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zavart kuncogás és a felszabadult nevetés következetesen válto-
gatja egymást a Merlin szûk nézôterén. Fesztelenebb a kacagás,

amikor a színpadon elhangzottakat saját jól felépített minivilágunktól
elképzelhetetlenül távolinak érezzük, olyannak, amihez semmilyen kö -
rülmények között nem lehet közünk. Aztán megint kissé elbizonytala-
nodik a harsánnyá egyébként sosem fokozódó jókedv, amikor a színpadi
pást felôl érkezô tûhegyes szúrás hirtelen célba talál. És bár a játszók oly-
kor elvétik a szúrást, azért – bevalljuk vagy sem – saját bôrünkön érezzük,
ha közeli a találat. Nagyot nem tévedhetnek, hiszen kedves ismerôsökkel
van dolgunk: szexuálpanoptikumi kirándulás Hólyagcirkusz módra.

Az 1997-ben alakult Hólyag -
cirkusz Társulat több szempont-
ból is különleges színfolt a hazai
alternatív színházi palettán. Szak -
mai elismerések hada, külföldi
vendégjátékok sora ellenére (vagy
épp azért) a társulat nem állt be a
színházi tömegtermelôk futósza-
lagja mellé – tiszteletre méltó az a
makacsság, amellyel ragaszkod-
nak ahhoz, hogy évente mindösz-
sze egyetlen, hosszú idôn át érlelt
bemutatót tartsanak. Védjegyeik
összetéveszthetetlenek: képzômû -
vészeti-irodalmi allúziókkal bôsé-
gesen megtûzdelt, a cirkuszi (egy-
ben színházi és egyáltalán bármi-
féle elôadói) létezés kínjaira – s
ritkábban gyönyörûségeire  – ös sz  -
pontosító sírva nevetôs, groteszk
produkcióikban elképesztô, ma -
guk gyártotta zeneszerszámokon
kísérik egymást és magukat a ze -
nész-színészek. Új bemutatójuk,
a Kedves ismerôsök bizonyos tekin-
tetben elüt egymásra és egymás-
ból építkezô elôadásaik sorától.
Más, mint a korábbiak, mivel a
kívülrôl jött rendezô homo novus a
szigorúan zárt társulat életében.
Jeles András és a Hólyagcirkusz
két évvel ezelôtt talált egymásra,
amikor a Szegedi Alternatív Szín -
házi Szemlén a Jeles vezette zsûri
egy kivételtôl eltekintve az összes
díjat Szôke Szabolcsék Csôdcsi -
cser gôjének ítélte. A díjesôn ön -
ma gában nem múlik semmi, s a
mostani, elsô közös munka ma -
gán viseli egyelôre az eltérô, ka rak -
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teres színházcsináló egyéniségek közötti kontrasztból természetsze rû -
en adódó kisebb-nagyobb egyenetlenségeket. 

Csoportterápiára invitál a rendezô és a jeles alkalomra új tagokkal ki -
egészült Hólyagcirkusz csapata. A színpadi irodalomban évezredek óta
remekül prosperáló páros téma a szex és az erôszak. Mindkét területen
kifogyhatatlan, idôrôl idôre megújuló ötletességrôl tesz tanúbizonysá-
got az emberiség. Egyfelôl bizonyítva, hogy embertársaink kínzása és
gyönyörhöz juttatása kéz a kézben jár, másfelôl egyre szélsôségesebb
példákkal illusztrálva, hogy itt nem léteznek korlátok, az alternatív kö -
zelítésmódok száma szinte végtelen. Az elôadók az emberi szexualitás
iránti, az elôzô századfordulón ugrásszerûen megnövekedett érdeklô-
dés egyik alapvetô dokumentumához, Richard Freiherr von Krafft-Ebing
osztrák elmegyógyász 1886-ban megjelentetett Psychopathia Sex u alis
címû vaskos kötetéhez nyúltak. Krafft-Ebing mintha magát mentegetve
idézné Tardieu-t kötete elôszavában: „Semmiféle physikai vagy erkölcsi

nyomoruság, semmiféle fekély, bármennyire
visszataszító is legyen, nem szabad, hogy megfé-
lemlítse azt, a ki az emberismeret és az orvostu-

domány szent hivatására adta magát, neki mindent kell látnia, mindent
ki szabad mondania.”

És a következô négyszáz oldalon kimondatik a förtelmes minden.
Ennek egy része ma legfeljebb ha megmosolyogtató, egy másik részé-
nél a korszerû orvostudomány már elvetette a stigmatizáció évszázado-
kig követett módszerét, az esetek többsége azonban feltehetôen ma is
meglelné a helyét horror- és/vagy pornófilmben egyaránt. A lélekgyó-
gyász precízen számozza 238 hosszabb-rövidebb „megfigyelését”,
megannyi kifinomultan perverz esettanulmányt. A Hólyagcirkusz elô-
adásában ezek közül kiragadott vagy ezek szellemében fogant jelenetek
sorát látjuk rendezett egymásutánban. Rideg, szigorúan orvosi szem-
pontú leltározásuk eszköze az éppen aktuális narrátor kezében szoron-
gatott megafon, amelybe közönyös hang mondja be, éppen milyen
„rendellenes nemi érzés” színpadi illusztrációját látjuk, továbbá a szín-
pad különbözô pontjain felbukkanó „kamarazenekarok”, melyek isme-
rôs és ismeretlen hangszerekbôl csiholnak elô valószínûtlen hangzato-
kat. És alighanem éppen a decensen távolságtartó jelleg az, amitôl az
elôadás nem tud igazán nagyot szólni, nem tud újat mondani: legtöbb-
ször mintha megragadna az illusztráció szintjén, s elmulasztaná meg-
tenni a következô, az értelmezés felé vezetô lépést. Az sem világos,
miért különösen aktuális itt és most ez a téma (a nagyon közhelyes
magyarázatoktól tekintsünk el). A jelenetek persze önmagukban jórészt
megállják a helyüket. A temetôben idôs személyek láttán izgalomba
jövô férfit (Nádasi László) bemutató szcéna vagy a prostituáltakat

elôszeretettel borotváló pasasról
(Váradi Gábor) szóló Figaro-jele-
net egyszerû geg, míg az okosan
becsempészett, összetett Oidi -
pusz- idézet kitûnô paródia, pazar
hommage à Sigmund Freud (Csák
Zsolt, Nádasi László, Rácz Attila
és Tóth Evelin több szinten mû -
ködô, látványos és fergetegesen
humoros összjátéka). Ennek elle-
nére az egyes jeleneteket összekö-
tô szálak csomózása csak ritkán
érzôdik biztosnak. Termé szete -
sen nem egyenes vonalú narratí-
vát kérek számon a töredékessé-
get irányadó elvül választó elôadá-
son, mégis szorosabb és egy-
 ér telmûbb kapcsolódást várnék a
jelenetek közt a hangsúlyos pilla-
natokban betipegô csontvázfigu-
ránál. Az a sokirányú jelképiség,
amely a mókás, mégis hátborzon-
gató alakban dermesztô pontos-
sággal sûrûsödik össze, hiányozni
látszik az elôadás egészébôl. A kis
ember a kimerítô érzéki utazás
idegenvezetôje, a látottakat né mán
kommentáló rezonôr, kö zön ség
és színpad között egyszerû, köz-
vetlen gesztusokkal kapcsolatot
teremtô fôszereplô epizodista,
mindentudó elôképünk és lélek
nélküli hasonmásunk. 

Az alkotók a tôlük megszokott
alázattal ügyeltek a színpadi világ
minden apró részletének kidolgo-
zására. Perovics Zoltán üres tere
kevés, jól megválasztott kellékkel
és végig pontos fényekkel válik
azo nosíthatóvá. A fekete koz -
mosz  ba a játszók által behordott
kisszámú, hangsúlyosan nem
fekete kellék (az egyszerû, nyersfa
színû asztal, a piros-fehér virágos
mintás koszlott fotel vagy az egy
fénykörben magányosan árválko-
dó vérvörös nôi cipô) hiányérzet
nélkül teremt szükség szerint
bordélyházat, kórházat vagy teme-
tôt. A külsô helyszínek valójában
lényegtelenek, belsô tájakon bo -
lyongunk. Bánki Róza a színpadi
látvánnyal összhangban szûksza-
vúan fogalmazott, jórészt sötét szí  -
nû, elegáns jelmezeket ad a szí  né -
szekre. A Szôke Szabolcs je gyez te
és részben elôadta bús, lé lek gyöt -
rô muzsika (különösen a nyi tány -
ban az akvafon kóválygó hang -
jaiból összeálló különös han g -
hatás) több akar lenni egyszerû,
atmoszférateremtô háttérzenénél.
A látszólag véletlen zörejek, a lé -
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nyegtelennek tûnô hangeffektu-
sok – mint a Hólyagcirkusz ko -
rábbi elôadásainál – itt is jelenté-
sesek, hiszen viszonylag kevés
szöveg hangzik el a kétórás elô -
adásban. A nemi élettel kapcsola-
tos terminus technicusok archai-
záló, századfordulós stílusú, te -
ker vényes körülírása ugyan adhat
okot némi derültségre, ám eköz-
ben valójában szívszorító és gyo-
morforgató emberi tragédiák lel-
tárának részesei leszünk. 

KEDVES ISMERÔSÖK 
(A Hólyagcirkusz Társulat a Merlin Színházban)
Jeles András és a Hólyagcirkusz Társulat közös darabja

Zene: Szôke Szabolcs. Díszlet: Perovics Zoltán. Jelmez: Bánki Róza.
Rendezô: Jeles András.
Szereplôk: Csák Zsolt, Eszes Fruzsina, Homonnai Katalin, Lukin
Zsuzsanna, Nádasi László, Rácz Attila, Szabó Domokos, Szôke Szabolcs,
Tóth Evelin, Váradi Gábor.

Tegyük fel, hogy mi, élôlények,
valamennyien isten alkotta
bábok vagyunk, akár csak játék-
szerül az istenek számára, akár
komoly céllal; ezt sohase fogjuk
felismerni, annyit azonban
tudunk, hogy a bennünk lakozó
szenvedélyek mint valami fona -
lak vagy zsinórok rángatnak
bennünket, és ellentétes termé-
szetük folytán egymással ellenté-
tes cselekvések felé húzgálnak
bennünket, s ezen dôl el 
erény és bûn.

Platón: Törvények, I. könyv

Nem állítom, hogy emberrôl
mint isten bábjáról kellene filozo-
fálni a Váci utcában este hétkor
(pedig ennél kevesebbért nem na -
gyon érdemes belefogni az esté-
be), de ha már éppen ezt a dara-
bot viszik színre az alkotók, ahol
az istenek egyszer csak emberala-
kot öltenek, és megtréfálják a
halandókat, hôsöket, szolgáikat és
feleségeiket, akár lehetne is. Per -
sze ennél kevesebbet is el lehet
játszani: például hogy egy ember
hazamenne, de mit ad isten, már

otthon van. Már ott van, pedig még meg sem jött, ahogy az egyik sze-
replô, Sosias mondja. És akkor el lehet elmélkedni azon, mi az, hogy én
– burok, lepel, arc, kép, más –, amit hirtelen kisajátíthat valaki, és kész,
ezzel felfüggesztôdött a lét. A létünk. Minthogy velünk is megtörtén-
het. És ha e csoda – vagy borzalom, lidérc, rémálom, délibáb – meges-
het, ahogy Kleist fogalmaz A marionettszínházról címû írásában: az
emberalkat két véglete válik láthatóvá, a bábuvá és istenné lett ember.
És akkor ott vagyunk, ahonnan elindultunk: hogy muszáj a láthatatlan-
ról, isten bábjáról filozofálni, a Váci utcában is, még ha nem tudhatjuk
is, miért vagyunk azok, amik: egy-egy hordozható-elorozható én. 

De ha nem ez, legalább a látható legyen látható, az emberi anyag: a
mozgató szenvedélyek (lásd a Platón-idézetet), zsigerek, belsô tüzek és
lángok (Jupiter darabbéli villámát nem kell megjeleníteni, ha a színre-
vivôk nem akarják). Ez esetben legyen az Amphitryon helyzetek, duet-
tek sorozata, hisz végül is az: úr és szolgája (mindketten a feleségük-
kel), és hozzá két isten, aki a bôrükbe bújik; kifáradt házasság és fel-
szikrázó vágy, hûség és bûn, kisszerû földi vágyak és nagyszerû
po litikai hatalom viszálya. Mert a darab efféle (ellentét)párok, bohózati
félrevezetések, tévedések, félreismerések és fel nem ismerések sorozata. 

Az isteni és emberi közti különbség – állítják a Pesti Színházban – az
isteni (nyilván örök) fiatalságban és emberi (folyamatos) öregedésben
keresendô. Így áll szemben egymással a darabbéli Amphitryon és Ju -
piter, Sosias és Merkur. Vékony gondolat, és szomorúvá tesz a tudat,
hogy az istenek csak ennyivel jobbak nálunk, ráncosodó, hájasodó,
kopaszodó, odvas fogú embereknél. De ezt is el lehet játszani, a büsz-
ke fiatalságot meg a szánalmas öregkort. Emberi anyagot azonban itt
csak Epres Attila hoz a színpadra, aki Sosiasként nyitja az estet, ígére-
tesen, élvezetesen. Dolga van: fél a sötéttôl, alkudozik önmagával, pú -
derezi hazugságát. Epres egyedül van, játszik, vitatkozik, érvel, a teat-
ralitás semmilyen eszköze sem támogatja – minimalistának is mond-
ható, ám inkább jelzésszerû, érdektelen díszletben (Füzér Anni
munkája) gazdag színészi eszköztár. Ám útját állja egy férfi, aki azt
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