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ironikus felhangokig, és így az alakításban elég
kevés a komikum. Ez egyébként nem követel-
mény, itt ugyanis inkább csak egy vígjátéki kör-
nyezetbe „tévedt" komolyabb, realista szerepről
van szó.

Bár az előadáson kétségkívül nem dől a neve-
téstől a közönség - a shakespeare-i elménc-
ségek, főként a szolgák agyafúrt szócsavarásai
nem is igazán alkalmasak erre -, a Nemzetiben
mégis derűs és játékos alaphangulatot sikerült
kialakítani. Az ikrek állandó összecserélése által
kiváltott helyzetkomikumot szerencsésen kivá-
lasztott mellékszereplők egészítik ki, akik nem
igazán szöveges részvételükkel, inkább puszta
megjelenésükkel érnek el komikus hatást. Ezek-
nek az alakoknak az az egyszerű titkuk, hogy
gegekként csak rövidebb ideig vannak a színen,
és finoman egyensúlyoznak a paródia határán.
Ilyen Luca, a szolgálólány (Soltész Erzsébet),
akiről előzőleg nagyon csúnya dolgokat mond a
szirakúzai Dromio (a legfinomabb még az, hogy
olyan, mint a földgolyó, azaz a fejétől a talpáig
nem szélesebb, mint egyik csípejétől a másikig,
ezt követi aztán a rajta található „országok" rész-
letezése). A Második Kereskedő szerepéből (Mi-
hályi Pál alakítja) szerb háborús maffiózót csinált
Dőry Virág jelmeze, és hát ne feledkezzünk meg
a már emlegetett Auksz Éváról sem, aki fekete
bőrökbe öltöztetett vampként jelenik meg, csak
a szarvacskák hiányoznak a fejéről, hogy igazi
(kis)ördöggé váljon. A „csúcs" azonban ebben a
kategóriában Fonyó István Dr. Csipet szerepé-
ben. Ilyen idétlen kinézetű figurát szinte csak
rajzolni lehet. Mint rémlátomás tűnik fel össze-

Novák Eszter legújabb rendezésének utolsó
jelenetében található egy mulatságos, ám
roppant hangsúlyos mozzanat, amely az
addigi és az azt követő - sokkal inkább
teátrális, mint dramatikus -történésekhez
határozott interpretációs lehetőséget kínál. Az
Iskolamester (Schlanger András) bejelenti a
nagy mutatványt, nevezetesen, hogy Christian
Dietrich Grabbe Petri György által fordított Tréfa,
szatíra, irónia és mélyebb értelem című
darabjának új színházi előadásában a kalitkába
zárt Ördögöt játszó Magyar Attila megeszi
Konsztantyin Sztanyiszlavszkij A színész
munkája című könyvét. Mivel azonban váratlanul
megjelenik az Ör-

borzolt hajjal, kötéssel a fején, tébolytól átfűtött
tekintettel a habókos vajákos. Mond is valamit,
de az ilyen vizuális sokk után igazából már senkit
sem érdekel.

A hangulat alakításában fontos szerepet ját-
szik a színpadon álló Vujicsics Együttes zenéje.
A balkáni dallamok egyszerre derűs és feszült
atmoszférája illik a darab világához. A Tévedések
vígjátéka a legrövidebb darab a nagy brit mun-
kásságában - és az előadás hatásossága ennek a
tömény rövidségnek is köszönhető. Az ikrek és a
szülők egymásra találásakor igazi lagzihangulat
kerekedik a színen. A színpadon helyet foglaló
bátor nézők ekkor nyerik el jutalmukat, a széksor
ugyanis befordul a hátsó fal felé, ahonnan
közelről élvezhetünk egy kis tűzijátékot. A szín-
padon táncoló szereplők arcán igazi felszaba-
dultság látszik, és a felspilázott finálé végül min-
ket is magával ragadhat. Az előadás jó végki-
csengését nem a formai megoldások skálája,
inkább az akadályokat áthidaló társulati önbiza-
lom és jókedv határozza meg.
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dög öreganyja, nem derül ki, hogy vajon az Ör-
dög (és az említett színész) túlélné-e a pszicho-
lógiai realista játékstílus „Bibliájának" meg-
emésztését, de a kísérletre való felhívás (az
előadás ön reflexív mozzanataként értelmezve)
így is deklarálja az egyik legerősebb színházi
tradíciótól való távolságtartás igényét. Ezt erősíti
továbbá a domináns jelrendszerként felfogható
térkoncepció is, mivel az egyes jelenetek olyan
(viszonylag üres) terekben játszódnak, ahol min-
dig látszanak a színház falai, berendezései, tech-
nikai eszközei stb. (A díszlet Antal Csaba munká-
ja.) Az Iskolamesternél, a kastély(ok)ban, illetve a
szabadtéren játszódó események ugyanis há-

rom helyen, az Új Színház nagyszínpadán, a stú-
diószínpadon és annak büféjében zajlanak. A
nézők hol három oldalról, hol pedig két szimmet-
rikus félkör alakban állják és ülik körül a szórvá-
nyosan bedíszletezett játéktereket, amelyek ko-
rántsem felidézni, hanem csak jelezni kívánják a
különféle helyszíneket. Elég ehhez itt egy asztal
és három sor iskolapad, ott egy kályha és néhány
kárpittal bevont (karos)szék, amott pedig a bü-
fépulthoz épített fél domb. Az előadás tehát le-
mond az illúzióteremtésről, és helyette az illúzió
létrejöttének előfeltételeit próbálja tudatosítani
oly módon, hogy beemeli a nézőt a játék terébe,
és látszólagannak részesévé teszi.

A közönség helyszínről helyszínre történő
vándorlása - amely egyebek mellett a Stúdió K
egykori Woyzeck-előadását is emlékezetessé
tette - idegenvezetésszerűen történik, akárcsak
Peter Stein híres berlini Ahogy tetszik-rendezé-
sében. Az előtérből piros esernyővel utat mutató
Marika (Nagy Mari) kalauzolja a nézőket végig a
színházon, az első jelenet előtt pedig felhívja a
figyelmet az egyik folyosón látható „panopti-
kumra": a játszó színészeken kívül egy díszítő,
egy nézőtéri felügyelő, valamint a súgó és az
ügyelő áll bábumereven a fal előtt, és kis tábla
hirdeti mindegyikük nevét vagy beosztását. A
„célállomásként" szolgáló (meglehetősen szűk)
terek aztán hasonló fizikai közelségbe hozzák a
nézőket a színészekkel, akik többször is tudo-
mást vesznek a közönség jelenlétéről. Az Iskola-
mester például megkérdezi, hogy milyen nap van,
majd megénekelteti a nézőket; Mordax gróf első
megjelenésekor az Ördög beránt egy nézőt a
fotelba, ahol addig ült - korábban meg egy
másikkal kidobatta a Gottliebchen által összetá-
kolt keresztet; ugyanő utal arra, hogy zsúfolt a
szoba, amelyet a kastélyban kapott; a Kovács
pedig a nézők közé szaladva megkér valakit,
hogy hajtsa félre a fejét, mert nem látja az Ördög
lólábára újonnan felszerelt patkót. Majd ismét
egy nézőt (jobban mondva egy „beépített" szí-
nészt) kér meg az Iskolamester, hogy adjon neki
snapszot cukorral; egy másik jelenetben pedig
Mordax vonszolja ki őt a fejénél fogva. Az előadás
tehát többször is hangsúlyozza a játék és a kö-
zönség színházi szituáltságát, ám az egyes törté-
nések mégis teljesen függetlenek a befogadótól,
aki a fizikai involváltságon (a néző- és játéktér
közötti határ feloldásán) túl semmiképp nem válik
a cselekmény aktív részesévé. Pontosan
érzékelteti ezt az a jelenet, amelyben Mordax
megöli a tizenhárom szabólegényt: a közönség
az eléje húzott nejlon mögül nézi végig a gróf
„agóniáját" (némileg emlékeztetve Kurtha/Pria-
mus öngyilkosságára a Csányi János-féle Szent-
ivánéji álomból), amelynek során az - extrém
mozdulatok közepette -vörös folyadékkal teli kis
zacskókat nyom szét a testén. Hiába jelenti be
ezután véresen és kifulladva, hogy a nézők cin-
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Iskolamester: Schlanger András

kostársai lesznek Liddy kisasszony elrablásában,
ahogy aztán feleslegesen visz fel Mollfeles is ti-
zenkét nézőt a stúdiószínpad körfolyosójára - a
(kínosan hosszú és unalmas) jelenet hatástalan
marad, mivel a passzív szemlélődésen kívül nem
oszt semmiféle „szerepet" a befogadóra: nem-
csak hogy cinkosi kinevezését teszi értelmetlen-
né, de valódi perspektívaváltás híján még az ér-
zékelés vagy a megértés speciális pozíciójába
sem helyezi.

A térkoncepció mellett a teatralitás „kitakará-
sa" olyan jelzéseken keresztül valósul meg, ame-
lyek a dramatikus események idejét az előadás
idejére, a szerepjátszást pedig konkrét színészi
teljesítményekre vonatkoztatták. Az Ördög pél-
dául csak akkor akarja Liddyt megszerezni
Mordaxnak, ha az - amellett, hogy megöli a
szabólegényeket, és a legidősebb fiát filozófus-
nak taníttatja- előadás után hajlandó felszedni a
padlót borító vaslemezeket. Továbbá az Iskola-
mester egyszer kiesik a szerepéből, és megkér-
dezi magától: „Hogy is van ez?", sőt az Új Színház
igazgatójának személyét is tudatunkba idéző
„székely" szót kiejtve gyorsan hozzáteszi: „Ezt a
nevet ne halljam többet!" Amikor a Báró kötélen
vezeti, szalmával szórja le, ügetteti, majd meg-
korbácsolja a pórul járt Wernthalt és Mordaxot, a
Wernthalt játszó Fazekas István hirtelen feláll, és
dühöngve kirohan (akárcsak a játék abszurditása
miatt felháborodott Medve/Újlaki Dénes a
Zsámbéki Gábor-féle Übü királyban), a Bá-
ró/Dengyel Iván pedig értetlenül néz a vádló te-
kintetű Mordax/Horváth Csabára. Az előadás leg-
végén aztán a többi szereplő a pokolba visszatérő
Ördög után kiabál: „Ati! Gyere vissza! Most jön a
taps!" A „színház a színházról" aspektusának az
előadás értelemhorizontjába történő bevonása
azonban alapjában véve esetleges marad, mivel
a teátrális dimenzió nyílt vállalása nemigen töri
fel a produkció zártságát és a dramatikus
történések jelenre vonatkoztatottságának hiá-
nyából fakadó idegenségét. Az előadás aktuális
létét tehát nem a nézőknek a játékban való rész-
vétele, hanem magának a játéknak a determinált,
ám kontingensnek tűnő szabályai biztosítják.

Az előadás felszíni nyitottsága mögötti „zárt
világ" virtuális létezése jól érzékelhető például
Marika szerepének változásaiból. A közönség
csoportját irányító, figyelmüket néhány ese-
ményre (mondjuk, az Ördög fáklyafogdosására)

Hajdú István (Patkányméreg) és Magyar Attila
(Molfells)

felhívó és az előadáson kívül álló pozícióját fél-
szeg gesztusokkal jelző idegenvezetőt már az
első jelenetben „magába emeli" a játék: az Isko-
lamester brutalitása elől megfutamodó Gott-
liebchen (Horváth Csaba) helyett ő szalad bele
abba a hálóba, amelyből aztán csak fizikailag
szabadul ki, hiszen a további jelenetekben végleg
neki kell Tobias mester bugyuta fiát játszania. Hol
kiskosztümben kíséri a nézőket, hol pedig barna
nadrágban és abból kilógó ingben vesz részt a
cselekményben. A felemás helyzetet bonyolítja
továbbá, hogy az „igazi" tar fejű és kantáros
rövidnadrágot viselő Gottliebchen a kastélybeli
jelenetben egyszer átszalad a színen, az Iskola-

mesternél játszódó lerészegedési jelenetben pe-
dig végig ott ül Marika/Gottliebchen mellett, és
Unicumot iszik. Létezőként tételeztetik egy ön-
törvényű dramatikusvilág a maga meghatározott
szereplőivel együtt, egy világ, amelybe Marika
csupán úgy kerülhet be „kívülről", ha elkezdi
valamelyik szereplő „sorsát" élni. A figura
„életét" aztán persze végig kell játszani: Marika
csak azután tud kilépni Gottliebchen szerepéből,
hogy Molfells helyett részegen „önmagát" lövi
agyon. A Gottliebchen mellett Mordax grófot is
játszó Horváth Csaba ekkor nyílt színen
átöltözik, a „holtan fekvő" Marika/Gottliebchen
helyett pedig a súgó irányítja a nézőket a
lopsbrunni vadász-
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kastélyba, azaz a harmadik emeleti stúdiószín-
padra. A dramatikus világ egyes figurái tehát
annak ellenére önazonosak maradnak, hogy a
színészek néha kilépnek szerepükből, és meg-
jegyzéseket tesznek a színházi helyzetre. Továb-
bá egy-egy színész játssza ugyan az Ördög és a
naivan hősies Molfells (Magyar Attila), a bátor
Liddy és az Ördög öreganyja (Tóth Ildikó), a
dzsigolós Wernthal báró és a Kovács (Fazekas
István) szerepét, ám a játék nem teremt kapcso-
latot a különböző szerepek között, amelyeket a
színészek mintha csak felöltenének, ahelyett,
hogy különféle jelek révén „ott és akkor" létre-
hoznának. (A figurák előadáshoz képest a priori
létezésének képzetét erősíti egyébként a panop-
tikum is.)

Mivel a dramatikus szöveg nem a kauzális
dramaturgia alapján építkezik, „cselekménye"
meglehetősen szimpla és sovány, a rendezés a
játékban szereplő karakterek kidolgozása felé
fordult - ezeket azonban a színészeknek külön-
böző színvonalon sikerül „megragadniok". A leg-
árnyaltabb alakítás Magyar Attiláé, aki mind az
Ördög, mind pedig Molfells szerepében első-
sorban mimikus és paralingvisztikus jelekkel
mutatja meg az átmenetet a gyűlölet és a kiszol-
gáltatottság, valamint a közönyös kiábrándultság
és a naiv lelkesedés között. Talán ő az egyet-len,
akinek sikerül nem pusztán komikus, hanem
ironikus figurá(ka)t teremtenie, azaz a szerepját-
szás modalitását is folyamatosan érzékeltetnie.
Egy-egy „jellemvonás" pontos megrajzolásával
kelti életre Schlanger András (széles gesztusok-
kal és nagy hangerővel) a részeges Iskolamester,
Fazekas István (lelassított vagy felgyorsult moz-
gással) az unott Wernthal és a munka közben
egyfolytában locsogó Kovács, Hajdú István pedig
(túlzó mimikával) a végtelenül hiú esztéta,
Patkányméreg alakját. Többnyire színtelenre si-
került viszont Dengyel Iván Bárója, Horváth Csa-
ba Mordax grófja, Tóth Ildikó Liddyje és Nagy
Mari Marika / Gottliebchen-alakítása. (A Zeke Edit
által tervezett ruhák jellegtelensége pedig csak
elősegíti az egyes figurákra irányuló nézői figye-
lem gyengülését.) A már említett szerepösszevo-
nások dramaturgiailag megalapozottak (illetve
praktikus szempontból érthetőek) ugyan, de te-
átrális funkciójuk és hatásuk a figurák létrejötté-
nek, valamint a szerepjátszás egyes fázisainak
redukált megmutatása miatt igen vitatható ma-
rad. Sőt megfogalmazódhat a kétely, hogy vajon
Novák Eszter rendezése játékstílus tekintetében
módosít-e egyáltalán a realista színház horizont-
ján.

A produkciónak a játékszituációra történő he-
lyenkénti reflexióihoz hasonlóan esetlegesek
maradnak azok az asszociációk is, amelyeknek
más színházi előadásszövegekre való utalásként
kellene beépülniük a befogadók tudatába. A fen-
tebb idézett előadásokon kívül eszünkbe juthat

(az Ördög és Patkányméreg szavalásáról) a Szé-
kely Gábor-féle A mizantróp; (a nézők elé húzott
nejlonról) a Mohácsi János-féle Tom Paine; (az
utolsó jelenet cirkuszi és revüszerű képeiről, a
szétpukkanó vérlabdákról és a függöny mögött
játszódó jelenetekről) a Hargitai Iván-féle Merlin
avagy a puszta ország; a dombról Szikora János
hét évvel ezelőtti Carmen-rendezése, Csík
György díszletével. Ezek viszont nem tekinthetők
olyan pretextusoknak, amelyeknek játékba hoza-
tala a színházi intertextualitást „gazdagítaná",
vagy határozott irányba terelné az értelmezést.
Az új színházi Tréfa, szatíra, irónia és mélyebb
értelem tehát legfeljebb csak megidéz bizonyos
előadásokat, amelyek ugyan mögötte állnak, de
nem épülnek bele. Ez pedig fokozza az előadás
kontextualizáltságának hiányát, hiszen Grabbe
dramatikus szövegének nincs magyar előadá-
sokban konkretizálódó recepciótörténete, ezért
Novák Eszter rendezése nem képes más
értelmezésekhez viszonyítva meghatározni saját
interpretációs pozícióját. Kontextust csupán
olyan, par excellence teátrális problémákat
előtérbe állító és a színházi hatásfolyamat
alapjaira rákérdező előadások jelenthetnek,
amelyek az elmúlt két-három évadban váltak egy
„új" színházi látás-mód szempontjából
meghatározó jelentőségűvé

Magyar Attila, Nagy Mari (Marika-Gottlieb-
chen), Schlanger András és Hajdú István
(Koncz Zsuzsa felvételei)

- ezekhez képest viszont korántsem „hoz újat" ez
az előadás.

A Grabbe-ősbemutató legfőbb gyengesége
azonban mégiscsak abból fakad, hogy a befoga-
dónak voltaképp semmi köze ahhoz, amit a játék-
ban érzékel: az előadás csupán fizikailag mozgat-
ja meg, ám a történéseket még a teatralitás szint-
jén sem hozza közel a játékban való színészi és
nézői részvétel jelenéhez - ehhez legalábbis nem
elég az autószereléshez szükséges csillagkulcs
említése, az ördögfogásban szerepet játszó ko-
tonok feltűnő maisága vagy a Liddy által használt
szőrtelenítő lapocskák. A rendezésből hiányzik
az a végiggondolt értelmezés (és most nem a
precíz szövegelemzésről van szó), amely egy
vagy több határozott szálra fűzné fel az esemé-
nyeket. Természetesen nem valamiféle koheren-
ciát kérek számon az előadáson, sőt még csak
nem is a többnyire esetleges történések mögötti
„miért?"-ek megválaszolását hiányolom, csupán
a majd' négyórás produkció meglehetős hatás-
talanságának és kevéssé élvezetes voltának okait
próbálom feltárni. Egyszerű volna persze azt az
értelmezést elfogadni, miszerint az előadásnak
éppen a Petri György által Grabbe egyik kulcsfo-
galmának tartott középszerűséget tökéletesen
sikerült magáévá tennie, mint ahogy amellett is
lehetne érvelni, hogy Novák Eszter rendezése a
címben említett „mélyebb értelem" dekonstruk-
cióját hajtja végre. Az új színházi előadás ugyanis
folyamatosan játszik a többértelműséggel: a ter-
mészetbúvárok színes búvárszemüveget visel-
nek; az Ördög a kastélyszobába lépve kijelenti,
hogy „Utálom a huzatot", miközben lerángatja a
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piros fotelt borító sárga vásznat; Molfells a
mentőakcióban használt kötelet a Bárónak adja,
mondván: „lekötelezem magam önnek, Báró úr."
Ezek a (szó)játékötletek feloldják a metaforikus
és nem metaforikus jelentés dichotómiáját, és a
különböző jelentések váratlan egymásba csúsz-
tatása révén egyértelműen komikus hatást érnek
el. (Jó példa volt erre a Novák Eszter-féle Figaro
házasságában az elájuló szereplő által követelt
repülősó és a zsinórpadlásról aláhulló „SÓ" fel-
iratú zacskó.)

Mivel az ehhez hasonló mozzanatok a mé-
lyebb és a felszíni értelem közötti határ feloldását
sugallják, még az a gondolat is megfogalmazód-
hat, hogy „pofonegyszerű blődlit" látunk, amely
mögött felesleges mélyebb értelmet keresni. A
színházi előadásszövegben ugyanis minden fel-
színinek nevezhető, hiszen mindazt, amit a befo-
gadó értelmez és többértelműsít, először konk-
retizálva jelenik meg. Radikálisan megfogalmaz-
va: a színházban nem létezik olyan értelem,
amely a befogadói aktushoz képest e l ő z e t e s e n

adott volna. Ez a gondolatmenet persze allego-
rézisnek bizonyul az előadás „érzéki jellegének"
kidolgozatlansága és koncepciótlansága miatt.
Sőt éppenséggel az az eset áll elő, amikor a
dramatikus szöveg - némely posztmodernnek is
tekinthető jellegzetessége miatt (például Grabbe
figurájának a szereplők közé emelése, az írott
szerepek „papírszagúságának" hangsúlyozása, a
szerepeket játszó színészek név szerinti említése
stb.), amelyek azonban az előadásban jóformán
elsikkadnak - jóval izgalmasabbnak és
élvezetesebbnek bizonyul a rendezésnél.

A közönséggel való kapcsolat folyamatos
fenntartása, illetve színészek és nézők előadást
záró közös puncsivászata sem teszi tehát az Új
Színház előadását valóban nyitottá: a színházi
aktivitás konstitúcióját vizsgáló, a történetképző-
déshez nélkülözhetetlen tényezők (szöveg, szí-
nész, néző) pozícióját újraértelmező, a teátrális
megkomponáltságot saját folyamatszerűségé-
ben érzékeltető produkcióvá. (Jóllehet az elő-
adásban „benne van" egy másik, a reprezentáció
problémáját fentebb taglaló értelmezéssel kon-
tesztáló értelmezés lehetősége is, ám - vélemé-
nyem szerint - nem válik meghatározóvá.) Való-
jában olyan, mint egy régi színházi kalauz átdol-
gozott változata, annak teljes újraírása helyett:
akármelyik részébe tekintünk is bele, nem szaba-
dulunk attól az érzéstől, hogy az egészet már
túlontúl jól ismerjük.

Christian Dietrich Grabbe: Tréfa, szatíra, irónia és mé-
lyebb értelem (Új Színház)
Fordította: Petri György. Díszlettervező: Antal Csaba.
Jelmeztervező: Zeke Edit. Dramaturg: Kárpáti Péter.
Rendező: Novák Eszter.
Szereplők: Magyar Attila, Schlanger András, Fazekas
István, Hajdú István, Dengyel Iván, Horváth Csaba,
Nagy Mari, Tóth Ildikó.

Előre kell bocsátanom, hogy nagyon nem volt
kedvemre való az az előadás, amelyet Kiss
Csaba Shakespeare M a c b e t h című darabjából
rendezett. Nem az zavart, hogy „hozzányúlt" a
klasszikushoz - a Vígben ebben az idézőjeles
értelemben például nem nyúltak hozzá, még az
erdő is elindult, annyira „hűek" maradtak, és az
még kevésbé tetszett -, hanem az, hogy úgy
éreztem: csak elbánt vele. Amit csinált-
meghagyott belőle, annak a magva nem más,
mint az eredeti drámáé, csak lefokozva, padlásra
alkalmazva, megpuhítva. Azaz: nem keletkezett
semmi olyasmi, ami a „trancsírozást" hitelesítette
volna.

Azért mondtam ezt most el - sommásan és
árnyalatlanul -, mert ezzel a Csehov-féle elő-
adással a helyzet éppen fordított. Ha fontos len-
ne, lehetne nevet is adni annak a színházi műfaj-
nak, amelyben Kiss Csaba ezúttal utazott: végső
soron ez is „stílusgyakorlat". Abban az eredeti-
ben persze valóban stílusok váltakoztak, ebben a
Kiss Csaba-félében pedig a helyzetek, mégis in-
kább stílus-, mintsem helyzetgyakorlat; ez az
utóbbi tananyagízű szó mindjárt a produkció
lényegét csapná agyon.

Es ha már jól belebonyolódtam ebbe a műfaj-
meghatározásba - amiről ráadásul előrebocsá-
tottam, hogy nem is fontos -, „futok a pénzem
után". Mert valaminek a meghatározása tényleg
fontosnak látszik itt, de ez a valami nagyobb
lélegzetvételt kíván, több pontos mondatot.

D e mi lett a n ő v e l ? - ez a produkció címe,
amelyben három színész Csehov-novellákból
szerkesztett trialógussorozatot ad elő. A nő -
Irina Bikulina, akiről sok mindent megtudunk; azt
nemigen, hogy mi lett vele; meghalt, ha igaz,
kalandos és színes, ámde rövid élet után. A há-
rom színész három zenészféleséget játszik, akik
éppen Bikulina (miért nem Bikulin?!) bankár es-
télyére igyekeznek; nem sietnek, beszélgetnek,
anekdotáznak. Főleg Irina Bikulináról folyik a szó
- a játék kevésbé.

A f e l l e l t d r á m a i s á g

Van egy Csehov-novella, S e b é s z e t a címe. Arról
szól, hogy a távol lévő fogorvos helyett a felcser

próbálja meg kihúzni a sekrestyés fájós fogát -
és beletöri. A sekrestyés dühös, káromkodik, a
felcser meg leparasztozza.

Van egy másik novella, annak meg Általános
műveltség a címe. Pjotr Iljics, a szegény fogor-
vos panaszkodik kollégájának, Oszip Francics-
nak, a „kövér, zsíros németnek", hogy rosszul
megy a sora. Mire az kioktatja, hogy az „általános
műveltség" hiánya a bajok igazi oka; az általános
műveltség pedig ez esetben nem más, mint a
megfelelő látszat, stílus, külsőségek megterem-
tése.

Kiss Csaba rendezésében van egy jelenet,
melynek egyik főszereplője az a szegény
„odesszai fogász", egy bizonyos „Misenyka",
akibe - végül, Szívből, igazán - Irina Bikulina
beleszeretett, és nyomorban éltek, míg az
asszony meg nem betegedett, a férfi pedig rá
nem kényszerült, hogy kölcsönért menjen gazdag
kollégájához, Oszip Francicshoz. Aki - hogy
„meg ne sértse" hajdani jó barátját - kölcsönt
nem ad ugyan, de a külsőségek fontosságáról
szóló hosszadalmas tiráda után megkéri
szegény kollégáját: húzná már ki helyette a kint
várakozó hajógyáros fogát. Es akkor a fog
beletörik.

Csakhogy. Az elsőként említett novellában a
helyzetnek az kölcsönöz - közel sem fekete ka-
rakterű - drámai erőt, hogy az alkalmatlan és
kritikátlan segéderő a hozzáértés látszatát meg-
teremtendő, tudományoskodó blöffökkel ostro-
molja és győzi l e a szerencsétlen pácienst, mi-
nekutána természetesen csődöt mond, és ter-
mészetesen nem okul belőle. A másodikban - ez
sem a sötét tónusúak közül való - gúnyos pamf-
let kerekedik a külsőségek leltárából; színi műfajt
keresve hozzá, e z leginkább monológ lehetne.
Kiss Csaba előadásában viszont az összefüggé-
sekbe ágyazott történet tragikus végkifejlet felé
kanyarodó epizódja ez, melyben a szerelméért
aggódó szegény fogász kétségbeesésében
olyasmit tesz, amit egyébként nem tenne. Több
olyasmit is: megalázkodik üresfejű, de gazdag
kollégája előtt, belemegy egy képtelen ajánlatba,
majd csődöt mond. Maga a kudarcos foghúzás -
a bohózati kontextus kellős közepén - két
szerencsétlen ember párbajszerű küzdelme az
életért: az egyik szerelme életéért, a másik a
fájdalommentes életért harcol. Ráadásul: a kö-
vetkező (A diplomata című novellából ideszer-
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