
előadása, vagy a Karanar tevét magas
szintű tánctudással, kiváló karakterizáló-
készséggel megjelenítő Eck Imre mellé
rendelt tánckar feltűnő táncbeli dilettan-
tizmusának tompítása? Mindemellett
természetesen csodaszámba megy, hogy
úgy-ahogy Edigej története is belefért a
három és fél órás előadásba.

Pedig éppen a színészi teljesítmények
oldaláról több kellemes meglepetés tanúi
lehettünk. Nagy Attila, mint Förgeteges
Edigej, élvezte a lehetőséget, hogy végre
valódi figurát, színészi skatulyájától elütő
alakot formálhat. Egyszerűbb,
természetesebb, bensőségesebb, mint az
utóbbi időben bármikor. Nem véletlen,
hogy az egész előadás legsikerültebb je-
lenete, szinte az egyetlen, amikor drámai
feszültség jelenlétét érezzük, a kihallgatás,
ahol a Tanszikbajevet mértéktartóan,
finoman megjelenítő Gálvölgyi Jánossal
egy kor jellegzetes pillanatait, félelmetes
feszültségét tudják közvetíteni.
Póztalanságával, egyszerűségével érzé-
keltetett jellemet Mécs Károly mint
Abutalip, és kevés ideig tartó színpadi
jelenlétének is súlyt tudott kölcsönözni
Kazangapként Szirtes Ádám. Jó pillanatai,
találó megfigyelései vannak Kazangap
fiának szerepében Benkő Péternek.
Sajnos, mindezek a pozitívumként el-
könyvelhető felvillanások jószerivel be-
lemosódtak az előadás zavaros összké-
pébe.

Ez a produkció, sajnálatos módon, fő-
ként a Thália korábban létrehozott, más
revüszerű produkcióihoz hasonlított - nem
Ajtmatov regényéhez, amelyet a n é z ő a z

előadás megtekintése után is úgy olvashat
el, mintha még egyáltalán nem találkozott
volna vele.
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BÓTA GÁBOR

Kafka
a Radnóti Színpadon

Négy fekete inges, nadrágos, csizmás, ka-
lapos férfi ropja a táncot a színpadon. A
szín lepusztult, sivár, szürke téglaimitáció
borítja a falat, néhány nádszék halomban a
jobb oldalon, asztal és mögöttük fogas,
szakadozott plakátok, kitöredezett
ablakok. Baloldalt, hátul egy állványon
lavór, egy fehér és egy seszínű törülköző.
A táncosokat rövid ideig „gusztálhatjuk".
Bal oldalon, a nézőtér felől lárma
hallatszik, kiabálás, ostorpattogás.
Nyersvászon öltözékben (amilyen az
egyik törülköző is), láncokat csörgetve
egy rab hoz a nyakában egy tisztet. A tiszt
megnyalja, megtörli a száját, feljönnek a
színpadra, a katona le-felé néz, ahonnan
jöttek. Ugyanilyen rabok hoznak egy
öltönyös, mellényes, nyakkendős, fehér
vászonkalapos, mindenféle
turistafelszereléssel teleaggatott
(fényképezőgép, térkép, távcső) utazót. A
rabok némi odavetett jutalom után
eltűnnek. Vezényszóra a táncosok be-
húzzák a kínzógépet. Egy katona által
vezetve megérkezik az elítélt is, feszesen
a fal mellé állnak. Az utazó a masina
egyik végéhez megy, fényképezi, majd
letelepszik egy székre, és onnan fotózza a
gépet, a rajta ülő, élénken gesztikuláló,
magyarázó tiszttel együtt.

A Radnóti Színpadon Hasonlatok címmel
három Kafka-novellát vittek színre,
melyek közül elsőnek A fegyenctelepen című
írás elevenedik meg. Kafka a fegyenc-
telep elítéltjeit halálra kínzó géppel és a
gép megszállottjaként megjelenő tiszt-tel
a technokrata barbárság, a pontosan
kiszámított embertelenség lelki mecha-
nizmusát rajzolja meg. Az előadásban sok
mindenről szó van, de ez a lelki
mechanizmus felismerhetetlen.

Gesztusok tömegét látjuk: zsebkendő-
babrálás széttett ujjakkal, dobolás térden,
enyhe fintor, egymásra nézések és elfor-
dulások. A szövegből „egyenesen" kö-
vetkező valamennyi cselekvést, gesztust
végrehajtják, aprólékos részletességgel.
Az alaptónust az egyszerű szövegmondás
és az egyszerű gesztusok adják meg.
Végül is bíznak a szavak erejében, mági-
ájában, de kissé „egyértelműsítik", egy
vágányra terelik a szöveget. Kibontják

a szövegből a Kafkánál meglévő precíz
megfigyeléseket, és ezt a réteget valósítják
meg. Sajnos azonban nem valósul meg a
kafkai hang: a részletes megfigyeléseknek,
az álomszerűnek a beemelése, a
mindennapinak és a rendkívüli-nek, a
logikusnak és a logikátlannak az
együttélése. A játékmód túlságosan reális,
egysíkú. Igy az a furcsa helyzet adódik,
hogy bár érezhetően hű akar lenni a
szöveghez, helyenként ellentmondás
alakul ki Kafka világa és a színpad világa
között. A jelenetek egyértelműsítik a
kafkai többértelműséget. Olykor marad
pusztán az átlelkesített szövegmondás,
máskor üresjáratok keletkeznek. Desdunes
Milagros táncbetéte igen erős szín-padi
hatás, de a mű jellegéről ugyancsak elüt.
A hangsúlyok, valószínűleg a szándék
ellenére, eltolódnak, nem az válik
fontossá, amit hangsúlyozni akartak.

Pákozdy János alakítja a tisztet. Puha
beszédű, szakállas, töprengő, joviális ki-
nézetű. Logikusan érvel, mániákus
örömmel mutatja meg a kínzógépet az
utazónak.

Az utazó szerepében Gosztonyi János
enyhén fáradt, fásult, figyelő tekintetű.
Sajnos időnként súlytalan. Jó, amikor
feláll a székéből, összecsukja a fényképe-
zőgépét, a fogashoz megy, leveszi a ka-
lapját és megáll a szín másik oldalán.
Döntött, itthagyja az egészet. Az őr
Wohlmuth István. Tisztaság, érdeklődés
árad belőle, lazán kuporog a gép végé-ben
az elítélt mellett, közvetítve ne-ki az
eseményéket. Az elítélt, Jáky Árpád,
eljátszhatatlan feladatot kap. Félénk, ár-
tatlan, majdnem gyerek: ennél többre
nincs lehetőség.

A feje sem látszik ki az apának (Dobák
Lajos) az újságból, miközben papucsban,
hálóköntösben felolvas a karosszék-ben.
Olvas a fegyenctelepről, ahol egy
különleges kivégzési mód honos. Az anya
(Gordon Zsuzsa) poharakat törülget.
Felemelve, a lámpa fényéhez közelítve,
megvizsgálja munkája minőségét. Gréte
(Herceg Csilla) a háttérben hegedül.
Megnyugtatják magukat, hogy ilyen náluk
nem fordulhat elő, hiszen ez Európa, az
meg Latin-Amerika. A következő téma:
megérkezett a Hagenbach cirkusz, Nagy
attrakció a beszélő majom. A papa szerint
csalás az egész, csak egy beöltözött artista
játssza el a majmot. A dramatizálás ezzel
is kapcsolatot próbál teremteni a három
novella között.



A z átváltozásban - ugyanabban a jelmez-
ben, mint A fegyenctelepenben Gosztonyi
alakítja az albérlőt, a szemlélődő kívül-
állót. A további kapcsolatteremtés érde-
kében olykor hangsúlyosan köp. Ezt a
köpést fogja elsajátítani az emberektől a
harmadik részben a majom.

Pedig látszólag minden kafkai elemek-
ből épül, csak Kafkától származó motí-
vumok találhatók a jelenetben. Itt észlel-
hető leginkább, hogy amit láttunk, az
Kafka által leírt dolgok dologi listája
csupán. Azt a réteget valósítják meg
kényszerűen, amibe Kafka belerejti ma-
gát. Kafka pedig „elrejtett" marad, csak a
történetet, Kafka „valóságpontját" sikerül
megjeleníteni. Az allegorisztikus,
parabolisztikus álomvilágfilozófiát nem
sikerül ábrázolni. Nem interpretáció, amit
a néző kap, csak vizuális jelekké való
„lefordítása" egy metafizikai és teológiai
problémáktól mélyen áthatott írói
világnak. Így pedig, ami leírva „ezerféle"
jelentést hordozott, az a színpad érzéki
valóságában bántóan leegyszerűsödik, hi-
szen konkréttá válik. Ez vonatkozik az
időre is. A szöveghez való szolgai ragasz-
kodás visszájára fordul: a színpadi meg-
jelenítés hűtlenné vált Kafkához. A Kaf-
ka-szöveg nem tűri a realista színpadra-
vitelt.

Először hatalmas árnyékként látjuk meg
Gregor (Simon Péter) csápjait a falon.
Elég nagyok a valóságban is. Puha, fekete
anyagból készültek. A pantomimesek
fekete „egyenruháját" viseli. Arca enyhén
fehérre van mázolva. Nézegeti a csápjait,
összedörzsöli őket, és „normális" emberi
hangon beszél. De nem tud mit kezdeni a
csápjaival. Ezek ugyan-is teljesen
fölöslegesek, ahogy emberi hangon
beszél, ugyanúgy mozgással ki lehetne
fejezni a „bogárlétet". Igy ez időnként a
szándék ellenére komikus. Gondolom,
érezhető, a feldolgozással kapcsolatban
hasonló problémák jelentkeznek, mint az
előző novellánál. Csak itt mozgalmasabb,
„színesebb" mindez. Ke

vésbé rémisztő, inkább „extrém", néhol
humoros, de a humor is inkább csak szí-
nesít. Például Gréte gondosan megterít az
albérlőnek, de rossz helyre teszi a villát
és a kést, az apa fejcsóválva megcseréli,
de kiderül, hogy az albérlőnek fordítva
jó, bal kézbe fogja a kést és jobb kézbe a
villát. Csak valahogy ez kabaré-hatásnak
tűnik, ami itt nem állja meg a helyét.
Ilyen a vaskos hangú, trappoló, állandóan
dúdoló, fészkelődő, tenyeres-talpas
cseléd is (Thirring Viola).

Amikor a darab végén Gréte vissza-
szalad, fölteszi a Gregortól kapott nyak-
láncát, észrevesz a földön egy „csápma-
radékot", újságpapírral óvatosan felveszi.
Az anya kérdésére azt feleli „Áh, semmi,
csak szemét". Egy fénycsóva Gregor
katonai fényképére világít. Es vége. Nem
érzünk különösebb megrendülést. A
keresőképtelenné vált fiú és családja
megromlott kapcsolatáról nem-igen
tudtunk meg semmit.

*

Szétnyílik a függöny, egy magas fából
készült széket látunk a színpad közepén.
A falon körbe koponyák, a majométól az
emberéig. Nem a színpadról jön, akit
várunk. Ostorpattogás, makogás, jobbról
a nézőtér felől szalad egy majom, egy
hirtelen ugrással fenn terem a széken. Már
beszél is, fölényes eleganciával tárja fe-
lénk fehér kesztyűs kezeit. „Nagybecsű
akadémikus urak!" Ágál. Összekulcsolja
a kezeit, mozgatja, ringatózva himbálja a
lábait. Gyors mozdulattal a mutatóujjával
rábök az első és az utolsó koponyára.
Kétoldalt egy fénykörben látjuk a hátát,
érezzük a mozgását. Hirtelen lepattan az
emelvényről, majom módra roggyant
térdekkel, görnyedt háttal rugózik, ugrál.
Odaront az egyik nézőhöz „pacsit adni,
pacsit". Örömteli vad mozdulattal
megrázza a kezét. Újra visszapattan a pul-
pitusra. Beszél. Megint leugrik. Lengeti,
lógázza a karját. Dühösen ugrál, felleb-

bentve hosszú kabátját, megmutatja lőtt
sebét a fenekén. Előtűnik szőrös bundája
és a seb, ahol kikopott a szőrzet. Külön
mutogatja a már eddig is látható
forradásos sebhelyet az arcán. Arca moz-
dulatlan, csak a szája képes kis mozgások-
ra. Tanúi lehetünk egy abszurd behato-
lásnak, beavatásnak az emberek világába.

Hogyha nem látszik a színész arca, fel-
fokozott jelentősége van minden mozdu-
latnak. Nagyobb jelentőséget nyernek a fej
mozdulatai, biccentései, egy helybe
merevedései, vagy a kezek rezdülése és a
maszk mögül előtörő hang. Darvas Iván
már a Bábszínházban is bravúrosan ját-
szott a hangjával, és igazította különböző
maszkokhoz. Ott Gogol A z orr című
novellájának valamennyi szereplője az ő
hangján szólalt meg. A mozgás, a hang, a
szöveg itt egységbe szerveződik. Amikor
Darvas mondandójának végére ér,
összecsapja a mappáját, felállít-ja, egyik
kezét ráteszi, a másikkal meg-paskolja.
Úgy gondoljuk, vége. Ekkor megjelenik
altiszti egyenruhájában Az átváltozásból az
apa (ez dramaturgiailag funkciótlan,
fölösleges és igen zavaró), felkiabál a
színpadra, hogy csalás, ez csak egy
színész. Ekkor gyönyörű pillanat kö-
vetkezik. Darvas leveszi maszkját, derék-
magasságban maga elé tartja, majd fel-
helyezi a székre, amelyről szónokolt. Ott
áll csapzottan, vörösen, kócosan, nagyon
izzadtan. Hátat fordít, kifújja az orrát.
Nagyvonalúan eldobja a zsebkendőt. A
közönség felé fordul, és állandóan a kö-
zönséget fürkészve elmond még egy „pél-
dázatot" a hasonlatokról.

Darvas Iván dramatizálta és Gosztonyi
Jánossal közösen rendezte a Hasonlatok
című Kafka-estet. A rendezői együtt-
működés lehangoló és nagyszerű perceket
egyaránt szerzett. Figyelemreméltó
kísérlet született, de sem a két rendező
koncepciója, sem a társulat nem volt elég
erős ahhoz, hogy egészében meg-
birkózzon a feladattal.
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