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hetnek. Mucsi kiismerhetetlen mosolyú, erős
színpadi jelenléttel bíró „ötszáz éves hobója"
bölcsen nem ad választ arra, hogy a kortalan
öregemberben az elpusztíthatatlan kíváncsiság és
az öntörvényű nonkonformizmus megtestesítőjét
vagy pedig a lényegtől, a természettől elszakadt,
kitömött művilág reprezentánsát lássuk-e, esetleg
magát a figurát eme szimbolikus jelentéstartalmak
- sőt: általában a szimbolikus jelentéstartalmak -
parodisztikus leképezéseként értelmezzük.
Jelenete a „Noé bárkájáról" elrepülni már nem
tudó, kitömött galambbal mindeneset-re az
előadás végének legsikerültebb része.

A többiek játéka egyneműbb: valamennyien
hoznak egy típust, s azt erősen karikírozva keve-
rik az említett önreflektív elemekkel. Ezt a játék-
módot a Bárka színészei igen magas szinten
művelik - nekem ezúttal legjobban Udvaros Do-
rottya, Spolarics Andrea és Tamási Zoltán játéka
tetszett-, sok kellemes pillanatot szereznek, ala-
kításuk mégis rávilágít az „össztársulati előadás-
készítés" legproblematikusabb pontjára. Bár-
mennyire jól szórakozunk is a színészi játékon,
bármennyire összekacsintunk is egy-egy idéző-
jelbe tett gesztus, hangsúly, mozdulat láttán,
mégis hiányzik valami: a meglepetés ereje. A
szereplők - ha idézőjelekkel együtt is, de - még-
iscsak abban a szerepkörben játszanak, amely-
ben megszoktuk őket. Csaknem mindenki azokat
a színeket hozza, melyeket vélhetően a kisujjából is
ki tud rázni, ezt árnyalja, variálja, de a megszokott
alapkaraktertől markánsan eltérő alakot senki sem
személyesít meg. A kísérletezés, a szokványostól
való elszakadás hiányzik a produkcióból, amelyet
- miután maguk a szerepek egy idő után
kiismerhetővé válnak - egyre inkább az ötletek, a
poénok visznek előre. Ezek között szerencsére
bőven akadnak sziporkázóan szellemesek is, így
aztán a néző nem unatkozik, noha a bemutató
hosszát azért megérzi. (Csaknem minden jelenet
lehetne egy-két perccel rövidebb.)

Nem kellemetlen tehát a hajókázás ezúttal
sem, csak a tétet nem érzékelem igazán. Ha
stílszerű akarok maradni, azt kell írnom: nem
süllyedt semmi, dehogy, sőt. Csak éppen olyan
viharnak vagy zátonynak sem voltunk a közelé-
ben, hogy a süllyedés kockázata fennállt volna.

Tasnádi István: Titanic vízirevü (Bárka Színház) Jelmez:
Kárpáti Enikőm. v. Díszlet: Árvai György m. v. Zenei
munkatárs: Bolba Tamás m. v. Koreográfus: Bodor
Johanna m. v. Játékmester: Bérczes László. Létrehozta:
a társulat.
Szereplők: Széles László, Udvaros Dorottya, Scherer
Péter, Vasvári Emese, Spolarics Andrea, Mucsi Zoltán,
Györgyi Anna, Magyar Attila m. v., Tóth József, Csendes
Olivér, Hunyadi László m. v., Pokomy Aurélia, Szikszai
Rémusz, Tamási Zoltán m. v., Cseh Judit, Csonka Szilvia,
Dömötör Tamás, Hajduk Károly, Kovács Krisztián.

CSÁKI J U D I T

EGY REGÉNY DARABJA
ÁCS JÁNOS: A MENNYEI HÍD

ségek, a konfliktusok és a fel-, illetve megoldá-
saik. Igaz ugyan, hogy ennek a drámaiságnak par
excellence epikus a karaktere: a mese bontja ki;
de az is igaz, hogy a figurák plasztikusak, térha-
tásúak, színpadra kívánkoznak.

Hát most ott vannak. A debreceni előadás
plakátján Ács János a szerző, a cím meg Á
mennyei híd, de azért ez mégiscsak Thornton
Wilder kisregényének színpadi adaptációja. Akkor
is, ha a kölcsönvett motívumok szerzői közt egyéb
nevek- Mérimée, Offenbach, Madame de Sevigné
- is szerepelnek, de jelenlétük az elő-adásban,
bízvást állíthatom, nem jellemző.

Túl sok energiát nem ér meg kutakodni az
után, vajon miért van ez így. Sejtéseim vannak,
remélem, tévesek. mert ha nem, akkor itt Wildert
illetően jogsérelem történt volna, ami, remélem, itt
és most már igazán képtelenség.

Visszatérve az előadásra: a dramatizálás addig
jó, ameddig megrajzolja a figurák körvonalait.
Mondjuk, míg élőképet csinál belőlük. A színpa-
don a legplasztikusabb alak Montemayor márki-
né, aki egy szobányi térben a leánya méretes
portréjával szemben állva-ülve fedi fel előttünk
bomladozó elméjének és személyiségének na-
gyon is „normális" szorongásait, tévelygéseit.
Kicsit iszákos, persze, legalábbis Margitai Ági
sűrűn emelgeti a poharat a rendező, Czeizel Gá-
bor utasítására; lehet, hogy ebben már a törté-
netmesélés nehézségeit elleplezni próbáló szán-
dékot is sejteni lehet? Pedig Margitai játéka re-
mek: egy egész életkudarc nagyon is vitális fel-
mutatása van benne.

Társa a Szent Lajos király hídján át vezető
utolsó úton: Soror Dominica, az apáca, akit fő-
nöknője rendelt ki afféle társalkodónőnek a már-
kiné mellé. A bonyolult személyi összefüggések
írásbeli rekonstrukcióját most mellőzöm (ettől
persze a darabban még lehetett volna egyértelmű
és világos), csak annyit említenék, hogy Földeáki
Nóra nagyon igyekezett megmutni azt a termé-
szetes érzelmi kettősséget, ami az apácában a
márkiné mellett létezvén kialakult: a szánva-sze-
retés és az irtózva-elviselés furcsa, de gyakori
összhangját.

Főszereplő, bár nem a hídon hal meg, Camila
Perichole, a színésznő is. Szilágyi Enikő a szín-
padon ábrázolt színésznők sablonjaiból rakja
össze, de hiába próbálja „megmozdítani" ezt az

Biztosan mindenki tudja, hogy a Hello Dolly című,
itthon is gyakran játszott világhírű musical
szerzője egy bizonyos Thornton Wilder, akinek Á
házasságszerző című darabját zenésítették fel.
De arról fogalmam sincs, hogy a színlapokon
szokott-e szerepelni Mr. Wilder neve, aki ugyan
aligha ezt az opuszt szánta életműve
csúcspontjának, de azért bizonyára nem bánná.

Volt egy korszak, anyám nemzedékéé, amikor
ugyanezen író egy másik műve afféle kultikus
darabja volt a kulturális kánonnak; mindenki ol-
vasta, idézte, ismerte. Mivel örököltem ezt a bi-
zonyos kánont, többször olvastam a regényt én
is, és ha valaki egy társaságban azt mondta egy
másik emberről, hogy „tiszta Montemayor már-
kiné", hát kórusban sajnáltuk szegényt.

A Szent Lajos király hídja afféle titkos alapmű
- Kosztolányi fordításának is alighanem része
van ebben. Ács Jánosnak is fontos és kedves -
és ezt én mélységesen megértem. Magam sem
tudok fájdalom és kíváncsiság nélkül nekifeszül-
ni a regény kérdésének: hogyan is van az, amikor
a látszólagos vak véletlen képében sors- és tör-
vényszerűség munkál? Amikor a tragikus halálról
kiderül, hogy a logikus következő - utolsó - lépés
az élet útján...

Mondom, megértem, hogy Ács Jánost nem
hagyta nyugton ez a regény, és - színházi ember
lévén - az is teljesen logikusnak látszik, hogy
színpadra akarta vinni, sokaknak megmutatandó.
s amióta a színház nem csak, sőt nem
elsősorban a „kész drámák" otthona, hanem
minden másé és bármié, még a sikeres megle-
petéseké, a képtelennek hitt vállalkozásoké is, az
ember nem bíbelődik műfaji, műnemi konvenci-
ókkal, és csínján bánik a meggyőződéseivel is:
nehogy előítéletnek véljék őket.

Mégis megkockáztatom: a Szent Lajos király
hídja makacsul próza. Voltaképpen egy
novellaháló. Önálló történetek kacskaringóznak
benne, egymásba fonódnak, eltávolodnak,
elvékonyodnak, meg-vastagodnak; s miközben
első pillantásra mind-össze az köti őket össze,
hogy ugyanazon a helyen és ugyanabban a
pillanatban érnek véget, valójában mindvégig
szervesen összetartoznak, egymásra vetnek
éles fénynyalábot vagy árnyékot éppen.

s külön-külön mindegyik és együtt az egész
telve van drámaisággal. A fordulatok, a feszült-
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álló életképekből összerakott sorsot, a becsvá-
gyó művésztől kezdve az urasági szeretőig, majd
feleségig - fényképsorozat marad csupán. Az ő
kisfia - Don Carlos - és az ő „mestere", a regény
egyik legszebb figurája, Pio bácsi hal meg a
hídon; utóbbi éppen akkor, amikor élete legfőbb
tartalmát - Camila „menedzselését" - elveszít-
vén egy pótcélt talál: a kisfiú felnevelését. Kóti
Árpád a szeretetteli, mindig szegény, tehetséges
és jóravaló öreg archetípusát úgy rajzolja meg,
hogy a márkiné mellett tán az ő alakítása nyomán
képzelhetünk valódi sorsot a figura mögé.

Az ötödik áldozat egy fiatalon lezárt és mégis
valóban lezárt élet, Sebastiané, a „félemberé", aki
másik felét, ikertestvérét amúgy is elveszítette
már. Es, ha igaz, éppen addigi életével szakítani
készült: hajóútra. Ot Várnai Szilárd játssza, a
csekélyke lehetőséghez mérten hitelesen.

Figurák, gyorsfelvételek akadnak még az elő-
adásban; szerepük többnyire annyi, hogy illuszt-
rálják vagy az érthetőség érdekében narrálják az
egyes szereplők és sorsok hátterét.

Mert amikor azután a történetet - egy törté-
netet - kellene elmesélni, az irodalmi anyag már
túl bonyolult és nehezen követhető - főként
azért, amiről fentebb írtam: a nemcsak láthatóan,
hanem rejtetten, búvópatak módjára összefonó-
dó szálak miatt. Ács a színpadi verzióban legfel-
jebb állomásokat rögzíthet azokból az utakból,
amelyeket a regényben a szereplők végigjárnak;
a mozgás, a szálaknak a prózában mesés
hullámzása a színpadon csomópontokká
merevedik, besűrűsödik, és hol
kényszeredetten, hol didak-

Kóti Árpád (Pio bácsi) és Szilágyi Enikő (Ca-
mila Périchole) (Máthé András felvételei)

tikusan mutogat valamit a történeten túli proble-
matikából. Nagy jóindulattal balladainak lehetne
nevezni azt a homályt, amely a verbalitáson túli
világra borul. s ami a dialógusokba nem présel-
hető bele, az nincsen is. Ezért aztán amikor az
előadásnak a Wilder-regény lelkéhez kellene kö-
zelítenie - Kosztolányi talán erre gondolt, amikor
ezt írta róla: „a könyvben nem az az érték, ami le
van írva, hanem az, amit kiolvashatunk belőle"-,
akkor egyenesen megbénul.

Czeizel Gábor rendező a képtelenül nehéz fel-
adathoz képtelenül nehéz teret kapott: a „Köl-
csey" tátongó színpada operetthez való. Túri Er-
zsébet díszlettervezővel együtt azonban kitalál-
tak valamit, ami segít egy kicsit: a három részre
osztott függönynek többnyire csak egy-egy sze-

Földeáki Nóra (Soror Dominica) és Margitai
Ági (Montemayor márkiné)

lete emelkedik föl, és mögötte szobányi teret kell
csak bejátszani.

Ezzel a praktikus megoldással indítani kellene
egy igazi előadást, nem pedig letudni, mint itt
történik. Merthogy a felhúzódó függöny mögött
lejátszott jelenetekben a játékmesterségen túli
rendezésnek nyoma sincs; a színészek hozzák a
saját formájukat és formátumukat (akinek van).
Tempóról nemigen lehet beszélni, mert magam
is zavarban vagyok, hogy a komótos természetű,
befelé építkező epika ritmusát kérjem-e számon,
vagy egy másmilyent, egy színházit, mondjuk.
Rétegzettséget sem érzékelünk, az alapproblé-
máét sem; igaz, jó, ha az a néző is felfogja a
puszta történés-szekvenciát, aki sosem olvasta a
regényt.

Szép a nyitókép, és szép a záró. Ugyanaz -
hiszen keret, itt is, a regényben is. Ott áll az öt
ember, éles fénycsóvában; öt másként és másért
lezárult élettel a háta mögött, a hídon, ami mind-
járt le fog szakadni. Mondom, ezt el kell olvasni.
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