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 KRITIKAI TÜKÖR 

lőadásainak Marton fémjelezte hagyományából
s ez a hagyomány nem csekély részben tárgya
s matériája a Szent lstván körút 14. bő két
rájának - viszonylag kevés folytatódik. Nem az

smétlés, ráduplázás hiányzik. Az hiányzik, hogy
íg a Popfesztivál, a Harmincéves vagyok, a Jó
stét nyár..., a Kőműves Kelemen, A padlás, az
hogy tesszük bemutatásuk „percéből", a saját
orukból következtek, s valamit- nem keveset-
ltalában hozzá is tettek a perc vagy a kor arcu-

atához (noha „válaszokat" nem adtak), a Víg új
pusa a múlt, a félmúlt és a jelen közt lengedezik,
s határozott karaktert semmilyen vonatkozás-
an nem ölt. Nem Kern-jutalomjáték - az eddig
ondottakon kívül azért sem, mert Kern barát-

ágosan maga elé tessékeli fiatal partnereit. Nem
j, mert félig régi (a dalok fele friss kompozíció) -
e nem is régi, hiszen át-, ráadásul hajdani
llagukból, idejükből ki- is fogalmazza a szemel-
ényeket. Nincs nemzedéki kötődés - mert ugyan
llítólag a fiatalok már mit sem tudnak a
ovaillanó színészhivatás Sulyok Máriáiról, még-
s olyan lexikális tudással vizsgáznak belőlük a
yílt színen, mint egy eminens főiskolai osztály; s
ert ugyan Oberfrank a többi fiatal (még fiata-

abb) nevében is ráordít az „öreg" Kernre („az én
zerepem", „az én fizetésem" stb. - az est
egrosszabbul elmondott, mert kongón megírt, lé-
ektelen mondatai), ez az ellentét - mint az eset-
eges vígszínházi, benső, szerepköri, egyéb el-
entétek helyetti ellentét - ugyancsak rögvest
lsimul. A nemes tradíció annyi, hogy amiként a
opfesztivált is fiatalok és színitanodások vitték
ikerre (egy-két, már neves színész mellett), a
zent lstván körút 14-et is fiatalok és kezdők

udják magukénak, Kern oldalán. Általános
eljesítményük igen jó, „magánszámokra", igazi
egmutatkozásra viszont nincs lehetőségük.
alán Hajdu István mint Presser Gábor
ivételével.

A zenét nem Hajdu szerezte Presser helyett,
e ez ritkán tűnik föl. A mostani szövegkönyv
ávolról sem volt akkora hívóerő a zeneszer-
őnek, mint az általa is emlékezetessé tett koráb-
iak. Kellemes, de jellegtelen zenei ködben üldö-
élhet a Vígszínház közönsége. Édes-bús a zene

s, mint a sokszor érzelgősre sikeredő textus.
arton nem remekelt a hulló (őszi?) falevelek-

el, Kentaur nem remekelt a terebélyes „idő-
ával". Közhelyre közhely. Jánoskuti Mártának
eg alig maradt terveznivaló. A jelmeztár magá-

ól kinyílt a Víg régi előadásainak kollekcióinál; a
iatalok - kis túlzással - a „hétköznapi" öltözékü-
et vitték be magukon.

Amiben - írótól és komponistától a tervezőkön
s a rendezőn át a színészekig - mindenki
lsőrangút nyújt, az a paródia. Nagy kár, hogy a
ádár-paródia, a Déry-musical egykori színészeit
egcsipkedő utánzás, maga a Déry Tibor-
aródia, aztán Kentaur Ki mit tud?-díszlete s a

többi leválnak az egészében csöppet sem
parodisztikus produkcióról. A humor legtöbb
tartománya kihasználatlan, az egész játék nem
igyekszik a groteszk felé - holott Kernnek ez a
legfőbb erőssége; holott Örkény szelleme ott
suhan az előadás és a Víg fölött; holott Marton
olyan képeket is könnyű kézzel megalkot, mint a
tonettszékek során történő „kötéltánc"; holott
Presser szívesen kondítja meg ezeket a hango-
kat; holott a színészekben tombol a mostani
általános stiláris jólneveltséget elhessentő ötle-
tesség. Ha rajtuk múlna, nem dinamikusan ósdi,
nem fiatalosan konzervatív produkció lett volna
a Szent lstván körút 14.

Bodor Johanna mozgásstruktúrái közül a
széttartó vonalúak a legjobbak, s a kétszeri „szé-
kecskézés". Szász János megpróbált szürrea-
lisztikusat, álomszerűt sűríteni a filmbejátszá-
sokba, de ehhez valahogy transzponálni kellett
volna - s nem pusztán egy kiemelő fénykörrel - a
régi híres darabok televíziós felvételeit is.

Amikor Vladimir azt mondja, hogy ebben a
pillanatban ezen a helyen az emberiség mi
vagyunk, épp ezért meg kell ragadnunk az
alkalmat, amíg nem késő, hogy legalább
egyszer fajunk méltó képviselői legyünk -
nos, ebben a kétségkívül emelkedett pillanatban
a Vladimirt játszó Balázsi István rááll Lucky
földön heverő, lapos bőröndjére, hogy onnan
intézze szónoklatát a „jelenlevőkhöz". Kis pul-
pitus, kis szónoklat, kis emelkedettség - a
gesztus mosolyt keltő, szomorú és megható
egyszerre. Különösen, ha meggondoljuk, hogy a
szituáció, melynek ez a félperces jelenet
mintegy a középpontja, arról szól, hogy a két
bohóc-csavargó fölsegítse-e a földről a könyör-
gő Pozzót. A jelenet Pozzo személyazonosságá-
nak tisztázásával kezdődik (hogy ti. nem Godot),
a tőle várható előnyök mérlegelésével folytatódik
(vajon ad-e csontot vagy sem), később kitér az
akciótól várható veszélyek problémájára (nem
támadhat-e rájuk Lucky), majd kettős szálon
sodródva tovább egyrészt eljut a kérdés filozófiai
vetületének taglalásáig (őrültnek születünk-e,
vagy csak később háborodunk meg?), illetve a
közben Pozzo részéről elhangzott anyagi ajánla-
tok mintegy észrevétlen földolgozásáig és végül

Bemondások, anekdoták, magánszámok,
„kórusok", megidézések, tisztelgések, töprengé-
sek és sejtések rokonszenves, de problematikus,
sokszor megoldatlan egyvelege látható a Víg-
színházban. Vagyis a Szent István körút 14-ben.
„Több" Kern Andrást, „több" Pressert, „több"
Víget parancsolt volna a műbe, ha az intakt föld-
rajzi-városrajzi eligazítás helyett ezen a címen
készül el: Vígszínház.

Kern-Presser: Szent lstvánkörút 14. (Vígszínház)
Dalszöveg: Adamis Anna, Fejes Endre, Presser Gábor,
Sztevanovity Dusán. Díszlet: Kentaur. Jelmez:
Jánoskuti Márta. Koreográfus: Bodor Johanna,
Geszler György. Filmbejátszás: Szász János.
Rendező: Marton László.
Szereplők: Kern András, Balázsovits Edit, Csöre Gábor,
Fesztbaum Béla, Hajdu István, Kéri Kitty, Liptai Claudia,
Majsai-Nyilas Tünde, Oberfrank Pál, Buza Tímea f. h.,
Gyuriska János f. h., Kolovratnik Krisztián f. h., Pataki
Ferenc f. h., Polyák Lilla f. h., Sarádi Zsolt f. h., Varga
Gabriella f. h.

a konzekvencia levonásáig: föl kell segíteni
Pozzót.

Az eredményt tudjuk: előbb Vladimir, majd
Estragon is elterül Pozzo mellett, a földön.

A jelenet megrendezése, mint csöppben a
tenger, tükrözi Bucz Hunor térszínházi Beckett-
előadásának erényeit. Valójában az emberiség
miniatűr (és metaforikus) parlamentjét látjuk,
amelyben elesettek morfondíroznak a más el-
esetteknek nyújtandó segítségről (persze
kérdés, hogy adott esetben ki elesettebb a
másik-nál), a helyzet vélt filozófiai és
„hordószónoki" magaslatán a megoldást hozó
cselekvés miben-létéről. Mindez, szerencsére,
csak önironikus okoskodással hüvelyezhető ki a
játékból, a felszínen, direkt eszközökkel semmi
sincs „belerendezve", vagy épp csak annyira,
amennyire Beckett „beleírta", a költői
absztrakció megfog-hatatlan, füstszerű
arabeszkjeivel.

A Godot-t elő lehet adni az abszurd dráma
képzeltkatekizmusának megfelelően, a gesztikus
stilizáció magas fokán. Elő lehet adni az előírá-
sokkal nem törődve, életszerű realizmussal, ki-
mutatva, hogy a csaknem fél évszázaddal ezelőtti
bemutatón rémületet keltő modernizmus azóta
klasszícizálódott. Elő lehet adnia nemzeti hagyo-
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Balázsi István (Vladimir), Nagy Zsolt (Pozzo),
Kovács J. István (Estragon) (Kassai Zita felvé-
tele)

mányoknak megfelelően, angolszász országok-
ban a music hall-programok lírai közvetlenségé-
vel, nálunk a Hacsek-Sajó blődlijére hajazó ka-
barénak vagy a cirkuszi bohócok kiélezett stílu-
sában.

Egyesek szerint nem lehet előadni, mert el-
avult. A posztmodernnek nem tetszhet Beckett
szikársága, tartózkodása, ökonómiája, rejtőzködő
alanyisága, polifóniája és szemérmessége.

Bucz Hunor megfejti a Godot időszerűségét,
ami időtlenségében rejlik. Könnyen rávágható,
hogy ez nem nagy fölfedezés, sőt színháztörté-
neti közhely - de attól még igaz. Ráadásul egy
dolog elméletileg kijelenteni, és más dolog szín-
házilag kifejteni (értsd: megvalósítani). Egyrészt
igaz az, hogy a Godot a „levegőben van", amióta
kiderült, hogy az idő az úr rajtunk, azaz nincs új
időszámítás, vízválasztó, ,,...váltás" (a kiponto-
zott részt tessék önállóan kitölteni), az idő újra
relatív, nem tudni, hogy ami történt, az tegnap
történt-e vagy sem, és csakugyan megtörtént-e,
vagy csak azt hisszük, továbbá létezik-e „előtt" és
„után", vagy csak folyamatos várakozás van,
prolongált illúzió, hogy egyszercsak el kell jön-
nie...

Ennyi volna az előadás szociálpszichológiai
háttere, hogy úgy mondjam, megvalósításának
objektív, társadalmi föltétele. Innen kezdve azon-
ban már az elemzés és az ihlet működik, Bucz
Hunor különleges képessége, hogy elkerülje az
„okoskodás" és a „koncepció" csapdáit, s kizá-
rólag az anyag természetéből kiindulva építse föl a
szituációt, melyben egymásba simul tragikum és
komikum, egyazon gesztus nevettető és
könnyeztető, mert az emberi léthelyzet tragiko-
mikus összetettségéből fakad. A rendezés nem
akarja sem „eladni", ismerős műfajokkal vulga-
rizálni a szituációt, sem hétköznapi élethelyze-
tekhez „közelíteni". Érdekes megfigyelni, hogy
Balázsi István Vladimirja és Kovács J. István
Estragonja nem a lélektani realizmus szabályai-
nak megfelelően reagálnak egymásra (noha ez
levezethető lenne a dialógusokból), miközben
azért megőrzik alapkarakterüket; Balázsi Vladi-
mirja lelkesebb, optimista magyarázó és filozo-
fálni hajlamos odafigyelő, míg Kovács Estragonja
kiábrándultabb, fájdalmasabb felejtő, aki mindent
fanyarul aláhúz, kommentál, metakom-
munikációval is megkérdőjelez, főként pedig
szenved. Kapcsolatuk mégsem lélektani vagy ér-
zelmi, hanem metafizikai; kölcsönös függőségük
lényegében egyfajta igyekezet a kapcsolatnélkü-
liség meghaladására - örökös elkésettségben,
mondhatni, fáziskésésben vannak egymáshoz

képest, „interakcióik" nem a másikra, inkább
kifelé irányulnak, ennek ellenére paradox módon
viszonyukat az egymásrautaltság esendő lírája
vonja be.

Csavargók és bohócok, széles szárú, kockás
bohócnadrágot viselnek, de „Teleki téri" felsőru-
hát és ballonkabátot. Stilizált kémlelő gesztust
használnak, tipegő léptekkel mozognak, de ez
csak a „várakozás" szélsőséges helyzetében
hangsúlyos; a híres háromkalapos jelenet ko-
reografikusan, mégsem a bohózati trükk szte-
reotípiája szerint zajlik le.

Hasonlóan finom párhuzamosságok jellemzik
a Pozzo-Lucky párost. Lucky kalapja alól csim-
bókossá stilizált ősz hajzuhatag kerül elő, Pozzo
levett kalapja kopasz parókát takar - a két figura
életkori aránya kalaplevételkor a visszájára for-
dul, vagyis relativizálódik. Nagy Zsolt mint Pozzo
maga a nagydarab telhetetlen tehetetlenség,
Daniss András mint Lucky koordinálatlan ingá-
saival és korlátlan beszédfolyamával - utóbbi
drasztikumforgácsaiban különösen érezhető Lu

kácsi Huba frissítő nyelvi szellemessége, mellyel
átfésülte Kolozsvári Grandpierre Emil fordítását -
a kiszolgáltatott szellemi rabszolga.

A szikár térre mindkét részben hirtelen zuhan
rá az éjszaka, az égen átsuhanó hold mozgását
gyermekként követi a két ácsorgó a valószerűt-
len, hideg súrlófényben. Fölgyorsul, üressé válik
a Godot elhalasztott érkezése utáni idő. Csak a
leeresztett függönyre vetülő csillagos ég élteti
még tovább egy-egy percig a várakozás remé-
nyét. Kristálytiszta barokk zene szól; az első rész
végén igéző mezzo alá simulva ringat el, a má-
sodik után már testetlenül hull ránk, mint Vörös-
martynál, a kietlen, csendes, lény nem lakta Ej.

Samuel Beckett: Godot-ra várva (Térszínház)
Fordította: Kolozsvári Grandpierre Emil és Lukácsi
Huba. Dramaturg: Lukácsi Huba. Szcenika: Zanotta
Vera és Kovács István. Tervező: Perger László. Zene:
Dénes Roland. Rendező: Bucz Hunor.
Szereplők: Balázsi István, Kovács J. István, Nagy Zsolt,
Daniss András, Kovács Ákos, Kovács Bálint.


