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KRITIKAI TÜKÖR

őtéren kell maradnunk, valószínűleg az operatőr
em ússza meg, az ő apja is előkerül a szesz-
őzös homályból, s a játék menthetetlenül komé-
iába fordul.

Lehet, hogy lovagiatlanul elironizálom a La-
erlöf-konfliktust és magát a művet, mentsé-
emre szóljon, hogy az előadás nem segít komo-

yan venni a darabot. Csiszár Imre rendezése a
erlin Színházban afféle nyájas csevegőparti,
mely semmiféle mélységet nem sejtet a dialó-
usok mögött. Olyan az egész, mint amikor kö-

éltáncosok nagy igyekezettel billegnek a padlóra
ektetett kötélen. Törőcsik Mari fölényes rutinnal
ozza az eleinte megközelíthetetlen irodalmi te-
intélyt (szerencsére nekünk, magyaroknak nincs
lőképünk a járáshibás, elnehezült testű, a
selekmény idején hatvankét éves Lagerlöfről),
iszont közel sem bolydul föl annyira az em-
ékeitől, amennyire egy derekas lélekboncoló
rámában illene. A Sjöströmöt játszó Blaskó Pé-
er és a Jaenzont alakító Bregyán Péter begyul-
adt férfi statiszták a női párviadalban, amit To-
aként Kubik Annának kellene fölizzítania. Ő
zonban alighanem tévedésből kapta meg a sze-
epet; a huszonhét éves, vonzóan krakéler üd-
öske helyett, akinek egyenessége az ösztönö-
en igazmondó és igazságosztó művészpalánta
aivan hamvas alkotói felelősségét hivatott kép-
iselni, egy meglehetősen közönségesen okve-
etlenkedő, legjobb esetben is évtizedes sikerte-
en pályáját dühösen kompenzáló szörnyeteget
átszik, amitől a darabban kontemplált viszonyok
égképp hiteltelenné és hazuggá válnak.

Az előadás legjobbja a némafilm, amit sajná-
atosan ritka időközökben vetítenek. Persze a

enetrend szerinti enquisti obszcenitások szü-
eteiben szó van arról is, hogy a művésznek át
ell költenie az élet piszkos dolgait, és be kell
innie magával a színpadra a világot. Ezen azért
rdemes lenne elgondolkodni. Meg azon is, hogy
ergman a Dramatenben négy hónapig próbálta
darabot négy színészével, és közben még a

zínház igazgatóját sem engedte be. Tartok tőle,
ogy Bergman tud valami lényegeset a világról,
mit mi mindannyian, beleértve Enquistet is, nem
udunk - és azt föltehetően beleviszi az
lőadásba.

Engem az egészben egyedül Bergman titka
rdekelne.

er Olov Enquist: A tribádok éjszakája (Madách Szín-
áz)
íszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Rátkai Erzsébet.
endező: Kolos István.
zereplők: Mácsai Pál, Für Anikó, Bíró Krisztina, Szűcs
ábor.

er Olov Enquist: Képcsinálók (Thália Társaság)
ordította: Kúnos László. Jelmez: Szakács Györgyi.
íszlettervező-rendező: Csiszár Imre.
zereplők: Törőcsik Mari, Blaskó Péter, Kubik Anna,
regyán Péter.

Az utcai hittérítők felfedezték maguknak a
színházat. Iszonyatos kemény verseny van azok
között, akik a járókelőktől akarnak valamit, és
amikor már fokozhatatlannak bizonyult az Igét
körítő esztrád, akkor jött a színház. Komoly
fegyvertény. Látom, ahogy nagy kupac ember
áll körül valamit Örs vezér terén, nem az
aluljáróban, hanem kint a placcon. Az eső órák
óta szemerkélt, most dönti el éppen, hogy
mégiscsak esni akar, de az emberek csak állnak
a teli bevásárlószatyraikkal. Nem véres baleset,
hanem színház. A főbűnök a lehető legnaivabbul
megtestesítve, mindegyikük hosszú láncon jár
körbe-körbe. Középen ott vicsorog a fekete
ruhás Gonosz, kezében futnak össze a láncok.
Jön egy fehér ruhás, elszakítja a láncokat,
falanxba szervezi a gyarlóságukból eszmélőket,
és elsöprik a gonoszt. Az egyik szereplő felkap
egy mikrofont, már kapjuk is a szokásos masz-
lagot. Fél perc alatt eltűnik mindenki: eszébe jut a
hét végi bevásárlás, észreveszi, hogy esik az
eső. De amíg színház volt, primitív ugyan, de
szuggesztív, addig maga se tudta, miért, az em-
ber ott ácsorgott az esőben.

Ez minden utcai-vásári spektákulum alapelve:
megállítani, ott tartani a közönséget. Nem lehet

hibázni, mert azonnal továbbsétál. Itt nem készí-
tenek elő, nem illusztrálnak körül. Minden mon-
dat poén. Minden mozdulat új bekezdés. Helyzet,
jellem, történeti nem teremtődik, több száz éve
készen van mindegyik. Teatralitásesszencia.
Maga a színház, de nem öncélú, mert a
commedia dell'arte (jelöljük a legreprezentatívabb
változat nevével az ezerarcú műfajt) hosszú idő
alatt ki-kristályosodott„ hagyományos arzenálja
egyfajta katalógusa a világnak. Meg is ütközik
rajta az ember, mikor látja, hogy bizony csak
ilyen kevés alaptípus és élethelyzet van. Hogy a
vágyfélék szinte fél kezemen megszámolhatók.
A commedia dell'arte világmodell és
színházmodell. (Szín-ház/eladó az egész
vilááág...) Az ősi forma laboratórium és
tanműhely, kezdőknek és haladók-nak egyaránt
hasznos lehet vele dolgozni.

A húszas évei legelején járó F. García Lorca
első darabja naiv allegória volt a rovarok életéből,
és mellesleg nagy bukás. Második darabjában az
ifjú szerző, odahagyva az entomológiát, a spa-

Széles László (Currito) és Tóth József (Coco-
liche)
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nyol népi bábjáték világához fordul. Már ekkor
megvannak a későbbi nagy tragédiák alapmotí-
vumai, írják az elemzők, holott pont fordítva van.
A későbbi tragédiák is olyan alaphelyzetekre
épülnek, amelyeket a commedia dell'artéban le-
het tisztán megfigyelni. Laboratórium és tanmű-
hely. Persze García Lorca esetében külön jelen-
tősége van a szülőföld, a népi hagyomány felé
fordulásnak. Itt és most nekünk ez majdnem
mindegy, couleur locale kérdése csak, hogy épp
melyik hagyomány. Különben is a húszas évek
Spanyolországában vagyunk, ahol nemcsak né-

piség van andalúziai, hanem kutya is, na meg
diszkrét bájjal öldöklő angyal. A szürrealizmus
nem hagyja érintetlenül García Lorcát, de bőven
elbírja a commedia dell'arte alapszerkezet a sza-
bad képzettársításokat, hiszen eredeti természe-
tétől sem idegen a nekirugaszkodottan groteszk
látásmód. Sőt a hagyományos komédia/a komé-
diáshagyomány képes felszívni a García Lorca-
féle egyszerű, tiszta, kétkezi lírát is. A szürreál és
a „csak tiszta forrásból" népdal egyaránt jól ér-
vényesül a commedia dell'arte ütésálló és
vízhatlan rendszere által. Erre kellhetett García
Lorcának, a kezdő drámaírónak a commedia
dell'arte: biztos alap, sorvezető, amelynek segít-
ségével tanulni lehet szerkesztést, miegymást.

Mire kellett Kaszás Gergőnek, a kezdő rende-
zőnek a commedia dell'arte? A Bárka előadásá

ban nyoma sincs annak, hogy bármi előzetes
kifejeznivalója lett volna, amelyhez a biztos for-
mát hívta segítségül, maradt tehát az a lehető-
ség, hogy tanulni akart. Leckeszerűen igyekszik
megoldani minden jelenetet, külön-külön. Rá-
jönni a nyitjára, megtölteni ötletekkel. Vizsgaren-
dezés: kötelező gyakorlatként színre vinni egy
komédiát. Kellemes kötelesség. Tehát tegyük fel,
hogy nem várok autonóm világképet, semmi
dupla csavart, csak a színpadi KRESZ ismeretét.
Ez roppant egyszerűen mérhető: nevet-e a kö-
zönség. Tapasztalataim szerint nincsenek össz-
népi röhögések, szórványos a nevetés és gyak-
ran erőltetett. Pedig tele van elmés ötletekkel az
előadás, hogy ne mondjam, üde. Nagyon aranyos
mindenki. Aranyoska. Visszatérve az utcai
komédiásokra: ügyes ez a Don Cristobal-előadás,
de a vásárban bizony én öt perc után
továbbsétálnék a mézeskalácsoshoz vagy a tűz-
nyelőhöz. Pontosan a nyers erő hiányzik, amely
abból a kétségbeesésből ered, hogy jaj, csak el
ne menjen a néző. A bárkások tudják, hogy ma-
radunk, és nem átallják magánjellegű exhibicio-
nizmussal súlyosbítani az estét.

Sokan dicsérik a díszletet. Azt ugye tudjuk,
mikor szokták egy előadás díszletét dicsérni. De
ettől függetlenül sem értem a lelkesedést. Mert-
hogy nem eredeti (ha számít ez valamit), és
csúnya is. Hogy lapozható leporelló legyen, ezt
már (mint mindent a világon) régen feltalálták, és
a Bárkában ráadásul elég sután működik a csiki-
csuki. García Lorcánál a naivitás hordoz valami
esztétikai értéket, viszont az előadás díszlete a
másodvonalbeli KGST-rajzfilmekre emlékeztet.
Igazából ezekkel rokonítható az előadást
jellemző alkotói attitűd: alábecsülöm a közönsé-
get, és mindent lefordítok, megmagyarázok neki.
Annak idején még a kicsinyítőképzőt is lefordí-
tották, nem mintha a Lolka és Bolka értelmesebb
lenne, mint a Lolek és Bolek. Számunkra is így
próbálja az előadás sokféle stílusból kölcsönvett
elemekkel egyértelművé tenni az amúgy is egy-
értelmű helyzeteket.

Kaszás Gergő rendező (más alkalmakkor
Csányi János direktor) kantori gesztussal végig-
settenkedi-ólálkodja az előadást: vezényel, pakol,
kommentál. Csányival valahogy elkerültük
egymást, nekem kétszer is Kaszáshoz volt sze-
rencsém. Bevallom, mára prológgal gyanút éb-
resztett bennem. Vannak a Kossuth rádiónak
ezek az ezeréves mesefelvételei: kedves gyere-
kek, remélem, ágyban vagytok már. Most cinikus
felnőtt vagyok, de gyerekként is iszonyodtam a
negédességüktől. Na, pont ezen a hangon szólal
meg Kaszás Gergő, és közben a melegbarna
szemével olyan elnéző szeretettel néz rám, ahogy
az értelmi fogyatékosokra szokás. A kezdeti gya-
nú beigazolódik, végtelenül gyermeteg, amit lá-
tunk. Meskete. Mindez ízlés kérdése is lehet. Az
viszont nem, hogy komédiát látunk, és mégis

Vasvári Emese (Donna Rosita)
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keveset lehet nevetni, annak ellenére, hogy elké-
pesztő mennyiségű geget hordtak össze az elő-
adás létrehozói. Ezeket vizsgálgatva sok minden
megtudható arról a titokról, hogy min és mitől
szokott nevetni az ember. Igazából a geg anató-
miája szempontjából a legtanulságosabb a pro-
dukció.

Egyrészt nem lehet pontosan meghatározni,
hogy mitől lesz humoros valami, másrészt meg
már közhely, hogy a ritmustól, szerkesztéstől. A
humor elengedhetetlen kelléke a ritmus: a poén
megfelelő időzítése. A szerkesztés meg azért
fontos, mert úgy tűnik, a dolgok csak egymás
viszonylatában válnak nevetségessé. Ezért is
veszélyes az előadás mellérendelő
szerkesztése. Mintha minden jelenetnek külön
álltak volna ne-ki, és pakolták egymás mellé a
gegeket, ami belefért. Tovább kísért a gyerekkor:
este a tábor-tűznél minden őrsnek elő kell adni
valamit, és egész délután ontjuk a
marhaságokat, de mindig csak belerakunk a
jelenetbe, ki nem veszünk belőle semmit. Pedig
még kicsik vagyunk, és nem is beszélt nekünk a
táborvezető arról, hogy a mennyiség hogyan
csap át minőségbe. Meg nem is csap át, sőt
megzavar a bőség. Az előadás világa valami
pußta-gulasch típusú műspanyolság, ehhez
képest jön be a western-motívum.

Minden kritikus mint a papagáj
hajtogatja, amíg csak le nem takar-
ják egy lepedővel: koncepció, kon-
cepció, koncepció, és közte néha:
következetesség. Nem erről van
szó. Tudomásul veszem az eklekti-
kát. Nem elméletem van, csak hi-
ányérzetem: és? Egy párhuzam: a
hosszú idő után visszatérő hős, akit
nem ismer fel senki, ennek ürügyén
felidéződnek a Volt egyszer egy
Vadnyugat híres képei, zenéje. Ez
eddig egy ötlet, még az is lehet,
hogy nagyon érdekes ötlet. Vissza is
tér ugyan, de mindig csak ötlet
marad, nem fejlődik. Pedig ilyenkor
ki lehetne használni, hogy alkotók-
nak és befogadóknak (akiknek „le-
esett" az utalás) van egy „közös
titkuk", ami melegágya a nevetés-
nek. Ezt teljesen figyelmen kívül
hagyva az előadás különálló gegek
sorozatából áll: felmutatja az ötletet,
és rögtön el is ejti, új fonalat vesz
fel. Így az egésznek van egy „ugye
milyen vicces fiúk vagyunk"-
mellékíze. Pedig a humor attól lehet
erős, hogy komolyan veszi önma-
gát. Ha fatális-fanatikus módon
megy a maga útján, ha elegáns ter-
mészetességgel kapcsolódnak egy-
máshoz a leglehetetlenebb dolgok.

Viszont az előadás szereplői olyanok, mintha a
tornász a gyakorlat minden eleme után megállna,
ezzel kizökkentik a nézőt (meg az időt is). Ha
pedig nem a fölösleges kiállások gyilkolják a
poént, akkora hirtelen váltások miatt bekövetke-
ző torlódás: még nem futotta ki magát a geg, és
már érkezik a következő. A lányszoba erkélyének
rácsa gumiból van, ez igen jó ötlet. A sóhajtozó
lányka végighúzza rajta a kezét, szilárdnak érzé-
keltetve azt: eddig jeles, pontosan ez a beetetés
kell ahhoz, hogy néhány jelenettel később nagyot
szóljon maga a poén. A mindenre elszánt szerel-
mesnek a rács sem jelenthet akadályt, nekiugrik,
letépi. Nem jut szerephez azonban a gumi rugal-
massága, mert a szimpla letépésbe rögtön bevág
a következő vicc: a hős ifjú észreveszi, hogy
egyszerűen az ajtón is bemehet. Megállapíthat-
tuk: ja, gumiból van a rács, lehet nevetni, de
igazából nem született meg a tárgy funkciójának
és anyagának ellentétén alapuló geg. Persze, ez
nem ilyen tudományos dolog, közepes bohócok
is zsigerből tudják.

Ahogy azt is, hogy magát a típust fölösleges
eljátszani, az csak van. Derzsi Jánost nyilván
szigorú szemöldöke és rekedt hangja miatt kér-
ték fel Don Cristobal szerepére, fölösleges dúl

nia-fúlnia oly nagyon, mert hamar unalmassá
válik. A „fütykösforgató" állandó jelzővel ékeske-
dő Don Cristobal attribútuma, a fütykös eleve
fallikus, ezt fölösleges még százszor kiemelni,
pont az egyéb Irányokba mutató játékok lenné-
nek érdekesek rettenetes szerszámmal, az alap-
értelmezés megáll a maga lábán. Így van ez a
commedia dell'arte valamennyi szereplőjével: tí-
pusuk, alkatuk adott, maga a testük a szerep,
ezen túl kezdődik a színészi játék. Például Vasvári
Emesének teljesen fölösleges eljátszani, hogy -
bocsánat - trampli. Van egy alkata, egy, a szín-
házban igen jól használható alkata, éppen attól
kelne életre a figurája, hogy próbálna könnyed,
pipiskedő lenni, ellene játszani testi alkatának. A
legprimitívebb színház sem működik a fikció fel-
vállalása nélkül, a privátkodás csak bágyasztja a
nézőt. A Don Cristobalban ez főleg a Curritót
játszó Széles Lászlónál kínos, szerintem maga se
hiheti komolyan, hogy valóban humorosak pri-

Scherer Péteri (Figaro) és Derzsi János (Don
Cristobal) (Koncz Zsuzsa felvételei)
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vát majomkodásai, a valódi ügyetlenségéről nem
is beszélve. Az előadásban főleg Szélesnek jut-
nak a némafilmekből ismerős, a mozgáskoordi-
náció hiányából adódó poénok. Például felindult-
ságból beszélgetés közben úgy ver össze valakit,
hogy észre sem veszi. Ez a némafilmeket idézi,
azzal a különbséggel, hogy Charlie Chaplin vagy
Buster Keaton balett-táncoshoz, artistához méltó
boszorkányos ügyességgel vitte véghez csetlés-
botlásait, a Bárkában pedig erősen gyógypeda-
gógiai jellegű a fizikai akciók végrehajtása. Pél-
dául messze alulmarad a benne rejlő lehetősége-
ken az a „nem fér a hulla a koporsóba" klasszikus
alapetűd, amelyben a részeg Cocolichét próbálja
barátja egy pad alatt elhelyezni. Tóth József az
elesett, kiszolgáltatott kisember rutinos ábrázo-
lója, kicsit gyűrött már az arca a naiv fehérbohóc
szerephez, de még ennek az éltes Cocolichének
is tud megkapó pillanatokat adni néha. „Most
sírok először igazán." Egészen különös, hogy
lesz súlya ennek a banális mondatnak, ahogy ott
hánykolódik az idétlenségek áradatában.

Szerkesztésből szintén jeles, ahogy erre a pil-
lanatnyi elérzékenyülésre Scherer Péter fergete-
ges magánszáma következik. Hogy az ő poénjai
többnyire ülnek, abból látszik a ritmus humorbéli
fontossága. Scherer jó ritmusérzékkel komédiá-
zik, ez azért is elengedhetetlen nála, mert van egy
jelenete saját magával. Almomban két macska
voltam és játszottam egymással. A két egymás
melletti ajtóban (vagy azok ablakában) felváltva
tűnik fel a borbély és a varga, a színfalak mögött
tizedmásodpercek vannak a jelmezváltásra. A ki-
váló ötlet érdekessé és fontossá teszi az amúgy
nem túl tartalmas jelenetet. Élmény a megvaló-
sítás technikája, de ezen túlmutat annak a bor-
zongató szürrealitása, ahogy a borbély hívja ki-
felé a vargát a műhelyéből, de mi tudjuk, hogy
nem jöhet, hiszen kint áll. Márhogy ugyanaz a
Scherer mint borbély. Vagy mégis? Merthogy
annyira határozottan kopogtat. De meglepőd-
nénk, ha tényleg kijönne...

García Lorcánál Cocoliche álma villanásnyi
jelenés csak, a Bárka előadása terjedelmes láto-
mássá fejleszti, ez a messze legérdekesebb, leg-
minőségibb jelenet. A félmeztelen Rosita mint
mindenki rimája triumfál, a menekülő Cocolichét
minden feltépett ajtó mögött valami meglepetés
várja, és a végén van egy gyöngyszem, amelynek
szintén a két szomszédos ajtó a „főszereplője".
Az egyiken ugyanolyan sebességgel húznak be
egy fehér leplet, mint amilyennel a másikon
Cocoliche húz ki egy feketét. Ez a technika. Való-
jában pedig a szemünk láttára változik át a meny-
asszonyi fátyol gyászfátyollá. García Lorcához
méltó színpadi költészet. Az álomjelenet vagy a
dupla szerep felvillantja annak lehetőségét, hogy
García Lorca darabja fegyelmezett szürrealiz-
mussal megvalósítva milyen erős hatású és sa

játos minőségű színpadi eseménysor létrejötté-
nek lehetőségét rejti magában. Ami megvalósult
a Bárkában, az csak próbálgatása a színház
esz-közeinek, vizsgarendezés. Alapfokú
commedia dell'arte-vizsga, nem túl fényes
érdemjeggyel. Mert csak hátsó szándék, belső
akarat tudja a technikát is összefogottá tenni.
Joggal jegyezte meg csalódott ismerősöm:
fröccsöt csináltak a tüzes-nemes andalúziai
vörösborból. Házmestert, hosszúlépést.

Szűrővizsgálatot játszanak a Mátyás utcában.
A darab - mondja a színlap - Franz Kafka
novellái alapján (pontosabban: azok
ismeretében) készült, ami egyfajta életmű-
szinopszist vagy parafrázist sejtet. A szín-ház
azonban mást mond. A fenti előismeretek
birtokában ugyanis, bevallom, bizonyos értelem-
ben rosszabb színházi élményre számítottam.
Nem mintha nem tartanám sokra a Stúdió K-t,
vagy nem kedvelném Kafkát - sőt, éppen ezért
készültem fel már jó előre egy lidércnyomással
terhelt, gyötrelmes és katartikus estére. Arra,
hogy viszontlátom a Kafka-szövegekből ismert
kisemberek titokzatos seregét, melyet mintha
valami soha nem látott szervezeti és működési
szabályzat tartana össze, és amely a mindenhová
bekúszó homályban ijesztőnek hat. Arra, hogy
olyan drámát látok, amelyben ez az érzet feloldat-
lanul marad. Az előadásban mindez azonban
nem - vagy csak részben - valósult meg.

Kezdés előtt a bejáratnál maga a direktor ol-
vassa be szenvtelen hangon a színházjegyek sor-
számát, és e ridegség hatására a nézők egy csa-
pásra úgy érzik magukat, mintha ők is puszta
sorszámok volnának egy ismeretlen fejlécet vi-
selő várólistán. A Stúdió K barátságos színházi
fészekből egyszeriben nyomasztó pincerende-
lővé változik, de már késő a menekülésre gon-
dolni. A szigorú hang, ha másra nem is, legalább
arra kényszeríti a nézőt, hogy belépjen a játékba,
hogy felvegye a beteg vagy a kérelmező, vagy a
vádlott-mindenképpen nyugtalanító-szerepét.

Miután a nézőtéri fények kialszanak, a játéktér
még egy darabig - a szokásosnál mindenesetre
hosszabb ideig - néptelen marad. A színészek a
nézők között ülve, velük együtt várják, hogy va-
lami történjen a békebeli miliőt idéző tárgyakkal
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telerakott színpadon. Aztán egyikük észbe kap,
középre szalad, valamit megigazít az egyik kellé-
ken, és visszaül, mintha csak feledékenységről
vagy mulasztásról lett volna szó. Ezután egy
másik színész ugyanezt teszi, és így tovább; fo-
kozatosan elindul a játék.

A fenti prelűd találékony megoldás, pontosan
vezeti elő a dráma legfontosabb elemét, a státus
lebegtetésének kafkai trükkjét. A néző kezdettől
fogva a teljes bizonytalanság állapotában van: „Ő
most színházigazgató vagy bádoghangú hivatal-
nok? Es az iménti előjáték feledékenység vagy
instrukció?" - kérdezgetheti magában, miközben
megkönnyebbülve veszi tudomásul, hogy a
fennhangon keresett sorszámú jegy nem nála,
hanem bizonyos Josef K.-nál (Szabó Domokos)
van. A zavar a szűrővizsgálat során azonban nem
oldódik, hanem inkább fokozódik. Nem lehet
tudni, hogy ki kinek a páciense, és hogy ki beteg
egyáltalán. Azazhogy lehet tudni, ugyanis a ké-
sőbb fokozatosan cinikussá váló előadásmód a
kelleténél talán erősebben sugallja a választ:
mindenki páciense mindenkinek, a betegek -
egymás betegei.

A vizeletvizsgálatra való elméleti felkészítés
során - ami, ha önmagában vesszük, inkább
mulatságos - Ottla kisasszony (Csabai Judit)
egyszerre, minden átmenet nélkül változik bizal-
maskodó ápolónőből állandó szexuális zaklatás-
nak kitett, hisztérikus közalkalmazottá - mely
fordulat, ha önmagában vesszük, inkább ijesztő.
(Főképp azért, mert voltaképpen semmi sem utal
arra, hogy Ottla kisasszony valaha is ápolónő lett
volna.) Se K.-nak, se a nézőnek nincs fogalma
arról, hogy miben is bűnös a főhős, ugyanakkor a
hátsó szándék gyanúja visszavonhatatlanul fel-
merül, talán még magában K.-ban is.
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