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yilvánvalóan nem véletlen, hogy az
első évadját záró Bárka eddigi
valamennyi saját bemutatója -
tárgyában vagy legalábbis reflexióiban
(reflexív elemeiben) - erősen kötődik a

színházhoz, illetve a színházcsináláshoz. A
Bárka alapítói persze maguk is szín-házcsinálók,
ám ha alaposabban körülnézünk színpadjainkon,
láthatjuk, hogy az utóbbi időben igencsak
megszaporodtak az ilyen témájú elő-adások.
Pár hónapja éppen a Titanic vízirevü szerzője,
Tasnádi István beszélgetett e sajátos tematikájú
dráma-, illetve előadástípus problematikájáról
az Egymást érintő-sorozat egyik ilyen jellegű
darabját életre keltő Schilling Árpád-dal.
Alapsémájában nemcsak e két előadás rokon
egymással, hanem - többek közt - a Bárka las-
san kultikussá váló Szentivánéji álom-előadása
(pontosabban annak mesterember-jelenetei) is.
Az ilyen típusú produkciók középpontjában egy
monomániás színházcsináló áll, aki többnyire
összeférhetetlen, neurotikus vagy egyenesen te-
hetségtelen, s aki a produkció létrehozásánál
belső és külső problémák (társulati acsarkodás,
dilettáns színészek, pénzhiány stb.) sorával
talál-ja szemben magát. Mára Szentivánéji álom
be-mutatójánál kitűnt, hogy ez a színjátékforma
ki-tűnően alkalmas mind az improvizációk
rögzítésére, szöveggé alakítására, mind a
rögtönzésre - vagyis az igazi össztársulati
munkára. Tasnádi most pusztán előzetes
szövegkanavászt készített, amelyet a
próbafolyamat során a Bérczes László
játékmester (és nem rendező) irányította társulat
formált előadássá. Hogy abban, ami létrejött,
kinek pontosan mennyi része van, felesleges
lenne firtatni, a kész produkció mindenesetre e
munkamódszer erényeit és
problémáit egyaránt megmutatja.

A játék első felében maga a
színházcsinálás áll a középpont-
ban. A főhős, Dénes az előadás
létrehozásával és a híres dívával
közösen énekelendő duettel sok-
éves álmait akarja valóra váltani,
ám a színészek balesete miatt
kénytelen a falubeli műkedvelők-kel
dolgozni. A második részben
láthatjuk ugyan a létrejött bemu-
tatót, ám a hangsúly itt egy másik
eseménysorra kerül át: megjelenik
ugyanis Babetta úr, a nagystílű pesti
maffiózó, Dénes egykori ta-
nítómestere. Hősünk a tőle ellopott
pénzből finanszírozza a produkciót-
pontosabban Bugár Marát, a dívát.
Babetta a tartozás fejében a hajót
éjszakai mulatóvá, a műsort live
show-vá kívánja alakítani. Az első
felvonásban még élesen szemben
álló rutinos profizmus és lelkes
dilettantizmus már

egymással egybekovácsolódva próbál egységet
képezni a taszító „antikultúrával" szemben, ke-
vés eséllyel. A kulturális értékek effajta szembe-
állítása kissé mindig sztereotipikus, sikerrel az
kecsegtethet, ha az alkotók a sztereotípiákat
igyekeznek ironikusan kezelni. A Bárka előadása
ebből a szempontból féloldalas: míg a színházra
reflektáló részeknél csillog a(z ön)irónia, addig a
maffiózó alakjához kapcsolódó sztereotípiák túl-
ságosan egyértelműen és komolyan jelennek
meg. A komolyan vett közhelyekkel pedig az a
legfőbb baj, hogy egyik indukálja a másikat, s
egy idő után unalmassá teszi magát a
cselekményt. Az pedig, hogy a látványosan
prostituálódó művészet ehhez a primitív alvilági
mentalitáshoz kerül közel - akár szándékosan
(lásd Mara és Babetta kapcsolatának
alakulását), akár önkényesen felhasználva (a
gengszter József Attila Tiszta szívvel-jét mint
betyárhimnuszt értelmezi és adja elő) -, még a
maga közhelyvoltában is hamis. Egyébként
önmagában is kissé unalmas már, hogy napjaink
elértéktelenedő kulturális közegének
szimbólumaként a színpadon (igaz, nemcsak ott,
hanem más művészeti ágakban is) szinte
kizárólag két szubkultúra, a professzionális
szexipar, illetve a mobil telefonos yuppie-réteg
jelenik meg.

Sokkal sikerültebbek azok a részek, ahol a
színház önmagára reflektálhat. Az elit- és a po-
puláris kultúra szembenállása, a befogadói elvá-
rások reménytelen különbözése, az ambíciók és a
képességek közti szakadék áthidalhatatlansága
érzékletesen s ha nem is igazán eredeti, de frap-
páns és mulatságos ötletekben jelenik meg. A
helyi népművelő, Borzák Nóra például saját ko

reográfiájával ad elő a Hairből egy dalt, a számot
túl fajsúlyosnak érző Dénes azonban csak a ko-
reográfiát akarja megtartani - egy operettszám
háttereként. A populáris kultúrának a mindennapi
életbe való beleivódását pontosan jelzi a
slágerszövegeknek a személyes érintkezésben
való használata is. („Minden jót, Mónika!" -
köszön-nek el a postáslánytól. „Nem leszek
sohasem a játékszered!" -közli Mara Babettával
stb.) Erre a rétegre épül rá a Bárka
„önmitológiája". Már maga a cím isi erősen
önironikus (bár némi rosszmájúsággal azért azt
is írhatnám, hogy ugyanakkor szinte csábítja a
recenzenst arra, hogy megnyugtassa az
alkotókat afelől, hogy Bárkájuk nincs
süllyedőben). A főhős neve (Ritter Dénes, boss)
a színház korábbi bemutatóját juttatja eszünkbe
(a nevek egy része amúgy is irodalmi allúziókat
ébreszt; a postáslány vehemens fiúját például
valószínűleg azért hívják Nosztinak, hogy „esete"
lehessen Mónikával). Ezt egészítik ki azok a
gegek, amelyekkel a színészek saját
szerepkörüket- ritkábban saját manírjaikat -
karikírozzák. (A következő réteg pedig
valószínűleg az, ahol a poénok a szereplők civil
személyiségéhez kötődnek- ez az atelier-humor
azonban a kívülálló számára követhetetlen.) Az
önreflexiókból építkező rétegek az első felvonás-
ban az eseményfiolyamatban, a másodikban leg-
inkább a betétekben (vagyis az elkészült műsor-
számok előadásakor) bontakoznak ki. A betét-
számok többnyire előadói és rendezői stílusokat

Vasvári Emese (Matyikné), Scherer Péter (Ma-
tyik) és a Szárcsa Xl.
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Udvaros Dorottya (Bugár Mara) és Széles
László (Ritter Dénes, boss)

karikíroznak, parodizálnak. Kiemelkedik közülük a
„Találkozás egy régi szerelemmel", amelyből a
Nórát játszó Spolarics Andrea fergeteges stílus-
paródiát kerekít, s amelynek „színrevitele" is
szellemesen (ön)ironikus gegekkel él: a várva várt
néhány órás napsütés például a maga fizikai
valójában is megjelenik a színpadon.

A reflexiók teremtik azt az igényt, hogy a
közönség bevonassék a játékba. E feladat nagy
része a díszlettervező Árvai Györgyre hárul. Árvai
tere az első felvonásban élesen elválasztja a szín-
padot a nézőtértől; a játék többnyire a nézőkkel
szemben fekvő többszintes hajón, illetve az azt
körülölelő szűkebb parti sávban (ha úgy tetszik:
kikötőben) zajlik. A második részben viszont Dé-
nes és segítői felkísérnek bennünket, nézőket a
hajóra, hogy kinevezett szponzorokként végig-
nézzük a műsorszámokat. (Természetesen később
a bemutatót megszakító Babettáék is közülünk
érkeznek a színre.) Ám ez a megoldás arról győz
meg, hogy a nézőket inkább csak jelképesen lehet
bevonni a játékba; hiába köt össze a közös tér, ha
a játék a korábbival megegyező távolságban, a
nézőktől függetlenül folyik. (Gyorsan
hozzáteszem: ez a megállapítás nem feltétlenül
hiányérzetet fejez ki; a közönség „zaklatását" idén
több produkcióban -többek közt az itt bemutatott
Díszelőadásban is - problematikusnak tartottam.)
A színészek közül azok van-nak némiképp
speciális helyzetben, akikre a kissé banális
kerettörténetben nagyobb teher hárul. A Dénest
alakító Széles László azokban a jelenetek-ben
igazán jó, amelyekben meghatóan gyermeki
vonzódását a színházhoz finom iróniával ábrá-
zolhatja. Egyébként jó tempó- és humorérzékkel
működteti a játékot, a darab végi erőszakoltan
banális reálszituációkat viszont (Nórával való
szembesülés, értesülés a titokban megszületett
gyerekről) már fáradtabb rutinnal oldja meg.

Hunyadi László Babettaként nyers, erőteljes,
valóságszagú alakot formál, játékának szuggesz-
tivitása azonban paradox módon felerősíti a má-
sodik rész már említett alapproblémáját: az eleve túl
komolyan vett figura valósággal fenyegetővé
vál ik - még poénjai sem ironikusak, inkább egy-
értelműek, nem ritkán alpáriak, s így tökéletesen
illeszkednek az alapkarakterhez. Más szempontból
speciális a helyzete a Pakura bácsit megjelenítő
Mucsi Zoltánnak: az ő szerepe elemeltebb,
jelképesebb a többinél, a szimbolikus tartalmak
viszont egymással ellentétes jelentéseket is rejt-

Spolarics Andrea (Borzák Nóra) és Csendes
Olivér (Makk Antal) (Koncz Zsuzsa felvételei)
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hetnek. Mucsi kiismerhetetlen mosolyú, erős
színpadi jelenléttel bíró „ötszáz éves hobója"
bölcsen nem ad választ arra, hogy a kortalan
öregemberben az elpusztíthatatlan kíváncsiság és
az öntörvényű nonkonformizmus megtestesítőjét
vagy pedig a lényegtől, a természettől elszakadt,
kitömött művilág reprezentánsát lássuk-e, esetleg
magát a figurát eme szimbolikus jelentéstartalmak
- sőt: általában a szimbolikus jelentéstartalmak -
parodisztikus leképezéseként értelmezzük.
Jelenete a „Noé bárkájáról" elrepülni már nem
tudó, kitömött galambbal mindeneset-re az
előadás végének legsikerültebb része.

A többiek játéka egyneműbb: valamennyien
hoznak egy típust, s azt erősen karikírozva keve-
rik az említett önreflektív elemekkel. Ezt a játék-
módot a Bárka színészei igen magas szinten
művelik - nekem ezúttal legjobban Udvaros Do-
rottya, Spolarics Andrea és Tamási Zoltán játéka
tetszett-, sok kellemes pillanatot szereznek, ala-
kításuk mégis rávilágít az „össztársulati előadás-
készítés" legproblematikusabb pontjára. Bár-
mennyire jól szórakozunk is a színészi játékon,
bármennyire összekacsintunk is egy-egy idéző-
jelbe tett gesztus, hangsúly, mozdulat láttán,
mégis hiányzik valami: a meglepetés ereje. A
szereplők - ha idézőjelekkel együtt is, de - még-
iscsak abban a szerepkörben játszanak, amely-
ben megszoktuk őket. Csaknem mindenki azokat
a színeket hozza, melyeket vélhetően a kisujjából is
ki tud rázni, ezt árnyalja, variálja, de a megszokott
alapkaraktertől markánsan eltérő alakot senki sem
személyesít meg. A kísérletezés, a szokványostól
való elszakadás hiányzik a produkcióból, amelyet
- miután maguk a szerepek egy idő után
kiismerhetővé válnak - egyre inkább az ötletek, a
poénok visznek előre. Ezek között szerencsére
bőven akadnak sziporkázóan szellemesek is, így
aztán a néző nem unatkozik, noha a bemutató
hosszát azért megérzi. (Csaknem minden jelenet
lehetne egy-két perccel rövidebb.)

Nem kellemetlen tehát a hajókázás ezúttal
sem, csak a tétet nem érzékelem igazán. Ha
stílszerű akarok maradni, azt kell írnom: nem
süllyedt semmi, dehogy, sőt. Csak éppen olyan
viharnak vagy zátonynak sem voltunk a közelé-
ben, hogy a süllyedés kockázata fennállt volna.

Tasnádi István: Titanic vízirevü (Bárka Színház) Jelmez:
Kárpáti Enikőm. v. Díszlet: Árvai György m. v. Zenei
munkatárs: Bolba Tamás m. v. Koreográfus: Bodor
Johanna m. v. Játékmester: Bérczes László. Létrehozta:
a társulat.
Szereplők: Széles László, Udvaros Dorottya, Scherer
Péter, Vasvári Emese, Spolarics Andrea, Mucsi Zoltán,
Györgyi Anna, Magyar Attila m. v., Tóth József, Csendes
Olivér, Hunyadi László m. v., Pokomy Aurélia, Szikszai
Rémusz, Tamási Zoltán m. v., Cseh Judit, Csonka Szilvia,
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CSÁKI J U D I T

EGY REGÉNY DARABJA
ÁCS JÁNOS: A MENNYEI HÍD

ségek, a konfliktusok és a fel-, illetve megoldá-
saik. Igaz ugyan, hogy ennek a drámaiságnak par
excellence epikus a karaktere: a mese bontja ki;
de az is igaz, hogy a figurák plasztikusak, térha-
tásúak, színpadra kívánkoznak.

Hát most ott vannak. A debreceni előadás
plakátján Ács János a szerző, a cím meg Á
mennyei híd, de azért ez mégiscsak Thornton
Wilder kisregényének színpadi adaptációja. Akkor
is, ha a kölcsönvett motívumok szerzői közt egyéb
nevek- Mérimée, Offenbach, Madame de Sevigné
- is szerepelnek, de jelenlétük az elő-adásban,
bízvást állíthatom, nem jellemző.

Túl sok energiát nem ér meg kutakodni az
után, vajon miért van ez így. Sejtéseim vannak,
remélem, tévesek. mert ha nem, akkor itt Wildert
illetően jogsérelem történt volna, ami, remélem, itt
és most már igazán képtelenség.

Visszatérve az előadásra: a dramatizálás addig
jó, ameddig megrajzolja a figurák körvonalait.
Mondjuk, míg élőképet csinál belőlük. A színpa-
don a legplasztikusabb alak Montemayor márki-
né, aki egy szobányi térben a leánya méretes
portréjával szemben állva-ülve fedi fel előttünk
bomladozó elméjének és személyiségének na-
gyon is „normális" szorongásait, tévelygéseit.
Kicsit iszákos, persze, legalábbis Margitai Ági
sűrűn emelgeti a poharat a rendező, Czeizel Gá-
bor utasítására; lehet, hogy ebben már a törté-
netmesélés nehézségeit elleplezni próbáló szán-
dékot is sejteni lehet? Pedig Margitai játéka re-
mek: egy egész életkudarc nagyon is vitális fel-
mutatása van benne.

Társa a Szent Lajos király hídján át vezető
utolsó úton: Soror Dominica, az apáca, akit fő-
nöknője rendelt ki afféle társalkodónőnek a már-
kiné mellé. A bonyolult személyi összefüggések
írásbeli rekonstrukcióját most mellőzöm (ettől
persze a darabban még lehetett volna egyértelmű
és világos), csak annyit említenék, hogy Földeáki
Nóra nagyon igyekezett megmutni azt a termé-
szetes érzelmi kettősséget, ami az apácában a
márkiné mellett létezvén kialakult: a szánva-sze-
retés és az irtózva-elviselés furcsa, de gyakori
összhangját.

Főszereplő, bár nem a hídon hal meg, Camila
Perichole, a színésznő is. Szilágyi Enikő a szín-
padon ábrázolt színésznők sablonjaiból rakja
össze, de hiába próbálja „megmozdítani" ezt az

Biztosan mindenki tudja, hogy a Hello Dolly című,
itthon is gyakran játszott világhírű musical
szerzője egy bizonyos Thornton Wilder, akinek Á
házasságszerző című darabját zenésítették fel.
De arról fogalmam sincs, hogy a színlapokon
szokott-e szerepelni Mr. Wilder neve, aki ugyan
aligha ezt az opuszt szánta életműve
csúcspontjának, de azért bizonyára nem bánná.

Volt egy korszak, anyám nemzedékéé, amikor
ugyanezen író egy másik műve afféle kultikus
darabja volt a kulturális kánonnak; mindenki ol-
vasta, idézte, ismerte. Mivel örököltem ezt a bi-
zonyos kánont, többször olvastam a regényt én
is, és ha valaki egy társaságban azt mondta egy
másik emberről, hogy „tiszta Montemayor már-
kiné", hát kórusban sajnáltuk szegényt.

A Szent Lajos király hídja afféle titkos alapmű
- Kosztolányi fordításának is alighanem része
van ebben. Ács Jánosnak is fontos és kedves -
és ezt én mélységesen megértem. Magam sem
tudok fájdalom és kíváncsiság nélkül nekifeszül-
ni a regény kérdésének: hogyan is van az, amikor
a látszólagos vak véletlen képében sors- és tör-
vényszerűség munkál? Amikor a tragikus halálról
kiderül, hogy a logikus következő - utolsó - lépés
az élet útján...

Mondom, megértem, hogy Ács Jánost nem
hagyta nyugton ez a regény, és - színházi ember
lévén - az is teljesen logikusnak látszik, hogy
színpadra akarta vinni, sokaknak megmutatandó.
s amióta a színház nem csak, sőt nem
elsősorban a „kész drámák" otthona, hanem
minden másé és bármié, még a sikeres megle-
petéseké, a képtelennek hitt vállalkozásoké is, az
ember nem bíbelődik műfaji, műnemi konvenci-
ókkal, és csínján bánik a meggyőződéseivel is:
nehogy előítéletnek véljék őket.

Mégis megkockáztatom: a Szent Lajos király
hídja makacsul próza. Voltaképpen egy
novellaháló. Önálló történetek kacskaringóznak
benne, egymásba fonódnak, eltávolodnak,
elvékonyodnak, meg-vastagodnak; s miközben
első pillantásra mind-össze az köti őket össze,
hogy ugyanazon a helyen és ugyanabban a
pillanatban érnek véget, valójában mindvégig
szervesen összetartoznak, egymásra vetnek
éles fénynyalábot vagy árnyékot éppen.

s külön-külön mindegyik és együtt az egész
telve van drámaisággal. A fordulatok, a feszült-


