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vésbé sem feminista alkotás ne a nôk oldalára han-
goljon (bár a férfiak pártjára sem állít: nincsenek ol-
dalak, csupán ama tevés van). Spolarics Andrea
(Anyós) sorsozik (ami nívósságával sem illik ebbe a
koncepcióba), Varga Anikó (Nô) az egyénítés nyoma-
ival ugyancsak feszegeti a tézisdarab téziselôadásá-
nak kereteit, Tompos Kátya (Cunci) elevenebb játék-
módja is kikezdi az uralkodó stílt. Kardos Róbert
(Haver) és Ilyés Róbert (Barát) túlságosan közel kerül
egymáshoz: egyik alászállás fölöslegesen kopírozza a
másikat. Gados Béla szokott megbízhatóságával szál-
lítja a pillanatfelvételeket. A számos csapatembert –
köztük a stúdiósok csoportját – hajtja a bizonyítás-
vágy, igyekeznek precízek lenni (noha nemigen állják
meg, hogy ki ne kandikáljanak a tömegbôl).

Az Ahogy tesszük nem tanúskodik író és színház kö -
zös gondolkodásáról. Alföldi Róbert közepes munkája.
Nem emlékezetes búcsú a Bárkától, és nem ígéretes
belépô a Nemzetibe. Egy elôadás a sok feledhetô közül.

SPIRÓ GYÖRGY – MÁSIK JÁNOS: 
AHOGY TESSZÜK 
(Bárka Színház)

Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Gyarmathy Ágnes.
Dramaturg: Vörös Róbert. Mozgás: Gergye Krisz -
tián. Karmester: Bolba Tamás/Komlósi Zsuzsa.
Rendezô: Alföldi Róbert.
Szereplôk: Seress Zoltán, Mezei Kinga, Spolarics
Andrea, Kardos Róbert, Ilyés Róbert, Tompos Kátya,
Fekete Kata m. v., Gados Béla, Törôcsik Tamás,
Szabó Gábor, Pásztor Tibor, Gergye Krisztián, Hajós
Eszter, Cserepes Tünde, Csuha Bori, Erdôs Anna
Sára, Gilányi Zsóka, Kormos Zsófia, Makra Viktória,
Barta Árpád, Marofka Mátyás.

Forradalmi tömeg zaja szûrôdik be az ablakon át a
színházterembe a Ráday utcát keresztezô mellékutcá-
ból: Párizs (illetve az IX. kerület) hittel felszerelt népe
indul 1789. júliusának 14. napján a Bastille lerombo-
lására. A darabbeli közönség szerepét mi, a publikum
játsszuk, úgy is mint a fogadó vendégei. A kicsiny né-
zôtér székei között abrosszal terített könyöklôkön
(vagy a játéktérben elhelyezett asztalokra támaszkod-
va) feszengenek, majd kényelmesednek a nézôk, aki-
ket a szünet után zsíros kenyérre és borra invitál a
társulat. Megszólítják, csipkedik és provokálják ôket,
s bár többségük áteszi és átissza a második felvonást,
lüktetô és kölcsönösen inspiráló viszony nem jön lét-
re köztük és a játszók között.

Az estét a szerepek viszonylagossága jellemzi:
mindvégig kérdéses, hogy a figurák egymás közötti
kommunikációja és cselekvéseik a sorsfordító való-
ság részei-e, vagy játékelemek. A Zöld Kakadu buja
fészkének visszatérô és alkalmi vendégeit a színészek

kitaláltnak beállított, valós és valódinak mondott kita-
lált történetekkel szórakoztatják – és kínozzák.
Egyfajta szadista beavató színház ez, amelyben a lel-
ket gyötrik, és a kéjes borzongás által fájdalomra
késztetik a testet. 

A XVIII. századi valóságsokk szereplôi csepûrágók
és arisztokraták, akiknek rizsporos világába
begyûrûzik a véres történelem. A forradalom kitöré-
sére Schnitzler drámájában (Szeredás András frissí-
tô, de a magvat nem sértô átdolgozásában) a Fodor
Tamás játszotta Lansac márki vérfolyása nyom vörös
pecsétet. Mûvi és való folyamatosan kavarog, és a tra-
gédiát végül éppen e kettô feletti téves ítélet s az em-
beri és isteni erkölcsöt nem ismerô túlzott játék hoz-
za. A tragédia voltaképpen nem tragikus.  A történé-
sek ugyanis több dimenziót fognak át: adott a
könyöklôk mellôl figyelô nézôk által nem ismert szín-
játék, vagyis maga az elôadás; bekövetkeznek a nem
beavatott (de magáról esetleg ezt tartó) színpadi

Halász Glória

Revülúció 
A R T H U R  S C H N I T Z L E R :  A  Z Ö L D  K A K A D U  

ukkolt kéjjel és romlást hozó eszmékkel fûszerezett menüt tálal fel az ezúttal a Ráday utcában
székelô, a Zöld Kakaduhoz címzett párizsi fogadóban-lokálszínházban Arthur Schnitzler történelmi 

remekével a Stúdió „K”. Színház a színházban.
K
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közönség számára meglepô fordulatok; és felfejthe-
tôk olyan szálak, amelyeket a csepûrágóknak – helye-
sebben: a direktorként fellépô fogadósnak – sem áll
hatalmában irányítania. A nem várt csapást éppen az
okozza, hogy a legkiválóbbnak mondott színész,
Henri (Nagypál Gábor) önmaga kontójára játszik, s
társai valóságnak vélik alakítását. Elôször a hecc ked-
véért azt állítja, hogy gyilkolt, majd valóban megteszi.
Az Henri kétes erkölcsû hitvesével enyelgô márki
hullája azonban visszatámolyog a halálból az üres fo-
gadó asztala alól. A komikus feltámasztás az elôadás
leleménye, Schnitzler nem volt ilyen kegyes arisztok-

ratájával. Egyben zseniális idézôjel és csattanó, mely
új fénytörésbe helyezi a történéseket.

A rendezés a kínálkozó olcsó lehetôségek ellenére
sem aktualizálja a tévémûsorok szintjére a valóságos
látszatról és a valóság látszólagosságáról szóló
problematikát, mégis portalannak és ismerôsnek hat.
A fenn tartott illúzió keretei között mondanak mesét
az illúzió pusztító hatalmáról. A jelmezek és a kellé-
kek egy elhivatott színésztrupp sajátjai: egyszerûek,
mégis szaglanak a ripacsériától, még az arisztokraták
öltözete is esetlenül színházszerû, a pompa olcsó és
talmi. A király és a csôcselék egyaránt meztelen. A já-
ték mégis realista és minden ízében megokolt, a pon-
tos építkezésnek köszönhetôen minden csattanó kel-
lôen ül, minden meglepetés ôszintén meglep. A szín-
házbeli színjáték pedig bizarr és közönségesen
hi valkodó. Kettôs tükör és csavar, hogy az Henrit ját-
szó Nagypál Gábor és a nejét, Jacqueline-t alakító
Horváth Zsuzsa az összegyûlt rangos söpredék szó-
rakoztatására tálalt revüben egy nyomorban tengôdô
és egymást ôrlô agg házaspárt jelenít meg, amelyrôl
mindenki azt suttogja, hogy a világot jelentô fogadó-

padlózatról lelépve szelíd galambpár. De az öregek
alakja mögött felsejlik a két eredeti arc, s nem derül
ki: más karaktereket adnak-e a Stúdió „K” színészei,
vagy a Zöld Kakadu két mûvésze szerepén belül bújik
új bôrbe. Reflexió ez színház és valóság viszonyára: a
szerepet alakító színész alakít szerepet – egy a szá-
mos, öniróniával fûszerezett, szellemes megoldás kö-
zül. A Ráday utcai teátrum színészei a Zöld Kakadu
társulatát alakítják, és néhány kikacsintó poént leszá-
mítva nincs átjárás a kettô között. 

A beszédes nevû Prosper fogadós (Hannus Zoltán)
úgy mozgatja bábjainak (olykor valóságos bábjainak)

zsinórjait, hogy végül ô maga is sodródó nézôjévé
válik saját varázsszínházának. Pálcáját a magának he-
lyet követelô élet és a forrongó történelem töri ketté.
Természetesen eldöntetlen kérdés marad, hogy a fo-
gadóban harmadmagával maradt direktor vesztese
vagy túlélôje lesz-e a vérre menô (pardon: vérre nem
menô) színjátéknak. A szobabútor hûségével kitartó,
könnyûvérûen is bölcs színésznôcske, Michette
(Homonnai Katalin) és a velük konspiráló tetszhalott
márki társaságában zárja az estet. Kannából bort lo-
csol arcára, s ezáltal úgy fest, mint aki késôbb netán a
testén végigfolyó alkoholt benzinként akarja lángra
lobbantani.

A két világ között feszülô kötélen egyensúlyoz a
sejthetôen homoszexuális François vicomte (Tamás
Zoltán), aki rendre megalázott törzsvendégként a
bennfentesek nagyképûségével és értô perverziójával
véleményezi és magyarázza az eseményeket ifjú tár-
sának, a vidéki Albin Tremouille-nak (Büki Marcell).
A manipuláció áldozataként az utolsó pillanatig hisz
a játék mûviségében, agymosottan és ostoba tekintet-
tel követi a szörnyûségeket, miközben a még hályog-
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talan szemû ifjú már leleplezte a halálos trükköket.
A vicomte mesterkélt és bárgyú mosolya arcára der-
med az unalomig perverz világ káoszba fordulását
látva.

A lelket deformáló revü kísérleti egere a márki neje,
Séverine (Nyakó Juli), aki decensen élveteg arisztok-
ratából vérszopó bestiává válik a mûsor végére. Férje
vérébôl kortyol, majd addig hûvösen idomított szere-
tôje karjaiba omlik. Henri hamvába hullt kitörése (fe-
leségül veszi a mindenki lotyójának tartott operapil-
langót) bizonyítja: a mindent beszippantó mocsárból
lehetetlen kivergôdni. A mai nézô is fuldoklik az illú-
zióban. Könnyelmû úszóknak a bor mellé figyelmez-
tetés is járna: A FÜRDÉS ÉLETVESZÉLYES! Se kély -
nek tetszô vízben is.

ARTHUR SCHNITZLER: 
A ZÖLD KAKADU
(Stúdió „K”)

Stúdiószínpadra alkalmazta: Szeredás András. Jel -
mez-báb: Németh Ilona. Fény: Fodor Gergely. A ren-
dezô munkatársa: Gyarmati Kata. Rendezô: Fodor
Tamás
Szereplôk: Hannus Zoltán , Fodor Tamás, Nyakó
Júlia, Téglás Márton, Tamási Zoltán, Büki Marcell,
Nagypál Gábor, Horváth Zsuzsanna, Géczi Zoltán,
Spilák Lajos, Lovas Dániel, Homonnai Katalin,
Rusznák Adrienn.

tefano de Luca a Radnóti Színházban pirandelli-
zálta Eduardo de Filippót. Egy kicsit Molnár

Ferenc-esítette is. A mûtét sikerült. Amit a kézügyes
olasz rendezô nem tudott megcsinálni az eredeti
Pirandellóval (IV. Henrik) ugyanitt, tudniillik a való-
ság és a látszat közötti lebegést, továbbá a hazugság
életstratégiává stilizálását, s mindezt beleágyazva egy
polgári-arisztokratikus miliôbe, az összejött ebbôl a
nyersebb, életesebb, harsányabb, délszaki komédiá-
ból, amelyet – és a hozzá hasonló típusokat – nálunk
slendrián vásáriassággal szoktak játszani.

Füzér Anni színpadán minden finom, választékos,
ízléses: az elhanyagolt, régi ház vagy palotácska tü-
körrendszerrel, függönyökkel, visszhangosítással
(képzeletben) megsokszorozott egyetlen szobájának
virtuális térhatása, a ruhák disztingvált anyaga és sza-
bása, az üvegtetô és az ajtónyílások elvarázsoltsága,
az egész kísérteties elegancia. A függönyök és az ajtók
némelyike magától nyílik és zárul – a vékony tüll de
Luca kedvenc térképzô anyagának látszik a Radnótin
–, ami segít a pszeudo-kísértetjárás atmoszférájának
megteremtésében. Az utóbbi a darab alaptartozéka, a
ház az évszázados legenda szerint szellemek tanyája
– egy befalazott szerelmespár árnyai kísértenek –, ez-
zel dacol a beköltözô Pasquale Lojacono, amikor fé-
lelmeit leküzdve virágzó panzióvá akarja alakítani.
Minden látszat a kísértetek mellett szól, a lopós ház-
mester eltünteti a tárgyakat, kissé hibbant nôvére fur-
csán viselkedik, és sejtelmesen lopózkodó figurák
tûnnek föl lépten-nyomon, amíg ki nem derül, hogy

Pasquale feleségének széptevôjét és az utána koslató
családi pereputtyot rejtik. Kiderül a közönségnek, de
nem a férjnek, aki saját kísérteteivel viaskodik: sze-
retné magával elhitetni, hogy szellemeket lát, külön-
ben rá kellene jönnie az igazságra, föl kellene fednie
a maga után rendszeresen készpénzt hagyó s így a
ház anyagi gyarapodását elôsegítô „fantom” kilétét,
ami a forrás kiapadásával járna.

A rendezô a helyzetkomédia helyett a jellemkomé-
diát választja: Pasquale akkurátus hazugságstratégiá-
ját helyezi a középpontba. Szervét Tibor technikai
patronjait elhagyva finom eszközökkel játszik egy
apró örömeinek élô kisembert – egyoldalú párbeszé-
de kávéfôzés közben az erkélyen a szemben lakó
„néma professzorral” csinos miniatúra –, aki ôrzi a
látszatot, és menekül a valóság elôl. A színész egyol-
dalú „kibeszélése” a színpadról a nézôtéri balkon felé
egykor formabontás volt – élesen emlékszem a darab
1956-os elôadására a mai Örkény Színház elôdjében,
a „Kis Madáchban”, s hogy mekkora magánszámot
csinált Bárdi György a professzorral való „dialógus-
ból” –, ma rutin, hacsak nem arra használják, amire
Szervét: a karakter elmélyítésére. Csupa érzékeny
gesztusból építkezik: ahogy fölismeri az eltûnt vagy
váratlanul felbukkanó tárgyakat, ahogy óvatosan
megközelíti a bankókat termô háziköntös zsebét,
ahogy esengô vallomást tesz a feleségének. Szávai
Viktória hideg, melankolikus és talajtalan szépasz-
szonyt alakít, aki nem romlott, csak magányos, szin-
te látjuk, ahogy „színpadon kívül” is unottan járkál az

Koltai Tamás

Eduardo de Pirandello
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