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ikor ezt írom, éppen kapó-
ra jön, hogy véget ért egy

kongresszus, az éghajlat-konfe-
rencia Bali szigetén. Az újság sze-
rint azzal az egyezménnyel zárult,
hogy hamarosan elkezdik a tárgya-
lásokat a késôbb aláírandó egyez-
ményrôl. Haha, legyintenék más-
kor a hírre, de most, a Katona
József Színház premierjének hatá-
sa alatt magam elôtt látom a kül-
dötteket, amint izgatottan és ön-
elégülten pezsgôznek a hidegbü-
fében, gyöngyöznek a kipirult,
sima és puha arcok, ünneplik az
eredményt. Íme, a Mit csinál a
kongresszus? napihír-frissessége.
Aktualitása pedig az illúziómentes
és kaján kiábrándulás a sületlen
kongresszusokból, vezetôkbôl és
ellenállókból, talán a teóriákkal
huzakodó értelmiségbôl is. Ascher
Tamás groteszkül riadalmas szín-
padán ugyanis három figura igazán
érdekes Ödön von Horváth jócs-
kán megrostált darabjából. Fer di -
nand, Schminke és a kongresszus. Utóbbi kettô mal-
mában ôrlik az elôbbit: Ferdinand a hétköznapi em-
ber prototípusának tûnik, a kongresszus és Schmin -
ke pedig az értelmiségi lét két riasztó végpontjának.  

Az elv emberét lázas, zilált alkatnak játssza Hajduk
Károly. Hajlékony, töprengô, nagyszerû Schminkéje
a megfelelô pillanatokban teátrális gesztusokkal játsz -
sza túl igazságát. A kivégzôosztag elôtt szabadság-
hôsként tépi fel ingét, és mellkasán már ott a vörös X-
szel jelölt célpont a golyóknak.  Beikszelt eszmeként
járkál kivégzése után, romantikus pózzal húzza ma-
gával feltépett ingét-kabátját, hanyagul aktatáskájára
lógatva, és szegezi hegyesedô szakállát az elveivel
szembeszegülôknek. A pompás szôrzet ki is tágíthat-
ja Schminke univerzumát: a világtörténelem megany-
nyi radikális figuráját idézheti, az ôskeresztényektôl
kezdve az ifjú marxistán és Che Guevarán át a fanati-
kus iszlám oszamákig. Teljességgel abszurd, hogy
egy ilyen figura radikális véleménye jelentse az alter-
natívát egy félbolondokból álló, pöffeteg és beszûkült
testülettel szemben. A lehetetlen alakokkal teli kong-
resszus különben káprázatos. Már amikor a bárban

táncol a küldöttség ittasan,
egymásba borulva, mint vala-
mi abszintos lázálomban,
ahol nevetségbe fordul min-
den, de egyszeriben riasztóvá válik kép és hangulat,
amint a torz, összekapaszkodott figurák az elhallgató
zene nélkül ringatóznak tovább. Nyomasztó koreog-
ráfiája (mozgás: Magyar Éva) van a kongresszusi ól-
ban zajló disznólkodásnak is. A tanácskozás minden
kérdése másodlagossá válik a tanácskozó röfik öntet-
szerû nemtommiben tocsogása mellett. Minden fi-
gura pompás karikatúra. Máté Gábor Fôtitkára a vég
és konkrét tartalom nélküli mondatok elnehezült em-
bere. Csodás Titkárával (Dankó István) fergeteges
clown-dozásokba kavarodik. Remek Vajdai Vilmos
antréja, aki Egészségügyi tanácsosként a faborítás
mögé rejtett zuhanyzóból ágyékkötôben lép a
kongresszus kellôs közepébe, szed ezt-azt a tányérjá-
ra, s közben hozzászól a napirendhez. Ez már tényleg
a végletekig forszírozott felelôtlenség. Olyan ez az
egész, mint amikor a francia forradalom elôestéjén
az arisztokraták idióta gyülekezete pásztoridillt ját-
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szott a sövénylabirintusban, mialatt a park kapuit
már a nyomor döngette. De riasztó látlelet a mai dön-
téshozó elitrôl is, amelynek vajmi kevés köze van a
hétköznapi realitásokhoz, ahogyan Horváthnál is:
sem a kongresszus, sem Schminke nem tud érdem-
ben foglalkozni a kurtizánka életével, csak elvekkel és
napirendekkel.

Innen, a két világ közti távolság felôl vizsgálható
Khell Zsolt színpadképe. Ferdinand valamiféle külvá-
rosi türelmi zónában kérdezôsködik bátyja után.
Préselt farostlemezek határolják a játékteret, amilye-
nekkel építkezések körül találkozni. Ilyesféle hangok
is szûrôdnek be. Épül a szép új világ? Szocializmus
után a 4-es metró? E falak közt helyezôdik el a Klups

kávéház is, csak piros fény-
reklámokkal és az elôzô hû -

vös, kékes összképhez képest melegebben világítva
(fény: Bányai Tamás), és a kikötô. A színpadkép csak
a kongresszus jeleneteihez épül át egyfajta szürreállá:
a konferenciateremnek némileg kafkai hangulatot
kölcsönöz egy piramisszerûen egymásba épített asz-
talrendszer. Ezen a jókora szikla-vázához hasonlatos
emelvényen foglalják el pozícióikat a résztvevôk,
hogy telizabálják és -vedeljék a színpadot. A kintbôl
tehát bent lett, zártabb, sterilebb és torzabb világ.
Ki is vetkeznek az emberek magukból. Kocsis
Gergely flegmatikus Alfredja a végletekig cinikus
módon pedzegeti a disznólkodó röfik kínálta lehetô-
séget, óriási a kavarodás, mígnem deus ex machina-
ként megérkezik Ferdinand, és megoldja a helyzetet. 

Ferdinand idegen, és Keresztes Tamás éppen ezt az
idegent játssza. Miközben a többiek a harsány bur-
leszk irányába rajzolják el szerepüket, vele egy fanyar,
csendesen virtuóz Buster Keaton-i Ferdinand van je-
len, meg az a titok is, amely körbelengi. És végül ez a
titok indokolja, hogy egyszer csak megjelenik a kong-

resszus elôtt, és teljesen irracionális módon kijelenti,
hogy vissza az egész a trafikba, nem kell a haszon, ha-
nem a Kisasszony (Tenki Réka) kell, aki mellesleg a
felesége volt, és ráadásul kurva. Keresztes Tamás ez-
úttal tehát nem ledarálódikéseltûnik, hanem az ember-
ség megalkuvásán átszûrt, de önálló döntést hoz,
szembeszáll a világot irányító hatalmakkal, és legki-
sebb fiúként gyôzedelmeskedik. Csakhogy – és ezt a
„csakhogy”-ot valójában Ascher Tamás teszi hozzá –
létezik-e ilyen? Az elôadás a horváthi hepiendet áriá-
ba takargatja, rózsaszínbe hengergeti. Feljön a hátsó
fal, füst gomolyog, és a rivaldáig kúszik az építkezés
zaja. Minden szereplô pózba vágja magát, még Óno-
di Eszter expresszionista némafilmbôl kibújt Luiséja

is elôtekereg, hogy a végsô tabló betetôzéseként az
ifjú párhoz vágjon egy nászi csokrot. Mi ez, ha nem
tömény giccsbe fullasztott koholmány?
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