
szólókat kapnak: a fekete asszony kedélyes vallási tébolya, a vö-
rös ruhás nôalak márványkeménységgel és -simasággal elôadott
beszédrohamai, Christine Lebouette, Damien Jalet és Joanna
Dudley csodálatos, kifinomult színészi játékkal tálalt énekszámai
mozaikszemekként csillognak a színpadon. 

Táncosok és színész-énekesek olykor szerepet cserélnek.
Ómarsdóttir például a maga szívszorító jelenetében egy apja által
bántalmazott kislány pár perces szólóját adja elô. A játék sûrûre
szôtt szövete soha, sehol nem feslik fel. Egymásba simulnak a
mára reflektáló mozzanatok és a középkort megidézô dallamok. 

Cherkaoui politizál. Néha finoman, gunyorosan, fekete hu-
morral, néha kissé protesztes elánnal. Egyik nôalakja speciális
idôjárás-jelentést bonyolít bravúrosan. Beszámolójában egytôl
egyig nemzetközi feszültséggócok, vérfürdôk, pattanásig feszült
konfliktusokról szóló híradások helyszíneit említi. És mindenhol
gyönyörû az idô. Derült az ég és nap süt Groznijban, Szarajevó-
ban, Szrebrenyicában, Ruandában, a Gáza-övezetben, Jeruzsá-
lemben, Bagdadban – és így tovább. Egy másik jelenetben lera-
gasztott szemû színésznôje amerikai zászlós bokszkesztyût húz.
E túlragozott szimbólumnál ezerszer többet ad és jelent a férfi
táncos (Damien Jalet), aki bokájára hurkolt kötélen, egy csiga se-
gítségével önmagát vonszolja-húzza fel a magasba, majd kitárt
karokkal himbálózik – póza a népítéletek ártatlan vagy bûnös
alanyaiét idézi. 

Cherkaoui egymásba nyitja a jelent és a messze múltat – az
elôadás kísérôszövegében a XIV. és a XXI. századot konkrétan
meg is nevezi. Alapvetôen a ma képeit mutatja, s hozzájuk a kö-
zépkor zenéit játszatja. Azt sugallja, hogy a történelem folyamato-
san ismétli önmagát – a benne élô ember pedig hasonlítgat,
összemér, párhuzamokat keres. Visszalép, a múlt felé fordul, meg-
oldások, égi sugallat után sóvárogva. A világ messzi tájairól össze-
sereglett játékosai között megannyi hit, értékrend, szerep és sors
hordozóival találkozunk. A fekete asszonyt játszó Woods az egyik
jelenetben társával, a zseniális Down-kóros színész Marc Wage-
mansszal turistát játszik. Társaik a szín közepén pietà-jelenetbe
rendezôdnek. Az elegáns, szálfatermetû nôalak instruálni kezdi a
férfit, hogy az ôt és a „szoborkompozíciót” mely „elônyös” szö-
gekbôl fotózza. Woods, a szerepe szerint bigottan vallásos figura
úgy pózol az alakcsoporttal, mintha csak az állatkertben vagy egy
mutatós tengerparti pálmasor elôtt fényképezkedne. Letérdepel, s
csókra fogja Mária ernyedten lógó „szobor” kezét, közben a tu-
rista vagy fotómodell taszító, széles vigyorával mered a kamerába.
A legprofánabb módon viselkedik egy végtelenül szakrális helyzet-
ben, s ennek egy pillanatig sincsen tudatában. Ez a kulcsjelenet
segít minket talán a legközelebb Cherkaoui drámai, fanyar, rend-
kívülien rokonszenves észjárásához. Remek struktúrává szerkesz-
tett, tobzódó, tanító, elgondolkodtató alkotásában olyan nyelven
szól hozzánk, amelyet hazai színpadról igen ritkán hallhatunk.
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Új, másfajta lökést adott két éve a Jurij Kordonszkij (Dogyin
tanítványa és színésze) rendezte Ványa bácsi, melynek komoly ra-
jongótábora alakult; sokan az évad legerôsebb elôadásának kiál-
tották ki ezt az alapvetôen realista, ám ennek keretein belül stili-
zációval és elképesztô eszközpalettával élô elôadást. 

A Háztûznézô – ugyancsak Jurij Kordonszkij rendezése – fur-
csa rémálommal indul. A színpad közepén egy aranyruhás orto-
dox pap csengettyûjével a képünkbe csilingel, mintha minket,
nézôket akarna felrázni, olyan komoly elszánással, hogy az em-
bernek az az érzése támad: ezután már nem jöhet más, csak az
utolsó ítélet. Orosz pravoszláv egyházi zene harsog. A sötét
templomfalak ferdén megdöntve, kísértetiesen, valószerûtlenül
merednek felénk. A falak mélyedéseiben hátulról megvilágított
Krisztus-arcok ikonjai. Mária vagy a gyermek sehol – minden-
honnan férfiarcok néznek ránk.

Esküvôi szertartáson vagyunk egy orosz ortodox templomban.
Gongütésre megjelenik az ifjú pár és mögöttük két fehér ruhás
ember, akik kis aranykoronákat tartanak a mátkapár feje fölé. Az
egész mint valami kísértetjárás, a násznép jön-megy, elôbukkan
és eltûnik a zegzugos falak között. Az egyik pillanatban még ott a
vôlegény, a másikban már se híre, se hamva. Kísérôje a levegôbe

tartja a koronát. Végül a szigorú pap elôrángatja a megszeppent
vôlegényt egy mélyedésbôl, és megtörténik, aminek meg kell tör-
ténnie. Már csak a csók van hátra. Elképedek, és kicsit elbizony-
talanodom: ez tényleg Gogol Háztûznézôje lenne? Hiszen ebben
a darabban bármi elképzelhetô, egy dolgot kivéve: az esküvôt.
A magas férfi megcsókolja párját, és a szemébe néz, de nem
menyasszonya arcát látja, hanem Sztyepanét, a szolgájáét. Felüvölt.

Az álom-elôjáték kifacsart valóságában horrorként és paró-
diaként, a freudi álomelméletet beágyazva minden benne van,
amirôl a darab szól: a felnövés képtelensége, a házasságtól való
rettegés, a kötelesség kényszere, a természet rendje elôtti meghaj-
lás vagy a komikus ellenállás. Podkoljoszin (Cornel Scripcaru)
magas, jóképû, harmincas évei végén járó, bizonytalankodó, ál-
modozó férfi – olyan, mint egy kisgyerek. Házasságközvetítôt
sem azért fogad, hogy valóban megtalálja élete párját, csak hogy
ábrándozzon, merengjen, könnyebben teljen az idô. Barátja,
Kocskarjov, akit a kerítônô már – nem kis szomorúságára – ki-
házasított, pontosan tudja, mi az élet rendje. Ha már ô nôs – és
ezen nem lehet segíteni –, ne ússza meg más se. Ô az álom szigorú
és merev papja, a valóságban pedig egy alacsony, izgága ember, int-
rikus-kerítô, aki célja elérése érdekében igen gazdag színészi ská-
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Esküvô, esküvô nélkül
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lát vonultat fel a szidalmazástól a könyörgésig. Sír-rí, letérdel,
hisztériázik, toporzékol, gondolkodik, szervez. Játszik, de játé-
kán érzôdik az ôszinte jó szándék, túlbuzgó ügyködésében igazi
szeretet van. A Kocskarjovot alakító keménykalapos Razvan Vasi-
lescu alacsony izgágasága és Cornel Scripcaru szálfa termete és

bizonytalan lomhasága a helyzetkomikum magától értetôdô for-
rása. Stan és Pan. A hosszú Podkoljoszin egy kanapén heverészve
megmakacsolja magát, és esze ágában sincs barátja unszolására
meglátogatni (legalább egyszer megszemlélni) a hôn áhított
menyasszonyt. Kocskarjov rákucorodik Podkoljoszin hasára. Ké-
nyelmesen elhelyezkedik, és onnan szövegel neki tovább, arról
hadarva, hogy milyen szépeket is mondanak az embernek ezek a
fehér kacsójú menyasszonyok már akár az elsô hónap után is.
Miket ki nem találnak! Kedvesem, bogaram, tubicám… 

Alapvetôen játékos, hülyéskedôs, szabad bohózati forma jel-
lemzi az elôadást, ám az álomjelenet misztikus rejtelmessége és
valószerûtlen fantáziavilága, stilizáltabb nyelve is vissza-vissza-
köszön. Az elôadás világában a lehetô legtermészetesebb módon
olvadnak egymásba a valóságos és a képzeletbeli események, il-
letve a különbözô stílusok.

Amikor a menyasszonyjelölt ábrándjaiba merülve azon töp-
reng, hogyan választhatná ki a megfelelô vôlegényt, és gondolat-
ban végigzongorázza a jelölteket (egyiktôl sem akarva megválni),
a kérôk (csupa igazi vígjátéki figura) sorra megjelennek a színen,
és különbözô, a karakterükhöz passzoló hangszeren szerenádot
adnak szívük választottjának. Az udvariaskodó, modoros, nyesz-
lett fiú, akinek a legfontosabb a világon, hogy a menyasszonya
tudjon franciául (bár ô maga egy kukkot sem beszél ezen a nyel-
ven), gitárját pengeti, a hatalmas és testes, kicsit már öregecske
gondnok harmonikázik, a tengerészkapitány régi egyenruhájá-
ban üti a cintányért, Podkoljoszin pedig égô tekintettel furulyál.
Így áll össze szerenáddá a kérôk hamis összhangzata. 

Vígjátéki szituációk sorjáznak, csészék röpködnek, almafalat-
kák tûnnek el rejtélyes módon a szolgálói szájakban, nagy zabá-
lások, kitömött mellek, rámenôs kérôk, agyoncsavart, egészen a
végsôkig feszített kínos jelenetek. Általában azok az erôsebb ré-
szek, amelyek nem a verbális humoron, hanem a helyzetkomiku-
mon és a látványból fakadó abszurditáson alapulnak, és a szö-
vegtôl elrugaszkodott, a szöveggel párbeszédben lévô fantázia já-
téka által születnek meg. Sûrû és pergôs az elôadás – amikor
néha egy kicsit leül, jó szívvel megbocsátjuk –, ha az embert el-
kapja a gépszíj, nincs menekvés. A közönség nagy része végigrö-
högi a három órát, bele-beletapsolnak. Pontosan kivitelezett víg-
játék, mely egyszer-egyszer felcsillant valami tragikusat is, hogy
érezzük, nem rugalmas bábokat látunk, akikrôl minden lepereg.
A tengerésztiszt, aki már kopaszodik, ám nagyon gáláns és szóra-
koztató (ráadásul hosszú élete során még Olaszországban is
járt), és akin elsô pillanatra érzôdik, hogy neki mindegy, ki, csak
nô legyen, akár az elôadás legkomikusabb figurája is lehetne. Kü-
lönösen, amikor értetlenkedve néz végig magán, kopasz fején,
pohos egyenruháján, donga mellkasán, pipaszár lábain, és cso-
dálkozik, hogy miért nem kell ô a kis menyasszonykáknak. Ez a
tizenhetedik sikertelen próbálkozása, és mindig ugyanaz törté-
nik: eleinte mintha minden simán menne… végül elküldik.
Miért? Még szerencse, hogy nincs semmi testi fogyatékossága…  

Zsevakint, a tisztet játszó Victor Rebengiuc olyan megkapó
esetlenséggel és ôszinte, de mégsem pökhendi csodálkozással
mondja el élete tragédiáját három-négy mondatban, míg végül
megadóan és magától elmegy (nem kell Kocskarjovnak külön-
bözô fortélyokkal kiebrudalnia, mint Podkoljoszin többi vetély-
társát), hogy az embernek összeszorul a gyomra. Maximálisan
együtt érzünk egy olyan figurával, akinek önismerethiányát egy
pillanattal korábban még könyörtelenül kinevettük.

De kár a fáradságért, a Podkoljoszin házasságába fektetett
rengeteg energiáért, és hiába talál egymásra végül a két fiatal, és
hiába villan föl egy pillanatra a szerelem lehetôsége. Esküvô
nincs és nem is lehet (legfeljebb ha álomban), a vôlegény az
utolsó pillanatban kiugrik az ablakon. Hosszú, fehérrel terített
esküvôi asztal, vendégsereg és egy busongva éneklô menyasz-
szony marad utána.

44 88 ■ 2 0 0 6 .  D E C E M B E R

V E N D É G J Á T É K

X X X I X .  é v f o l y a m  1 2 .  s z á m

Jelenetek a Háztûznézôbôl 
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