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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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A vizeletvizsgálat jelenete nem
sokkal az előadás kezdete után zaj-
lik. Ettől kezdve azonban egyre
gyengül a dolgok kafkaisága, elvész
az ambivalencia nyugtalanító érzete.
Pedig épp ez a feszültség képezhetné
a dráma gerincét; ha ez nincs meg,
akkor az egész előadás ment-
hetetlenül semmitmondóvá válik.

A rendező elől, úgy tűnik, fák ta-
karják az erdőt; a státus említett le-
begtetése a darab egészét tekintve
nem valósul meg úgy, ahogyan az
olyan részletekben, mint az előjáték
vagy a fenti urológiai epizód, köz-
vetlenül érzékelhető. Túl hamar dől
el a kérdés, hogy a bizonytalan célú
szűrővizsgálat összességében ne-
vetséges vagy félelmetes-e. A szőr-
szálhasogató Hivatal, a mindenevő
Ügymenet és a vesébe látó Admi-
nisztráció csak akkor növekedhetne
valóságos rémképpé, ha a nézőnek
volna esélye komolyan venni fenye-
gető voltukat.

Nagy-Mihályi, a tartalékos had-
nagy (Tzafetás Roland) tagadhatat-
lanul hordozza az agresszivitás és a
türelmetlenség jegyeit. Nyers,
rosszindulatú, arrogáns, néha ki-
robbanó, néha gunyoroskodó -
mindenképpen veszélyes alak. Ám e
vonások az előadásban közvetlenül a
karakterből fakadnak, függetlenek a
háttérben megbúvó apparátus mi-
lyenségétől. Épp ez utóbbinak, az
apparátus személytelenségének
kellene összetartó elemként mű-
ködnie a rejtélyes intézmény tagjai
között, amelynek kiismerhetetlen
belső járatain, ha tetszik, szűkös hivatali
folyosóin kezdetét veszi K. szorongása. A
hadnagy explicit agresszivitása így, önmagában
nemcsak hogy nem adekvát, hanem értelmetlen
és fölösleges is. A darab végén, mikor Josef K.
megtörik, és a közösség részévé válik, a
szilveszter ünnepi forgataga Nagy-Mihályi
karakterének egyediségét is elsodorja. A
befogadás pillanatában minden addigi
ellenszenv semmissé lesz, ahelyett, hogy a
különböző motívumok kiegészítenék egymást,
és egymásra épülve valami emberit mutatnának.
Ami viszont így marad, az két üres, különálló
szerep.

Az előadás mindvégig töredezett, nem más,
mint egymást váltogató állóképek többé-kevés-
bé összefüggő sorozata. A szereplők egyenként
lépnek elő a jellegtelenségből, hogy Josef K.-t
különféle gyanús orvosi procedúrákba rángatva
eljátsszák a saját nagyjelenetüket. Ilyen,
előzmények és következmények nélküli, könnyen
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felejthető helyzetgyakorlat a hideg-meleg vizes
kúra a bogaras Bruder tisztviselővel (Nádasi
László), a teherbírási teszt az örökké sejtelmesen
mosolygó Ernával (Homonnai Katalin) és a
szem- vagy szemléletvizsgálat a jószágigazgató
Tschissikkel (Hannus Zoltán). Hamar elmúlik
Felix (Csák Zsolt) kibontakozó történetének kez-
deti érdekessége is. Akár egy rajzfilmben, ahol a
figurák minden agyoncsapás után életvidáman a
helyükre pattannak, úgy tűnik, Felixnek sem árt
meg, hogy a darab közepe táján kioperálják
lelkéből a trieszti móló, Bécs vagy egy ismeretlen
hegyvidék emlékének foszlányait. A műtét gyors
és szakszerűtlen. Burleszkjellege miatt - mintha
csak felelőtlen famulusok hancúroznának a tiltott
laboratórium eszközeivel - elsikkad a helyzet
kegyetlensége: a nagy sürgés-forgásban, a szó-

davizes infúzió spriccelgetését nézve
nemigen jut időnk észrevenni Felix
kiszolgáltatottságát.

Az epizódokra szakadt, céltalan
cselekmény végül egy lázálomszerű
képhez jut el; a szereplők egymástól
a lehető legtávolabb helyezkednek el
a színpadon, és magukba zárkózva,
összecsukható ágyba vagy lepedő
alá bújva beszélnek. (Mintha csak a
csütörtök esti teleregény záróképeit
látnánk - a szomszédok végre
egyenként is elmondhatják a
véleményüket.) Az idegenség és a
magány víziója azonban meg-meg-
törik - a szereplők néha felállnak és
helyet cserélnek, hogy lássuk: eb-
ben a tekintetben nincs köztük kü-
lönbség, a felszínen zajló, szűrő-
vizsgálatnak nevezett játékban bár-
melyikük lehet orvos is, beteg is.

A főszereplő Szabó Domokos
naiv, tétovázó, olykor szembesze-
gülő, majd végül behódoló K.-t ala-
kít, A távírdász megtörésének
lélektani fázisai azonban éppen
olyan szétszórtan, szilánkosan
válnak lát-hatóvá, mint az őt
körülvevő álkafkai világ elemei.
Kívülállása, passzivitása, melynek
időről időre a nézők eszébe kellene
juttatnia, hogy az ő kezükben is egy
a K.-éhoz hasonló sorszám van,
lassanként a semmit-mondó
magánszámok áldozatává válik, azt a
hatást keltve, hogy a főszereplőben
voltaképpen semmi különösebb lelki
folyamat nem zajlik.
A Kafka-novellák mellett az

előadás szövegének
másik forrása A nő mint házorvos című
népszerű, 1907-ben megjelent kézikönyv.
Szerzője - azaz átírója - dr. Hugonnay Vilma, az
első magyar, aki egyszerre volt orvos és nő. A
Szűrővizsgálat előadásában sajátos értelmezést
nyer a tudós grófnő színlapon is idézett tétele,
miszerint a rendszeres, izzasztó testmozgás
hatékony gyógymód számos olyan lelki báritalom
és elfajulás ellen, mint a küldetéstudat Vagy a
kóros elégedetlenség. Jobb híján ilyen
kezelésnek vetik alá a Stúdió K-ban a Kafka-
etűdöt i s : hátha a vidám társaság, a sok
mozgás és az önfeledt bohóckodás enyhíti a
színpadi helyzetek működésképtelensége miatt
ébredő hiányérzetet. Ám nehezen magyarázható,
hogy mi szükség van Kafkára, ha egyszer bur-
leszket akarnak játszani.
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