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Ez a darab és az előadás külső héja, még ha
kissé indulatos leírásban is.

Hogy mi van a darabon belül? Mindenekelőtt
egy kiváló ötlet: két vetítővászon között játsza-
nak a színészek. Képek közé kell beállniuk úgy,
mintha tudomást sem vennének arról, hogy mö-
göttük, előttük egydimenziós fotók állnak. Ellen-
állhatatlan humora van annak, ahogy rezzenés-
telen arccal úgy tesznek, mintha ott is lenne,
amit látunk a vásznon. New York, szálloda, táj...
Aztán a humor kiszélesedik, amikor filmmé vál-
tozik a fotó. Helyet cserélnek a realitások. Az a
tudat pedig, hogy mindez színházban, színpa-
don történik, tovább építi az utalások rendszerét.
Az ötlet önmagában olyan sokrétegű, hogy véle-
ményem szerint még többet is elbírt volna. Olyan
érzésem támadt, mintha kimúlt volna anélkül,
hogy felhasználta volna összes elemét. Persze a
kérdés az, hogy akkor érvényesül-e egy ötlet, ha
minden részét kibontják. Valószínűleg jó, ha ma-
radnak ki nem játszott tartalmak, de nem jó, ha
ezekből túl sok van. Halász vásznai meg a video
mintha elhallgatnának sok mindent. Mintha nem
lett volna mód, idő, dramaturgia arra, hogy elma-
gyarázódjék az idea. Ez nem jelenti azt, hogy ért-
hetetlen lenne, de mindenképpen egyszerűbb
(és ártatlanabb) megoldásnak tűnik, mint ami-
lyen valójában.

Pedig mindezek ellenére meglehetősen sok
dolog rábízatik a vetítésre. Gyakorlatilag a darab
története. Minden színész színpadi megjelenése
azonnal a vásznakkal (árnyékkal, képpel) kerül
viszonyba. Így a történet összes eleme is a
képekre utal. Azáltal, hogy minden egy ötlet
vonzásába kerül, kap valami könnyedséget az
előadás: ki lehet próbálni újabb és újabb
verziókat. Jöhetnek súlyosabb és súlytalanabb
poénok-játék. Mégis, ez a mostani Halász-darab
túl könnyedre sikerült. Mintha túl lazán dobta
volna rá Halász a történetet a formára.
Olyannyira, hogy ez nem spontaneitásként
hatott, hanem néhol a figyelem és a gondosság
hiányát jelezte. Az arányokban leginkább. Van-
nak hosszúra engedett jelenetek (Krízis, Harry
Newton beszéde gyermekéhez, Sarconi kaba-
rékonferálása), ahol túlszalad az alapvetően jó
ötlet. Többek között az ilyen típusú bőkezűség
teszi relatívvá az előadást: most ez így van. Így
sikerült.

Nehéz a színészek dolga. Helyzetgyakorlatokat
adnak elő egy-egy szóra, mondatra alapozva.
Nehéznek gondolom ezt a munkát, mert az
anyag nem ad támpontokat. Nincs felépíthető
szerep, előélet, jellem. Figurák vannak, változó
helyzetekben. Úgy gondolom, hogy a színészek-
nek felszabadító lehet a Halász-színházban ját-
szani, mivel alkalom kínálkozik arra, hogy kilép-
jenek eddigi játékmódjukból. A nyers, karikírozó,
jelzett játék jóleső blaszfémiának tűnik megszo-
kott stílusukhoz képest. A színészek kaján öröme

az előző Halász-munkában is és most is nyilván-
való. Éppen ez Halász Kamra-beli rendezései-
nek legfigyelemreméltóbb eleme. Lehetőséget
ad arra, hogy a színészek ne zsigerekből és lé-
lekből játsszanak végre, ne illusztráljanak, ha-
nem akár csak külsődleges eszközökkel is felvá-
zoljanak egy karaktert, élvezzék a könnyedsé-
get, mutogassák, amit a mesterségről tudnak.

Meg is teszik mindannyian. Köszönet érte.

Szezonja van Brechtnek. Idén négy elő-
adásban is láthattuk műveit. Két okból is
érthető ez. Egyrészt aktuálisnak érzik a
színházak, hogy beszéljenek arról az el-
késettségében eltorzult korakapitalizmusról - a
hagyományok kényszerében eleve
csökevényessé váló polgári mentalitásról, a
gengszterléttel kacérkodó vállalkozószellemről, a
deklarációkba szoruló szabadságeszményről -,
amelyről vitathatatlanul ez a kételyeit kétes
elkötelezettséggel elfedő német drámaíró mon-
dott a legtöbbet. Ugyanakkor elbizonytalanodó,
stílus- és szerepkeresésben élő színjátszásunk
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érdeklődve fordulhat Brechthez úgy is, mint a
magyar színházi hagyományban csak töredéke-
sen értelmezett ősforráshoz, a színházi gyakor-
lat és teória egyik újragondolható, ösztönző át-
alakítójához.

Ez is magyarázza, hogy idén Brechtnek több-
nyire nem közismert darabjaival, hanem elsősor-
ban kísérletező kedvű műveivel, paraboláival,
tandrámáival találkozhattunk a színházakban. A
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kevésbé ismert Brecht ilyen tendenciózus felele-
venítése mindenképpen jelértékű. Maguk az elő-
adások is arról árulkodtak, hogy az újrafelfede-
zett művek nagyobb ösztönzőerőt jelentettek a
színházi alkotók számára, mint a gyakran ját-
szottak. Hiszen míg a közismert Koldusoperatel-
jesen érdektelen és megoldatlan előadásban ke-
rült színre, határozottan érdekes volt a Csiszár
Imre rendezésében bemutatott két tandráma, s
érdeklődést keltett (bár megoldatlanságai miatt
csalódást is szült) Gaál Erzsébet Brecht-rende-
zése, A városok sűrűjében is.

Az újabb Brecht-előadások között kétségte-
lenül A ház/tanító, Fodor Tamás szolnoki rende-
zése volt a legfontosabb vállalkozás. Egyrészt
ennek az előadásnak sikerült leginkább eviden-
ciaként felmutatni a darabbafoglalt példázat em-
beri aktualitását - az áthallásokat nem tolako-
dóan megerősítve, a distanciákat nem meg-
szüntetve. Másrészt Fodor találta meg azt a stili-
zációs formát, amely úgy képes a brechti színház-
eszmény újragondolt variációját adni, hogy a
produkció a színházi kifejezésformák tágítása-
ként, a színházi formakeresés stúdiumaként is
hat. Ugyanakkora választott előadásmód - bel-
ső természeténél fogva - magától értetődően
jelzi a darab egyik lehetséges, karakteresen
megfogalmazódó értelmezését is.

Szolnokon A házitanítót bábjátékként adják
elő. A színészek embernagyságú alakokat moz-
gatnak; egyik karjukra húzva tartják az általuk
megjelenített figurát, a másik kezükkel gesztiku-
lálnak. Ez a forma eleve a szereppel való azono-
sulás és távolságtartás kettősségét teremti meg,
alkalmat nyújtva arra, hogy a színész színpadi
jelenléte tudatosabbá váljék, s minden elemében
újból problémává, vizsgálat tárgyává legyen. A
színészek egyrészt tőlük független, már eleve
kész figurákat mozgatnak (most nem saját ma-
guknak kell figurává válniuk), de gesztusaikkal,
testbeszédükkel és főleg hangjukkal egyszers-
mind meg is formálják a szereplőket. A játszók
többnyire nem arra a személyre néznek, akivel
szerepük szerint kommunikálnak, hanem inkább
az általuk mozgatott bábot figyelik, mintha kívül-
ről szemlélnék azt az alakot, akinek félig-meddig
saját személyiségüket kölcsönzik. A szerepen
keresztül történő önmegfigyelés, önreflexió stú-
diumaként hat ez a forma, amelyben a színpadi
kommunikáció elemi összetevőkre lecsupaszí-
tott egységekből mintegy újra felépül. Súlya lesz
minden apró mozdulatnak, mert egy óriásfigura
mozdul általa, jelentős lesz minden gesztus,
mert egy mozdulatlan báb válik tőle elevenné. Új-
ból problémává válik a színpadi beszéd is, mert
ebben a stilizált elemekből felépült színpadi vi-
lágban idegen lenne a stilizáció nélküli megszó-
lalás, az áttételek nélküli, teátrális formaként
nem érvényesülő naturális beszédmód. Ezért a
jelenetek verbális rétege néhány színpadi stílus
felismerhető felidézéséből, némileg ironizált fel-

Mihályfy Balázs (Lauffer) és Bíró Krisztina
(Gustchen) (llovszky Béla felvételei)

használásából áll össze. (De azért fennmarad
ebben a színházi formában annak a lehetősége
is, hogy a színészek személyes érzelmekkel hi-
telesítsék, meggyőző erővel tegyék fontossá a
megjelenített történetet; ennek igénye azonban
csak egyik összetevője a játéknak, s nem azonos
magával az előadással.)

A bábok aprólékosan megtervezett, színes
változatos öltözeteket „viselnek" (jelmez,
maszk, báb, díszlet mind Németh Ilona munká

ja), a színészek azonban szinte láthatatlanná te-
vő sötét próbaruhában dolgoznak. Csak időn-
ként villan ki arcuk a bábok mögül. Ilyenkor nem
azt vesszük észre, hogy a bábok mögé húzódva
is működik a színészek megszokott arcjátéka,
tehát nem a mimikájuk tűnik fel, hanem az az ér-
deklődő csodálkozás és együttérzés, ahogyan
az általuk megformált alakokat figyelik.

Ez egészében is jellemzi a szolnoki előadás
színészi teljesítményeit. Mindannyian fegyelme-
zetten, úgy tetszik, nagy munkakedvvel vesznek
részt ebben a kísérletben. Úgy válnak színessé,
kifejezővé, hogy tudatosan szinte a láthatatlan-
ságba húzódnak vissza. Nem is beszélhetünk
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hát megkülönböztethető egyéni teljesítmények-
ről, hiszen elsősorban a kollektív jelenlét ereje te-
szi sodróvá a produkciót. A színészek nemcsak
játszóként, hanem zenészként is részt vesznek
az előadás megformálásában. A színpad bal ol-
dalán ugyanis változó összetételű akusztikai kó-
rus működik, mintegy zörejbrigádként. Hol a tör-
ténetben megjelenített események zajait imitál-
ják, hol hangulatteremtő zenei hatásokat kelte-
nek. Egyikük, mint alkalmi kikiáltó, minden jele-
net előtt mikrofonba mondja az adott részlet cí-
mét. Az elidegenítő effektus tehát úgy működik,
hogy a játékra koncentráló, egymást figyelő
együttműködés élményét is adja.

Ennek a stilizált színészi játékmódnak a köze-
gét további stilizációs elemek teremtik meg. A
bábjáték a gyűrött csomagolópapír matt sárgáját
idéző paravánok előtt játszódik. A díszletelemek
mozgatása nemcsak a helyszínváltások jelzésé-
re alkalmas, hanem változatosan tagolt teret is
teremt. Ebben a variálódó térben - az előadást
meghatározó kettősségek újabb szintjeként -
valóságos bútorok és kellékek jelennek meg. Az
előadás két hangsúlyos pontján megváltozik a
bábjáték formája is. Gustchen tóparti öngyilkos-
sági kísérletében kézre húzható bábok szerepel-
nek a kicsinyített térben. A kimentett lánynak és
kétségbeesett apjának kapcsolata színész és
bábu viszonyának kettős tükörképében jelenik
meg: az őrnagyot játszó színész a lányát jelző
bábot tartja a kezében, mellette a bábuhoz ha-
sonló testtartásban látni a Gustchent játszó szí-
nésznőt, aki éppúgy fogja, mozgatja az őrnagyot
jelképező bábut, ahogy a szerepet alakító szí-
nész áll, mozdul. Az a jelenet, amikor a hazatérő
Fritz sajátjaként ismeri el Gustchennek a házita-
nítótól született gyermekét, a betlehemes játék
formáját idézi (a megoldás egyszerre ironizálja s
tágítja jelképes értelművé a jelenetet). A szerep-
lők körbeállják a miniatűr bútorokkal berende-
zett, lakásbelsőt idéző dobozt, amelyben az
egyes szereplők apró bábui is el vannak helyez-
ve. Ha valamelyikük mozdul, a színészek a do-
bozkába nyúlva mozgatják figuráikat.

Mindez azt is jelzi, hogy az előadásban rend-
kívül hatásosan működnek a rendező stilizációs
ötletei. Fodor képes arra, hogy megoldásaival
egyszerre ironizálja és tegye mélyértelművé a
színpadi helyzeteket: distanciát teremtő gesztu-
sai egyúttal hangsúlyokat jelölnek ki, következe-
tesen végigvezetett motívumokat teremtenek.
Az egymáson átgörgetett csomagolópapírok
egymást keresztformában metsző csíkjai jelké-
pezik a jégpályát, ahol Láuffer csapdahelyzete
végképp bizonyossá válik - a házitanító a kisvá-
rosban nem talál egyetlen hölgyet se, aki elfo-
gadná érdeklődő közeledését. A stilizált mozgás
egy kinagyított pillanatban válik jelképes értel-
művé: a lányok által magakelletően semmibe-
vett férfi elcsúszik a jégen, s kétségbeeset

ten, megalázottan, összegörnyedve fekszik a
csomagolópapíron. A rendező ugyanígy megállí-
tott pillanatokkal jelzi előre Láuffer sorsának
alakulását. Magyarázás közben egyszercsak
mozdulatlanná válik a házitanító ujja, előremutat,
majd lefelé fordul, s maga a férfi is értetlenül,
mint testétől elváló idegen elemet figyeli. Egy
későbbi jelenetben hirtelen a kés áll meg Láuffer
kezében hasonló tartásban. Ez a mozdulat
folytatódik - mintegy a jégpálya földre
zuhanását is vissza-idézve - az önkasztráció
stilizált megjelenítésé-ben: az ember
anatómiájának háttérben álló demonstrációs
ábrájából metszi ki a házitanító a papírvágó
késsel a nemi szervet.

A bábjáték - a választott forma jellegénél
fogva is - olyan világot idéz, amelyben a szemé-
lyiség eleve megosztottságában létezik, szinte
láthatatlanná enyészik az életét eluraló szere-
pekben. Láuffernek - aki az egyetlen élő, nem
bábuként megjelenő szereplő ebben a játékban
 az a feladata, hogy maga is szereppé
redukálódjék. Ezt kívánja tőle az a hierarchizált
rend, amely emberi teljességében nem hajlandó
befogadni őt. Kívülállóból a társadalom részévé
válni annyi, minta teljes lét esélyét feladva
alászállni a meghasadtságba, a
meghasonlottság bábjáté-

Voltaképp furcsa drámaírói pálya Spíró
Györgyé. Hatalmas, széles medrű, bőven áradó
történelmi drámafolyamokkal indult az életmű,
azután egyre szabályozottabban hömpölygött
tovább. A kezdeti művek a Hannibáltól a
hosszúra nyúlt A békecsászárig - bemutatlanul
maradtak, s úgy tetszett, mi-nél pompásabb
víziókat vet papírra az író, annál kevesebb az
esélye rá, hogy elfogadott színpadi szerzővé
váljék. (Ugyanakkor kétségkívül van abban valami
meghatóan bájos, sőt romantikus, ha egy elszánt
ember négyórás, nyolcvan-kilencven szereplős,
sok helyszínű történelmi drámákat ír - az
előadhatatlanság biztos tudatában.) „Ha ez
színház, akkor istentelen színház" - írta Spíró
első drámakötete, A békecsászár „fülére". Majd
kisvártatva előállt az „isteni szín-házzal": Az
imposztorral, néhány évvel később meg a
Csirkefejjel. A két mű - az előzmények is-
meretében - egyenként is revelatív, együttesen

kába. Csak kitaszítottként fogadja magába a
világ. Ennek a stációit járja a játékban a házita-
nító.

Láuffer történetének tanulságait nemcsak a
kimondott szavakban, a történet szerkezeté-
ben, a tanulságot levonó záró songban fogal-
mazza meg az előadás, hanem a színházi for-
ma alakításában is. Abban, hogy a bábok között
eleinte fesztelenül viselkedő ember mozgása
fokozatosan darabossá válik, majd maga is bá-
buvá lesz. Ez útjának végállomása, stációinak
zárópontja. Magába fogadja végül a rend, mely
kivet magából mindent, ami a természet feszé-
lyező jelenlétére, nyugtalanító erejére utal a
természetellenes viszonyok, emberidegen
követelmények rendszerévé torzult
társadalomban.
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meg éppen teljesen váratlan. Az imposztorcsillo-
góan szellemes történelmi (színháztörténeti) ko-
média. Maga a tökéletes profizmus, a hibátlan
színpadi kommersz. (Imádom.) A Csirkefej pedig
kőkemény és katartikus tragédia a mából. (Bámu-
lom.) Véresen komolyan cáfolja, hogy korunkból
kiveszett volna a tragédia mint műfaj. Mindkét da-
rab késznek, jól játszhatónak és hatásosnak
mutatkozott színpadon, s néhány év alatt
amolyan modern klasszikussá avanzsált. S bár
Az imposztor és a Csirkefej is személyre
szabottan született - egy-egy konkrét
színésznagyságra, Major Tamásra, illetve Gobbi
Hildára íródott-, a színházak időről időre
megtalálják a maguk Boguslawskiját, illetve
Vénasszonyát. Ily módon a Csirkefej nem-csak
Békéscsabára, Pécsre, Debrecenbe jutott el az
1986-os budapesti ősbemutató óta, hanem be-
járta a megboldogult szocialista tábort is, Moszk-
vától Kolozsváron át az NDK-ig. Szegedre most
lett csatlakozása.
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