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an, migrénes fajta elvtársnéhoz van szeren-
sénk, aki unaloműzésül keresi a magánéleti bo-
yodalmakat a közéletben. Otthon viszont né-
án tűr, s elfojtott ingerültséggel lesi férje lépteit:

sak nehogy hozzá közelítsenek!

A következő jelenetre a színésznő jelentős át-
lakuláson megy át. Eddig valamennyi nőt felru-
ázta rossz tapasztalatokkal, kiéltséggel, el-
yűttséggel. S annyi szomorú szemű teremtés
tán most ártatlan, naiv, bárgyún mosolygó kis-

ány képében áll elénk, hogy kisvártatva leteper-
e őt a Férj. (A Fiatalasszonyé.) Maga az aktus -

ely minden alkalommal félhomályosan, lassít-
a és Ravel Bolerójának kíséretére adatik elő -
zúttal egyértelműen bűncselekménynek hat.
emhiába borul el az Édes kislány arca a követ-
ező szcénában, amikor az Írónál megpillantja
gyanazt az asztalkát, melyen az imént
egerőszakolták.

Újabb fordulat: az Édes kislányt a rutinos, so-
at látott Színésznő váltja fel a színen. (Aligha-

Ezt kiabálják a színpadon, valamikor a
ásodik felvonás elején. Pusztuljon minden

tíró, mert mindazt, ami a világon történt,
egalább százszor átírták. És persze - hadd
egyem hozzá - legalább ezerszer kitalálták. A
zóban forgó (amúgy, sajnos, nem forgó)
zínpad fölött a felvilágosodás nagy
emiurgoszának, Diderot-nak fantomképe

ebeg; ő találta ki Jakabot és gazdáját; és e
örülményt Jakab és gazdája nem győzik
ölpanaszolni - ám úgy panaszkodnak, mintha
icsekednének vele: hogy ily nagyszerű elme

alálta ki őket, az ő nézőpontjukból önkényesen
s pocsékul. De hát az ő nézőpontjukat és
nnak hiperkritikai attitűdjét is az említett
emiurgosz találta ki, így hát itt minden előre
an kalkulálva; panaszra nincs az égvilágon
emmi ok; a legkevésbé az, hogy van.
egadással várhatjuk tehát, hogy ismét
egszólaljon az elnyűtt aufklérista verkli, a
szeudoleibnitziánus Legjobb Bika Koncepció
zerszer elgajdolt bírálata.

nem egészen Pásztor Edina az illető.) Az este
legszebb képe, amikor - szemben ülve velünk -
láthatatlan tükör előtt sminkel. A Színésznő
második jelenésébe ugyancsak belefér egy
nagyszerű pillanat: ahogy hirtelen megriad, za-
varbajön saját rámenősségétől, s ennek
hatására átmenetileg lemond a Milliomos
elcsábításáról.

Az utolsó esetben az Utcalány szinte ki sem
bújik az ágynemű alól. Csak a legvégén, amikor
partnere, Krizsik Alfonz ráköszön: Jó reggelt! S
ekkor bizonytalanná válik, megtörtént-e mindez,
vagy csak álmodta a női főszereplő. Akárhogy is,
a tudás reális. Szörnyű, hogy Pásztor Edina
mennyi mindent tud a női szerencsétlenségek-
ről. Ennél csak az szörnyűbb, hogy mi, női nézők
is mennyi mindent tudunk ugyanerről.

Kornis Mihály: Körmagyar (Pécsi Nemzeti Színház)
Arthur Schnitzler Körtánca nyomán. Rendezte: Dit-
zendy Attila.

Szereplők: Pásztor Edina, Krizsik Alfonz.

Csakhogy ezúttal valami más szólal meg.
Ami megszólal, éppenséggel az is közhely-
szerű; de nem úgy és nem annyira, minta tan-
könyvekből ismert frázisok. A meglehetősen
átlátszó trükk ugyanis az, hogy a színpad fölött
nem egy demiurgosz lebeg, hanem legalább
kettő: egyikük a figurák történetét, másikuk a
figurák nézőpontját találta ki. Szemeim előtt
valóságos kozmológiai hierarchia kezd kiraj-
zolódni: Jakabot, gazdáját és mellesleg a vi-
lágtörténelmet kitalálta Diderot; Diderot-t kita-
lálta Kundera; s föltehetőleg Kunderát is kita-
lálta egy még magasabb rendű hatalom, aki-
nek mibenlétéről semmit sem tudhatunk.

Azon a színpadon, amely fölött ilyesfajta
konstelláció uralkodik, egészen távoli dolgok
találkozhatnak: a sztoikus fatalizmus az újabb
történelem buktatóival; az újabb kori történe-
lem azzal a sokak által észlelt körülménnyel,
hogy nem történik semmi, csak a beidegződé-
sek ismétlődnek; a szöveget szétroncsoló ro-
mantikus jellegű irónia az ember természeti

voltát szétroncsoló gnosztikus jellegű iróniával;
a példázatszerű és voluntarisztikus francia
felvilágosodás az anekdotázva kacsintgató
közép-kelet-európai mizériával. E találkozások
lehetőségeit észlelve óhatatlanul eszünkbe jut,
hogy a felvilágosodás mind a mai napig nem
fejeződött be, nem ment végbe (abban az
értelemben biztosan nem, ahogyan Diderot
vagy Kant elgondolta), csupán így vagy úgy, így
is meg úgy is félresiklott - vala-hogy úgy, mint
Jakab karrierje. Elveszítette szüzességét, beállt
katonának, és nincs tovább - a történet elölről
kezdődik, újra meg újra.

Mármost akár megvalósulnak az imént
mondott találkozások, akár nem (az első rész-
ben inkább, az előadás második felében ke-
vésbé), a színpad fölött lebegő demiurgoszok a
rendezővel, Ivo Krobottal karöltve föltehetnék a
színészeknek és a nézőknek Jakab kérdését:
„Tehetünk mi arról, amit csinálunk?"

Amiről tehetnek, és amit csinálnak: laza
szöveg és a szövegnél jóval feszesebb elő-
adás. Nem olvastam a darabot (azaz csak a ki-
találó demiurgosz művét ismerem, az átíró de-
miurgoszét nem), így nem tudom, hogy a
jelenetek szimultaneitása, amely az előadás
első felét annyira pergővé teszi, s amelynek
elapadása miatta második rész egyelőre
széthullik, vajon az író (Kundera) vagy a
rendező leleményének tekinthető-e. Azt
azonban tudom, hogy a dramaturgiai történet
tüntető hiánya (amelyet még kiáltóbbá tesznek
a szövegbe tűzdelt poénok - gyakran olcsó
poénok - és filozófiai maximák) nagyban
megnöveli a színészek lehetőségeit. Valamint
felelősségüket és terheiket is. Rengeteg
improvizációs lehetőségük van; sőt szinte
csakis improvizációs lehetőségeik vannak. A
szövegnek (és emiatt az egész előadásnak)
nincs egységes íve; így hát a szituációkat lehet
és kell kiélezni külön-külön. Nincs mód a figurák
elmélyítésére; ezért annál is inkább ki kell őket
színezni. Ez a színészek többségének,
mindenekelőtt a két főszereplőnek, Blaskó
Péternek és Benedek Miklósnak igazán nem
okoz gondot. Talán csak ott, ahol a verbalitás
végképp egysíkúvá válik, vagy ahol - bármily
halványan - fölmerül annak lehetősége (éppen
a színészi munka érdekessége és intenzitása
miatt!), hogy a figurákat mint drámai hősöket
esetleg mégis-csak komolyan kellene venni.

Mindent összevéve, Kundera Diderot-pa-
rafrázisa leginkább amolyan ironikus-szenti-
mentális népszínműnek tekinthető. Ennek, jelen
bírálat szempontjából, két fontos követ-
kezménye van. Az egyik az, hogy a Katona Jó-
zsef Színház produkciója visszanyúl a műfaj
modern (két évszázad porával lepetten mo-

MÁRTON LÁSZLÓ

„PUSZTULJON MINDEN ÁTÍRÓ!"
MILAN KUNDERA: JAKAB MEG A GAZDÁJA
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Csákányi Eszter (Fogadósné) és Végvári Tamás
(Márki)

dern) hagyományaihoz, s ezáltal a játékmód
felfrissülését, ugyanakkor folyamatosságának
megőrzését ígéri. Ugyanez elmondható a
színház egyéb irányú próbálkozásairól (főleg a
Kamra-beli előadásokról) is; ami viszont e
népszínmű előadását, felemásságával együtt
is, külön érdekessé teszi: a szöveg túlhajtott
belső iróniája miatt fölöslegessé, sőt jóformán
lehetetlenné válik, hogy maga a játékmód le-
gyen ironikus.

A másik fontos következmény, hogy ebben
az előadásban nem a szöveg mint irodalmi al-
kotás, nem is a rendezői koncepció, hanem a
színészi jelenlét a meghatározó; s ez a mai
magyar színpadon meglehetős ritkaság. Épp-
annyira ritka, amennyire kívánatos volna, hogy
gyakoribb legyen. Ma, amikor a magyar
színészek önállósága (amibe beleértetődik a
koncentráció, a külső és a belső fegyelem, va-
lamint a játék intelligenciája) általában némi kí-
vánnivalót hagy maga után, példaértékűek le-
hetnek az olyan színészközéppontú előadások,
amelyek sem blődlibe nem csapnak át, sem a
közösségi élmény felstilizált imperatívusza nem
terheli meg őket.

Esetünkben a teljesítmény - a színházi pil-
lanatok sűrűsége és hőfoka - lényegében attól
függ, hányféle szcenikai szint hámozható ki a
szövegből, és ezek egy-egy jeleneten belül
miként feszíthetők egymásnak; valamint attól is
függ, hogy a színészek mit tudnak kezdeni a
felkínált önállósággal. Az idevágó rövid enu-
meráció már csak ezért is elkerülhetetlen.

Blaskó Péter és Benedek Miklós valósággal
lubickolnak a jelenetekben. Blaskó a bárgyú-
ság és a talpraesettség olyasfajta kevercsét
dolgozta ki a figurában, amely akár jóval na-
gyobb fajsúlyú szerepet is megbírna. Gesztu-
saiba beleviszi az öregedő férfi irigységét,
ugyanakkor tapasztalati túltelítettségét. Ezáltal
válik feledhetetlenné például az az epizód,
amelyben jelen idejűvé teszi az ifjú Cenk
menyasszonyának évtizedekkel korábban le-
zajlott elcsábítását, majd az ifjú Cenk sablono-
san bohózati átverését; miközben tobzódik a
komikum lestrapált elemeiben, az idősíkokat
oly magabiztosan váltogatja, mint a modern
latin-amerikai próza. (Az ifjú Cenket alakító
Gazdag Tibornak legtöbb színészi energiáját
az köti le, hogy elviselje és ellensúlyozza Blaskó
jelenlétét.)

Benedek Miklós (Úr) és Blaskó Péter (Jakab)
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Benedek Miklós, Csákányi Eszter (Fogadós-
né) és Blaskó Péter (Koncz Zsuzsa felvételei)

Benedek Miklós karikatúrába hajló, nárcisz-
tikus figurát hoz, sűrű allamóde-reminiszcenci-
ákkal: tollas kalap, spádé, lovaglócsizma ló
nélkül stb. („Egy hülye színházi előadás miatt
gyalog mászkáljunk?" - szól belőle a hely
szellemének mizerábilis manicheizmusa.)
Blaskóval ellentétben, ki személyiségén belül
formálja meg a figurát, Benedek a saját voná-
sait, e közismert és közkedvelt jellegzetessé-
geket építi rá a szöveg által odahajított skiccre.
Minden gesztusa tű- vagy tőrszúrás módjára
pontos; egyszersmind punktuális. Benedek
azon színészek közé tartozik, akik személyisé-
gük tüneményvoltával gazdálkodnak; színészi
kvalitásait többek között az is jelzi, hogy e
tünemény a maga határai között
kimeríthetetlennek bizonyul, s egy-egy alakítás
nemhogy elvenne belőle, hanem legöbbször
egyértelműen gazdagítja. (Ennek általam
ismert legjellemzőbb példája Bereményi Géza
új filmjében látható, ahol Benedek egy olyan
színészt alakít, aki zavarba ejtően emlékeztet
rá, Benedek Miklósra; ő pedig oly
gondossággal - és látszólagos
könnyedséggel - cifrázza fel nárcizmusának
jégvirágjaival, mintha legalábbis Jakab gazdá-
ját alakítaná.)

Itt kell szót ejtenem még egy találkozásról,
amely Kundera életművéhez kötődik, s amely
az előadásnak elvileg igen fontos, gyakorlatilag
azonban felemásan keresztülvitt mozzanata.
A promiszkuitás és az emancipatórikus pátosz
találkozására gondolok. Nem hinném, hogy itt
kellene belebocsátkoznom a hatvanas-hetve-

nes évek baloldali melankóliájának és értelmi-
ségi pótcselekvéseinek (illetve ezek irodalom-
és eszmetörténeti következményeinek) elem-
zésébe; elég most annyit mondanom, hogy e
jelenségeket, különösen, ha szexualitással
vannak telítve, az idő távlata szépíti meg és te-
szi zamatossá. A régi tragédiaköltő szerint jó-
zanná nem tesz, csak a vénség; ezt mai
észjárásra talán úgy lehetne lefordítani, hogy
az intellektuális promiszkuitásnak hatvan
esztendő fölött van igazi tétje.

Színpadilag ez azt jelenti, hogy az előadás-
ban a bumfordiságnak és a szexualitásnak
egymást kellene váltogatnia. Utóbbi azonban
nem működik; és a szituációk általános erotiká-
ja nem mindig (sőt nem is túl gyakran) pótolja.
Erről pedig nem a két főszereplő tehet, s nemis
az a két színésznő - Csákányi Eszter és Cso-
mós Mari -, akik, bár a megírás lazasága miatt
nem tudják átugorni saját árnyékukat, a szituá-
ciók közötti mindenkori hézagot, mégis a fonto-
sabb epizódokban Jakab és gazdája női meg-
felelőiként jelennek meg. Inkább a két fiatal szí-
nésznő, Söptei Andrea és Bertalan Ágnes az,
akik nem annyira mutatják, mint inkább meg-
testesítik játékuk halványságával a baloldali
melankólia esendő voltát. A csábítás, csábu-
lás, bepalizás, kacérság stb. marionettjátéká-
ról sajnos semmivel sem tudtam többet az elő-
adás végén, mint két és fél órával azelőtt, az
ötös buszon. Ellentétben Csákányi Eszterrel,
aki a Fogadósné márkiztörténetében remekelt,
és aki a sült kacsát egy filmszerű snittel
kacsa-csontvázzá változtatta, valamint
ellentétben Csomós Marival, aki gondosan,
lelkiismerete-sen hozza (hétpróbás vén kurva
helyett) a Tisztviselőtelepről szalajtott skizofrén
anyókát,

az Agátha- és Jusztina-jelenetekben sajnos jel-
zések jelzéseinek jelzéseit látjuk. De ki tudja -
hátha majd egyszer ismét összebékül a fiatalság
és a játék élénksége; majd egy másik előadás-
ban.

Elismeréssel kell szólnom a szorongásos gát-
lástalanság oximoronját (vagyis a Márkit) alakító
Végvári Tamásról; az önmagát fölényesen és
nagyvonalúan hülyének tettető Öreg Cenkről
(Vajda László), valamint Lengyel Ferencről, aki
Saint-Quen lovagként kellően pofátlan, és a
poénokat ügyesen feladogatja Benedeknek.

Végül még néhány kritikai megjegyzés: kíno-
san nincs meg a díszlet. Tudom, illetve sejtem,
hogy emögött valamiféle koncepció húzódha-
tott: a díszletnek nyilván azt kellett volna ábrázol-
nia, hogy nincs. Ábrázolás azonban (ezúttal)
nincs, így tehát a díszlet sem ábrázolja önmaga
hiányát, hanem egyszerűen csak hiányzik.
Amennyiben mégsem hiányzik, úgy nagyon nem
hiányzik, mert a színpadra hajigált szedett-ve-
dett tárgyak időnként kifejezetten zavarják a
színészeket. Jelmezek vannak, de különösebb
koncepciót nem sikerült észlelnem bennük (kivé-
tel Benedek Miklós megjelenése, de lehet, hogy
ezúttal is a személyiség hasonította magához a
jelmezt). A világításról nem lehet azt állítani, hogy
nincs; de hogy a közvilágítási funkción túl mit
akartak elérni vele az alkotók, az nagyjából ho-
mályban maradt. Az előadás elején észlelhető
elidegenítő effektusok (díszletmunkások bero-
hanása stb.) teljesen értelmetlenek és semmit
nem adnak hozzá a játék egészéhez.

Nyitott kérdés marad, hogy valóban pusztul-
jon-e minden átíró? Az előadásból ugyanis
leginkább az derül ki, hogy az átíró, amennyiben
él, akkor élni hagy. Ennél is nyitottabb kérdés,
hogy abban az esetben, ha Kunderának egyszer
meg-adatik, hogy Diderot színe elé járuljon
(mondjuk, a Legfelsőbb Szophia egyik, az
időrendet szét-roncsoló emanációja közben),
akkor vajon nem az előadásban látható Költő
(Rossz Költő) sorsára fog-e jutni; illetve nem
fogja-e (s nem próbálta-e máris) arra a sorsra
juttatni Diderot-t, amire a Rossz Költő annak
idején. Ez persze nagyon is nyitott kérdés; és aki
e kérdés alapján azt gondolja, hogy én
Kunderát Rossz Költőnek tartom, azt én
átírónak fogom tartani.

Milan Kundera: Jakab meg a gazdája (Katona József
Színház)
Fordította: Zádor András. Díszlet: Tomas Rusin, Ivo
Krobot. Jelmez: Alice Lasková. Zene: Jirí Bulís. Ko-
reográfia: Zoja Mikotová. Dramaturg: Fodor Géza. A
rendező munkatársa: Thuróczy Katalin. Rendezte: Ivo
Krobot m. v.
Szereplők: Blaskó Péter, Benedek Miklós, Csákányi
Eszter, Gazdag Tibor, Vajda László, Bertalan Ágnes,
Lengyel Ferenc, Söptei Andrea, Csomós Mari, Garay
József, Végvári Tamás, Rajkai Zoltán f. h., Takátsy
Péter f. h., Szabó Győző m. v.


