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 KRITIKAI TÜKÖR 

BÉRCZES LÁSZLÓ

ŐNSEKENÉ ZSAPOK A
IONESCO: A KOPASZ ÉNEKESNŐ

„Minden körülmények között meg kell
mutatnunk, hány óra" (Tompa Gábor)

Előttünk fehér polcok. Egy egész fal.
orábban megszámoltam már, huszonöt
olc, mindegyiken három baba, a második
orban négy-négy. Gyerekszobai,
ábszínházi bábuk. Bohócok, manók, aranyhajú
lvó-síró babák. Középre bejön a frakkos férfi,
ilinderét megemeli, meghajol. Kétoldalt ott
llnak mára jegyszedő nénik, ők terelget-nek
ennünket a színpadról kivezető alagútba.
aktatunk a szűk folyosón az előcsarnok felé.
zemünkbe vág a kint felállított reflektor, kité-

ünk a ruhatár felé. Adom a bilétát, fogom a ka-
átomat.

Mindez már volt egyszer. Megtörtént - csak
fordítva. Kabát be, biléta ki, reflektor hátba, folyo-
só, jegyszedők, bábuk, polcok. Ez nyolc órakor
volt. Most ránézek az órámra, háromnegyed tíz
van. Visszafelé mozogtam, de az óra előreha-
ladt. Amit teszek, azt tettem már magam is más-
kor, tették mások is, milliók. Óra van, idő van, én
vagyok, most éppen én vagyok, az órám másod-
percmutatója lépeget előre, én visszamegyek a
lakásba, visszafekszem az ágyamba, majd fel-
szállok a vonatra, ami visszavisz Budapestre.
Közben halad az idő előre. Nekem pedig van ne-
vem, hajszínem, személyi számom, lakcímem,
vannak körülményeim, szavaim, mondataim.
Hasonlítok mindenkire, de az, aki háromnegyed
tíz után két perccel lerakja a huszonhetes számú
bilétát a pultra és a kabátjáért nyúl a kolozsvári
Állami Magyar Színház előcsarnokában, az a
személyén vagyok. Én lehetek, segít a hely és az
idő.

Van óra abban a dobozban is, amit meglátunk,
amikor az ötször ötös polcokat felemelik. De
azon az órán nincsenek mutatók. A Ionesco által
kért óraütéseket persze halljuk. Nem éppen
annyit, de ez mindegy. Tompa Gábor dobozszín-
házában minden mindegy, mert benne meg-
szűnt az idő, a személyek, a szerepek bármikor
(mellesleg itt ennek a szónak sincs értelme) fel-
cserélhetők, éppúgy, mint bábuk a polcon. Ez az
előadás időtlen, tökéletes megvalósulása az len-
ne, ha a doboz, mondjuk, a főtéren, a Mátyás-
szobor előtt elhelyezve huszonnégy órán át üze-
melne. Bárki bármikor felemelhetné fedelét, és
elindíthatná a játékot. Akárhonnan, akármerre -
visszafelé is. Hiszen óra nélkül megszűnik az

boz, éppen akkora, hogy kényelmesen elférjen
benne az óraütésekre kikukkantó Mrs. Smith, il-
letve később a tűzoltó. Jobboldalt egy szék, be-
lőle égnek mered egy rugó, erről repül néha előre
Mr. Smith. Ám ez az üres számlapú órával időből
kiszakított üres tér pontosan leképezi az emberi
megnyilvánulásoktól teljességgel megfosztott
világot. Ebben a vákuumban emberi formáknak
megfelelő tárgyak közlekednek. Itt minden el-
hangzó szó, végrehajtott mozdulat egy halott for-
mát tölt ki, nincsen jelen-múlt-jövő, nincsenek
személyek, ezeket az embertárgyakat csak rájuk
aggatott nevük, lakáscímük vagy éppen baju-
szuk állása különbözteti meg, talán még nemük
sincs, ezért természetes az, hogy az átöltözés-
ből érkező Smith házaspár valójában ruhát cse-
rél, és innentől Mr. Smith viseli a szoknyát. Itt te-
hát a különböző formákat öltő semmi a főszerep-
lő. A kezdő mondat: „Nocsak, kilenc óra" nem
kapcsolódik az időhöz, a folytatás: „Ma jól vacso-
ráztunk" nem igényel pörköltszagot és mosat-
lant, a Mr. Smith kezében kiterített újság adott pil-
lanatban magától felemelkedhet a mennyezetre.
Semmi nem sajátjuk, nem jelent tehát változást
az a tény, hogy végül az arcuk elé maszkot tesz-
nek, illetve azt a másik arca elé téve folytatják a
dialógust. Mindegy, melyik maszk melyik bábu
előtt van, hiszen - és ez a mondat akár komo-
lyan vehető - „Kint sincs senki, bent sincs
senki..."

Bábukat látunk tehát a színpadon, joggal me-
rülhet fel akár az a kérdés is, vajon miért nem va-
lódi bábszínházban rendezte meg Tompa Gábor
ezt az előadást? Csakhogy a Ionesco-darab kul-

irány. Ezért történhet meg az, hogy az előadás
befejezése Ionesco szellemében, de nem az író
instrukciói szerint zajlik: mára szavakat is elve-
szítő Smith és Martin házaspár artikulálatlan
hangokat üvöltöz egymás felé, a család
láthatatlan drótokon mozgatott házibábuja
odalép hozzájuk, egy pillanatra megállítja őket,
és elindítja újra a történetet - visszafelé. A
kezdeti némafilmek gyorsításában mindent
visszajátszanak: a szobalányt kihajítják, ő
szavai, majd megérkezik, a tűzoltó elbúcsúzik
(és feltételezhetjük, hogy a kopasz énekesnő
immár visszafelé fésüli a ha-ját), elmondja A
nátha című anekdotáját, harmadszor csenget,
majd másodszor, aztán először...

Dobre-Kóthay Judit díszletének semmi köze a
Ionesco-darabban megszokott polgári miliőhöz.
Nincs szalon, kandalló, karosszék, szőnyeg, vá-
za stb. Egy áttetsző, enyhén emelkedő alapú
fehér dobozt látunk, benne baloldalt egy kisebb
do-

A Martin házaspár: Panek Kati és Bács Miklós
(Gyurka Előd felvétele)
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Panek Kati, Bács Miklós, Bíró József, Salat Le-
hel, Boér Ferenc és Spolarics Andrea (Temesi
Zsolt felvétele)

csa, a kolozsvári produkció folyamatos belső fe-
szültsége éppen e felvállalt ellentmondásból
adódik: élő emberek viselkednek bábuként. Az
üres kliséket nem fűrészporral töltött fejek, ha-
nem valaha vágyakkal, álmokkal, emlékekkel
rendelkező lények fogalmazzák meg. Tárgy és
élő szervezet közti átmenet minden szereplő.
Tökéletes példa erre a tűzoltó megjelenése. A
harmadik csengetés után egy élő ólomkatona-
porszívó lép be Smithék dobozába. Arcán
arany-por csillog, a sisak hegyén, mint egy
automata gépezetnek - mondjuk, egy
kenyérszeletelőnek - a nyele, égnek mered
egy cső (ezt puszilja meg üdvözléskor Mrs.
Smith, és jól teszi: élő és élettelen testrészek
megkülönböztethetetlenül egymásba olvadnak),
egyenruhájából középen, a köldöke tájékán egy
tűzoltó- vagy porszívócső tekeredik kifelé és
tűnik el szabályszerű kanyarral a hátsó
zsebben. Ezt a csövet tartja majd elegánsan
tánc közben a szobalány, ezzel a csővel ráznak
végül illendőn „kezet" a házaspárok, ami-kor a
tűzoltó búcsúzni készül. Tárggyá válik az
ember, illetve kiürült emberi mechanizmusokba
bekapcsolódva „megelevenednek" a tárgyak.
Minden elveszíti eredeti jelentését, ezért Mr.
Martin is úgy néz feleségé égnek meredő farára,
mint ismeretlen, vadidegen terepre. Teste öntu-
datlan mozgásba lendül, a közösülés automatiz-
musa ismerősen működik, de a tekintetében ott a
döbbent értetlenség: mi történik itt most velem, ki
csinálja azt, amit én csinálok?

Ez az élő bábszínház kihívás a színész szá

mára. A hagyományos, többnyire realistának
mondott színjátszás megoldásai mit sem érnek
(ezt bizonyítja a szobalányt játszó László Zsuzsa,
aki mégis ezekkel az eszközökkel próbálkozik -
hiáha), és ugyanúgy szétrombolják bábu és em-

Napok óta töröm a fejem Horgas Péter dísz-
letén. Mert az nem lehet, hogy egy szín-
padkép csak úgy egyszerűen rém ronda legyen
és szinte teljesen hasznavehetetlen. Kell lenni
titkos erényének, ha már be-lé helyeznek egy
színdarabot. Történetesen Molnár Ferenc
külvárosi legendáját, a Liliomot.

Horgas Péter mintha grundot tervezett volna A
Pál utcai fiúkhoz. Magas deszkakerítések me-
redeznek a színpadon, s ezeket időnként más-
más pozitúrába taszajtják. Mind mozdulatlansá-
gukban, mind vándorlásukban meglehetősen
semmitmondók e palánkok. Drabálisan némák,
ráadásul kiismerhetetlenné teszik a teret: sosem
lehet tudni, hogy kint vagyunk vagy bent. A
Ligetet éppúgy a merev fatákolmány jelzi, mint
Hollunderné, illetve Liliomék otthonát. Ezek a
fa-lak szét nem bonthatók, meg nem
mászhatók.

ber egységét, mint amikor a színész összeka-
csint a nézővel, és minősíti szerepét. Ez az
egység tökéletesen megvalósul Spolarics
Andrea briliáns játékában. Mozgása, beszéde
egyszerre idézi a gépek mechanizmusát és az
élet kiszámíthatatlan vibrálását. Méltó partnere
Biró József fehér bohóc-tűzoltója, Boér Ferenc
bambabuta-látszatbölcse és a színészi alázatból
és fegyelemből példát adó Salat Lehel néma
bábuja. A Martin házaspárt játszó Panek Kati
és Bács Miklós érti és általában meg is valósítja
feladatát, ám náluk élő és élettelen egyidejű
felmutatása olykor megtörik, márpedig a hol-
bábu, hol-ember gesztusok váltogatása megtöri
az előadás egységét.

Tompa rendezése pontosan fordítja Ionescót.
Ez a fordítás elidegenít, ezáltal kiszívja a humort
is a keletkező vákuumból. Komédián-tragédián
túli kopár mezőre, időtlen térbe hív bennünket a
rendező. Itt az üres számlapú óra nem mutat
semmit. Illetve semmit mutat.

Ionesco: A kopasz énekesnő (kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház)
Dramaturg: Visky András. Díszlet-jelmez: Dobre-Kó-
thay Judit. Rendezte: Tompa Gábor.
Szereplők: Spolarics Andrea, Boér Ferenc, Panek

Kati, Bács Miklós, Biró József, Salat Lehel, László
Zsuzsa.

Egyetlenegy szellemes praktikummal bírnak:
két rakoncátlan léccel, melyet felhajtván Liliom
színre lép.

Az nyilván nem véletlen, hogy a színpadkép
komor, kopár, tökéletesen bájtalan. Nyoma sincs
benne lizséhangulatnak, ringlispilcifraságnak,
álomszerűségnek. (Hacsak nem rosszálomsze-
rűségnek.) Ez a díszlet nyomasztani akar. (Ám e
céljának is csak egyszer képes hatásosan meg-
felelni: a sötétben borongó, vasúti töltés melletti
jelenetben atmoszféraerős látványt produkál. Li-
liom és Ficsur, hátát egymásnak vetve, álla rival-
da szélén, mögöttük a lehangoló kerítés, felettük
hosszan belógó, ingó-bingó lámpák világítanak,
mint szolidáris szentjánosbogarak.) A díszlet or-
dítja a rendezői szándékot, miszerint Vincze Já-
nos lefejteni kívánja a Liliomról a cukorbevo-
natot. Nem érdekli a vurstlivilág romantiká-
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