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Kétféle néző van. A bennfentes
természetesen
tudja, hogy Beth Henley darabja, A
szív bűnei eredeti formájában igazi amerikai
giccs. Tudja azt is, hogy Kamondi Zoltán,
aki egyébként filmrendező, visszafelé játszatja a
darbot a pécsi Kamaraszínházban. S kiváltképp
izgalomba jön, ha arról értesül, hogy amit lát, az
„biotévéjáték", amely a „videotechnikát az élő
színházzal ötvözi", továbbá hogy „mindez a
képi, színpadi, verbális és metakommunikációs
kifejezés elemeit úgy ötvözi, hogy azok
felhasználásával új szemiotikai rendszert hoz
létre". S mindez teljesen rendben is van egy
olyan kísérleti műhely esetében, amilyennek a
megteremtéséhez az elmúlt évadban Szikora
János vezetésével Pécsett hozzáláttak, s ami-
nek a direkció egyetlen évad múltán véget is ve-
tett.

Én mégis inkább a naiv néző pártján állok. Aki
nem feltétlen hülye vagy műveletlen, csak éppen
más a szakmája, s nem kíván filológiai vizsgáló-
dásokat végezni, mielőtt színházba megy, mint
ahogy magam sem mélyedek el a sütőipar rejtel-
meiben, mielőtt megeszem egy szelet kenyeret.
Aki nem ilyen vagy olyan konstrukciót vára szín-
háztól, hanem az élet tükrét. Nem a trükk érdekli,
amellyel az ábrázolást létrehozták, hanem a kép
igazsága.

Füsti Molnár Éva és Tóth András a képernyőn
és a színpadon (Simara-fotó)

Kamondi Zoltán munkája kapcsán azért tar-
tom fontosnak ezt hangsúlyozni, mert tartok tőle,
hogy sikerét, a színházi találkozón nyert díjait az
ínyenceknek szóló különcségeinek fogják betud-
ni. Holott meggyőződésem szerint a naiv, a fel-
készületlen, a művészeti belügyektől fertőzetlen
nézőre is képes hatni, sőt, talán éppen őt célozza
meg. Az előbb idézett műsorfüzetszövegek
ugyanis folytatódnak: „A széttört színpadi térben
magányos emberek élik individuális csődjeiket,
ugyanakkora színpadon és a nézőtéren elhelye-
zett monitorokon látszólag megosztott ez a ma-
gány, s feloldódik az együttlétben, mivel a szét-
tört rész a monitorokon egyesül. A médiák sokré-
tű és eltérő színvonalával fertőzött néző rácso-
dálkozhat a képre, és felfedezheti benne és/
vagy mögötte az EMBERT."

A naiv nézőt bizonyára nem érdekli, hogy az
amerikai írónő érzelgősen, hamis szentimenta-
lizmussal, szimpla hatásvadászat jegyében dol-
gozta fel a a négy nő és a hozzájuk be-betévedő
két férfiú történetét. Azt azonban pontosan érzé-
kelheti, hogy a fizikailag megosztott, majd a ka-
merák közvetítésével egyesített terek, a való-
ságban külön-külön, a képernyőkön mégis egy-
mással beszélő szereplők valami roppant bo-
nyolult összezártságot és megosztottságot fe-
jeznek ki. A színpadi térben kettévágott asztal
mellett elhelyezett, a nézőkkel szembefordított
szereplőkről tudható, hogy a valóságban nyilván
egymással beszélnek, mégis elbeszélnek egy-

más mellett. Ha a kamera egyesíti őket,
helyreállítja az eredeti viszonyt, akkor nyilván
mélyen, alapvetően, művien avatkozik be a
lényegi emberi viszonyokba. Mesterkélten állítja
helyre azokat a kapcsolatokat, amelyek a
lelkekben már régen szétszakadtak.

A kíváló pontossággal megvalósított videós
trükknél éppen ezért sokkal lényegesebbnek tar-
tom a roppant precízen kivitelezett látványt, a
Ferenczfy Kovács Attila díszlet- és Tresz Zsu-
zsanna jelmeztervezői közreműködésével létre-
hozott Barbie-világot. A színek és a formák oly
tökéletesen utánozzák az eredetit, hogy az már
önmagában is paródia. De ezek között a formák
és színek között eleven, emberi méretű nők élnek
a színpadon - s ez már tragédia. A trükk logikája
egyébként csaknem ugyanaz, minta szétválasz-
tott és a képernyőn újraegyesített valóság eseté-
ben. A Barbie-babák utánozzák a valóságot, az
eleven színészek utánozzák a műanyag babá-
kat. Megelevenítik a holt utánzatot. Életre keltik,
amit a másolat holttá tett; és a tükör tükre bor-
zasztó torzulásról tanúskodik.

S ez a torzulás nem egyéb, mint a tökéletes-
ség. Ahol nincsen semmi esetleges, minden a
matematikailag kiszámított eszményihez igazo-
dik, ami már nem is átlag, hanem karikatúra. A
láb hosszabb, a derék vékonyabb, a csípő és a
mellbőség nagyobb, mint amilyen a valóságban
lehetséges. A négy színésznő éppoly pontosan
dolgozik e karikatúrák megjelenítésén, ahogyan
a kameramannok vagy a díszletek és jelmezek
tervezői és kivitelezői. Csak éppen nem a Barbie
jellegtelenségét jelenítik meg, hanem éppen azt
a vergődést, amit e sablon szorítása és a megfe-
lelésre való képtelenség okoz. A legnagyobb le-
hetőség Füsti Molnár Éváé, de Fábián Anita,
Pásztor Edina és Sólyom Katalin érdeme sem ki-
sebb. És méltatlan lenne megfeledkezni a szere-
pük szerint nagyjából a kellékek szintjére sorolt
férfiakról: Barna Béla Lajos és Tóth András is ki-
fogástalan, éppúgy, mint a Barbie-angyalok ka-
ra: Sárvári Diána, Szaksz Gabriella, Tóth Réka.
A játék pontossága csak olykor-olykor vált át fö-
lösleges pedantériába, ami ismétlődést, mono-
tóniát okoz.

A szív bűnei döntően a szakmai precizitásától
jó. De nem azzal nyűgöz le, hanem azzal, hogy
ez a tökély mára tökéletes világ, a tökéletes em-
ber karikatúrája, ami pedig a valódi, eleven em-
ber számára elviselhetetlen. S ezt, gondolom, a
naiv néző is érzékeli, akit amúgy a szakmai érde-
mek s különlegességek nemigen érdekelnek.
Sőt talán mélyen át is éli.
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