
hogy fel nem oldható, de éppenséggel ott
válik robbanásveszélyessé.

A pályakezdő rendező biztonsággal
elemzi és világítja át a dráma szövetét,
gondosan emeli ki az elszórt és egymás-
nak felelgető motívumokat. Egyértelműen
eldöntötte, mit tart lényegesnek, s eszerint
irányította színészeit is. Ezek jeles
pályakezdőerények, de persze ered-
ményezhettek volna iskolás, szürke fel-
adatmegoldást is. Az előadás Balkay Géza
játékától fénylik fel, s általa válik ma-
radandó élménnyé, ezen belül Jean alak-
jának egyfajta definitív megfogalmazá-
sává. Az ember még mindig nem tud
ellenállni a skatulyák csábításának; Balkay
külső megjelenésével, orgánumával, belső
művészi habitusával, eszményi hősszínész.
Jó, a jellemszínészt még elfogadjuk tőle -
no de intrikus szerepkörben? Pedig hát
Jeant már eljátszotta az egyik
„legrokonszenvesebb" magyar színész,
Jordán Tamás is, és ugyancsak telibe
találta (az ő Jeanja ugyanakkor más volt,
tépettebb lélek, s ezért gyűlölködőbb is).
És hát igen, ki-derül ismét: a kategóriák
megszűntek, a korszerű színészet
megszüntette őket; Balkay Géza, a
komédiás, ugyanazzal a színészi lénnyel és
kultúrával bármivé lehet a színpadon, mert
ember ábrázol embert, s nem hősszínész
hőst vagy intrikus színész intrikust.
Balkay, az eszményi Csongor, a látszólag
született Parmenio, aki persze éppoly
hiteles Zsadov is volt, most nagyszabásúan
piti. S ez fogja egységbe az alakítást:
legérzékibb fel-lobbanásában is szinte
látjuk agyában a fogaskerekek kicsit
izzadságos, de precíz kattogását, amint
összead, oszt, szoroz: mi jöhet ki ebből
számára, s a vég-eredmények
automatikusan tevődnek át stratégiává és
taktikává. Mindegyre számít, időnként
elszámítja magát, de aztán a szorgalom és
az éberség meghozza gyümölcsét: ha más
nyereséggel nem is, egy újabb skalppal, és
ami a fő: ép bőr-rel kerül ki a számára is
veszélyes műveletsorból. Az alakítás azóta
már gyümölcsözött az Ahogy tetszik igazán
szerény Oliver-szerepében, amelynek
Balkay profilt tudott adni; alighanem
olyan művész készül benne, aki, ha
partnerre talál, fel-váltva játszhatná majd
egyik este Othellót, a másikon Jágót.

Tóth Évának julie szerepében van egy
nagy aduja: fensőbbséges, mégis
nyugtalan, vibráló szépsége - Balkay-nak a
szereppel látszólag feleselő adottságaival
ellentétben - eleve elhiteti, hogy Julie
kisasszonyhoz van szeren

csénk. És van egy hátránya: ez idő szerint
színpadi jelenléte nem olyátütő erejű.
Ehhez képest Julie szerepét - amely, mint
már szó esett róla, sokszínűsége ellenére
is kevésbé bonyolult az inasénál - jelesen
megoldja, sőt évek óta először közelíti
meg ígéretes kaposvári debütálásának
színvonalát. Az elmúlt évek merevsége
jelentősen oldódott, a grófkisasszony
kálváriájának minden stációját finoman és
intelligensen valósítja meg. Játékából
hiánytalanul megismerjük a hősnőt, csak
épp átélni nem tudjuk; alakításának már
vannak kontúrjai, de még nincs lég-köre.
Szerencse persze, hogy mindvégig
pontos, figyelmes összjáték folyik, és az a
légkör, amit Balkay izzít fel maga körül,
partnernőjét is beburkolja.

A harmadik szereplő: a szakácsnőt ját-
szó Tóth Zsóka amatőr - és abszolút profi.
Kristinje rendíthetetlen, megnyugtató
nyugalmat áraszt, a maga csökött
primitívségében is bizonyos méltóságot
sugárzó kiegyensúlyozottságot. Pontosan
szállítja a kontrasztot: azt az embert,
akinek értékrendje abszolút stabil, aki
nem álmodozik s nem akar többet annál,
mint amit lehetőségei megengednek. Ka-
talizátorszerűen, a kontraszthatás révén
érzékelteti, hogy hozzá képest nemcsak
Julie kisasszony, hanem jean is instabil,
űzött, boldogtalan lélek. Tóth Zsóka egy
pillanatra sem követel magának szerepé-
hez képest aránytalan figyelmet, de jelen-
létének súlya van: őstípus, amely ugyan-
csak a máig hosszabbítható.

Nem tagadható, hogy Strindberg to-
vábbi darabjai, kivált az utolsó korszak
misztikus ciklusa, a Julie kisasszonynál sú-
lyosabb problémák elé állítanák a színre-
vivőket. De hát odáig még van néhány
állomás: a korai „naturalista" egyfelvo-
násosoktól a rendkívül izgalmas törté-
nelmi drámákig. Nem szólva a klasszikus
örökség más, szűz területeiről, ame-
lyeknek meghódítására ugyancsak példát
s kedvet adhatna ez a szerény, de szen-
vedélyes vállalkozás.

MÉSZÁROS TAMÁS

„Minden egyre jobb lesz

A Kasimir és Karoline Kaposváron

Beesteledett, vége az októberi mulatság-
nak, az elsősegélyállomás kibocsátja a
nagy nap gipszelt-kötözött hőseit, és
szerencsepróbáló viszontagságai után
Karoline visszaódalog Kasimirhez. „Én
tulajdonképpen csak fagylaltozni akartam - de
aztán arra repült a Zeppelin, én meg fel-

szálltam a hullámvasútra" - mondja a lány,
mintegy összefoglalva, magyarázva az
eseményeket.

És tulajdonképpen pontosan ez történt.
Ha Karoline nem akar fagylaltozni, nem
ismerkedik meg Schürzingerrel, a derék
szabásszal, ha nem bámulja együtt a
többiekkel a Zeppelin diadalmas útját,
talán nem botlik bele Rauch tanácsosba, és
így tovább. Mert minden egyéb menet
közben alakult az Oktoberfest zsibon-
gásában. Egy mesterséges, mindenki által
elszántan élvezni akart hangulatban,
amelyben mindenkit megkísértett a „ki-
vételes nap" tudata, valami olyasféle érzés,
hogy „most megeshet, ami máskor nem".
Itt az emberek feszülten igyekeznek
felszabadultan viselkedni, itt vala-
mennyien demokraták, itt kötelező a jó-
kedv, az ivászat és a kaland. Ilyenkor az
emberek ki akarnak lépni a megszokottból,
a mindennapiból - végtére az ünnepnek
ebben rejlik az értelme.

Persze, kinél-kinél másképp működik ez
a kísértés. Attól függően, hogy egyáltalán
ki miből léphet ki. Rauch tanácsos például,
és barátja, Speer, a vagyon és a hatalom
letéteményesei, egynapos ki-ruccanásra
vannak beállítva: kedélyes sörözgetés után
éjszakába nyúló hancúrozás. Schürzinger
ennél némileg tartósabb ismeretségre
vadászik, Elli és Maria azt keresi, aki fizeti
az italt, és talán még valamit. Ezek
voltaképp körülhatárolt, előre megfontolt
szándékok.

Váratlan dolgok Kasimirrel és Karo-
linéval esnek. Ők nem számítanak a fej-
leményekre, bár azok tulajdonképp tör-
vényszerűen következnek kettőjük konf-
liktusából. Kasimir ugyanis rosszkedvű -
elbocsátották az állásából -, semmihez
nincs kedve, még a büszke Zeppelint is
leszólja, és maradék aprópénzét szá-
molgatja. Csak Karoline kedvéért jött el



a mulatságba, aki élvezni óhajtja az életet.
És hát „momentán" ez az Élet.

Így aztán jön a fagylalt és a „csábító"

Schürzinger. Majd az egész banális
kalamajka Rauch hal, Speerrel, Szemes
Franzcal és az ő Ernájával; a kései
visszakéredzkedés Kasimirhez, és a
megadó megoldás ismét Schürzinger
jegyében. Egy liba illúziói és kijózanodása
mond-hatnánk, ha nagyon kívülről
néznénk. Spind le r Bé la (Schürz i nger ) és Csá kány i Esz te r ( Karo l i ne ) Ödön von H o rv á th : Kas imi r és Karo l i ne

c í mű d r á má já n a k k a p o s v á r i e lőa d á s á n

Mi tagadás: Ödön von Horváth igencsak
kívülről nézi. És mégis, Karoline és
Kasimir butaságát esendőnek látja. Persze,
elsőbben is látlelet a darab, nem
részvétnyilvánítás, de a két címszereplő
közös dialógusaiban éppen az a nyelvi
bravúr, hogy miközben a szöveg meg-
mutatja a tudat sekélyességét, egyszer-
smind kifejezi a kétségbeesett érzelmi ka-
paszkodás drámáját. Ödön von Horváth
egy pillanatra sem szentimentális, ám nem
tagadja meg alakjaitól, világuk be-
csapottjaitól a megértést.

Ez a megállapítás természetesen ön-
kényes. Vagyis aligha bizonyítható. Le-
hetőségként rejlik csupán a szövegben

a magam nézete szerint. Másvalaki
nyugodtan állíthatja, hogy az ő számára
Ödön von Horváth tökéletesen
szenvteIenül, sőt: elítélően ábrázolja
figuráit. A kérdést - miként annyi más
szerző és mű esetében - csak a színpadon
dönthetjük el. Mármint az adott előadásra
szóló érvénnyel.

Ascher Tamás néhány évvel ezelőtt
például másként látta a Mesél a bécsi erdőt.

Szándéka szerint senkinek sem
„kegyelmezett". Senkit nem ismert el
áldozat-ként. Legkevésbé az Oszkárral
megalkuvó Marianne-t. Olyan báránynak
tekintette, aki éppen méltó hentesére
talált.

Most - és ugyancsak Kaposváron
a rendező engedékenyebb. Nem hiszem,
hogy ez egyszerűen a Mesél a bécsi erdő

meg a Kasimir és Karoline különbözősé-
gével magyarázható. Az utóbbi darabot
bízvást elő lehetne adni afféle „érzéket-
len" stílusban, vagy akár agyonironizálva.
Tehát kegyetlenül, minden irgalom nélkül.
Nohát, elandalodás ezúttal sincs, de
Ascher érzékelhetően törekszik arra, hogy
a főszereplők színészi szféráját bizonyos
értelemben mintegy kiemelje az őket
körülvevő közegből, pontosabban: hogy ne
mossa bele őket az októberünnep
kavargásába. „Külön foglalkozik" velük,
és a mulatságot voltaképpen a hát-térbe
szorítja.

Ez a megoldás egyfajta válasz a darab
formai kihívására. Jól tudjuk, hogy van-
nak drámák, amelyek rendezésekor min-
denekelőtt a mű alapvető formaproblémájá-
val kell szembenézni. (Es ez nem keve-
rendő össze a stíluskérdésekkel!) A Ka-
simir és Karoline majd ' végig a vurstli kör-
nyezetben játszódik, amelynek számos
konkrét eleme-kelléke fellép a színen, a
szerzői utasítások minduntalan hang-
súlyozzák a tömeg jelenlétét. Nem
véletlenül. Ebben a drámában „az ábrázolt
világ totalitása" maga a müncheni nép-
ünnepély. Állandó kavargásából válnak ki
újra meg újra a középponti figurák, hogy
aztán eltűnjenek a forgatagban. Amire itt
szükség van, az nem egyszerűen egy
imitált háttérmozgás rutinstatisztériával; -
a Kasimir és Karoline lényegéhez tartozik a
környezet, a helyszín eleven jelenléte.

Csakhogy a drámának ez a jogos igénye
két szempontból is vizsgálandó a
gyakorlati munkában. Az egyik tisztán
tartalmi, a másik természetesen tartalmi
vonzatú technikai megfontolás. Tehát elő-
szúr: egy színes vásári ábrázolat, a maga
mulatozóival, egyféle harsány hangvételt s
csakugyan színes körképet hoz a színre,
ami Ödön von Horváth volksstückjét
könnyen a mi népszínművi, netán „Li-
liomos" hagyományainkhoz közelíti.
Másodszor: egy ilyen szüntelenül működő,
részleteivel óhatatlanul előtérbe tolakodó
tömegkörítés lehetetlenné teszi a
párbeszédek intimitását, és minduntalan
elvonja a néző figyelmét a főszereplőkről.
Nem beszélve arról, hogy ezt a zajló
„valódiságot" csak odaadó, jelentékenyen
jelentéktelen szereplőkkel lehet
előállítani.

A jelentékeny jelentéktelenség
egyébként is kulcsproblémája a darabnak
és Ascher rendezésének. Mi több: a kapos-
vári színháznak is. Olyan igény ez, amely-
ben szerző, rendező és színház találkozik.
És a legnehezebb feladatot a színészekre
rója. De erről majd később.

Ascher nyilvánvalóan nem látni, ha-nem
láttatni akarta a bajor ünnepet, sőt
természetszerű, hogy még csak nem is azt.
Ez a konkrét „rendezvény" valójában már
Ödön von Horváthnál is világsűrítmény,
vagyis általános érvényű életközeg.

A rendező radikálisan leszűkíti az is-
merten mély kaposvári színpadot; a ren-
delkezésre álló területből csak egy vi-
szonylag keskeny szeletet használ fel, s
azt is határozottan elszürkíti. Ezek a
bódék koszosak, nem színesek. És az
egész tér inkább afféle lezárt, bekerített
grund, mintsem levegős szabadtér be-
nyomását kelti. Pauer Gyula díszletéhez
pedig Szakács Györgyi ugyancsak fakó
árnyalatokban tartott ruhái társulnak - ez a
„mozi" fekete-fehérben készült.

Az emberek többnyire csődületet al-
kotnak; ide-oda rohangálnak a bódék
között, de csoportban, nem spontán „el-
oszlás" szerint. S ami döntő: a tömeg
„háttérinformáció" marad. Nem önti el a
főfigurák színpadsávját, legfeljebb csak
olyankor, pillanatokra, amikor a néven
nevezett szereplők jeleneteit átköti.

Ascher ezt a statisztériát nem engedi
elburjánzani, ráadásul pedig a szereplők
dialógusai alatt még a háttérben sem tűr
mozgást, rendre kimerevíti a tömegképet.
Ezzel jelzi csupán - amúgy stilizálja - az
októberünnep közegét. Kívülről nem
dönthető el, hogy ez a rendezői választás
eredetileg is koncepció volt, vagy csak a
próbák során, a munkában vállalt
technikai kompromisszum. De nem is ez a
fontos. Mert Ascher formaérzéke végül is
összhangba hozza a panoptikumszerű képi
háttérillusztrációt a színpadkép sivár,
brechtiesen megmutató jellegével. És
ennek a látványkompozíciónak egészében
megvan a maga jelentése; mégpedig nem
spekulatív, ha-nem érzéki. hatással.
Mintha valami le-robbant bábszínházat
néznénk.

A kisszerűség érzete az, amit ez a színi
világ megidéz. Megfelelőjeként Kasimir
és Karolina történetének. A kisemberek



tott felfogásunknak kellett változnia ah-
hoz, hogy ne csupán a figurákban, ha-nem
egyre inkább az őket körülvevő-
meghatározó világ képében gondolkodjunk.
Ma már Shakespeare-nél sem érjük be az
egyes szerepek értelmezésével - kutatjuk,
hogy milyen totalitás rajzolódik ki
kapcsolatrendszerükből. Vagy éppenséggel
kapcsolattalanságukból. Ami már
önmagában véve is egyfajta hiány.
Jószerivel minden jelentős, karakteres
dramaturgiáról, drámaíróról kimutatható,
hogy miféle hiánnyal „dolgozik". Még a
jellegzetes filmalkotókra is kiterjeszthető ez
a vizsgálat, Antonionitól Bergmanig.
Egyáltalán : gyanítható, hogy legalábbis a
dramatikus műformák történeti és esztétikai
megközelítésében, igen használható
elméleti szempont volna az úgynevezett
hiányábrázolás.

Mindenesetre Ödön von Horváth a
legnagyobb hiányábrázolók közül való. S
feltétlenül úttörő, legalább abban az
értelemben, ahogy „modernizálta", azaz a
szó szoros értelmében korszerűsítette ezt a
régi metódust. Mellékszereplőkből csinált
főszereplőket, lapos kispolgárokból drámai
hősöket - csupa olyan szerepet írt tehát,
akiknek korábban nem lehettek érdekesek a
hiányaik sem. Kit érdekelt, hogy egy
Kasimir nevű állástalan sofőrből és -nek mi
hiányzik?

A Kasimir és Karoline azonban elhiteti
nézőjével, hogy talán épp attól jelentéktelen
ő is, ami a darab jelentéktelen szereplőinek
életéből hiányzik.

*

Ezért helyeselhető, hogy Ascher nem
engedte az egyéni színészi teljesítmények
bensőségességének rovására eluralkodni a
csoportjátékot. Ha egy mégoly lenyűgöző-

Jelenet Ödön von Horváth darabjának kaposvári előadásából

en szervezett tömegmozgatás adná az elő-
adás elsődleges élményét, tehát az úgyne-
vezett kollektív játék révén, a népünnepély
érzékletes közegében fogalmazódnának
meg az előadás jelentéstartalmai, akkor
igen valószínű, hogy a hatás egysíkúbb és
differenciálatlanabb lenne. Ugyanakkor
kétségkívül nyersebb és átütőbb is. De
aligha volna benne igazán kifejezhető a
hiány. Legfeljebb vulgáris értelemben,
azáltal, hogy a mulatság sodrában, stí-
lusának közönségességében a nézőnek
mindjobban hiányozna a színészi sze-
mélyesség.

Azzal, hogy a népünnepély előterében
Ascher valójában egy kamarajátékot ren-
dez, megadja a lehetőséget a színészi ér-
zékenység érvényesülésének. És meg is
kell adnia, mert szereplői másként nem
felelhetnek meg a jellegzetesen Ödön von
Horváth-i - és egyben kaposvári -
feladatnak, hogy színpadi jelentőséggel
ruházzák fel a jelentéktelenséget. Mert
szürke díszletekben, szürke ruhákban
szürke színészeket nem lehet felléptetni.
Kaposváron erre a képtelenségre mindig a
színészi munka minőségét - ki-
dolgozottságát és patentektől tartózkodó
igazságát használják receptként. Attrak-
tivitás helyett pontosságot, modorosság
helyett őszinteséget.

Ascher ezt a „vonalat" a szereposztással
még külön is felerősítette, amikor a
címszerepeket Csákányi Eszterre és
Koltai Róbertre bízta. Nemcsak azért,
mert kettejüknek erőssége az úgynevezett
hétköznapi színpadi létezés; alap-vetőbb,
hogy „natur" alkati sajátosságuk egyfajta
bizonytalan, mondhatni nimolista
esettség, a határozatlan gyámoltalanság,
amely olykor csakazértis nyakasságba,
dacos, kompenzáló indulatokba vált.
Természetesen Csákányi is, Koltai is
kitűnő mesteremberek, és mást is el
tudnak játszani, de amikor nem élvezetes
alakítóképességükre, hanem „civil" hi-
telességükre van szükség, akkor csak ma-
gától értetődő színpadi személyiségükre
számíthatnak. Ezt Ascher nagyon pon-
tosan mérte fel. Szerepelt „kalkulációjá-
ban" bizonyára az a megfontolás is, hogy
ha Karolinét Csákányi játssza - aki épp-
oly elszántan képes ázott verébre, pillan-
tásra sem érdemes antinőre „venni" a fi-
guráját, mint amilyen elementáris ener-
giával tölti fel az „ide nekem az oroszlánt
is"-vampokat -, akkor ez a Karoline nem
lesz igazi, vagyis objektív tét, nem azért
keveredik a Kasimir-Schürzinger-Rauch
viszonylatba, mert mindannyian
meglátják benne a vonzó

történetének, akikkel tulajdonképpen
semmi sem történik, de ami mégis,
egyazon délután és este el is rendeződik.
Gondoljuk meg: ebben a darabban nincs
gyermekáldozat, mint a Mesél a bécsi erdő-
ben. Nem pusztul el senki, de facto még
csak nem is prostituálódik, szenvedély-ről
sem lehet beszélni. Ezért nehezebb ez a
darab, mint a Mesél a bécsi erdő. Minden
kisszerűbb benne, és mégis dráma.
Anélkül, hogy egyértelműen átcsúszna a
komédia, az abszurd, a groteszk keretei
közé, anélkül, hogy felhasználná
eszközeik, hangvételük különösségét. A

Kasimir és Karoline ábrázolásmódja realista,
s még az expresszívnek nevezhető
részleteiben is, mint a torzszülöttek ma-
nézsa, voltaképp „életes".

Ödön von Horváth titka - amivel
megőrizve megszünteti a kisszerűséget -
az, hogy intenzíven képes - nem
megfogalmazni! - szuggerálni valami-nek
a hiányát. Manapság, amikor oly sokat
írunk-beszélünk hiánydramaturgiáról a
fiatal magyar dráma kapcsán, talán nem
érdektelen meggondolni, hogy ez a
„dramaturgia" milyen nagy múltra
tekinthet vissza. Alighanem az az igazság,
hogy az igazán nagy drámai művek
voltaképp mindig valamely emberi érték
tragikus nemlétéből, egy erkölcsi-ide-
ológiai vákuumból tételezték a konfliktust.
De ahol az alakok és a tettek mértéke,
jelentősége önmagában elég nagy, ott -
paradox módon - a hiány nem annyira
hiánynak, mint negatív adottságnak tűnt.
Világosabban: III. Richárdban - és egész
világában - nem első-sorban a morál
hiányát, hanem a gátlástalanság meglétét
tekintettük cselekményszervező erőnek.

A színpadról - és a világról - alko-



nőt. Nem. Csákányi éppenséggel lom-
posan, infantilis rafinériával kacérkodik, és
semmi esélye sem volna, még az átmeneti
lovagváltásokra sem, ha nem éppen

népünnepélyen küzdené le kispolgári
gátlásait.

Ez a Karoline-értelmezés döntő az elő-
adásban. Karolinéval a férfiak csak be-
érik, és Karoline úgyszintén velük. Ka-
simir életében ő már eleve egy tudatos
kompromisszum ez az ember a magához
illó, megbízható, nem elirigyelt párját
keresi benne, „szolid boldogság"

jeligére. Spindler Béla „jóvágású", puha
gerincű Schürzingere belebotlik, aztán
felhasználja, mint cserealapot a
munkahelyi előléptetéshez, végül pedig
magával viszi a sors alkalmi rendelése-
ként. Rauch viszont - Jordán Tamás szikár,
gyomor- és szívgyenge „kéjence" alig
taksálja többre egy prostituáltnál.

Tehát Karoline árfolyama Kasimirnál a
legmagasabb -- ha ezt tudná is, nem
engedne az ünnep sugallatának, hogy
szerencsét próbáljon az „édes életben".
Amit ő Kasimir iránt érez, az a kispolgári
józanságra épült becsület - „Ha a férfinak
rosszul megy, egy valamirevaló asszony még
inkább ragaszkodik hozzá"

de ez érzésnek mégiscsak elégtelen s
főként bizonytalan. Ebből Karoline átbil-
lenthető a vonzóbb-léhább „nagyvilági-
ságba", hogy aztán ebből a javak
újraelosztásánál, immár ismét józanul,
Schürzingerhez csapódjon.

Karoline behelyettesíthető - Kasimirnek
megfelel Szemes Franz Ernája is, aki meg
minél gyorsabban lecsap Kasimirre -, és
Karolinénál is elfoglalhatja Kasimir helyét
Schürzinger. Ez a kör-forgás azért ilyen jól
olajozott, mert a személyek egymáshoz
fűződő kapcsolatai esetlegesek, a
személyes érzelmek bizonytalanok.
Kasimir és Karoline mindenáron tartozni
akarnak valakihez, mint Erna is,
Schürzinger is; keresnek vala-kit az
egyedüllét bizonyossága ellen - és
kikötnek a bizonytalan, személytelen
érzéspótléknál.

Ebben az összefüggésben lesz felettébb
hangsúlyos Ascher színpadán Szemes
Franz. Lukáts Andor figurája sokkal
erőteljesebb, mondhatni diabolikusabb,
mint ahogy a puszta szöveg adja. El-szánt,
kegyetlen érzelemellenesség árad belőle,
szándékosan kifejlesztett cinizmus,
gorombaság, anarchikus indulat. Szemes
Franz a maga módján lázadó, aki
felismerte, hogy az érzelembörzén
mindenki kiszolgáltatott, amíg a bizony-
talan világ elől egy másik ember bizo-

nyosságában keres menedéket. Franz ro-
mantikus szegénylegényt alakít, önmaga
támaszát, és a brutalitás kultuszában talál
választ a kisemberi kiszolgáltatottság-ra.
Es alighogy elviszik a rendőrök, Erna, az
ő terrorizált Ernája, nyomban Kasimirbe
kapaszkodik. Mert a felszabadult
„vegyértékek" azonnal újrakötődnek.
Pánikban, hogy lemaradnak valamiről.
Pogány Judit Ernája a kiszolgáltatottság-
ból előbb Szemes Franzhoz, a
megfélemlítettségbe és megalázottságba
menekül, azután a munkanélküli Kasimir
puhám butaságába. Erna nem a pénzre
utazik. Mindegy, hogy ennek a Kasimirnek
nincs semmije. Mindenkivel jobb, mint
egyedül.

A görcsös egymásba kapaszkodás ko-
reográfiáját járják a Kasimir és Karoline
szereplői. Rémülten, elbizonytalanodva
próbálják áthidalni a megélt érzelmek, a
tartalmi kötődések hiányát egy elbizony-
talanodását Zeppelin-eregetéssel és nép-
ünnepélyekkel palástolgató társadalom-
ban. Ezt az érzelmi identitását vesztett,
kapkodva, hebehurgyán, egymást szánal-
mas számítással váltogató, eláruló és ki-
semmiző embert preparálja ki a kaposvári
előadás.

Ezért nem hiányolom az októberünnep
nonstop-csinnadrattáját, ezért nézem el,
hogy például a torzszülöttek „ki-
vitelezése" enyhén szólva sikerületlen,
ezért nem bánom az egyébként jó és jól
megoldott, erre az alkalomra beleírt be-
tétdalok amúgy fölösleges effektusát.

Mert ami a legfontosabb: ez az elő-adás
megosztja nézőjével a félelmet. A
félelmet attól, hogy az ember, miközben
bambán elüldögél mint Kasimir
a padon Ernával , és automatikusan
hajtogatja, hogy „minden egyre jobb lesz,
egyre j o b b l e s z

"
, észre sem veszi, amikor

végleg elaltatja magában az önkontrollt.

Ödön von Horváth: Kasimir és Karoline (ka-
posvári Csiky G e r gely Színház)

Fordította: Gáli József. Díszlet: Pauer
Gyula m.v. Jelmez: Szakács Györgyi m.v.
Zene: Selmeczi György. Rendező: Ascher
Tamás.

Koltai Róbert, Csákányi Esz-
ter, Jordán Tamás, Dárffy Sándor, Spindler
Béla, Lukáts Andor, Pogány Judit, Kristóf
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Andrea, Cselényi Nóra.

Pogány Judit (Erna) és Koltai Róbert (Kasimir) a kaposvári Csiky Gergely Színház előadásában
(Fáb ián Józse f fe l vé te l e i )


