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Váratlan fellobbanását egyébként nem Beljajev
vonzereje magyarázza, hanem önnön nyugtalan-
sága, érzelmi lekötetlensége.

A férje ugyanis - Zelei Gábor megformálásá-
ban - hamisítatlan nyikhaj. Érdektelen és súlyta-
lan figura. Viszont Beljajev sem méltó az asszony
érdeklődésére. Rancsó Dezső olyan fiatal tanítót
játszik, aki legfeljebb tornatanára lehet Natalja
kisfiának (Kolja fára mászni tanul tőle). Ez a
Beljajev egyszerű, félszeg suttyó, aki idétlenül
röhincsél, tökéletesen érzéketlen a finomságok
iránt, és intellektuálisan semmi izgalmas nem
várható tőle. Egy Natalja-forma nő nem szerethet
bele. (Hangsúlyozom: nem Rancsóról beszélek,
hanem az általa megformált Beljajevről.) Ha
mégis beleszeret, akkor súlyosan alulválasztott.
Ez a darabos parasztfiú még Verocskához is
kevés, nemhogy Natalja Petrovnához. Pedig a
kecskeméti előadás nem értékeli fel különöseb-
ben Verát, minthogy a szerepet az igen fiatal,
láthatóan elég tapasztalatlan Pleszkán Boglárka
játssza igyekvőn, de gyengén.

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken
Natalja mellett: Rakityin. Ilyés Róbert nagy érzé-
kenységgel, egyre fáradó keserűséggel nézi és
szenvedi végig barátnője érzelmi kicsapongását.
Othellói düh és Rank doktori rezignáltság válta-
kozik benne. Elegánsan elfedi szélsőséges indu-
latait, de néha, egy-egy pillanatra mintha belelát-
nánk a lelke legsötétebb bugyraiba. Van ott is
akkora fortyogás, mint Natalja Petrovnában. Igy
válik Ilyés Róbert Rakityinja e szerelmi dráma
másik főszereplőjévé.

Amúgy az előadás meglehetősen egyenetlen
színvonalú. Hosszas szcénák oly sivárak, kietle-
nek és unalmasak, akár a sivatag. Ezekben a
jelenetekben az egyetlen tét az, hogy a színészek-
nek sikerül-e elmondaniuk a szöveget, ha nem is
pontosan, de legalább nagyjából. Meg az, hogy a
szereplők némelyike eltalálja-e a vele dialogizáló
hős kereszt-és apai nevét. (Belátom, bonyolult
dolog valakit Afanaszij Ivanovicsnak vagy Ignatyij
Iljicsnek szólítani, de talán mégsem teljesen
lehetetlen.) A turgenyevi szöveg hozzávető-leges
elérése során a legnagyobb kerülő utakat
Safranek Károly (Spigelszkij) és Kiss Jenő
(Bolsincov) teszi. Aki nem látta, ne tudja meg,
milyen az, amikor ők ketten maradnak a színen,
s egyre több lapáttal tesznek rá, hogy felülmúlják
egymást.

Turgenyev: Egy hónap falun (kecskeméti Katona József
Színház)
Fordította: Elbert János. Dramaturg: Faragó Zsuzsa.
Díszlet: Berzsenyi Krisztina. Jelmez: Kárpáti Enikő.
Rendező: Lendvai Zoltán.
Szereplők: Zelei Gábor, Naszlady Éva, Papp Géza Dávid,
Pleszkán Boglárka, Máthé Eta, Vlahovics Edit, Sirkó
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Kaspar Hauser történetének legújabb szín-
padi feldolgozása, melyet nemrégen Győrött
mutattak be, kétségkívül nem az az előadás,
amelyik szíven üti az embert. Sokkal inkább
elgondolkozásra késztet - számomra legalábbis
úgy tűnik, hogy Forgách Péter író-rendező szeme
előtt sokkal inkább filozófiai, mint lélektani
problémák lebegtek. Ez ellen persze semmi
kifogásom nem lehet, azonkívül, hogy az
előadáshoz fűződő élményeim közül viszonylag
kevés társul a színészek arcához, mozdulata-
ihoz. A darab igazi cselekménye ugyanis valahol
a színpadon túl, ha tetszik, a metafizika közegé-
ben játszódik. Többszöri sikertelen próbálkozás
után, hogy az előadásról a konkrét színpadi ese-
mények tükrében írjak, beláttam, hogy beszámo-
lóval csak olyan formában tudok szolgálni, ami-
lyen formában maga az előadás szólított meg
engem. Ebben a kontextusban talán fölösleges is
volna a színészi teljesítményekről - Nagy Viktor
szeretetre méltó, esendő Kasparjáról, Terhes
Sándor erős, keserű és ugyanakkor gyermekien
rajongó Georgjáról, Láng Annamária nőiesen
rapszodikus Káthéjéről vagy Szilágyi István meg-
lepően nagyszámú szerepváltásáról-külön szól-
ni. A darabnak azon aspektusa, amely számomra
a legérdekesebb volt, független a fekete-fehér,
igen-nem típusú kérdésektől, mint például az,
hogy hihető-e a nő fájdalma a főhős halálakor és
így tovább. Felmerülnek azonban más fajtájú kér-
dések, amelyek még a maguk megoldatlanságá-
val terhelten is felérnek egy egész halom vá-
lasszal. Ezért valódi bírálat helyett most csak
stilizált észrevételeket kínálok. Szívesen írtam
volna jó kritikát - értve a „jót" mind a társulat,
mind a kritikus munkájára. „Nem így esett; de
elmúlt az az idő, amikor még javíthattam volna
rajta."

1. A nevetségesben a tragikust megtalálni - a
szentben az alpárit.

2. Képzeld el, hogy egy bolond ószeres raktá-
rához hasonló szobában ültetnek le egy padlá-
son. A falon egymás hegyén-hátán mindenféle
holmik, mutató nélküli óra, bili, játék állatka,
oldalt egy romos pianínó. Mintha csak térképét
látnád egy szánalmas élet szánalmas tárgyi
inventárjának. Ha most e közegben olyan embe-
reket látsz, akikhez látszólag mindezek a tárgyak
tartoznak, és aztán látsz egy másik embert, aki

mintha csak most született volna közéjük (mond-
juk, egy sötét szobában nőtt fel, kenyéren és
vízen, emberek, szavak és fény nélkül), akkor
vajon eszedbe jut-e az, hogy azért vannak a tár-
gyak a falon, mert az újonnan érkezett ember
számára mindegyik ugyanolyan mértékben ide-
gen? Hogy a használatuk és az összefüggéseik
nem állnak előtte világosan? - A világ dolgai
emberünk előtt úgy zajlanak, mintha csak képek
lennének, körülbelül úgy, ahogy a mozivásznon
látjuk a tárgyakat és embereket, mindenféle
mélység nélkül.

3. Gondold el a következő nyelvjátékot: az
újonnan érkezett ember (nevezzük Kasparnak)
nem ismeri azt a nyelvet, amelyet az őt körülvevő
emberek használnak. Mondanivalóját azokkal a
szavakkal igyekszik kifejezni, amelyeket a többiek
beszédéből elcsíp. Ezek az emberek első rá-
nézésre valamiféle csodabogárnak tarthatják
Kaspart, süketnémának vagy bolondnak. Tehát
úgy beszélnek hozzá, ahogy süketnémákhoz
vagy bolondokhoz szokás, Kaspar pedig ezeket a
szavakat is megtanulja tőlük. Olyan módon
válaszol, ahogy egy süketnéma vagy bolond ten-
né, akadozva, görcsösen, ügyetlenül. Az embe-
rek igazolva látják feltevésüket, és ez így megy
tovább, a végtelenségig. Ki veszi ezek után észre,
hogy Kaspar valójában nem félkegyelmű, csak
éppenséggel idegen neki a nyelv? Es aki észre-
veszi, vajon hogyan beszél hozzá? Úgy, mint egy
külföldihez? De hát Kaspar nemcsak a szavakat,
hanem a hozzájuk kapcsolódó tárgyakat, helyze-
teket sem ismeri, - Vagy inkább úgy, mint egy
gyerekhez? Kaspar azonban nem gyerek.

4. Ha mindezeket egy színházi előadás
része-ként látod, akkor azért érzel együtt
Kasparral, mert olyan szerencsétlen és
kiszolgáltatott, vagy azért, mert nézőként te
magad is éppen olyan némaságra vagy ítélve,
mint ő? A játék szabályai neked ugyanis éppúgy
nem engedik meg, hogy beleszólj a történetbe,
mint neki. Úgyszólván saját magadat látod
Kasparként a színpadon. - De mi van akkor, ha
Kaspar mégsem te vagy? Ha például adott
esetben másképp mosolyognál, másképp ijednél
meg, mások lennének a mozdulataid, a
szokásaid?

5. Ha Kaspar egyszer csak Maugli módjára
mászik fel a létrán, elhiszed-e, hogy egész koráb-
bi életét egy üres, ablaktalan szobában töltötte?
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Nem olyasmit sugall ez inkább,
hogy a dzsungelben nőtt fel,
majmok és egyéb vadállatok
között? (Persze nem tudhatjuk,
hogy pontosan mi is történt vele
ott, a magányban.)

6. Kaspar végtelen biza-
lommal és jóindulattal fordul az
emberekhez. Azok karddal
fenyegetik, hogy megvizsgálják,
fél-e tőle. Fáklyát tolnak a képe
elé, hogy megnézzék, is-meri-e
a tüzet. Kaspar gyanútlanul
hozzáér a lánghoz, és megégeti
magát. Fájdalma, úgy tűnik,
megtanítja arra, hogy ettől a
dologtól óvakodni kell. - D e
miért nem azt tanulja meg, hogy
a fáklyát tartó embertől kell
óvakodnia?

7. Kaspar ösztönei és az
emberek iránti bizalma hadilá-
bon állnak egymással. Mi értjük,
hogy mit miért tesz, belátjuk,
hogy szorongásai, szem-
beszegülései miért elkerülhe-
tetlenek: hogy hangulatválto-
zásai, melyeket nem tud jól
formált szavakkal kifejezni,
menthetetlenül bekövetkeznek.
Mikor Kaspar ne-kitámad
jótevőinek, Georgnak és Käthének, ők értetlenül
állnak a helyzet előtt. A nézők viszont átlátják,
hogy Kaspar viselkedését csupa olyasmi
motiválja, amit éppen ezek az emberek tanítottak
neki. Bűnei voltaképpen puszta nyelvbotlások. -
Miként lehetséges, hogy Georg és Käthe mindezt
nem veszi észre?

8. Képzeld el Kaspart, amint vásári
látványosságként nézők sokasága elé állítják:
csupaszon, karjait széttárva kell állnia, arcán
fehér por. Ahogy egy rajzban lehet felváltva
nyulat meg kacsát látni, úgy változik a fenti
látvány jelentése is - Kaspar hol Pierrot-nak, hol
Krisztusnak tűnik. Látszólag semmi sem változik,
mégis az egyik pillanatban nevetnünk kell azon,
amin a másik pillanatban talán sírni fogunk.
(Bohóc a kereszten.)

9. Ugyanígy több jelentése van mindannak,
ami Käthe és Kaspar között történik. A nő egy-
részről féltékeny Kasparra, mert a férje, Georg,
úgy tűnik, csak ezzel a furcsa szerzettel törődik.
Aztán kialakul közöttük valami, ami miatt inkább
Georg lehetne féltékeny. Kaspar halálakor pedig
„kisfiamnak" nevezi a fiút. Változik-e Kaspar
mindeközben? Megváltozik-e Käthe? Viselkedé-
sükben semmi sem mutat erre. - De hát valami-
nek mégiscsak meg kell változnia!

10. Ha Kaspar történetét egy olyan
színházban mutatják be, ahol a hagyomány
szerint csak négy

színész játszhat egy előadásban, akkor számít-
hatsz rá, hogy a helyzetek, az emberi viszonyok
sokrétűségét vélhetőleg szerepösszevonások által
fogják megmutatni neked. Ugyanaz az ember fog
megjelenni hivatalnokként, majd papként,
orvosként, vásári mutatványosként, hercegként
és így tovább. Ez a megoldás ahhoz hasonló,
amit a használati tárgyakkal teleaggatott falon
láthatsz: megtéveszt a figurák látszólagos egy-
öntetűsége, és ahhoz, hogy különböző embere-
ket láss ugyanabban a színészben, kívülről ho-
zott ismereteidre kell hagyatkoznod. - De
Kasparnak nincsenek ilyen előismeretei: mi alap-
ján döntöd el, hogy ő maga látja-e a különbséget,
és ha igen, mennyire? (Mert mindegyik lehető-
ségre könnyűszerrel találsz bizonyítékot abban,
ami előtted zajlik.)

11. Egy pap Kaspar számára nem
jelképezhet semmit abból, amit mi „szentségnek"
nevezünk, mert ő nem ismeri ennek a
fogalomnak a használatát. Számára éppen olyan
idegenek a liturgikus mozzanatok, mint a mi
számunkra lenne az, ha egy pap nagy ájtatosan
kavicsokat válogatna ki erszényéből, és mint
szent köveket helyezné azokat a hívők
homlokára. - Gondold el, hogy a színielőadásban
pontosan ezt látod: értelmetlen rituálé játszódik
előtted, melynek minden egyes pillanata
nyilvánvalóan napi gyakorlat a résztvevők
számára. Most Kaspar szemével látod a világot?

Jelenet az előadásból (Benda Iván felvétele)

12. Lehetséges, hogy Kaspar színe
változásai - amit fejlődésnek nevezni azért túlzás
volna -, az azok között tátongó űr, a fokozatok
meg nem mutatása (bohócból Krisztus,
vademberből „kis-fiam") éppen ezekre a
szerepösszevonásokra vezethető vissza? Kaspar
változása azért marad kifejtetlen, mert a történet
elmesélésének módja éppen a látszólag
értelmetlen nyelvjátékok sem-leges
felsorakoztatására épül. Aki a történetet
bemutatja neked, biztosan nem Kaspar szemével
látja az eseményeket: ekkor ugyanis képtelen
lenne a te számodra lefordítani mindazt, amit
Kaspar átél. (Gondolj vissza arra a liturgiára,
amelyről az előbb beszéltünk.) Ebben az esetben
a játékok, amelyekbe környezete beleviszi a fiút,
nem azt változtatják meg, hogy ő hogyan látja a
világot, hanem azt, hogy a világ hogyan látja őt. -
De akkor kinek a szemével látja a történetet a
néző?
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