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A SZÍNHÁZCSINÁLÓNÉZŐ
Magyar lévén, szalmalángtermészetű volnék,

könnyen lángra lobbanó - ha sütne a nap, ezt
úgy mondanók: szerelmes természetű; esik -,
ennek dokumentumát adom itt közre.

Rég nem éreztem már magam olyan jól, mint a
Kamaraszínházban, Thomas Bernhard darabját
nézve. (Illetve nem is olyan rég, november elején
Kurtág-bemutatót hallhattam a Zeneakadémián,
Grabstein für Stephan, és ha én Kurtágot hallok,
azonnal meghatódom, és rózsás, meglehet fölü-
letes következtetéseket vonok le a világ termé-
szetére vonatkozóan.)

Majd később letagadom, de most bevallom,
én nem nagyon szeretem a magyar színházat
(mint olyant, ezt a föld felettit). Minden részletét
tudom szeretni, főleg a színészeket, de akár a
rendezőket is, sugókat, díszlettervezőket, dra-
maturgokat, jegyszedő néniket, sőt, kis erőfeszí-
téssel a kollégákat is, a drámaírókat, de az egész
meglehetősen hidegen hagy, még a jó előadá-
sok is. Mégpedig azt hiszem, azért, mert az az ér-
zésem, hogy nem valódiak, csak utalnak valami-
re, olyan, mintha egy múzeumban járkálnék, s
minthogy e múzeum kiállítási tárgyai értékesek

Bruscon (Sinkó László) és a Bruscon-gyere-
kek: Sarah (Réti Szilvia) és Ferruccio (Tóth
József)

(lásd színészek stb.), ezért mindenki nyugodt,
többé-kevésbé elégedett. Mire?!, kérdezném
egy kívül lévő fennhéjázásával, úgyhogy épp
ideje mindezt letagadni, de legalábbis másról
beszélni.

A színház (szerintem vagy legalábbis amit én
megértettem belőle) az a MOST - mije is? szol-
gája? ünnepe? esélye? fejedelme? (Évezredes
perverzitás, súgja Bernhard, hazugok hazugsá-
got hazugul hazugoknak; igen.) A színház a most
fennhatósága alatt áll. A mosta színház legitimá-
ciója. A színpadon és a nézőtéren ugyanazon
időnek kell lennie.

Evvel a mosttal találkoztam ott este a Kamara-
színházban. Lelkesedésemben se szeretnék
(nagyon) aránytalan lenni, nem nagy előadást
láttam, de egy jót, egy létezőt. Főként Thomas
Bernhard volt jelen, és ismét elcsodálkozhattam,
hogy milyen színes ez a bernhard-fekete. Szó-
színház az övé, de a humorosság nem a szóból
származik, nem ahogy a dolgokra pillant, hanem
ahogy megmutatja a dolgokat. Ez sokkal fino-
mabb és radikálisabb humor, errefelé elég ritka.
(Rögtön kedvem támadt Bernhardokat olvasni,
például a Peymannról szóló dramoletteket, ott is
működik ez a ki nem mondott struktúra, struktu-
ráltság, amely gazdaggá, nem triviálissá teszi
ezt az egy-hangúságot, dühautomatizmust,
gyalázgépet, ott konkrétan az, hogy elcsúfolja

ugyan Peymannt mindennek - csak épp ott van,
nem enyhítésül, nem ellensúlyul, hanem mert
tény, ott van, hogy ez a két ember egymáshoz
tartozik. Ami, tudhatjuk máshonnét, nem egy-
szerű.)

A nagy Bruscont a nagy Sinkó játssza, hozza
mindezt a fekete gazdagságot, szánalmas, piti,
kiégett, provinciális, akarnok, kiszolgáltatott,
mulatságos, szeretetre méltó és főként satöbbi -
mondanám gonoszul: egy apa. Egy klasszikus.
Színházcsináló. Timár Éva grandiózusan
utálatos. Még az arcbőre is meg van sértődve.
Egyszeri vad fölnevetése pedig olyan erőkről be-
szél, melyeknek nem szívesen lennénk kiszol-
gáltatva. Vallai olyan ismerősen (hungaro-onto-
logico) volt tompa, hogy nem is érteni, honnan is-
meri ezt egy osztrák szerző. (Honnan, honnan -
hát nem mindegy?!) Nem színikritika ez, de azért
még leírom szeretettel Tóth József nevét, mert
szeretem leírni a nevét; ő és Réti Szilvia is szé-
pen bonyolult gyerekek, megalázva, lázadozva,
sunyin egymást is kijátszva. Színház: hazugok
hazugoknak és így tovább.

És akkor színház után kivételesen találkoztam
néhány barátommal és barátnémmal, elmentünk
vacsorázni, s ott üldögélvén egyszercsak
elöntött az öncsalás meleg érzése, mintha egy
fantasztikus városban élnénk, de legalábbis
mintha mi fantasztikusak volnánk; színház.




