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Horányi robusztus, vívódó alakot formát, aki
ugyan tekintély a többiek között, de ő is féli a ti-
tokzatos Hólabdát, ugyanakkor érzelmileg ab-
szolút kiszolgáltatott. Ő a férfi a zárkában, ebből
is fakad helyzetének paradoxona, hiszen egyfe-
lől vele szemben az őt leigázó, bűnbe sodró,
megbüntető világ képviseli a férfierőt, másfelől
viszont a többiekkel szemben ő veszi át, ő teste-
síti meg e princípiumokat.

Az előadás záró pillanataiban azonban a néző
értetlenül áll a rendező azon értelmezése előtt,
miszerint e tisztán férfidarabban az őr az írói
instrukciótól eltérően nő. Sejthető, hogy e
döntés kontrasztot hivatott kifejezni a
beszélgetések-ben és a levelekben oly gyakran
szereplő Nő mint a vágyak, a féltékenységek, az
összecsapások tárgya és alanya, illetve a
valóság, az e világban létező nő között, de az
elképzelés éppen a kívánt hatás ellen dolgozik;
a női börtönőr mint törékeny, légies jelenség
kifejezetten komikussá válik, ezáltal a szituáció
minimális hitele is elvész. S ez nem Földes Katin
múlott, akinek ez volt az egyik utolsó szerepe
tragikus balesete előtt.

Irodalmi indíttatású színikritikára fanyalodik
az ember, amikor Ács János Genet-
rendezéséről ír, melyet A Balkon címmel
játszik az Arany János Színház. A színmű,
amióta 1956-ban megszületett, méltatlanul
hányatott sorsú és kivételesen botrányszagú
darabjává vált a modern dráma kanonizált anto-
lógiájának és az európai színháztörténetnek.
Elsőként Peter Zadek rendezte meg Londonban,
de a szerzőt kidobta a színházból, mert az dü-
hödten tiltakozott a megvalósítás hétköznapisá-
ga ellen. Jóval később Peter Brook állította szín-
padra, előadását a nem egyöntetűen elragadta-
tott méltatók „egyenetlennek és vontatottnak" ta-
lálták. Ács János maga is megpróbálkozott már a
művel 1973-ban, ám az előadás az akkorra a
színházakkal már fölöttébb ellenséges Genet,
valamint a kaposvári politikai hatalmasságok til-
tása miatt lekerült a műsorról. Volt, aki a Brecht-
iskolát követő realista darabként kategorizálta,
volt és van, aki az artaud-i kegyetlen színházzal
rokonítja, megint mások abszurd drámaként tart-
ják számon. A színmű, ha egyáltalán eljut odáig,
hogy többé-kevésbé jó

előadásban

A debreceni előadás nem foglalt állást abban
az értelmezési vitában, amely legpregnánsab-
ban Martin Esslin és Robert Brustein között folyt
arról, hogy Genet drámái az abszurd vagy a ke-
gyetlen színház kategóriájába sorolhatók-e. Bá-
lint Istvánt ugyanis nem érdekelték a stílusproblé-
mák. Számára - úgy tűnik - a Szigorított őrizet
elsősorban a kísérleti munka lehetőségét kínálta,
olyan munkáét, amely mindenekelőtt a színészi
létezésmód természetességének kimunkálását
eredményezhette volna. Mivel ez a munka - ér-
telemszerűen - felemás eredménnyel járt, az
előadás azt sem tudta feledtetni, hogy Genet e
drámája a többi opushoz képest csak irodalmi és
színpadi zsenge. Ujjgyakorlat. De mint ilyen -
mások figyelmét is méltán keltheti fel.
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kerüljön a közönség elé, általában nem bizonyul
szalonképesnek. Nem véletlen, hogy 1987-ben a
Royal Shakespeare Company egy egész évadot
szentelt Genet „rehabilitációjának". Ám az sem
véletlen, hogy a brit méltatók által „furcsa és
nehéz külföldi"-nek nevezett író darabjainak
szériájától a decens publikum felzaklatása he-
lyett a konzervatívnak ítélt angol színpadi nyelv
megújítását várták.

Pedig A Balkon gyújtóanyaga az, amit mond:
a mindenkori Rend, Törvény és Morál, magyarán
az emberi lét társadalmi szerveződése nem
más, mint kifinomult uralmi játszmák ocsmány és
perverz rituáléja. Végül is a Genet-t felkaroló
Sartre is a társadalmi sallangoktól, formáktól le-
csupaszított, magányos ember köré építette
absztrakt filozófiai rendszerét. Az apátlan-
anyátlan csavargó, homoszexuális tolvaj és
többszörös fegyenc, ez a megkésett vágáns
azonban - talán épp „egzotikus" mássága miatt
kapták föl őt, ha mások nem is nagyon, legalább
a párizsi entellektüelek - nem értelmiségi
szenvtelenséggel, elvont okossággal közelítette
meg a témát. Saját sorsából izzítja fel azt a brutá

lisan hatásos, rafináltan bonyolult dramaturgiát,
amely színházát mozgatja. „Szent Genet, komé-
diás és vértanú", ahogyan Sartre nevezte őt, az
irodalmias világ normáitól drasztikusan eltérő
létszemlélettel és jellegzetesen egyéni esztéti-
kával sajtol ki értelmet az általa megismert világ-
ból. Egy Balkon nevű kuplerájban - Püspök-
ként, Bíróként, Tábornokként - aberrált uralmi
és szexuális vágyaikat élhetik ki a kliensek; erről
szól a mű. A Püspököt felajzzák a gyónást míme-
lő kurva bűnei és a lelkek feletti hatalom; a Tá-
bornokot felizgatja a brutalitás, ha véres csizmá-
ban lovagolhat, s világuralmi tervekről szónokol-
hat; a Bíró hol a szadizmusban, hol a mazochiz-
musban - az emberi kiszolgáltatottságban kéje-
leg. S mikor a Forradalom elsöpri a valódi hatal-
masokat, a kupiban nagy gyakorlatra szert tett
kliensek könnyedén töltik be a magas posztokat,
a Madame-ből Királynő lesz, Püspöke, Bírója,
Tábornoka körében, s a Forradalmár is belép az
immáron össznemzeti orgiába - Rendőrfőnök-
ként, a halál dermesztő ridegségéből koreogra-
fált legújabb profi szexmutatvány szereplője-
ként.

A hatalmi szertartások és aberrált nemi rituá-
lék egymásba játszatása egyszerre kifinomult és
trágár szatíra, főleg a mindenkori „establish-
mentről". A bordélyok, a börtönök, az utca sza-
ga, kihívó arcátlansága, dühödt mérge fűti fel a
formát - a hiteles, megélt szociális indulat,
mondhatnánk pontos, bár kissé sivár kifejezés-
sel. A társadalmi és nemi szerepek, az alakosko-
dás és kiszámított pózok tükröződései azonban
félelmetes dramaturgiaalkotó erőről tanúskod-
nak. A barokkosan dagályos, fellengzős hatalmi
tirádák és az útszéli trágárságok, a stilizáltan köl-
tőies ünnepélyesség és a gyomrot összerántó
közönségesség egymásnak csapódásából Ge-
net erőteljes nyelvművészete is feltárul. „Szent
Genet" sorra veszi a lét alaptémáit. Van Hatalom.
Van Pénz. Van Szex. Van Forradalom. A Balkon-
ban Genet megalkotja az ember világának szar-
donikus foglalatát. Eszerint az emberi lény társa-
dalmi működése és privát élete undorító, hamis
szertartások sorozata. Maszk, jelmez, póz mind-
az, ami megjelenik. Mögöttes nélküle pedig - a
semmi. A hiány. A halál.

Ez vágódik a zsöllyében elhelyezkedő néző
arcába, s okoz szinte fizikai fájdalmat - feltéve,
hogy az előadás valóban kegyetlen stilisztikai
pontossággal pergeti végig Genet rítusait a rom-
lottság és hazugság változatairól - s persze ha a
műből, mint az sokszor előfordul, nem lesz le-
egyszerűsített aktuálpolitikai parabola. Ács Já-
nos valószínűleg azért őrzi titkos reményként
immáron húsz éve A Balkon adekvát meg-
valósításának lehetőségét, mert még kudarcai-
ból is kiderült, hogy azon kevés rendezőnk egyi-
ke, aki tisztában van azzal, milyen az igazi szín-
ház.
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Aranyos Nicolette (Ló-lány) és Bregyán Péter
(Tábornok)

Ezért nehéz most leírni: az Arany János Szín-
házban látható előadás vázlat csupán. A játék
végigpergeti ugyan a cselekményt, megjeleníti a
színpadon az alapmozgásokat, a stílusok egy-
másba játszásáig, a szereptükröződések színé-
szi megvalósításáig és értelmezéséig azonban
nem jut el, noha vannak jó megoldásai is.

Igen eredeti, ahogyan Márta István néhol
megzenésíti Genet fellengzős tirádáit, megtá-
mogatja a nyelvi bravúrokat, felerősíti a szatírát.
Sokat megragad a színmű világából Menczel
Róbert díszlete is. A forgószínpadon ringlispíl-
szerűen, már-már cirkusziasan undorító szex-
kellékké silányítva kerülnek elénk közhivatalaink
allegorikus emblémái (mucsai kivitelű oltár a
Püspöknek, lyukas múló a Tábornoknak) a bor-
délybeli vágykiélés kulisszáiként. A díszlet vi

zuálisan megteremti az aberrált társadalmi és
nemi rituálék egymást is minősítő drasztikus
szatíráját. A későbbi jelenetek elomló vörös
bársonyzuhataga szintén egymásba mossa a
kupleráj kiszámítottan rafinált érzéki felajzottsá-
gát és az udvartartás barokkosan izgató pompá-
ját.

Csakhogy az elénk forgó bordélykulisszák-
ban zajló játékból nem derül ki sem a hatalmi
szerepjátszás, sem az erotikus vágymeg-
valósítás otromba perverzitása, sem pedig e
szerepjátékok „helyi értéke": az alakítások
színészileg tartalmatlanok. Nem a brutalitás,
nem a maró szatíra érvényesül, hanem a ruti-
nos, szimpla szövegfelmondás vagy a magyar
színpadokon szokásos üres karikatúra.
(Megemlítendő: Ács Jánost tavalyi Lear-ren-
dezése után ismét utolérte a balsors. A Balkon

női főszereplőjének egy próbafolyarnaton belüli
többszöri cseréje nem segíti a munkát.)

Mindjárt az első jelenetekben kliensekként
reszketeg kézzel elrajzolt, rajzfilmszerű figu-

Kútvölgyi Erzsébet (Irma) és Györgyi Anna
(Carmen)

rák szerepelnek, Genet gyilkos allegóriái helyett.
Puskás Tivadar mint Püspök és Tarján Péter
mint Bíró gyakorlatilag értelmezés nélkül fel-
mondják a szövegüket, a rájuk adott jelmeznek
köszönhetően szerepük üres emblémájaként
vannak jelen a színpadon. Bregyán Péter, a Tá-
bornok csinált marcona tekintettel mesefigura-
ként ül a lovon.

Irma asszony, a bordély tulajdonosa szerepé-
ben Kútvölgyi Erzsébet rutinosan hozza szoká-
sos színpadi alkatát: szigorú, okos, kíméletlen. A
Madame rafinált és fölényes szervezőkészsége,
szardonikus józansága, melyből majd egy király-
női formátum bomolhat ki, hiányzik az alakítás-
bál. Györgyi Anna, alapalkata miatt, elomló női-
ességből szokott építkezni. Carmen sóvárgásait
inkább szívhez szóló őszinteséggel adja elő, a
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Rajhona Ádám (A királynő küldötte) és Papp
Zoltán (Rendőrfőnök) (Koncz Zsuzsa felvéte-
lei)

prostituált groteszk szakmai büszkeségét, jól ki-
számított ambícióit viszont erőltetett, hamis
hangsúlyokkal próbálja érzékeltetni - nem áll
össze a figura. Rajhona Ádám A királynő küldöt-
teként hozza a köntörfalazás mögötti józanságot:
ebből friss, ironikus hangsúlyok születnek. Segíti
őt Szakács Györgyi szellemes jelmeze is: a
képtelenül széttartó aljú frakk. Papp Zoltán mint
Rendőrfőnök, aki társadalmi szerepe szerint
profi politikus és hatalmi nagymester - jel-
legtelen. Haás Vander Péter a saját szerelmesét
mozgósító fegyverként „eladó" Forradalmár
szerepében az érzelgős bonvivánt nem magától
eltartott szerepként, hanem egész egyszerűen
hiteltelenül játssza. S kidolgozatlan pálfordulá-
sának mozzanata, amikor is Rendőrfőnökként
elszegődik az össznépi bordélyba.

Van azonban egy pillanat, ami igazi Genet, és
igazi színház. Felpattan a nézők közül az utca
lázadó lánya, Chantal (Kisfalvy Krisztina), a fi-
úsra nyírt diáklány, a kockakövek durvaságát
idéző bakancsban és lángvörös harisnyanad-
rágban (Szakács Györgyi öntörvényű forradal-
márábrázolása). Szikrázó tekintettel, megve-
szekedett indulattal harsogja a Marseillaise-t, és
vészjósló dühvel küld bennünket a barikádra -
mozgósít és megrettent. Tiszta átszellemült-
ségével, törékenységével egyszersmind mély-
ségesen megindít, mert látjuk: ő lesz az, akit fő-
léget az a forradalom, amelyet mások vívnak,
magukért. A jelenet a tisztelt publikum felrázá-
sának igazi, Ácshoz méltó mozzanata, mert
tartalmilag pontos, érzelmileg bonyolult és ele-
mentárisan felkavaró. A fiatal színésznő alkata
miatt a figurából kimaradt, hogy szabadság-
harcos szerepében egy volt szajha haragja és
reménytelensége süvít elő belőle. Az Arany Já-
nos Színház előadásának talán legnagyobb ér-
téke, hogy hangsúlyos szerepben felsugároz-
hatott benne egy fiatal színésznő, Kisfalvy
Krisztina sokat ígérő tehetsége.
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