VASS ZSUZSA

Ostor helyett
karmesteri pálca
(A Mario és a varázsló Kaposváron)

A kaposvári stúdióelőadás közönsége
ahhoz, hogy elfoglalhassa helyét a számára
kijelölt nézőtéren, egész kis labirintuson
kényszerül átvágni. Ez a parányi folyosó,
fekete papírfalaival, melynek mesterséges
voltát testközelsége, a szűk, köznapi
rálátás hangsúlyossá teszi, nem más, mint
a játéktér hátsó része, maga a kulissza,
melynek köztudottan azért lehetnek titkai,
mert nem látható. Az ilyen színházi
„kitárulkozást" nyugodtan nevezhetjük
elidegenítési effektusnak. Az érdekesebb
stúdióelőadásoktól ez a hatáskeltés
egyébként sem idegen; ha valóban
rendhagyóak, gyakran érződik bennük
valami színháziatlan.
Amikor pedig a nézőtérről most már
„valódi" rálátást nyerünk a játéktérre, ez a
hatás még csak erősödik. A tér két oldalán
kopott
padsorok
láthatók
Cipolla
produkciójának néző-résztvevői számára,
akik közül már néhányan jelen is vannak,
és unaloműző produkciókat végeznek. Egy
egyszerű trikót viselő izmos legény a
földön guggolva krétával rajzol valamit
egy fekete táblára, mely sejthetően az
előadás kelléke, valódi helye a mellette
levő állványon volna; addig azonban, amíg
a produkció el nem kezdődik, kisajátította
magának a saját kis produkciója számára.
A jobb oldali első sorban egy
munkásruhába öltözött fiú alszik, szintén
unaloműzés céljából. A „műszak" egy
személyben hol a rajzművészet remekének
alakulási folyamatát figyeli, hol a játéktér
közepén feldrótozott lámpát ütögeti nagy
szakértelemmel, mely ennek ellenére
hajlamos a kialvásra. Ebben a kis néma
előjátékban
is
ugyanúgy,
mint
bevonulásunkkor, a szemünk láttára és a
szemünk irányításával csupaszítják le a
„világot jelentő deszkák"-at, mintegy
elemeire bontják, hogy lássuk, milyen a
szín-ház és a szín-pad a valóságban,
nappali világításban, színházi és színpadi
illúzió nélkül.
Ennek némi kontrasztjaként bal oldalon
egy középkorú férfi ül fiával, néhány halk
szót váltva egymással, melyet mi nem
hallunk. Ők ketten pillanatnyilag a nézők
velünk együtt, csak éppen - velünk ellentétben - ők nyilvánvalóan túl korán

érkeztek, és aki ismeri a darab alapjául
szolgáló novellát, kitalálhatja, hogy ha
nem is feltétlenül azonosíthatók a Mann
családdal, az biztos, hogy idegenek ezen a
„déli" vidéken, a türelmesen várakozók
fajtájából valók, vagyis németek. Alig
észrevehetően pedig jelen van még egy
mindenfajta elegancia nélkül, mégis
finoman öltözött fiatalember, aki hasonló
türelemmel szemléli a falakra ragasztott
szecessziós reklámplakátokat és Cipollafotókat, ez a nyugalom azonban inkább
merengő, szelíd természetéből adódik,
mintsem
északi
vérmérsékletéből.
Természetesen ő Mario.
Ami ezután történik, az fergeteges
gyorsasággal zajlik le. A lampionokkal
díszített színpadi nézőtérre, mely egyébként az előadás játéktere is, elkezdenek
özönleni a „nézők" kellemes, lüktető,
langyos déli zene kíséretében. A játék
elkezdődött. A színházi illúziót a rendező
egy frappáns, egyszerű eszközzel állítja
be: néhány szereplő bőrig ázottan rohan
be a nézőtérre, hogy elfoglalja helyét.
Ezzel az apró fogással a színpad
természetesen teremtődött meg, ugyanakkor mi, a valódi nézők végérvényesen
kizárattunk a „porond"-ról. Később kiderül, hogy ez az egyértelmű lehatárolás
fontos eszmei értelmet rejt magában. A
rendezőnek, Lukáts Andornak azért volt
fontos ezt a kontrasztot élesen tudatosítania bennünk, hogy egyértelművé tegye:
ebben a játékban a színpadi nézők
legalább annyira fontos szereplői, pontosabban résztvevői, megalkotói a cipollai
produkciónak, mint maga a bűvész. Az
előző, illúziót romboló némajáték pedig
továbbra is hangulati elemként hat: az új
játéktérrel való azonossága révén aláhúzza
az új környezet köznapi jellegét.
Ami ebben a fergeteges bevonulásban
megkapó, hogy minden szereplő „bemutatkozása" hallatlanul gyors akciókban,
egy-egy villanásnyi gesztussal történik, a
nézőtéri előadás légköre és a karakterek
így egy-két perc leforgása alatt tökéletesen
megteremtődnek.
Ez
nagy-részt
a
dialógusokat író Spiró György-nek
köszönhető. Milyenek ezek a figurák,
Cipolla „mutatványainak eszközei" ?
Többnyire vidéki, beszűkült gondolkodású
kispolgárok: egy kis vendéglőt vezető,
elégedettségben
és
viszonylagos
jómódban élő házaspár, egy állítólag világot látott, fontoskodó piperkőc, egy
kemény csontozatú és agyú, minden kis
rendbontásra felfortyanó, rendíthetetlenül
korlátolt férfiú és egy a vénlányok
közismert hóbortjaival és merevségével

rendelkező kontyos hölgy. Rajtuk kívül
még egy nagyszájú ficsúr, néhány butuska
csitri és egy nyomorék, feltehetően
amerikai hölgy a kiegészítői a némajáték
már ismert szereplőgárdájának. Az áporodott vidékiesség, a beszűkült gondolkodás fontoskodó légkörét hozzák magukkal ezek a néhány gesztussal megformált alakok.
A rövid bemutatkozások után pletykák
röpködnek oda és vissza, bűvészek-ről,
művészekről és effajta furcsaságok-ről,
többek között arról is, hogy a német úr
hatéves lányát botrányos módon hagyta
levetkőzni meztelenre a strandon. Ilyen
becstelenségek és más furcsaságok okozta
kellemes, epét nyugtató felháborodásban
csak úgy „röpül az idő". Igaza van
Cipollának:
provincia
ez,
minden
tekintetben provincia.
Egyébként Cipolla nem „várat magára",
legalábbis mi ezt nem érezzük, annyira
leköt, lenyűgöz ez a gyors iramú
expozíció. De ez sem véletlen. Ami Thomas Mann-nál alapvető írói fogás, az
állandó késleltetés érdeklődést fokozó
hatása, itt hiányzik. Ha a néző mégis kíváncsian várja Cipolla megjelenését, az
pusztán olvasmányélményéből és a Körszínház
nagy
sikerű,
1965-ös
produkciójának emlékéből fakad. Ez a
konkrét szín-padi akciótól független
érdeklődés mindazonáltal nem hagyható
figyelmen kívül, már csak azért sem, mert
a néző pont az ellenkezőjét kapja annak,
amit várt. Koltai megjelenése Cipollaként
tulajdonképpen
egyértelmű
kihívás
elvárásainkkal
szemben,
szerencsére
azonban nem ön-célúan, hanem szerves
részeként az elő-adás koncepciójának. Ez
a Cipolla ugyan-is cipollai jelmezétől
eltekintve épp olyan, mint Koltai Róbert,
legalábbis nagyon hasonlít hozzá. Maszk
nélkül, csupasz arccal jelenik meg a
színen, talán csak szemeinek fürkésző,
sunyi jel-legében van valami bűvészies,
meg a bicegése cipollás, de semmiképpen
sem félelmetes. Koltai még csak nem is
„pro-dukálja" magát, de voltaképpen ez a
produkciómentes jelenlét óvja meg attól,
hogy elkerülhetetlenül nevetséges legyen.
Az ő dolga érezhetően az az elő-adásban,
hogy kívülálló irányítóként vezényelje a
nézők produkcióit. (Mikor megjelenését
követően kesztyűit a recés falra dobja,
melyek így érthető módon ottragadnak a
falon, az is rögtön kiderül, hogy
bűvészkedni sem lesz hajlandó.) Ez a
Cipolla egyvalamitől válhat irányítójává a
produkcióknak: felismeri közönségében a
mindenre képesség haj-

lamát, a teljes akaratnélküliséget, a beszűkült, célok nélküli élet mindenfajta
produkcióra éhes és produkcióra képes
exhibicionizmusát. Thomas Mann így
fogalmaz: „Valamit nem akarni és egyáltalán semmit sem akarni, tehát a parancsoltat mégis megtenni, talán túl közel áll
egymáshoz, semhogy a szabadság eszméje
ne kerülne közöttük kutyaszorítóba." A
kaposvári előadás a következőképpen
helyesbít Cipolla szavain keresztül: „Én
csak olyasmivel produkálhatom magam,
amit önök akarnak. Önök már itthagyták
volna az előadást, vagy pedig kizavartak
volna a teremből, ha a pénzükért nem azt
kapnák, amit akar-nak. Ön tehát csak azt
fogja húzni, amit akar, amit tőlem akar,
hogy én akarjak ön helyett, pontosabban
önnel
együtt,
a
legtökéletesebb
harmóniában."
A kaposvári Mario és a varázsló-előadás
arról szól, hogy ha akarat és igények
nélkül, közönyösen élünk, előbb-utóbb
magunkba zártságunk, egyre áthághatatlanabb korlátaink következtében - legyen
az ok akár mibennünk, akár külső kényszer
- bármilyen tettre öntudatlanul képesekké
válunk, érzelmi beszűkülésünk, mások
iránti érzéketlenségünk növekedésével
egyenes
arányban
válik
egyre
veszélyeztetettebbé
természetes
önkontrollunk, emberi tartásunk. Az ab-szolút
akarat- és tettnélküliség állapotában
bármilyen tett véghezvitelére akár egy
hirtelen ostorcsapás is elegendővé válhat.
Ebben a koncepcióban tehát a cipollai
hatás önmagában független Cipolla szuggesztív jelenlététől, épp ezért fölösleges is.
A
légkör
manni
bizonytalanságát,
kiszolgáltatottságot
okozó
megalázó
jellegét egyedül a többiekkel való összjáték, illetve az egyéni produkciók, az
„önhipnózis" állapotai, a „szólók" hozzák
létre, maradéktalanul, szuggesztíven.
Akik emlékeznek még a körszínházi
Latinovits-produkcióra, azok tudják, hogy
ott ennek épp az ellenkezője történt.
Latinovitson és talán még a narrátoron
kívül mindenki más esetlegesen volt jelen.
Mario sem elsősorban mássága miatt
kellett a produkcióhoz; a morális
lezáráshoz volt rá szükség, vagyis pusztán
a pisztoly elsüléséhez kellett. Latinovits teljesen kilépve önmagából
lenyűgözően, hallatlanul szuggesztíven
alakította a degenerált, doppingszere-ken
élő, hatalmas energiájával és szuggesztivitásával mindent elsöprő és mindenkit elvakító illuzionistát. Ő maga volt a
félelmetes illúzió. Róla valóban el

Thomas Mann: Mario és a varázsló (kaposvári Csiky Gergely Színház). Koltai Róbert (Cipolla) és Kari
Györgyi (Angiolieriné)

kellett hinni, hogy ő szenved jobban és
nem a gyomorgörcstől meggörnyedt áldozat, ez a Cipolla valóban „megdolgozott" a mások megszégyenítéséért.
Ennek az előadásnak viszont éppen ezért
volt egy nagy fogyatékossága: az emberi
vonatkozások, a viszony Cipollához
teljesen kidolgozatlan maradt, szó szoros
értelemben megrekedt a narrátori szinten.
Így az előadás csak lebilincselően érdekes
volt, de nem tudott igazán emberivé válni.
Ezzel szemben Kaposváron hiányérzetünk éppen Cipolla „alakításaikor"
támad, mely ugyan egyértelműen következik a koncepcióból, és el kell fogadnunk, ha meggyőző, márpedig az,
mindazonáltal többször kizökkenti a nézőket az előadásból, esztétikai hiányérzetet
okoz. Valószínűleg azért, mert ez a
hiányérzet nem elsősorban Cipolla karakternélküliségéből fakad, hanem narrátori
funkciójából adódik, tehát a koncepció
erőszakolt túlmagyarázásának eredménye.
Az előadás mondanivalója enélkül is
tökéletesen érthető, a szövegírónak jobban
kellett volna bíznia a színészek és a
rendező tehetségében.
Ugyanis csodálatos alakításokat produkált a társulat minden egyes tagja, nem
pusztán az egymásra hangoltság, az
állandó jelenlét, a tökéletes összjáték
folytán, hanem azáltal, hogy alakításaikban pár pillanatba sűrítve ezek a középszerű, korlátolt, megvetésünket megérdemlő alakok szánandóakká tudtak válni,
kiszolgáltatott állapotukban kiérdemelték
együttérzésünket, ezekben a pillanatokban
esetlen,
szerencsétlen
és
őszin-te
emberekké váltak.
Thomas
Mann
azt
írja
a
gyomorgörcsben összeránduló fiúról:
„Valóban, ahogy a legény fájdalmában
meggörbült, az rendkívül kifejező,
szemléletességében szinte a karzatra
számító,
mondhatni
színművészeti
teljesítmény volt."

A kaposvári előadás ilyen szemléletes és
meggyőző alakítások sorozatát nyújtotta.
Vannak szereplők, akiknek „csupán" annyi
jutott, hogy többnyire néma jelenlétükkel,
néhány gesztus erejéig hozzanak létre
izgalmas karaktereket, néma reakciókkal
viszonyulva a történtekhez. Egytől egyig
érdekes figurák, minden mozdulatuk
figyelemre méltó, találó és kidolgozott,
mindez nagyszerű ritmusban adagolva,
mely egyértelműen a rendező érdeme, aki
kitűnő
láthatatlan
játékmesterként
teremtette meg a játék ritmusát és
hangulati hátterét. Mind-emellett az a szép
ebben az előadásban, hogy az egész
produkció tökéletes összhangban fogant,
kollektív munkaként hat, és talán a
rendezés legnagyobb erénye: egy percig
sem jut eszünkbe, hogy ezt az előadást
megrendezték. A spontánnak ható rend és
egyértelműség, a tiszta átgondoltság, a
színpadi
gesztusok
természetes
gördülékenysége teszik Lukáts Andor első
rendezését maradéktalanul meggyőzővé.
Emellett az előadás kifejező, hangulatot
teremtő díszlete és karaktereket előlegező
jelmezei is az ő munkái.
Nagyszerű Simány Andrea rokkant nője.
Feltehetően amerikai turistát formál gag
értékű gesztusaival, aki jegyzetfüzetét és
fényképezőgépét minden eshetőségre
számítva
valószínűleg
még
a
mellékhelyiségbe is magával viszi, nehogy
valamit is elmulasszon meg-örökíteni
Európa különös egzotikumából. O az, aki
teljes kívülállásából fakadóan talán a
legkésőbb érti meg a „produkciók" kínos
voltát, láthatóan mindennemű produkció
képes levenni a lábáról. A többi,
asszisztáló szereplő is egytől egyig
figyelemre méltó tudott lenni, az előadás
hangulatának megteremtése elsősorban
nekik köszönhető.
Sokan indokolatlannak vélhetik a német
család jelenlétét. Véleményem sze-

Jelenet a Mario és a varázsló kaposvári előadásából (Fábián József felvételei)

rint funkciójuk mégis nagyon fontos,
elsősorban az apa egyik mondata miatt,
mely az egész előadás lényegét világítja
meg, mesterkéletlenül, pontosan a helyén,
szinte odavetve: „Azért ízetlen, amit ez a
gnóm művel. Az igazi mutatvány az
volna, ha egyszer valaki végre a legjobbat
csalná elő belőlük!"
A „produkcióban" részt vevők pedig
lenyűgöző alakításokat nyújtottak általában. Olykor egy-egy kifejező gesztussal
segítettek a helyzet feszültségének
megteremtésében, máskor egész ívét alkották meg karakterükből következő
alakváltozásaiknak.
Csákányi Eszter egyszerűen csodát
művelt. Ameddig Cipolla békén hagyja,
kifejező visszafogottsággal teremt meg
egy par excellence vénlánymodellt: merev
zárkózottsága, erőltetett jelenlé-te, mely
nehéz, darabos mozgást eredményez a
társaságban és az ösztönös kihívás állandó
jele, az arcán levő pír, a fontoskodó
esetlenség mintaképévé teszi. Megrázóvá
akkor válik alakítása, mikor kénytelen
lesz kivetkőzni önmagából, pontosabban
arra kényszerül, hogy megmutassa valódi
önmagát. A „hipnózis" eredményeként
Indiában leprások közé kerül, és ő, aki
természetéből fakadóan minden váratlan
körülményt jó előre számba vesz és
kirekeszt az életéből (talán ezért maradt
egyedül), most kénytelen részesévé válni
a legkegyetlenebb „valóság"-nak. Először
csak a hőség kínozza, az egzotikus,
idegen klíma, melyről talán álmodott
valami-kor, annak valósága azonban
teljesen
kiszolgáltatottá
teszi:
a
világmindenség hirtelen kitárulkozása
iszonyattal tölti el. Az ábránd közvetlen,
épp ezért elviselhetetlen valóságként
jelenik meg a számára, akinek a valóság
teljes mérték-ben elviselhetetlen mint
való, akinek az ábránd a valóság.
Valósággal hisztériás rohamot kap a
tisztán való érzéki érintésétől. Végtelenül
megrázó, ahogy hisztérikusan kapkodva
odaveti minden pénzét és táskáját a
„láthatatlan" leprások-nak csak hogy
békén hagyják végre,

majd tehetetlenül a földre zuhanva zokog,
vergődik a padlón, mint egy gyerek.
Megadta magát.
Ugyanilyen megrázó alakítás Kari
Györgyié, a most penziótulajdonos, de
egykor a nagy színésznő, Eleonore Duse
társalkodónője megformálásában. Zárkózott, elegáns, visszafogott, mostani
életével megbékélt, látszólag határozott
karaktert formál meg az első jelenetekben. Mégsem bújhat el Cipolla karmesteri
pálcája elől: valójában egy nagyon is
ellentmondásos, elégedetlenségét titkoló
és jól álcázó, mégis sérülékeny alkat. Az
ő határozottsága egyértelműen múltjából
táplálkozik,
szerény
életvitelé-nek
magyarázatát
csupán
múltjának
nagyszerűségével indokolja magának,
vagyis ugyanúgy hazugságokra épülő,
meghasonlott életet él, mint a vénlány, és
ezért épp olyan könnyen befolyásol-ható
is. Kari Györgyi néhány finom gesztussal
kitűnően érzékelteti ezt az enerváltságot,
életidegenséget, „produkciójában" pedig
gyönyörű látványossággal veti le a jól
nevelt,
előkelő
úriasszony
tanult
gesztusait, érzékien átadva magát múltja
álmokká ércesedő, de most jelenvalóként
átélhető „valóságának", szép, kitartott
mozdulatokkal vetkőzteti le és adja át
magát az érzékien csábító ábrándoknak.
Nagyon jó a harmadik siheder
kényszerű produkciója is. Ő az, akit
Cipolla megmerevít, és két szék között
„kifeszítve" arra „kényszerít", hogy őt
megtartsa. Csóka Zoltán maradéktalan
megtestesítője a Thomas Mann-i karakternek: aki „jó ideje a szuggesztív behatások különösen fogékony médiumának
mutatkozott". Itt mindenfajta szuggesztív
ráhatás nélkül, pusztán flegmatikus
akaratnélküliségből következően képes
minden átmenet nélkül megmerevedni.
Valóban ő a legideálisabb médium: a
könnyű, lezser vér - úgy látszik - a
leghajlékonyabban képes a megmerevedésre. De mikor Cipolla ráülve elkezdi
sajnáltatni magát, hangsúlyozván, hogy ő
szenved és nem az ifjú, a fiú szájának

fájdalmas meggörbülése jelzi, hogy a
hipnózis mégsem fájdalommentes. Lelkileg és fizikailag is az elszenvedő „produkciója", és csak akaratilag a karmester
erőfeszítése.
Kamondy Imre Mario szerepében az
előadás fordulatát hiánytalanul elfogadtató, kifejező alakítást nyújt. Épp annyira
visszafogott, mint Cipolla; né-hány
gesztus és néhány szó csupán az övé.
Mégis ebben a néhány jelzésben minden
benne van, ami a fordulatot jelent-heti.
Ahogy Cipolla kérdésére, „ki vagyok én",
kiszáradt szájjal, késleltetve azt feleli,
„Silvestra", majd az egyértelműen érzéki
csók hirtelen mindannyiunkat kilendít az
előadás addigi légköréből; a csók után
Kamondy még egy ideig értetlenülszomorúan a szájához érintve tartja kezét,
majd hirtelen rálő a bűvészre.
Cipolla széttárt karokkal összecsuk-lik.
Ezzel a „hát most melléfogtam" gesztussal
konstatálja: ilyen a világ, nemcsak én
használhatom ki az esetlegességek
uralmát, az ezekkel való játék azzal a
kockázattal
is
járhat,
hogy
az
esetlegességek ellenünk is irányulhat-nak,
ha esetlegesen is. A bukás ezért kiszámíthatatlanul, véletlenül következik be.
Ez a Cipolla ezzel mindenkor számolt.
Számára
a
vég egyáltalán
nem
végzetszerű, hanem természetes melléfogás eredménye, esetleges.
Koltai alakításában az a jó, hogy
visszafogottságában egyáltalán nem eredeti, csak okos ismerője a világnak. Nincs
különös hangsúly a jelenlétén, ezért válhat
az előadásban minden fontossá, ami
köznapi és mégis cipollai élességű.
Színpadi értelemben Koltai Cipollája
valódi hiány, ez kétségtelen, eszmei értelemben azonban pozitív hiány, mely arra
figyelmeztet, hogy nem kell fel-tétlenül
szuggesztívnek, ellenállhatatlannak lennie
egy tényezőnek ahhoz, hogy pusztán
akaratával magával sodorja, bármire
felhasználja a tehetetlen közép-szerűséget.
Thomas Mann: Mario és a varázsló (kaposvári
Csiky Gergely Színház)
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