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• KRITIKAI TÜKÖR •

Fábri Péter all-round színházi ember,
elekóstolt minden munkafolyamatba, rendez,
alszöveget ír, tervez: nyilvánvaló, hogy

róként is tud ebből a közegből anyagot
eríteni. Ezzel nincs is semmi baj, a szín-ház,
int tudjuk, izgalmas, rejtélyes hely, ki sem kell
enni belőle, megtörténik benne úgyis minden.
nézőt pedig a zsinórpadlás vagy a kottatár illata

ppúgy elvarázsolja, mint az, amit a deszkákon
át. A színházat és az abban játszók bonyolult
zemélyiségét mindenképpen hálás dolog
zínpadra vinni - garantált az érdeklődés. Csak
pp van valami túl könnyű, túlságosan magától
rtetődő az effajta, kedvelt „back-stage" temati ká-
an, valami, ami egy csapásra el is veszi a fris-
ességét.
Itt azonban van másféle, históriai izgalom is.
színházak bezárása vissza-visszatérő tör-

énelmi tény - nálunk is azzá lesz mostanában, s
z volt a XVII. századi Angliában is, ahol
romwell puritánjai nem szenvedhették a sze-

intük kicsapongásra gerjesztő drámázást-ko-
édiázást.
Ez az alaphelyzete a romantikusan bombasz-

ikus Fábri-darabnak is - egy kis londoni társu-
atnak kell szembenéznie a betiltás
övetkezményeivel: éhséggel, faggyal,
öldönfutói léttel. Ekkor érkezik egy nagyúr:
ohn Mortimer gróf, s munkát ajánl. Ot magát
ell helyettesíteni e zavaros időkben, addig, míg
int királypárti „alámerül és kibekkeli" a

sőcselék vagy legalábbis a nála kisebb
mberek parlamentáris uralmát. Színésznek kell
ehát a továbbiakban alakítania a grófot,
ollégáinak, fiú- és lányszeretőjének pedig a
selédséget.
Frankenstein, a Gólem avagy Eliza Doolittle

épes csapatához csatlakozik tehát a színidi-
ektor főhős, William, amikor teremtett lény-ként
nállósulni kezd. Természetesen nem tartja be a
issé durván értésére adott játékszabályokat;
genis forog a világban, sőt, beszédeket monda
elsőházban, s a megkívánt és általa meg is ígért
inom semlegesség helyett jócskán be-nyal
romwelléknak. (Voltaképp homályos a gróf
élja: Cromwellt magát készül megölni,
gyanakkor azzal, hogy látszólag a fővárosban
arad, egy esetleg népuralmi jövő számára

karja bizonyítani megbízhatóságát - de hát
lég nehéz elhinni, hogy egy neves

arisztokratát ennyire ne ismerjenek, s hogy
észrevétlen bolyonghasson álruhában az
országban hónapokig.)

Énhasadás, „identitásproblémák", ha én va-
gyok a gróf, akkor ki is William, illetve „ha
bitorolják a nevemet, hogyan válhatok ismét
azonossá önmagammal": a színésznek is,
megbízójának is alaposan fel van adva a lecke.
Az önazonosságproblematika, megfejelve a
színészi énkettőződés paradoxonával, már elég
komoly ügy-ehhez járul még egy kis biszexu-
alitás (színész féltékeny is meg nem is másod-
színészre, színésznő kettejük között vergődik,
de leginkább józanul azt nézi, hogyan
maradjon életben) és vadromantikus
vérnőszés,

Az öt éve nem látott feleség, Mortimer grófné
is hazatér: neki újabb problémája lesz. Ő ugyanis
felismeri a helyzetet, látja, hogy a férje nem a
férje, de hát jobb, ha nem ugrál - ráadásul bele
is szeret a színészbe. Így már ő is vívódik. A gróf
és az álgróf pedig nemcsak vívódik, hanem vív
is, nem lévén más mód feloldani a túl jól sikerült
kettőződést.

Mindez gondolati és színpadi történéssornak
is bőségesen elegendő: sőt túlontúl sok. Amikor
azonban még a gróf eddig félelmetesen néma
szolgája is megszólal, s szélütés utáni, formáló-
dó-alakuló szavaival siratja el gazdáját, majd
öngyilkos lesz - nos, ez már komikus. E figu-
rával a Quasimódók és operaházi fantomok
sora bővül, totális rémdrámává változtatva a
mai vulgaritást költői emelkedettséggel vegyítő
pszichokrimit.

Vad eklektika tombol tehát a Shure Stúdió
tenyérnyi színpadán, amit a rendező, Valló Péter
kerekeken gördülő falakkal, öltözői akasztó-
rudakkal tagol, rengeteg pluszmunkát róva a szí-
nészekre, akik maguk tologatják e készségeket
jeleneteik előtt, után, alatt, s mind e közben foly-
tonosan öltöznek és vetkőznek, még inkább suly-
kolva, amit úgyis tudunk: szerepek sorát játssza
minden ember. Ezért fölösleges ezt még az
ágy-jelenetek előtti és utáni öltözködésekkel
külön is megfejelni.

Es még itt sincs vége. Lazító pillanatokat is
illesztett a rémdrámába író is, rendező is. Két
kiszolgáltatott kisember, Hacsek és Sajó „Holnap
bejön?" stílusában kommentálja a történteket, s
utal a kinti világ ugyancsak jelmezcserés mivol-
tára. Mi, magyar kisemberek ezt aztán különösen
értjük - kacsintanak reánk fárasztó bizalmasko-
dással e derék angol kiskereskedők.

B U D A I K A T A L I N

A LÁTHATÓ ÖLTÖZŐ
FÁBRI PETER: AZ ÉLŐ ÁLARC

Rudolf Teréz (Mary) és Nemcsák Karoly
(Freddy)
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Polgárok: Kerekes József és Kocsó Gábor
(Koncz Zsuzsa felvételei)

Ami viszont meggyőző és sokatmondóbb, mint a
néhol elemelkedő, néhol közhelyes szöveg, az az
idén amúgy is csúcsformában lévő Dőry Virág
jelmezkollekciója és Melis László zenéje. A színé-
szek rokonszenves igyekezettel teszik a dolgukat
- Bán János kissé túl idegesen, a szóvégeket
egyre modorosabban kirezegtetve. Nemcsák
Károly élvezi a mackós biszex színész-szolga
alakváltozatait, s jó Rudolf Teréz is a realista
színésznő szerepében. A grófi párt Rátóti Zoltán
és Bacsa Ildikó alakítja. Rátótinak elég nehéz
elhitetnie, hogy ilyen képtelen tervekkel hová is
akar kilyukadni, s neki kell leginkább megküzdeni

Oly nyilvánvaló az írói szándékból, s annyian
elmondták az 1989-es ősbemutató után, hogy
közhely leírni: az Ahogy tesszük a közhelyek
színdarabja. Közhelysorsoké, amelyeknek közös
helye, tenyésztalaja a Közép-Európába ágyazott
Magyarország. A lehetséges házasságcsődök
közül itt az egyik nagyvárosi, értelmiségi
alapséma teszi meg a magáét. A harminc körüli,
közepesen nyúzott,

a meseszerű közhelyekkel. Bacsa Ildikó finom,
bájos, légies - csak neki már nem sok jelenés jut.
A nép hangjaként Kerekes József és Kocsó Gábor
bohóckodik - nem rajtuk múlik, hogy hamar
ráununk a tréfáikra. Csakúgy, mint az egész, félig
gyerekkalandregényt, félig Sztanyiszlavszkij-il-
lusztrációt idéző estére.

Fábri Péter: Az élő álarc (Budapesti Kamaraszínház
Shure Stúdiója)
Rendezte s a játékteret tervezte: Valló Péter. Jelmez:
Dőry Virág. Zene: Melis László. Vívás: Pintér Tamás.
Asszisztens: Bodori Anna.
Szereplők: Bán János m. v., Nemcsák Károly, Rudolf
Teréz, Rátóti Zoltán, Olasz István, Bacsa Ildikó, Kocsó
Gábor, Kerekes József.

egygyermekes asszonyka ráébred: kis keresetű,
élhetetlen férje az idegeire megy. A Nej tehát
kiforszírozza a válást: a Hős mehet, amerre lát,
hiszen a másfél szobás lakás mint cserealap
csupán az anya és fia szűkösen berendezett
csonka családi életének záloga.

Az asszonyból az évek teltével teljesen nyú-
zott, hideg, fásult teremtés lesz, a férfiből cini-
kus, iszákos rabszolga, akit már az állatias

nőhajhászás sem nagyon érdekel. A zene ironi-
kus, idézőjelező keserűségbe burkolja mindezt.

Persze nemcsak az unalomig ismert ese-
ménysablon teszi meg a magáét, hanem a cím
szerint is: mi. A szerepek néha talán fölcse-
rélhetők, bár Spiró György nem férfielfogultságból
ábrázolja erősebbnek a gyengébb nemet a
kirúgásban. Szociológiai közhely, hogy javukra
billen a kirúgó-kirúgott arány. Az pedig pszicho-
lógiai tantétel, hogy ahol az egyik fél olykor nem
vonulhat át a másik szobába - mert jószerivel
egyik szoba sincsen -, ott ágytól, asztaltól is
elválnak, s a házasságnak annyi.

A közhely úgy jó, ha kiadós. A túldimenzionált
banalitás mint abszurdum sodorhat a tragikum és
a komikum felé is. Spiró - Másik János zenéje
révén - a dalmű keretei közt, hangjegyeket etetve
hízlalta föl a közhelyeket. Ez a műforma - a
heroikus opera, a stupid operett, az intakt zenés
játék, az izgága musical -pusz ta meséjét tekintve
mindig fellengzős, zagyva, elkoptatott vagy lapos.
Így kell lennie, ha kétfajta beszédaktus, a prózai
(hétköznapi, közlő) és az énekelt (meg-emelt,
áttételes) keveredik egymással, részben vagy
egészen helyettesítve egymást. A zene az-után
átminősíti, fölszorozza a librettót: a muzsika elviszi
a szöveg balhéját (s közben hálás is neki, hogy
van mit elvinni). Ez az át- és föl- jobbára a
színpadi megnövesztés, nemritkán a grandiozitás
által működik. E formanyelvi közhelynek hányt
fittyet a minden közhelyet utáló Gaál Erzsébet a
Várszínház Refektóriumában (mást nem is tehet
a patinás falak között, mivel a terem lakás-nak
hatalmas, színháznak parányi). A zene osz-
tandóját elosztotta annyi hangszerrel, hogy
osztatként egy szál zongora jöjjön ki. A szöveget
megskalpolta, a szereplőket megtizedelte, s ki-
hozott egy kettő + kettő + sokszereplős, vizio-
nárius kamarajátékot. Ezzel elvette a közhelyek
otromba igazságát, el a Spiró-szöveg nyelvi
bravúrstiklijeinek, nyers igazságainak egy részét
is. Totalitásától, össznépi jellegétől fosztotta meg a
közhelyet. Amit vesztett a vámon, visszaszedte a
réven. Lett neki egy lírai groteszkje: variáció az egy
férfi és egy nő örök értelmetlenségére. Az előadást
az a refrénszerűen vissza-visszatérő, gépies
(óriás)csecsemőgügyögés jellemzi leg-
pontosabban, amelyből egy kisgyermek kopogó
hangja hallható ki: Pap-pa, mam-ma, Pap-pa,
mam-ma... Az Ahogy tesszük Zeitstückből, nép-
drámából, a házasságcsőd egyszeregyéből ujj-
gyakorlattá, lélektani krimivé, az egy meg egy
papás-mamásává alakult. Perszifláló énekbe-
széddé.

Spiró írt sokkal jobb közhelyeket az eredeti,
nagyzenekari (a Vígszínházban revüszerűen
színre vitt) dalműnél, és írt sokkal rosszabb ba-
nalitásokat e megkopasztott Ahogy tesszüknél.
Gaál Erzsébet rendezése korrekt teljesítmény, a
folyamatos kudarcállapot mértanias rajza, ke-

T A R J Á N T A M Á S

ANELPLÁN
SPIRÓ GYÖRGY: AHOGY TESSZÜK


