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letti küzdelem érződik, amellyel meg akar felelni
Pam figurájának. Leginkább az a hidegség és
szánalom hiteles az alakításában, amelyet az őt
szeretetével árnyékként követő Len iránt érez.

A rideg lakásban még két elszürkült ember él:
Pam szülei. Harry, az apa végletekig fejlesztette a
családon belüli hermetikus elkülönülés taktikáját.
Dolgozik, eszik, tévét néz, nem beszél, igaz, nem
is nagyon kérdezik. Holl István mesteri módon
akkor van legnagyobb súllyal jelen a színpadon,
amikor éppen hallgat. Csak ül maga elé
meredve, gépies arccal kenyeret majszol, esetleg
felfigyel egy-egy mondatra. Az előadás elején
igazi „fekete doboz". Nem tudni, gondol-e egyál-
talán valamire, vagy már teljesen üres; netán
befelé él. és már nem foglalkozik a családdal,
vagy a maga módján részt vesz a körülötte zajló
életben. Holl István kikerülhetetlen tényezője az
előadásnak, testi megnyilvánulásaiban is igazi
jelenség, ahogy kopott mackónadrágjában hajlott
háttal föl-le járkál a szobában. A darab legvégén
aztán éppen ő mondja ki azt a pár mondatot
Lennek, ami arra utal, hogy Pamben és bennük
mégiscsak él valami szeretet.

Csomós Mari a tőle megszokott magas szín-
vonalon, egészséges komikus felhangokkal
játssza Maryt, az anyát. A szerep főként a házas-
ságba beleszürkült asszony nőiségének utolsó
kivirágzását ábrázolja. A „harisnyavarró" jelenet-
ben Len nem akarja elcsábítani az asszonyt, csak
felfedezteti vele még mindig ható vonzerejét.
Csomós Mari a szemünk előtt teljesíti be Len
szavait, és lesz a jelenetben nem csak testi érte-

„Minden ünnepet, minden diadalt, minden
drámát én teremtettem!... Es most?!"
(Rimbaud: Egy évada pokolban)

z 1996-97-es évadban érdekes kísérlet
színhelye volt a Miskolci Nemzeti Színház
szerelőcsarnoka. Az épületet a színház
re-konstrukciója során újították fel, és bár
eredetileg a műszakiak főhadiszállásának

szánták, végül mégis másként alakult a sorsa.
Először -- kényszer szülte megoldásként - Hor-
váth Péternek jutott eszébe, hogy előadást ren-
dezzen ebben a furcsa hangulatú hangárban

lemben vonzó nővé. Holl és Csomós, két nagy
színész, igazi „apai-anyai" jóindulattaI segíti a
fiatalok játékát, és nem „játssza le" őket a szín-
padról.

A Fredet, Pam szerelmét alakító Mihályfi Ba-
lázsnak szerepe szerint nincs nagy lehetősége a
sokoldalú személyiségformálásra. A darab itt is
botlik egy kicsit, annyiban, hogy Pa őrjöngő
szerelmét kizárólag a lány természetév-l magya-
rázza, és nem ad igazi tartalmat Fred, : „harma-
dik" figurájának. A „galeri" tagjai közül nem min-
denki lép túl a megszokott huligánsablonokon,
igaz, ezek a részek nem tartoznak a legjobban
megírtak közé. Schneider Zoltán emelkedik ki a
vad külső mögötti emberi gyengeség jeIzésszerű
megmutatásával.

Az előadás hangulatának meghatározásában
fontos szerep jut a zenekar (Kis-Várday Gyula,
Kollár Lajos, László Zsolt) élő blueszenéjének. A
kemény, fémes hangzások megfelelően kitöltik a
gyakori színváltások idejét.

A rendező pedagógiai hatású bizalommal
nagyrészt fiatalok kezére adta a színpadot, pró-
báljanak kezdeni vele valamit. A társulat azt teszi
a színen, amit az általuk megformált alakok Bond
drámájában: szimpatikus elszántsággal igyekez-
nek boldogulni.

Edward Bond: Megváltás (Új Színház)
Fordította: Osztovics Levente. Jelmez: Kova csik Anikó.
Díszlet: Khell Zsolt. Rendező: Hargitai Iván
Szereplők: Horváth Virgil, Marozsán Erika, Mihályfi
Balázs, Csomós Mari, Holl István, Schneider Zoltán,
Vass György f. h., Kisfalvi Krisztina, Ferencz Bálint,
Mészáros Máté.

(ABC, 1994), később azonban a színház fiatal
rendezői, úgy tűnik, megszerették a rendhagyó
teret, és a Csamok - részben a Játékszín híján -
önálló játszóhely lett. Kiépült az előadásokat ki-
szolgáló technikai bázis, kialakult az új hely játék-
rendje, és az elmúlt években előadások sora
jelezte, hogy itt színház - kísérletező színház -
működik (Egy kabaré, Sörgyári capriccio,
Salome, Phaedra - A pincér, Amalfi hercegnő,
Lulu). Ezt a folyamatot tette teljessé az elmúlt
évadban Kamondi Zoltán, aki a Csarnok művé-
szeti vezetőjeként átfogó kísérleti sorozatot indí-
tott a miskolci színházban.

Ébredés után

„Fölébredni akarunk és fölébreszteni. Végleges
érzelmeket kiváltani. Az alvó színház nem szín-
ház. Elgondolkoztatni akarunk és kétségbeejteni.
Lidércnyomásként ránehezedni nézőink lelkére.
A megkerülhető színház nem színház.

Örömet akarunk okozni. Kacagtatni, kifiguráz-
ni gyengeségeinket, megcsavarni az orrunkat.

Olyan helyet akarunk, ahová bármikor be lehet
térn. El lehet bújni a világ elől jövet-menet. Egy
Motelt.

Kultikus helyet akarunk, ahol hódolni lehet a
gondolkodás, a játék és a kísérletezés kultuszá-
nak. Egy Kultusz Motelt.

Műhelyt akarunk, ahol ki tudunk bányászni
mindent, ami bennünk - színészekben, nézők-
ben, alkotókban - van. Ahol össze lehet szerelni
különböző technikai elemeket - fény- és video-
effekteket, computerhálózatokat, színpad- és
hangtechnikát. Egy szerelőcsarnokot akarunk.
Csarnok Kultusz Motelt."

Kamondi kiáltványa a Csarnok műsorfüzeté-
ben jelent meg - és sokat ígért. Egymást érintő
címmel kísérleti előadás-sorozat, Élő történet
címmel pedig színháztörténeti sorozat indult, s
mellettük két önálló előadás: a Kamondi rendezte
Médeia-variációk és a Bárka Színházzal közösen
tervezett (de sajnos meg nem valósult) Don Qui-
jote repríz szerepelt a tervezeteben.

Az évadnyitó találkozás október 12-13-án volt
Programadó nyitó weekend címmel, ahol az
érdeklődők találkozhattak az alkotókkal, és bepil-
lanthattak a különböző színházi műhelyekbe.
Színházi fórumok, performance, a Közép-Európa
Táncszínház Lakodalom című produkciója, kon-
cert, filmvetítés, felolvasószínház adta a két nap
programját.

A színháztörténeti sorozat október 27-én in-
dult, és nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy
közönség előtt folytasson elemző-emlékező be-
szélgetéseket a magyar színház félmúltjáról.
(Meghívott vendégek: Ruszt József, Fodor
Tamás, Zsámbéki Gábor.) „A Csarnok Kultusz
Motel - írta Kamondi- szeretné elhelyezni magát
az elmúlt évtizedek színháznyelv-újító
törekvései-nek térképén, kijelölve azokat a
tradíciókat, amelyekhez kötődni kíván." A
szándék ugyan tiszteletre méltó, de a téma és a
választott forma inkább a főiskola színházi
szakán lehetne érdekes, nem színházban.

A Ruszttal való találkozás egyébként sem si-
került túl jól. Szembetűnő volt a rendező fáradt-
sága, a zömében tizenéves közönség számára
pedig idegennek és érdektelennek bizonyultak az
Universitas hajdani produkcióinak gyenge minő-
ségű felvételei.

A Fodor Tamással folytatott beszélgetés sok-
kal érdekesebb volt. Fodor személyisége, a ko-
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rábbi munkáiból válogatott filmfelvételek témája
és minősége, valamint az est második felében a
Stúdió K fiatal színészeivel bemutatott improvi-
zációja élvezetessé tette a találkozást - a végig
kitartó kevesek számára.

A tervezett három találkozásból végül csak az
első kettő jött létre, a sorozat visszhangtalanul
elhalt.

Egy s mást érintő

„Olyan sorozat létrehozását tervezzük - így a
programfüzet-, melynek minden előadását más
művész rendezi. A sorozat célja, hogy felelős,
cselekvő gondolkodást kezdeményezzünk a
színház nyelvéről, a közönség bevonásával, kri-
tikusok, esztéták, művészek közreműködésével.
Az előadást (az azt követő) beszélgetéssel együtt
rögzítjük, és készül belőle egy önálló videofilm.
Ezt mutatjuk meg a következő előadás rende-
zőjének, akinek ennek alapján kellene újraren-
deznie az egész előadást, újrafogalmaznia a fel-
vetett kérdést-természetesen a saját »nyelvén«, a
saját maga által fontosnak tartott kérdéseket,
eredményeket aláhúzva, kiemelve. Igy az egymás
után jövő előadások a jól ismert »sugdolózós«
játék mintájára módosulnának, illetve tartanának
meg motívumokat az előzőből."

Az első Érintést Lukáts Andor tette meg, sze-
relem-féltékenység-halál örök érvényű tripti-
chonját állítva az előadás középpontjába. Köz-
hely ez a téma - mondta a rendező. Amiben ez a

mostani túl akart lépni a sokadik feldolgozás
megszokottságán, az a bennünk lévő káosz fel-
mutatása.

A káosz egyidejű ábrázolása izgatta a ren-
dezőt, amikor „multimedializálta" a témát. Az
előadásban a színészek játékával egy időben
működött két tévé, egy kivetítő és egy tükör.
Mindenhol mást láttunk, és ezek az információk
hol kiegészítették, hol idézőjelbe tették egymást.
Ötven percen át zuhogott ránk a képi és
gondolati információk özöne, egyetlen percre
sem engedve lankadni figyelmünket.

E zsúfolt vizuális hatásegyüttest az előadás
szövege tette teljessé. Shakespeare Hamlet,
Macbeth, Othello, Romeo és Júlia; Pirandello Az
ember; aki virágot hord a szájában; Brecht Jó
embert keresünk; Ionesco Különóra című mű-
véből és más darabok részleteiből építették fel az
előadás szövegét, kiegészítve focimeccsrészlet-
tel, műholdas csatornák pillanatképeivel, a Duna
TV műsoridő utáni tengeri képeivel stb. Egyszeri
megtekintés után leírhatatlanul gazdag kavalkád.
És ebből a káoszból erős hatású, egységes szer-
kezet jött létre.

Az előadás egészét tekintve jelképessé nőtt az
első percek bemutatkozással induló improvizáci-
ója, és az utolsó jelenet, amelyben zenei aláfes-
téssel erősítve a színészek maszkírozását és sti-

Major Melinda és Kovács Vanda az Egymást
érintő első estjén. Életrekeltő: Lukáts Andor

lizált halálát láthattuk felvételről - miközben ők
nekünk háttal, önmaguk halálát nézve, lassan,
egy helyben topogva táncoltak. Mintha haláltáncot
láttunk volna. Ezzel a keretjátékkal az előadás a
szerepeiben feloldódó színész metaforájává vált.

Nem volt könnyű dolga Bérczes Lászlónak, a
második előadás rendezőjének. Egyszerre kellett
kapcsolódnia Lukáts előadásához, és az abban
felvetett kérdések kapcsán megfogalmaznia a
maga gondolatait a saját színházi nyelvén.

Bérczes munkája mindannyiunk közös sorsá-
ról, a halálról beszélt. De nem csak erről. Beszélt
a közönyről is: arról, hogy gyakran észre sem
vesszük, ha valaki elment. Es szólt a hiány
lényegéről is. Arról, hogy a hiányával jelen lévő
egyszerre észrevehetőbbé, fontosabbá válik, mint
amikor még köztünk volt. S mindezeket november
első hétvégéjén, halottak napján fogalmazta meg
az előadás.

A játék személyes vallomásokkal kezdődött. A
nyitójelenetben egymás után színre lépő színé-
szek, Csapó János, Kovács Vanda, Hevér Gábor
és Kardos Róbert magukról meséltek. Életük egy-
egy pillanatát, emlékezetes epizódját eleve-
nítették fel a nyílt színen, vállalva a lelki lemez-
telenedést. A történetek azonban rögtön furcsa
fénytörésbe kerültek. A színpadi helyzet kiemelte
őket természetes, intim közegükből, és titokzatos
többletjelentést adott nekik.

Major Melinda színre lépésével azután „elindult
a cselekmény". Major nem mesélt történetet,
helyette viszont zongorázott, ami felerősítette a
jelenet már eddig is érezhető furcsa, mosolyog-
tató melankóliáját. Mindeddig csak személyes
kijelentések hangzottak el a színpadon, „klasszi-
kus" szöveget csak hangszalagról hallottunk:
Csapó János Beckett szavait idézte. A zongora-
játék után ismét ő szólalt meg, elmondva, hogy
ebben a játékban ő már nem fog élőben szólni.
Csak készülődik, és elmegy. Es valóban: ettől a
pillanattól kezdve Csapó néma szereplővé vált.
Megmosdott, megborotválkozott, ünneplőbe öl-
tözött, hóna alá vette emlékeivel teli fotóalbumát,
és elment. Elment a Falon túlra. A Csarnok hátsó
fala felemelkedett, beáramlott a hideg, párás, őszi
esti levegő, és az öregember kilépett az épületből.
Kilépett a szabadba, ahol egy másik színpad, egy
másik nézőtér várta. Egy olyan nézőtér, ahol nem
ült senki. Odaátról éles fény vakított el bennünket,
alig láttuk az öreget. Ő pedig lassú, egyenletes
léptekkel ment egyenesen a Fény felé, hogy
feloldódjék benne. Lassan bezárult a fal. Ő odaát
maradt, bennünk pedig már csak a hiánya rezgett
tovább.

Miközben Csapó János ünneplőbe öltözött, és
elindult a Fénybe, a színpad másik részén Csehov
szövegeiből összeállított játék vonta magára a
figyelmünket. Nem lehet véletlen, hogy a játék-
ban Csehov és Beckett szövegei szerepeltek.
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Ibsentől kezdődően ők jelentik azt a modern
drámát, amelynek gondolati és dramaturgiai kö-
zéppontjában a hős és tett nélküli világ, a tragé-
diájuktól megfosztott emberi sorsok állnak. Eb-
ben a világban tagolatlanul telik az idő és az élet.
Nincsenek elrugaszkodási pontok, irányok, célok.
Ebben a koordináták nélküli létezésben kizárólag
visszamenőleg lelhet értelmet bármi is. Minden
tett, minden szó, minden gesztus csak
visszatekintve nyer értéket és fontosságot.

A színpadon tulajdonképpen „nem történt
semmi". hiszen mindössze egy vacsora, néhány
titokzatosnak tűnő gesztus és egy társasjáték
jelentette a cselekményt. Innen visszatekintve a
játék eleji monológok is új értelmet kaptak. Mint-
ha akkor is csehovi hősöket hallottunk volna.
Szavaikra nem válaszolt senki, történetük vissz-
hangtalanul enyészett el a sötétben. Es mégis: ez
az eseménytelen, érdektelen, üres történés is
elég volt ahhoz, hogy elterelje a figyelmemet
arról, ami ugyanott, ugyanazon a színpadon tör-
tént, és ami sokkal fontosabb volt, minta vacsora
és a játék. Újra és újra elfeledkeztem arról, hogy
egy ember a halálra készül. Magára hagyta a
színpad, és magára hagytam én is. Aztán amikor
a fény hirtelen rávetült, szembesültem ezzel, és
szégyelltem magam. Hogy a következő pillanat-
ban, a következő fényváltásig ismét elfeledjem
őt.

A sorozat harmadik előadását Szirtes János
rendezte. Szirtes nem Lukáts és Bérczes történe-
tét építette tovább, hanem visszanyúlva az októ-

Csapó János (háttal), Kardos Róbert, Major
Melinda és Kovács Vanda a Bérczes László
által életre keltett második Egymást érintő-
estjén

beri nyitó Weekendhez, Kamondi Zoltán akkori
játékához kapcsolódott. Kamondi egy Füst Mi-
lán-darabot állított színre, stílusgyakorlat-
szerűen különböző műfajokba szuszakolva a
történetet. Nem is annyira Füst Milán írása,
hanem a játék ragadta meg a közönséget, Szirtes
mégis a darab gondolataiból kezdett építkezni.
Füst Milán művében élet és halál, bűn és
bűnhődés, szerelem és gyűlölet, magány és a
társ utáni be nem teljesülő vágyakozás
gondolatai fogaImazódtak meg. Ezek az érzések
jelentek meg Szirtes János műsorában is, és nem
csupán a színpadon, ha-nem a műfaj - a
performance - jellegéből adódóan bennünk, a
nézőkben is a szokásosnál erő-sebben
működtek.

Az este kezdettől fogva valami szokatlanságot
hordozott. Amikor megérkeztünk, az előcsarnok-
ban rögtön játékba csöppentünk. Ideiglenes
dobogón a Kamondi-féle darab egyik változatát
láthattuk újra és újra. Ezzel a ráhangoltsággal,
ugyanakkor kissé félve indultunk a nézőtérre. A
performance-tapasztalatok és a műsorhoz szük-
séges ökörszemekről, illetve döglött nyúlról ke-
ringő hírek jó néhányunkat megrémítettek.
Ahogy haladtunk befelé, egyre erősödő, ütemes
csörgés ütötte meg a fülünket, majd az ajtón

belépve megtudtuk, mi okozza a zajt. Koldusok-
nak öltözött színészek zörgették ütemesen a bög-
réjükbe szórt aprópénzt. Az üres pódium köze-
pén homokbucka, az egyik oldalon fehér ab-
rosszal leterített asztal, rajta kendővel letakart
kosár. Az asztal mellett szék, azon vörösbor,
pohár, tükör, orvosi alkohol, vatta. A színpad
hátterében két kötél lógott, végükön kampóval.
Az egyik kötél üres volt, a másikon fehér bot
csüngött. Hirtelen emelkedni kezdett a Csarnok
fala, és láthatóvá vált a szabadtéri színpad, ahol
öt máglya állt. Az egyik már égett, a többi csak
később gyulladt meg. (A fal ugyanis a műsor
során többször felemelkedett, és ilyenkor mindig
láhatóvá vált az újabb és újabb égő máglya.)

Hirtelen éles fény vetült a kinti nézőtér végébe,
és messze, fent az utolsó széksor mellett látha-
tóvá vált egy furcsa pár: ünnepi ruhába öltözött
nő, mellette tömzsi, fekete öltönyös férfi, előttük
pedig egy lila kerékpár. Egyszer csak a nő fel-
emelte a kerékpárt, a férfi a nőt, és így indultak
meg felénk. Lassan, meg-megállva, csendben
jöttek, egyre közelebb és közelebb. Egyetlen
hang sem hallatszott, csak a máglyák pattogása
és a koldusok ütemes csörgése. Beértek a szín-
padra. A férfi letette a nőt, aki mozdulatlan ma-
radt, maga pedig odament a színpad másik olda-
lán álló asztalhoz, és furcsa, érthetetlen játékba
kezdett. Minden gesztusa egyszerű és titokzatos,
egyszerre lágy és kegyetlen. Ahogy alkoholos
vattával letörölte az arcát, a vattapelyhek ott ma-
radtak az állán. Ahogy a szájából bort bugyogta-
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tolt a fehér abroszra, hogy az átitatódjék vérrel.
Ahogy eltörte a poharát, és egy szilánkkal újra és
újra megsebezte magát. És mindezt nagyon, de
nagyon lassan.

Alig egy méterre volt a legközelebb ülő né-
zőktől, és mégis végtelen messze tőlünk. Hiába
küzdötte le az irdatlan távolságot a kinti nézőtér
utolsó sorától a benti színpadig, hiába jött át a
tűzön, nem jutott közelebb hozzánk. Sőt mintha
még távolodott volna. Taszított a mássága, a
púpossága. Taszított a némasága, taszított, hogy
nem értettük, mit csinál. Es mégsem tudtuk róla
levenni a szemünket; hipnotizált minket. Mintha
minden Quasimodo és Cipolla benne sűrűsödött
volna! És a nő a kerékpárral csak állt, a koldusok
csak csörgették nyomorukat.

Fájt néznem, ahogy ez a magányos torz alak
kínozta magát. Úgy éreztem, leskelődöm, és ége-
tett a szégyen. Meredten bámultam a púpost, aki
egyszer csak megszólít. Nem szavakkal; az egész
előadás alatt egyetlen szó sem hangzott el. Le-
akasztotta a botot a kampóról, fölvette a kosarat
az asztalról, és koldulni kezdett. Először egyszer-
re mindannyiunktól: a földre roskadt, és szánal-
masan vonaglott előttünk. Azután mindenkihez
egyenként odavánszorgott, és elé tartotta a ko-
sarát. A kosárban mintha az ő könyörgő szemeit
látnánk megsokszorozva-egy csomó ökörszem
meredt vissza ránk. Hozzám is odaért. Elém tar-
totta a kosarát, és az arcomba bámult. Nem
fordíthattam el a tekintetem. Adnom kellett vala-
mit, hogy békén hagyjon; hogy megszabaduljak
tőle. Szerettem volna elfutni. Egyéb híján egy kis
aprót dobtam a még nedvesen csillogó szemekre.

Végül a púpos visszavánszorgott a színpadra.
Letette a kosarat, visszaakasztotta a botot, és
levette a zakóját. Előtűnt a púpja: üveges tekinte-
tű, döglött nyulat cipelt a hátán. Az inge véres
volt a nyúl tetemétől. Ismét megfogta a kosarat,
vadul belegázolt a homokba, és ugrálni kezdett a
buckán. Egyre eszelősebben tiporta maga körül
a homokot, görcsösen rángatózott kezében a
kosárral. Mintha a nyúltól próbált volna szaba-
dulni, de csak a szemek és az alamizsna gurult
szerteszét a tiprott homokdomb körül.

Eközben lassan újra felemelkedett a fal, forog-
ni kezdett a színpad, megmozdultak a színészek,
és megmozdult a nő is. A koldusok a színpadon
át kimentek a csarnokból, és láttuk, amint a már
hamvadó máglyák mögött gyülekeztek. Azután
bezárult a fal, és ők eltűntek a szemünk elől. A nő
eközben lefeküdt, magára engedte a biciklit,
majd lassan, lágy szomorúsággal letolta magáról,
hogy újra aláfeküdjön és újra letolja. Két
magányos, terhétől szabadulni akaró ember küz-
dött előttünk a színpadon, és mi csak néztük
őket...

Véget ért a játék? Nem tudjuk. Csak ülünk
bizonytalanul. Hirtelen felhangzik a Füst Milán-
darab operettváltozatának dallama, és a koldus-

ként távozó színészek jókedvű, frakkos társaság
tagjaiként térnek vissza. Megkezdődik a Kamon-
di rendezte operettparódia, s miközben a púpos
férfi és a biciklis nő némán kitáncol közöttünk a
színpadról, mi szinte észre sem vesszük őket,
olyan jól mulatunk az előttünk folyó felszabadult
játékon. A darab végén hálásan és jókedvűen
tapsolunk. Tudjuk, hogy itt lehet. Itthon va-
gyunk...

A következő rendező Valló Péter volt, aki kí-
sérletet tett rá, hogy megteremtse az előző há-
rom produkció szintézisét. Előadása Csehov A
szakácsnő férjhez megy című novellájára épült.
A novella egyszerre szól egy polgári családnál
szolgáló szakácsnő férjhez adásáról, és arról,
hogyan látta ezt a családban élő iskolás korú
kisfiú. Az egymást követő jelenetekben ismerős
motívumok: nászágy, hintaszék, vak koldus, bi-
ciklis nő, de mindezek új egységgé szervesültek a
felnőtté érő kisfiú tudatában, akit körbevettek és
a koporsóig kísértek a felnőttvilág titokzatos,
egyszerre kívánatos és viszolyogtató szertartásai.

A jelenetek kettős színpadi térben játszódtak.
A játéktér középső, mozdulatlan részén a fel-
nőttek világának történései, az ekörül forgó külső
peremen pedig az ezekre reflektáló kisfiú élete
elevenedett meg. E két világ között egyre nehe-
zebb és nehezebb lett az átjárás.

Az átjárás problémája foglalkoztatta Szemző
Tibort, a januári Érintésgazdáját is. A két produk-
ció között azonban csak az utólagos elemző
okoskodás találhat kapcsolatot. Azon a januári
estén csupán döbbent értetlenkedésre futotta
erőnkből. Bárhogyan is ítéljük meg az eddigi
előadásokat, amit eddig láttunk - még Szirtes
produkciója is -, színház volt. Szemző viszont

teljesen színházidegen helyzetet teremtett. A
színpad közepét A gordiuszi csomó nevű zenekar
foglalta el, körülöttük pedig három helyszínen
három játék zajlott. Az egyik helyen Kovács
Vanda és Kardos Róbert vetített osztrák és
csehszlovák amatőrfilmeket, máshol Major
Melinda nézte az előző Egymást érintők
videofelvételeit, a szín-pad hátsó részében pedig
Hevér Gábor és Vida Péter beszélgetést imitált,
miközben valódi hangfelvételt hallgattunk, amin
két férfi arról beszélgetett, hogy van-e átjárás. (A
felvételt Szemző készítette Tokióban Balogh B.
Márton Kelet-kutatóval 1994-ben.) Mindebből
azonban alig hallottunk valamit, mert túlharsogta
az együttes meditációs hangzásvilágú
élőkoncertje: Szemző SNAP #2 című zeneműve.

(Úgy tűnt, Kamondi Zoltán sem tud mit kezdeni
ezzel a produkcióval, legalábbis erre vall, hogy a
Szemző-est első részében újrajátszották Valló
darabját, hogy színház is legyen ezen az estén.)

Január 12-én Ascher Tamás a Mozgó Ház
nevű amatőr társulattal rendezett előadást. Ez
volt az a pillanat, amikor az eddigi előadásokat
összekötő utolsó kapocs - a színészek szemé-
lyében jelen lévő folytonosság - is semmivé lett.
A Kovács-Major-Hevér-Kardos-Vida csapat
ugyanis csak a játék elején „szerepelt" néhány
pillanatig. Zsákokba gyömöszölték őket, hogy
csak a fejük látszódjék, majd egy-egy oszlophoz

A harmadik est kiötlője és első számú közre-
működője: Szirtes János (Strassburger Ale-
xandra felvételei)
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kötözve a zsákokat, néhányszor körbeforgatták
velük a színpad kettős forgójának külső gyűrűjét.
Eközben a Szirtes előadásában is megjelenő
operettdallamokat énekelték zenei kíséret nélkül,
majd miután így kikukázták őket. kezdődhetett az
igazi játék.

Ascher előadásának témája a csomagolás és a
költözés volt. Alapanyagul Csehov Cseresz-
nyéskertjének ötödik felvonását választotta, azt a
pillanatot, amikor már minden össze van csoma-
golva, s Ranyevszkajáék csak az indulásra vár-
nak. A színészek ezzel az alaphelyzettel kezdtek
játszani, majd miután kellőképpen elburleszkesí-
tették, hozzákapcsoltak egy többé-kevésbé rög-
zített improvizációt - egy alkotótáborban készült
vidám bohóckodást. A téma itt is a költözködés,
illetve az ezzel együtt járó rombolás volt. Ezt
fokozták az abszurditásig, amikor motoros fű-
résszel, baltával, kalapáccsal szétverték az erre
az alkalomra készült díszletet, a szemétből autót
eszkábáltak, amelybe azután mindannyian beül-
tek, és elindultak. Az út rázós volt, a szél fújt, de
végül megérkeztek új otthonukba: a nézőtérrel
szemben lévő ajtón keresztül kitaszigálták egy-
mást és a cuccokat a szabadtéri színpadra.

Végre csend lett. Ekkor felnyílt a színpad egyik
süllyesztője, és előbújt Firsz, az öreg inas (Dióssy
Gábor), akit valahogy itt felejtettek a nagy kapko-
dásban. Az öregember szétnézett, majd látva,
hogy egyedül maradt, valamit motyogott, leült és
várt. Talán ez volt az előadás egyetlen szép pilla-
nata.

Ez utána produkció után közel három hónapig
nem volt Egymást érintő. Ennyi idő kellett ahhoz,
hogy behegedjenek a fűrész és a fejsze okozta
sérülések. (Persze nincs kizárva, hogy az
időközben bemutatott Médeia-variációk próbái és
az általános évadközepi dömping is közrejátszott
a hosszú kihagyásban.)

Április 6-án Eszenyi Enikő folytatta a soroza-
tot. Mivel Szemző és Ascher minden szabályt
felrúgott, a soron következő Érintőnek
tulajdonképpen nem volt mihez kötődnie (vagy
ami ugyanaz: mindegy volt, hogy mihez kötődik).
Eszenyi a Hamletet választotta, de nem a drámát
dolgozta fel, hanem a dráma előzményeit - az
öreg Hamlet Fortinbras felett aratott győzelmét
és a kerti gyilkosság jelenetét-szervezte játékká. A
gagparádé egyszerre volt kápráztató és kacagtató.
A párbaj: két családfő kakaskodása a strandon
egy napernyőért; Hamlet és Ophelia: két
civakodó óvodás; a gyilkosság: nindzsaparódia -
mindez halandzsanyelven; ilyen volt az előadás
alaphangulata.

De Eszenyi nemcsak a Hamlettel játszott, ha-
nem velünk, nézőkkel is. A játék közepén egy-
szerre csak abbahagyták az előadást, és színházi
sétára invitáltak bennünket. Először a színház
alagsorában bolyongtunk, majd a Kamaraszín-
ház színpadára értünk, ahol éppen a Cseresz-

nyéskert utolsó felvonásának próbái folytak. Ke-
resztülvonultunk a színpadon, és leültünk a né-
zőtérre próbát nézni, majd miután z befejeződött,
elindultunk visszafelé. Egyszerre pince-
helyiségbe értünk, ahol Eszenyi és He ér rögtön-
zött egy jelenetet Shakespeare Ahogy tetszik cí-
mű drámájából. Ezután visszavezettek minket a
Csarnokba, ahol a kerti gyilkossággal folytató-
dott a Hamlet-játék.

Az előadás az utolsó jelenetében érkezett el a
dráma első jelenetéhez. Az őrök - jelen esetben
monitorokat pásztázó biztonságiak szellemet
várják, aki meg is érkezik. A játéktér fölötti hatal-
mas vetítővásznon, mindannyiunk feje fölött
megjelent a halott király szelleme: a fekete szem-
üvegében verset mondó Latinovits ZoItán. Ez a
szellemidézés zárta Eszenyi előadását és nyitotta
meg az azt követő beszélgetést.

FeLugossy László az idősíkok probléimáját
vizsgálta. Performance-előadása közben min-
denkinek másként telt az idő. Máskén azoknak a
színészeknek, akik a saját korábbi Hamlet-
előadásuk egyik jelenetét szinkronizálták japán-
ra, és azoknak, akiknek csaknem félóráig mozdu-
latlan álmeditációba kellett merülniük; másként a
hangfallal harangozó szereplőnek vagy a fejére
rögzített jégdarabokat hajszárítóval szárítgató
FeLugossynak, másként a piros ruhában statisz-
táló hölgyeknek, és másként a mindeközben a
helyükön unatkozó-feszengő nézőknek, akik úgy
érezték, hogy már megint átverték őkat. Szeren-
csére az idő nem állt meg, így egyszer ennek az
előadásnak is vége lett.

Az utolsó Érintést május 11-én Keszég László
tette, aki előadása kilenc jelenetében igyekezett
összefoglalni a sorozat kilenc pillanatát. Keszég
elsősorban nem a korábbi előadásokban felbuk-
kanó motívumokat ismételte (bár ezek is szép
számmal megjelentek), hanem az eddigi produk-
ciók széttartó gondolatvilágát szervezte elő-
adássá.

Nem sokkal a második világháború után va-
gyunk. A történet helyszíne egy dél-afrikai szál-
loda, ahol különböző emberek találkoznak egy-
mással. Zsidók és nem zsidók, homokosok és
nem homokosok, magányosak és nem magá-
nyosak. Csak egy dologban azonosak: mind-
annyian fehérek. Esznek, isznak, beszélgetnek,
szeretik és bántják egymást, báloznak, párbajoz-
nak, majd - végre valami, ami összehozza őket -
közösen véresre vernek egy néger pincért, aki
segíteni próbált egyikükön, ás eközben hozzáér
a fehér emberhez. Mindezt végignézi egy idegen:
egy transzvesztita. Eddig a történet.

A játék végére kiürült a játéktér. Á színészek
kimentek a szabadtéri színpadra. Aztán - immár
az évad során utoljára -felemelkedett a Csarnok
fala, és mi odakint, a lobogó tűz fényénél nekünk
háttal álló, hadonászó-integető-párzó embereket
láttunk a lépcsőn...

Multi-Médeia

Március 8-án, a nőnap alkalmából mutatták be a
Csarnokban Kamondi Zoltán Médeia-variációk
című előadását. A '95-ös Salome-rendezését is-
merő közönség kíváncsian várta, vajon sikerül-e
Kamondinak az újabb „nagy dobás". A Salome-
előadás az eredeti bibliai történetnek, illetve XX.
századi parafrázisának egymásba szövéséből
született. Hasonló ötleten alapult a mostani pro-
dukció is.

A Médeia-történet ismerős. Médeia szerelmi
féltékenységében, hogy kegyetlen bosszút álljon
férjén, laszónon, megöli két gyermeküket. Igy
bünteti őt azért, mert elhagyta. De vajon mi mun-
kál a nőkben, amikor Médeiává válnak? Hogy jut
el egy anya odáig, hogy megölje a gyerekeit?
Ezek a kérdések foglalkoztathatták Kamondit,
amikor elkészítette a Médeia-variációk (korábbi
címek: Médeia-ügy; Médeia-probléma) forgató-
könyvét.

Az előadás címe többszörösen is találó. A
forgatókönyv ugyanis egyrészt három klasszikus
Médeia-dráma (Euripidész, Grillparzer és
Anouilh) szövegéből készült, másrészt olyan
megtörtént magyarországi esetek adják az alap-
ját, amikor anyák megölték a gyerekeiket. Így
született meg az előadás, amely egyszerre kívánt
szólni az antik Médeiáról, és a mindenkori E.
Gyulánék, Sz.-né V. Andreák és P.-nék sorsán
keresztül az örök médeiaságról. Egymás mellett
jelent meg tehát a klasszikus drámában kifejezett
örökérvényűség és a mindennapok drámája. Ez a
kettősség és ennek a kettősségnek az egyidejű
felmutatása vált az előadás legfőbb szervező-
elvévé.

A játéktér egy háromszor három méteres
üvegkalitka (egy panellakás konyhája), két olda-
lán a két felfutó lépcsősor egy hatalmas emel-
vényhez vezetett, amelynek közepén trónus, a
hátterében oszlopcsarnok (Kreón király palotá-
ja). A kalitka előre-hátra gurul, és erősebb vagy
gyengébb fényt kap aszerint, hogy a végig benne
tartózkodó Médeia (Margitai Ági) jelenetben
van-e.

A kettősségből következik az is, hogy Médeiát
és az őt bosszúfa ingerlő, lelkének feketeségét
jelképező dajkát (Pásztor Edina) kivéve minden
fontosabb szereplő két szerepet játszik. Mucsi
Zoltán laszón és Laci (Médeia férje), Vallai Péter
Kreón és Balogh úr (Laci atyai jó barátja, diplo-
matatáskás úriember, amolyan keresztapaféle),
Major Melinda Kreusza és Klári (laszón-Laci ked-
vese, Kreón-Balogh úr lánya), Puskás Tivadar
Aigeusz és sánta szomszéd stb. (fontosabb sze-
repekben még: Horváth Zsuzsa, Kovács Vanda,
Hevér Gábor és Kardos Róbert).

A két világszint, a fent és a lent világa között
folyamatos az átjárás. A szereplők nemegyszer
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mondat közben lépnek át a mai szituációból a
klasszikus dráma terébe anélkül, hogy megtörne
a jelenet. Amikor fellépnek a lépcsőre, stilizált
lesz a mozgásuk, klasszicizálódik a beszédük.
Médeia az egyetlen, aki nem mozdul - végig a
kalitkában ül. Ő az, akinek csak egy neve van,
aki egyként van jelen mindkét világban. Médeia
örök.

Az általam látott előadások - leszámítva a
technikai bakikat - mindvégig ragaszkodtak a
rendezői játékszabályokhoz: a lenti világ esemé-
nyeit megfeleltetni a fenti jeleneteknek, és követ-
kezetesen betartani a fentet és a lentet elválasztó
formákat. Ez a túlzott kövekezetesség azonban a
visszájára fordult. Egyrészt a történet minden
jelenetét kétszer láttuk, másrészt a két világszint
között állandóan ugráló jelenetező technika (tipi-
kus filmes fogás) hamar kiszámíthatóvá, mono-
tonná tette az előadást.

Mégsem ez volt a legfőbb Médeia-probléma.
A legnagyobb baj az volt, hogy a lenti történet
egyszerűen nem tűrte el a Médeia-sztori ráerő-
szakolását. A mai történet lényege a következő:
adva van egy házaspár két gyerekkel, egy másfél
szobás lakótelepi lakásban. A férjnek adósságai
vannak, és hogy szabaduljon tőlük, válni akar,
hogy a vagyonmegosztás után a lakás feléből
fizessen. A feleség nem hajlandó erre, de a férfi,
barátai segítségével (Balogh úr), mégis kisem-
mizi a nőt, sőt a két gyereket is elveszi tőle. Az
asszony összeroppan, és ahelyett, hogy odaadná
a gyerekeket, végez velük is, és magával is.

A történet szomorú, a szó köznapi értelmében
tragikus is, de esztétikai értelemben nem az. A

drámák Médeiája titkokkal és mélységekkel teli
tragikus hős, a mai Médeia pedig egy szerencsét-
len asszony, aki összeroppan a csapások alatt. A
fenti dráma katartikus erejű, a lenti történet kli-
sészerű, sablonos alakokkal, hamar érdektelen-
né váló cselekménnyel.

Egy klasszikus dráma és egy életjáték egy-
másra vetítése két következménnyel járhat: vagy
drámaivá emeli az életjátékot, vagy megfosztja a
katarzistól a drámát. Itt sajnos elmaradt a katar-
zis.

Záróra

Véget ért egy évad, véget ért egy sorozat. Az
ember elgondolkodik, mire volt jó ez az egész.
Mire valók az olyan produkciók, amelyek két-há-
rom nap alatt készülnek, és amelyeket soha töb-
bé nem mutatnak be? Kinek és mit nyújthatott ez
a csamokbeli évad?

Világos, hogy az itt látott produkciók nem
mérhetők elsősorban esztétikai mércével. Más-
ról van szó. A sorozat elsősorban a résztvevők
nagy kalandja volt. Mire képes egy összeszokott
team és egy kívülről jött dirigens, egy megadott
téma kapcsán, két-három nap alatt? Születhet-e
ebből a munkából színházi előadás, és ha igen,
milyen? Az alkotók ezekre a kérdésekre kerestek
választ a felkészülés napjaiban. Innen nézve a
produkciók csupán szakmai kísérletekként
értékelhetők, csak a szűk szakmának szóltak, s
mint ilyenek, érdektelenek maradtak a szélesebb

Margitai Ági a Médeia-variációkban (Koncz
Zsuzsa felvétele)

közönség számára - szól az elítélő kritika. Mégis
azzal, hogy bemutatták őket, színházzá lettek.
Ahány előadás, annyiféle színházzá. Perfor-
mance, „művészi realista", commedia dell'arte,
avantgárd színház - ízlés szerint ragaszthatók a
címkék a látott produkciókra. Akik végignézték a
sorozatot, belekóstolhattak a mai színházi kísér-
letek formanyelvébe. Függetlenül attól, hogy ki
hogyan ítéli meg a látottakat, az előadások kitá-
gíthatták a színházról való gondolkodásunkat.
Persze ezt a gondolkodást még jobban lehetett
volna formálni akkor, ha az előadásokat követő
beszélgetéseket (az egész program leggyengéb-
ben sikerült részét) hozzáértőbben, célratörőb-
ben vezették volna a szervezők.

Az Egymást érintő sorozatcímből Egy s mást
érintő lett. Nem véletlenül. A sorozat egyik nagy
tanulsága az volt, hogy az érintések milyen eset-
legesek. Mennyire másról szólt ugyanaz a gesz-
tus rendezőnek, színésznek, nézőnek. Mennyire
másként élte meg ugyanazt az előadást a színész,
a középiskolás vagy a középkorú értelmiségi. Az
előadásokat követő beszélgetéseknek egyszer-
egyszer sikerült felszínre hozniuk ezeket a kérdé-
seket.

Végezetül arról, hogy mi tartotta össze ezeket
az egymástól olyannyira eltérő előadásokat.
Egyrészt a Csarnok mint színházi tér, másrészt a
Kovács Vanda-Major Melinda-Hevér Gábor-
Kardos Róbert-Vida Péter-féle ötösfogat, amely
időnként kiegészült másokkal is, máskor csak
statisztált, de a tudatunkban mégis össze-forrt az
Egymást érintővel. Izgalmas volt látni, ahogy újra
meg újra képesek voltak új mezt ölteni, és az
éppen aktuális figurában mindig megtalálni azt a
gesztust, amelytől életre kelt a szerep.

Véget ért egy évad, véget ért egy sorozat.
Sokan reméltük, hittük, hogy csak a nyárra. Nos,
úgy tűnik, a folytatás elmarad. A színház jövőre
mindössze egyetlen darabot tervez a Csarnokba.
Es ebben nem csupán az a szomorú, hogy meg-
szűnik egy játszóhely, hanem az is, hogy a szín-
ház vezetése újból megtör egy folyamatot. Szám-
űzi színházából a színháznyelv-újító törekvése-
ket, s ezzel együtt számításon kívül hagyja azt a
fiatal, fogékony közönségréteget, amelynek igé-
nye lenne az újfajta színházra. Valamennyi játszó-
helyet eluralják a zenés darabok, és ha mégis
létrejön egy-egy új szellemű előadás, megint
csak nem lesz, aki értően nézze, mert nem lesz
hol színházul tanulni.


