővezető és bigott-őrült pap, minden-
kin átgázoló, erkölcsi érzék nélküli haverok, gyű-
lölködő, gonosz húg, mindent ígérő, de remény-
telen szerelem. Hazugság, gazemberség, egy-
más sárba tiprása mindenütt. Hát nem teljesen
logikus, hogy ebben a világban csak megőrülni
lehet? Idiótának nézik Kicsit. Rendben. Az is (az
előadás műfaji megjelölése is erre utal: idióta
tragédia). De még mindig sokkal inkább ez a
tiszta szemű, világrobbantó idióta, minta mezte-
lencsiga-tenyésztés őrületébe kergetett, felcsinált
és elvetélő húg vagy a mosolya mögött
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Bánki Gergely (Kicsi), Terhes Sándor (Apa) és
Nagy Mari (Anya)

démoni gonoszságot rejtegető Anya, az egykori
álmait lenyelő, mindent, még családja széthullá-
sát-pusztulását is végignézni képes Apa. Vagy
talán jobb Öcsinél a moziőrült, félszavakban be-
szélő, homokos haver vagy a két, úgymond,
barátnő, akik közül azt sem tudjuk, melyik a
megalázottabb, szerencsétlenebb nő vagy adott
pillanatban az undorítóbb, egyúttal szerencsétle-
nebb kurva?

Öcsi ránk mosolyog az előadás végén, leku-
porodik az első sor elé, előveszi a gyufát, és
meggyújtja a bomba kanócát. Illetve csak gyúj-
taná. Az első gyufaszál eltörik. Bocsánatkérő mo-
soly, második próbálkozás. Majd egy harmadik,
negyedik s így tovább. Lassan elsötétül a néző-
tér. Ez a végtelenül hamis-hazug világ elpusztít-
hatatlan, hiszen még az elpusztításához nélkü-
lözhetetlen gyufa sem az, aminek hívják. Még a
tárgyak is gúnyt űznek Kicsiből.

A színészek - Bánk Gergely (Kicsi), Terhes
Sándor (Apa, Cifra pajtás), Nagy Mari (Anya),
Fórizs Sándor (Nagyapa, pap), Láng Annamária
(Hugó, Szende Risa, barátnő), Péterfy Borbála
(Gedeon néni, Közös Ica, barátnő), Huszár Zsolt
(Gedeon bácsi, Király, haver) és Sereglei András
(Zsindely Béla, haver) - egyszerűen jók. A főis-
kola, a mindenféle színiakadémiák árnyékában
üde látvány, hogy érett színészek lépnek elénk,
akik megtanulták a mesterséget. Ahogy például
Anya és Apa kettőse működik, az a legnagyobb
drámai alakításokat idézi (Kiss Manyi és Pécsi
Sándor kettőse volt ilyen a Madách fénykorá-
ban). Huszár Zsoltot láthatjuk Schilling kamra-

beli előadásában is, biztos pont, kitűnő arányér-
zéke van a humoros és a komoly pillanatok
érzékeltetésére. s még jól is táncol. Láng
Annamária mint Hugó egyszerre tenyérbe mászó
undokság és kívánatos nő, kékharisnya és
„költőnő", ugyanakkor férfiéhes barátnő. Talán
csak opheliai megőrülése halványabb a
kelleténél.

Külön kell szólni a díszletről, a színpadképről
és a jelmezekről. Valcz Gábor - Schilling állandó
munkatársai közé sorolható - díszlete zsúfoltsága
ellenére átlátható, jól bejátszható. Egyszerre
szobabelső, utcasarok, csatornapart, erdő és
még ki tudja, mi minden. Kacatokkal: tárgyi vilá-
gunkkal van tele a színpad. Varga Klára jelmezei

szívbe markolóan igazak, jellemfestőek. Mackó-
ruha, alsótrikó Apának, gyanúsan foltos fürdő-
köpeny Nagyapának, piros, hegyes orrú cipő a
Királynak, nejlonszatyor Anya fejére kendőnek és
így tovább; mindez olyan természetességgel si-
mul a szereplők életéhez, hogy abszurditásuk
szinte fel sem tűnik.

Az előadás - az eddig leírtak fényében talán
hihetetlenül hangzik - nagyon vidám. Rengeteg
poén, kitűnő zenei betétek, dalok, táncok színe-
sítik. De közben, különösen, amikor kijövünk a
színházból - most éppen a Merlinből, merthogy
ez a színház fogadta be ideiglenesen, s ki tudja,
meddig, az előadást -, kénytelenek vagyunk
szembenézni azzal, mit is láttunk. Igen, ebben
éltünk, ilyen volt az életünk, ez a világ vett minket
körül. Biztos, hogy helyénvaló a múlt idő hasz-
nálata?

Alulról az ibolyát

Harminc év elteltével viszontlátni az egykori
emelkedett pillanatok társait mindenképpen le-
leplező. Az újbóli találkozás választ követel a
kérdésre: mi valósult meg a hajdani álmokból?
Mivel pedig amióta az érettségit kitalálták, az
emberek nem szoktak le arról, hogy unos-unta-
lan érettségi találkozókat rendezzenek (kerek és

Fórizs Sándor (Nagyapa), Bánki Gergely, Nagy
Mari és Terhes Sándor a Merlin színházi elő-
adásban (Erdély Mátyás felvételei)
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nem kerek évfordulókon), sablonszituációk vé-
geérhetetlen sorát eredményezik ezek az össze-
jövetelek, hálás témát adva novellistáknak, re-
gény- és drámaíróknak szerte e planétán.

Közhelydráma. Ha meggondoljuk, nem is
lehet más. (Most tekintsünk el „az ötvenes évek
szűk levegőjében" született, optimista
végkifejletet harsogó, „fiatalok, tiétek a kom-
munista jövő!" jellegű színművektől„ amelyek-
ben persze az érettségi találkozó is sikertörté-
netek sorozatává vált.) Elképzelni is nehéz ki-
ábrándítóbb eseményt, mint egy harmincéves
érettségi találkozó. A nagy nekiveselkedések
előbb-utóbb kifulladáshoz vezettek, az „enyém a
világ"-életérzésből jó esetben szerény „meg-van,
ami kell" lett.

Ot, párhuzamosan futó élettörténet a Kamrá-
ban, tőmondatokban elbeszélve: a gazdag cse-
mete, aki előtt ott a kitaposott út, csak tovább kell
csinálni, amit apu elkezdett (Sumák: Fekete Er-
nő). A kicsit mulya éltanuló, aki most csak cso-
dabogár, lesz még belőle nagy professzor és
persze kigúnyolt, köznevetség tárgya bolond is
(Prof: Elek Ferenc). A Don Juannak készülő,
majd egyéniségét és személyiségét vesztő szép-
fiú (Égj: Dévai Balázs). Az örökké lejmoló, gyö-
kértelen szegény fiú, aki a taszító kegyetlenség
álarca mögé rejti kétségbeesett - és soha véget
nem érő - helykeresését a világban (Csimasz:
Huszár Zsolt). A fiúk társaságához sóváran csat-
lakozni vágyó, de különállását a kezdetektől akar-
va-akaratlanul is őrző csodabogár (Sanyika: Rá-
ba Roland).

Egyetlen drámába sűríteni ennyi, egyenként is
több tragédiát (és komédiát) rejtő élettörténetet,
eleve kudarcra ítélt vállalkozás. Hogy egy hazai
példára hivatkozzak: a Karinthy Színházban
játsszák a Tanár úr kérem-et hasonló kerettörté-
nettel. Természetesen minden csupa vidámság,
a sok év után régi osztálytermükbe visszatérő
egykori diákok csupa kacagtató dolgot idéznek
fel. Karinthy ugyan minden bizonnyal forog a
sírjában az idétlen keretjáték miatt, de ez nem
elsősorban a szerző (Szakonyi Károly) hibája,
hanem magáé az érettségitalálkozó-műfajé. Ro-
mantikus regényben vagy eposzban lehet ennyi-
re szerteágazó élettörténeteket, jellemváltozáso-
kat hitelesen, megrázó erővel ábrázolni, de az
egy estén élő színházban nem.

Annál nagyobb teljesítménynek vélem, hogy a
Kamrában jó előadás született a század húszas
éveiben Brünnben élt szerző, Ladislav Klíma da-
rabjából. Az Emberi tragikomédia című érettsé-
gitalálkozó-színmű többszörös közvetítéssel ke-
rült a főiskolás rendező, Schilling Árpád és mun-
katársai kezébe: Arnost Goldflam átírta, Detre
Zsuzsa (élvezetes, időnként a helyénvaló drasz-
tikumtól sem idegenkedő nyelven) lefordította.

Mi másról szólhat az érettségi találkozókat
egymásra sorjáztató három jelenet, mint félre-

Huszár Zsolt (Csimasz), Dévai Balázs (Égj),
Fekete Ernő (Sumák) és Elek Ferenc (Prof) a
Kamra előadásában

siklott életekről, az egykori álmok és fogadkozá-
sok szertefoszlásáról? Világmegváltó álmokkal
elindulni tizennyolc évesen kötelesség. Ha ennyit
sem ad az alma mater, tényleg kár iskolába járni.
Elhitetni a tizennégy-tizennyolc éves emberek-
kel, hogy rájuk vár a világ - minden korban,
ideológiai környezettől függetlenül, ez az iskola
kötelező ars poeticája.

Schilling korábbi munkáiból már kitűnt: az
alapanyagul választott műveket meri és tudja úgy
alakítani, hogy belőlük nekünk szóló üzenet bon-
takozzék ki, mint ahogy magával ragadott értel-
mezésének világossága és a biztos kezű színész-
vezetés is. Láthatólag ezektől az erényeitől a
főiskola emberpróbáló évei sem fosztották meg,
s a Kamrában való megmérettetés - stílszerűen -
akár az ő sikeres érettségi vizsgájaként is érté-
kelhető. Schilling értelmezésében mint az örök
emberi témák egyike kerül bemutatásra a har-
mincévenkénti szembenézés önmagunkkal és
egykori társainkkal. A három jelenetet (a sikeres
érettségi vizsgát ünneplő kocsmázást, illetve a
harminc, majd hatvan év utáni találkozót) felvo-
násnak hirdeti a színlap, ám az előadást szünet
nélkül játsszák. Ez ugyan praktikus megoldás, de
nem segíti elő a súlyos történéseken való elgon-
dolkozást. Példának okáért, aki az imént még
Don Juan-i pózban indult meghódítani a világ
összes nőjét, az máris megtört, pipogya férjként
áll előttünk (Égj Dévai Balázs kitűnő alakítása),
vagy az előbb még a fiútársaságból megalázott-
kiszolgáltatott szeretőként menekülő Ammónia
alig néhány pillanat múltán már mint dühödt
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Xanthippé tartja igencsak rövid pórázon a házas-
ság jármába kényszerített férjét (Kiss Eszter
éles színekkel rajzolt, emlékezetes alakítása).

Schilling rendezése kibontja a dráma nyerse-
ségét is: miként a Krétakör előadásain, itt sem
csak a mozdulatok a fontosak - bár bejátszatja
az egész teret, él a teljes színpad -, hanem az
arcjáték is. Különösen Kiss Eszter és Tóth Anita
tárulkozik ki, lepleződik le egy-egy grimasz,
szemvillanás segítségével. A színhely - a kocs-
ma, díszlet: Valcz Gábor - hangsúlyozottan a mi
egykori kocsmánk is, hiszen ugyanott jövünk be,
ahol majd a szereplők is. Hogy helyünket elfog-
lalhassuk, át kell mennünk a színen, s ha csak
pár pillanatra is, de megmérettetünk a már bent
ülők kíváncsi tekintetében. Nem utolsósorban
pedig ugyanonnan jövünk, ahonnan Schilling
hősei; erre emlékeztet a bal sarokban folyamato-
san pergő film a budapesti utcákon zötyögő

villamossal, a szürke, néma képek sorával. Ró-
lunk szól a történet.

A Katona József Színház jól fiatalít, vannak
produkciók, amelyekben a főiskoláról éppen ki-
került vagy még hallgatókorú fiataloké a fősze-
rep. Éppen ezért feltűnő, mennyire beskatulyáz-
nak a szereposztások. Ha összevetjük az Yvonne,
burgundi hercegnő és az Alulról az ibolyát című
előadásokat, a következőket látjuk: Fekete Ernő
mindkettőben a gátlástalanul önző, a világot
alapjában rosszul ismerő vezető egyéniség (Fü-
löp herceg, illetve Sumák), Rába Roland a
kitaszított, meg nem értett, igazságtalanul le-
nézett ifjú (Innocent, illetve Sanyika). A legin-
kább aggodalomra intő Tóth Anita példája:
mintha színháza kinevezte volna az idióta nyo-
morultság megtestesítőjének, szinte át sem kell
öltöznie Yvonne, illetve Tőgyike, a Prof lánya
eljátszásához.

Dévai Balázs és Kiss Eszter (Ammónia) (Koncz
Zsuzsa felvételei)

Schilling Árpád szakmai elismertségét jelzi,
hogy egy időben két rendezése is látható Buda-
pesten. Főiskolás létére nem kis eredmény, s
tegyük hozzá gyorsan: megérdemelt ez a kivéte-
les bánásmód. Látásmódja, a jó értelemben vett
hatásos színpadi szituációk iránti érzéke, nem
utolsósorban pedig biztos, tiszta színészvezetése
kész rendezőnek mutatja. Generációjának két-
ségtelenül legtehetségesebb tagja. Az 1993-as
indulást-az Origo Diák Színjátszócsoport García
Lorca Vérnászával az amatőr színjátszó fesztivál
első díját kapta - követte az 1995-ös Krétakör (e
színházat Feuer Yvette-tel és Huszár Zsolttal
szervezte) Jean Cocteau Rettenetes gyerekek-
jéből készült Nagy játék című előadása, végül
1996-ban a már említett s az Egyetemi Kultúráért
Alapítvány díjával kitüntetett Teatro Godot-pro-
dukció. Végre egy igazi sikertörténet. Schilling
közben elvégzi a főiskolát, s csak remélni lehet,
hogy ez is segíti művészi kiteljesedését. Most
pedig itt ez a két fővárosi előadás. Az egyik
„hozott anyag", felkérésre készült rendezés, a
fent jelzett erényekkel és hibákkal, a másik saját
munka, sok ötlettel, markáns, schillinges megol-
dással. Nekem úgy tűnik, a fiatal művész sokkal
otthonosabban mozog saját közegében, a maga
írta szövegben, az amatőrmúltjából hozott színé-
szeivel dolgozva, mintha felkent - klasszikus és
nem klasszikus - színházi szerzők műveit segíti
színpadra. Nincs ezzel semmi gond - egyelőre.
Mert a kísérletezés, a saját hang - már most
milyen erős hang! - próbálgatása nyilván előbb-
utóbb el fogja vezetni Schillinget a klasszikusok-
hoz is. Izgalmas kérdés, vajon lel-e egyáltalán
olyan szerzőt a világirodalomban, akinek műve-
iben rábukkan a mának szóló, de saját egyénisé-
gén átszűrt mondanivalóra. Nagyon kíváncsi le-
szek Schilling Csehovjára, Shakespeare-jére
vagy Szophoklészére, Euripidészére.

Kicsi, avagy mi van, ha a tiszavirágnak rossz napja
van?! (Krétakör Színház a Merlin Színházban)
Írta és rendezte: Schilling Árpád. Jelmez: Varga Klára.

Díszlet: Valcz Gábor. Zene: Rusznyák Gábor és Árkosi

Szabolcs. Dramaturg: Tasnádi István.

Szereplők: Bánki Gergely, Terhes Sándor, Nagy Mari,
Fórizs Sándor, Láng Annamária, Péterfy Borbála, Hu-
szár Zsolt, Sereglei András.

Ladislav Klíma: Alulról az ibolyát (Katona József Szín-
ház)
Fordította: Detre Zsuzsa. Díszlet: Valcz Gábor. Jelmez:
Varga Klára m. v. Zene: Rusznyák Gábor f. h.

Beszélgetőpartner: Forgács Péter. Rendező: Schilling

Árpád. Szereplők: Huszár Zsolt m. v., Elek Ferenc f. h.,
Fekete Ernő, Dévai Balázs, Rába Roland f. h., Kiss
Eszter, Tóth Anita f. h., Somody Kálmán m. v., Szabó
Győző, Szirtes Balázs f. h.


