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Éppígy lejáratódik egy másik, ugyancsak már az
elô zô elôadásokban is alkalmazott saját stílusjegy –
két vagy három szereplô egyes testrészeinek összeta-
padása és annak komikuma/bravúrja, hogy a moz-
gást és táncot így összetapadva is megoldják. A har-
madik produkciót is erre az ötletre építeni talán kissé
merész. Viszont az eddig nem említett szereplô:
Maria Otal, egy igencsak idôs hölgy a játék központi
alakjaként minden tapsot learat. Énekel, táncol, meg-
kínoztatik, halálra puszilják, és mindig valami finom,
törékeny öregséggel figyeli a közönséget. Ezért meg-
lehetôsen sokkoló, amikor Lefeuvre egyszer csak
smá rolni kezd vele.

Közös táncuk furcsán viszolyogtató, de ugyanakkor
akad benne szépség, fájdalom, veszteségérzés is.
A Peeping Tom nem akar tabukat dönteni, nem avat-
ja a gerontofíliát normává – egyszerûen egy különös
szerelmet ábrázol, és az öregség gyermeteg vonását
mutatja meg. A világ ilyen és nem más – hamiskás.
Az alagsor-nappali olykor óvodává alakul át, több öreg
gyerekként „rohan” az ajándékért. A fiatalabb szerep-
lôk a porhanyós földben ugrálnak, testükkel vájják ki
az ösvényeket. Az angyalszárnyakat viselô, fehér, egy-

re koszosabb ruhában táncoló Gabriela Carrizo ki
akar menni a lányáért, de a dominát alakító testes,
kombinét viselô Euridike nem engedi. A valós szere-
pek összekeverednek a megteremtett színpadi lét ká-
oszával. Az alagsorból nincs igazi kijárat.

A Peeping Tom társulat a trilógiával kétségkívül sa-
ját világot és nyelvet alkotott. Bár a Le Sous sol jócskán
épít az elôzô két darab „találmányaira”, azért semmi-
képpen nem nevezhetô fáradt munkának. A díszlet, a
terek, a fények és a zenék egyedileg komponáltak, az
elôadások színvilága külön tanulmányt érdemelne.
A természetes és a mesterséges anyagok együttes al-
kalmazása a rituális színházakat idézi. A színpadi tör-
ténések miniatûr történetek, melyeket értô dramatur-
giai kéz simít össze. A gegek, például a Le Sous solban
elhangzó Stille Nacht dallamai és az erre kitalált fals
vezénylet bármelyik magyar produkcióban is helyet
kaphatna. Úgyhogy én már csak azon töprengtem,
hogy a hasonló világú, az abszurdra fogékony magyar
rendezôk és koreográfusok (például Szabó Réka) va-
jon kapnak-e ihletet az efféle daraboktól, hiszen a
mozgáskészlet már készen áll, csak a körítést kellene
elkészíteniük. 

harminc éve halott Charlie Chaplin kótyagossá-
gában is bölcs szellemét színpadra idézni vak-

merô tett. A figura képletesen és valójában is ráégett a
celluloidra, neve elválaszthatatlan a némafilmtôl.
Egy korszakot, egy idolt és egy géniusz mûvészetét
kellene az alkotóknak újra- és átértelmezniük. Önálló
mûvet alkotva egy nyelvet lefordítani egy másik nyelv-
re. A Gyô ri Balett elôadása nem lépi át a határt, amely
az igényes skiccek sora és az önálló érdemekkel bíró
mûalkotás között húzódik. Így kedélyes revüvé lesz a
tiszteletadásnak szánt, de Charlie Chaplin misztiku-
mát és zsenijét meg nem idézô balett. Mivel a történet,
a karakter és a mûfaj adaptációja nem egyedi és meg-
gyôzô, a figura szerepeltetése puszta utánzás, illuszt-
ráció, s a produkció a Charlie-figura ürügyén alkotott
jelenetek hosszú és mélységekbe nem hatoló sorának
tûnik. Chaplin esetlensége, kacskaringós lépései olyan
elmaradhatatlan kellékek lettek, mint a keménykalap
és a sétapálca. Improvizációnak tetszô bukdácsolása

míves tánc. Csavargójának humora megismételhetet-
len – filmjeire a sokszor fanyar kacagás mellett rá-
ereszkedik a tragikum komor felhôje is. 

A Keep Smiling sírrablással kezdôdik: Chaplin (vagy
a holttestet eltulajdonító gonosztevôk) utolsó, minden
eddiginél groteszkebb tréfájával 1978-ból. Mindvégig
megokolatlan, hogy miért esett a választás – indító
gesztusként – erre az aktusra, ám kétségtelen, hogy a
nyughely kifosztásával a földi maradványok mellett a
mûvész szellemi kincsei is idegen kezekbe kerültek.
És a „hódolat” lényegében maga is sírrablás – ameny-
nyiben minôsége nem közelíti meg az életmûét. A je-
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lenetet követôen a Kölyök (Chaplin azonos címû film-
jének gyermekhôse) kíséri útján a sírból kikelt szelle-
met. Találkoznak rendôrbiztossal és vörösbe öltözte-
tett rossz életû lánykával, angyalokkal és ördögökkel.
A kalandok rengetegében nem csupán fizikailag tûnik
el olykor Charlie Chaplin, sokszor a történések is füg-
getlenednek tôle: nincsenek hatással az életére – és ô
sem az eseményekre. Viszont lehetôséget adnak szá-
mos leleményes ötletre: önmaguktól lépkedô bohócci-
pôkre, a rendôrfelügyelôt kísértô nôi Chaplinek gör-
korcsolyás csoportjára, a váratlan közönségsikert arató
fehér szárnyú fiú angyalok tánckarára, Chaplin és a
Sátán pokoli bokszmeccsére. De mindez – bölcsesség
híján – felszínes ujjgyakorlat marad. A párizsi lokál je-
lenete önmagáért való fûszer az elôadásban, csak az itt
fellépô Josephine Baker figurája eleven és virtuóz,
egyedül ô képes többet mutatni puszta illusztrációnál.
Kevésbé kényszeredett játékosság és derû jellemzi a
transzvesztita angyalok kis truppját is, akik már-már
túlzott jelenlétükkel valóban fényt (és kacagást) hoz-
nak a színpadra. A darab valamennyi figurája azonban
(számos esetben Chaplin is) mellékszereplô, s az ezer-
színû szálból szôtt szövet nem rajzol sorsot, nem mu-
tat egységes képet.

Igen sokszor vetítenek a háttérben feszülô vászonra.
Az elôadás fôcímmel indul, és a szereplôk felsorolásá-

val végzôdik. Hangulatfestô, a helyszínt és a kort jelzô
(például önmagát megrajzoló art deco fényfestmény)
és Chaplinre utaló játékos animáció egyaránt megjele-
nik itt. Igen szerencsétlen módon filmjeinek részletei
is – ezek nyolc évtized múltán is jóval erôsebb érzelmi
töltetet és intelligenciát sugároznak, mint az ôket idé-
zô táncjelenetek. Például amikor A diktátorból ollózott
részletben Charlie Chaplin szónokol, míg a táncosok
az elôtérben éltetik a vezért. A filmet nézve igazolódik
a gyanú: a Keep Smiling puszta függelék Chaplin mun-
kásságán, amely nem segíti annak értelmezését, kelle-
metlenebb esetben banálissá teszi azt. 

A némafilmek ritmusát és atmoszféráját csempészi
a színpadra a produkciót végigkísérô élô zongorás alá-
festés. A zenehasználat azonban olykor igen kiábrán-
dító, az unalomig elcsépelt klasszikus dallamok
(Wagner, Grieg) jelenítik meg a kavarodást, háborút,
örömöt és bánatot. Az elôadás legnagyobb hibája, hogy
nincs sem vezetô történetszála (az alkotók egyér-
telmûen nem Chaplin élete mentén haladnak), sem
egységes stílusa. A pezsgô és romlott évtizedek közege
nincs eléggé megrajzolva, így egyszerû kulisszává vá-
lik, s nem tudni, hogy az alkotók célja vajon fél évszá-
zad talmi ragyogásának és visszásságainak megmuta-
tása-e (Chaplin stílusától függetlenül, csupán annak
idônkénti felidézésével), vagy pedig az ô sorsának és
mûvészetének újragondolása – az utókor tükrében.
Utóbbi feltételezés mentén kevesebb, elôbbi mentén
több eredményt mutat fel az elôadás.

Komoly gond, hogy a színre vivôk éppen Charlie
Chaplin figuráját nem értelmezték. A Csavargó min-
den eredeti, külsô és belsô kellékével el van látva: te-
hetségesen és szívbemarkolóan csetlik-botlik végig az
elôadás azon jelenetein, amelyekben teret kap erre, az
alkotók azonban igen hamar elengedik a kezét.
Mindvégig kérdés marad: adaptálható-e egyáltalán
Charlie Chaplin (és mindaz, amit az ô mûvészete je-
lent) táncszínpadra? A Gyôri Balett elôadásán a szitu-
ációk bensôségessége sajnos elvész a látványos ku-
lisszák között, az intimnek szánt jelenetek pedig in-
kább kényszeredettnek tetszenek – különösen a
vásznon pergô eredetivel összevetve. A Keep Smiling
érzelmes, de ôszinte pillanata, mikor a Chaplint ala-
kító táncos megszabadul a tradicionális kellékektôl, és
megmutatja a kefebajusz mögött megbújó emberi lel-
ket. A színpad elôterében elhelyezett kamerába tekint,
majd keménykalapját az optika elé tartva elsötétíti a
képet. Az esztrádmûsor helyét a vallomás veszi át.
A csend és befelé fordulás az elôadás egésze számára
üdvös lett volna.

KEEP SMILING – 
HÓDOLAT CHAPLINNEK 
(Gyôri Balett – Nemzeti Táncszínház,
Mûvészetek Palotája)

Zene: C. Chaplin, R. Wagner, J. Barry, C. Debussy,
L. Delibes, L. Armstrong, B. McFerrin, zenei váloga-
tás. Jelmez: Ben van Cauwenbergh. Díszlet, videó:
Dmitrij Simkin. Fény: Hécz Péter. Koreográfia: Ben
van Cauwenbergh, Dmitrij Simkin.
Szereplôk: Sebestyén Bálint/William Fomin, Bódi
Bianka/Mondovics Rebeka, Pátkai Balázs/Horváth
István, Sóthy Virág/Cserpák Szabina, Szalai
Judit/Németh Eszter, Horváth Krisztián, Döme
Sándor, valamint Coro Silvia, Cserpák Szabina,
Fuchs Renáta, Gyurmánczi Diána, Hardi Beatrix,
Horváth M. Lilla, Kakuk Zsófia, Kara Zsuzsanna,
Koyabu Chigusa, Németh Eszter, Szalai Judit, Varga
Ágnes, Dolbilov Alexey, Gonzales Otero Hassan,
Horváth Krisztián, Jekli Zoltán, Katona Zoltán,
Kovács László, Lukács Levente, Müller Ervin.
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