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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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Horváth Lajos Ottó (Aljosa), Honti György (Ju-
ra) és Gyabronka József (Gyabkin) a győri elő-
adásban (Benda Iván felvétele)

kesztett) epizód már az asszony halálhírét hozza;
amúgy ez is bohózati gyökérből lett csehovi típu-
sú dramolett.

Ennyiből is látható: Kiss Csaba nem pusztán
ollóval dolgozott, amikor összeszerkesztette ezt a
színpadi játékot. Sőt. Megírta a Csehovtól
kölcsönzött motívumokból, de új centrumot
alkotott mindegyik jelenetben, egyetlen elemet
emelvén át változatlanul a Csehov-novellákból:
azt a bizonyos, senki máséval össze nem
téveszthető, speciális és unikális, jellegzetes
csehovi drámaiságot, amely- műfajtól teljesen
függetlenül - minden írásban, a drámától a
jegyzetig, még az író rengeteg levelében is,
megtalálható.

Ez a drámaiság a legerősebb szervezőerő Kiss
Csaba művében és rendezésében is. Itt viszont
az ő „találmánya" -fogékony leleménynek mon-
dani talán pontosabb lenne. Ennek a fogorvosos
epizódnak a súlypontja például Csehov szövegén
kívül, de ezen a bizonyos drámaiságon belül
található. De ugyanez a helyzet a többi epizóddal
is: az „orvosossal" például, nekem ez a kedven-
cem; ebben feldereng ugyan az Ellenségek című
novella, A tükőr című novellának-és bizonyára
másénak is, ha emlékeznék rá - egyik-másik
kacskaringója, még távolabbról Goethe
Villikirályának koromsötétt ragikuma is, de Kiss
Csaba önálló és önmagáért a színműben
erőteljesen helytálló minidrámává szerkesztette.

Ennek a drámaiságnak lényeges eleme, hogy
benne a történés és a helyzet sajátos viszonyt
alkot: utóbbi adja az előbbi súlyát, és nem - mint
az szokásos - fordítva. (Lehetséges, hogy ez
általában a Csehov-drámák jellegzetessége.)

Visszatérve a fogorvosepizódra: a küzdelem, a
két szemben álló szerencsétlen ember, és nem a
beletört fog a drámai centrum. A fog beletörése
következmény, amelynek szükségszerűen, a
helyzetből fakadóan meg kellett történnie.

Egyszer és sokszor

A fentiek után hihető vagy sem: a De mi lett a
nővel? szórakoztató, mulatságos, derűs előadás
(akárcsak Csehov vígjátékai). Az első számú tar-
talmi kérdésen, a fentebb körülírt, de csak most
kimondott szellemi koherencián kívül a színészek
örömjátéka és a rendezés jó ritmusérzéke teszi
azzá.

A három alkalmi csehovi alak - akik Bikulina
estélye helyett igyekezhetnének éppen a három
nővérházába is, igaz, inkább maszkban akkor-
kapor egy-egy stílusos „félprivát" nevet: Horváth
Lajos Ottó Aljosa, Honti György Jura, Gyabronka
József Gyabkin. Szerepel még egy nagy-bőgőtok
is, ő néha Bikulina, máskor börtön. Ezek osztják el
az egyes jelenetek szerepeit egymás közt - úgy
tesznek persze, mintha..., és ennyi-ben a
színházcsinálást is eljátsszák, parányi, de
tényleg csak parányi idézőjelet biggyesztve a
játék köré.

A váltások simák, szinte természetesek. A je-
lenetek-terjedelemtől, pontosabban időtartamtól
függően - mélyebb és felületesebb szerepfor-
málásokat tesznek lehetővé; a „felületes" ezúttal
annyit jelent: vázlatos, körvonalakkal megrajzolt
skicc. Horváth Lajos Ottó orvosai - a szegény
fogász meg a kisfiát gyászoló, megalázott doktor -
igazán megrendítő figurák, Honti György pórul
járt nagybőgősében az örök balek villan fel,
Gyabronka bankárjában (a fogadásepizódban) a
megrendülés, az ugyancsak általa játszott fogfá-
jós hajógyárosban a fájdalomtól kiszolgáltatottá
váló, cseppet sem nevetséges szenvedő ember.
A rengeteg minialakítás túlnyomó része pontos
és hatásos. A leplezetlen játék, az egyszeri (noha
sokszori), tűnékeny (noha ismételt) színházi va-
rázslás magával ragadó.

Animus és Anima

Úgy hozta a véletlen, hogy egymás után két estén
is Kiss Csaba-produkciót láttam. Mielőtt másod-
szor is - ezúttal a Bárkában tartott vendégjáték
alkalmával - megnéztem volna a győri Padlás-
színház előadását, az Animus és Anima című,
Kiss Csaba által írott darabot láttam a Shure-ban,
Tordy Géza rendezésében.

Ez az Animus és Anima egy másik, mostaná-
ban nagyon is és egyre inkább „in" (azaz divatos)
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író, Csáth Géza művéből készült, az Egy elmebe-
teg nő naplójából.

Az előadás bizonyítja: sikerült darabot kerekí-
teni belőle. Ez a darab arról szól, hogy Gizella, a
cseppet sem átlagos - mert érzékenyebb, művel-
tebb, érdeklődőbb - leány nem nagyon akar
férjhez menni az anyja által kiválasztott jómódú,
de nagyon unalmasnak látszó özvegyemberhez,
viszont nagyon beleszeret a beteg anyjához
kihívott orvosba, aki azonban nem nagyon
akarja elvenni őt. Es még a háttér is izgalmas:
egy tragédia folytán megtagadott vallás, egy
lázadó anya és egy kiszolgáltatott leány
küzdelme.

Lélekpróbáló. Bele lehet őrülni. De eddig -
mint darab - szimpla, játszható, érthető. Tordy
Géza mint rendező eddig meg is birkózott a
művel - és, ha jól sejtem, Kiss Csaba drámaírói
ereje is eddig tartott.

Mert amikor megjelenik a rejtélyes Animus -
egy „pasztell" vagy annál is erőtlenebb színészi
alakításban egy fekete ruhás alak oson a színre,
és válogatott ocsmányságokat (értsd: lelki kínzá-
sokat) vagdos a törékeny és fogékony Gizella
fejéhez -, akkora darab kisiklik az addig simának
látszó vágányról, és színpadi összefüggések nél-
kül gomolyog mindenfelé. Alighanem író és
rendező a megőrüléshez vezető út stációit jelölte
volna ezekkel a jelenetekkel, amelyek azonban
inkább zárójelbe tennék az addig nagyon is átlát-
ható darabot, és egy másikat kezdenének. Ha...

Tímár Éva (Margit) és Balikó Tamás (Orvos) az
Animus és Animában

Gizella: Szabó Viktória (Koncz
Zsuzsa felvételei)

Ha a színészek - nyilván a ren-
dezőtől nem függetlenül - nem ját-
szanák tovább és végig azt az előző
darabot, a férjhez menés körül bo-
nyolódót. De tovább játsszák - ettől
aztán a szegény Animus (és Gizella
lelkének rejtett, őrülés felé tartó
mélyrétegei) még idegenebbek a
dráma világában, bár természetesen
nem lennének idegenek az eredeti
író, Csáth világában. Eb-ben az
esetben azonban nem jött létre az a
szellemi találkozó, melyből empátia
révén ugyan-olyan stílusos ráérzés
születhetett volna, mint a Csehovval
való randevúból.

Ezen az előadáson ugyanis
Csáth Géza szellemét - avagy, le-
gyünk stílusosak, lelkét - legin-

kább Dévényi Rita
jelmezei és fő-ként díszlete idézik
meg. (Igaz, Dévényinek éppen

Csáthban van már rutinja - A varázsló álma című
film látványvilága is emlékezetes!) A mattfehér,
szürkésfehér bútortöredékek, a fenn lebegő
csipkedarab, a gyönyörűségesen bevetett ágy, a
kopottas, de atmoszféradús textíliák egy valaha
szép, lebomló, eredeti funkciójától mind
messzebbre kerülő otthon képzetét keltik.

A színészek viszont jól játsszák mindazt, ami
jól játszható. Tímár Eva remekül adja az egyszer-
re lázadó és zsarnok anyát, aki betegségével és
boldogtalanságával zsarolja a lányát. Balikó
Tamás a Gizella vágyaiban megváltói szereppel
fel-

ruházott orvost pontos gesztusokkal visszafo-
gottnak, tétovának mutatja, és még a figura rej-
teni kívánt belső drámájából is felvillant valamit.
Kerekes József a vagyonos özvegy kérőben ép-
pen azt játssza amilyennek Gizella látja a férfit;
ez az illusztrációjelleg azonban sem nem bántó,
sem nem durva.

Ami Szabó Viktóriát illeti - egy ideig nem
szabadna (hogy finoman fogalmazzak) idegileg
labilis nőket játszania. Ez a szerepkör nagyon
eltalálta az előző bemutatóban (Isten Ágnese), s
hogy ebben az előadásban is illúziókeltő, részben
bizonyára ennek köszönhető. Mielőtt azonban a
szerepkör alkattá válna, hasznos lenne más,
szintén tehetséget próbáló feladatokkal megbíz-
ni. Gizellája egyébként - egyszerűen rendben
van.

Jakab Csaba nem segít - ki tudja, mennyit
segíthetne - azon, hogy ez a falon át közlekedő
Animus megtalálja helyét ebben a produkcióban.
Őt a rendező sem találta ki; az absztrakció szín-
revitele Tordyétól eltérő jártasságot kíván. Így
aztán mindössze a kurta-furcsa vég, a levegőben
maradó, lebegtetett hang helyett egy torz effekt
zárja az amúgy hagyományos előadást. Némi
zavart csend után azért kapcsol a közönség:
tapsolni kell.

Kiss Csaba: De mi lett a nővel? (Győri Padlásszínház)
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