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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

„Már repedez a burka
S elôbújik egy durva
Lelkületû egyén
Perverz és kretén nô és férfi egybe
S ha úgy hozza a kedve ô lesz majd az én.”

(Kispál és a Borz: Ül)

Az emberi kultúra történetében sokszor interferált a tudomány és a
mûvészet, állítólag anélkül, hogy a néhai tudósok és a néhai mûvészek egy-
más munkásságának komolyabb figyelmet szenteltek volna. A korszellem,
úgymond – mi más is hozta volna össze, mondjuk, az einsteini relativitás-
elméletet az oroszországi forradalommal?

Most, ha a jó népet meglökné valaki egy nagy adag intellektuális entrópi-
ával, hogy vegyék már a korszellemet észre (szívükre azért ne), kiderülne:
az emberiséget a plazma izgatja. Tényleg, mire lehetne használni ezt a ne-
gyedik halmazállapotot? A darabban az író többször felajánlja: keretnek,
közjátéknak. A színre állítók hosszas bevezetônek használják – de ez is
több a kelleténél, ugyanis a szöveg elég magvas ahhoz, hogy megálljon a há-
rom halmazállapotban, ami pillanatnyilag, ha szûken is, elégnek tûnik.

Mert ez az ektoplazma (amint Garaczi László elôszavával a figurák ér-
telmezésében segíti a színháziakat) talán azonos lehet azzal a fura dolog-
gal, ami a XX. század elején divatos, túlvilágiakkal érintkezô médiumok
száján türemkedett ki – ahogy az korabeli fekete-fehér fotókon látható is.
Mindez az elsô rácsodálkozást, esetleg rövid töprengést leszámítva infor-
mációt alig tartalmaz – akár a vérplazma alakos elemek nélkül. Érdekte-
len, hogy egy-egy figura – hüpp-hüpp-hüpp, barbatrükk – mibôl vétetik,
isából-e vagy plazmából. Az sokkal érdekesebb, ahogy egy kereskedelmi
rádió pénzen tartott marhája száján kiszalad: „az apám – hogy utáltam
szegényt – egyetlen szavával sziklákat hengerített rám.” Mennyi minden
van ebben a mellékesen odalökött mondatban, ami nem plazma, de ami-
tôl mégis rezeg az ember körül a miazma!

Gula Péter rendezô a szövegre bízta magát, amely varázslatos és fordu-
latos, és nemhogy elcsalja a hétköznapok jelentéktelenségét, a mindenki
tenyerébôl homokként kipergô idôt, hanem megmutatja, hogyan hullanak
a homokszemek. Azért felesleges a hagymázas plazmázás, mert a rende-
zô megtalálta Garaczi szövegében a fennkölt és közönséges életet.

A nejlonfüggönyökkel kombinált Alfa holdbázison fehér köpenyes kuta-
tók méricskélnek a tojócsövek nyílásánál, illetve az élô barlangok bejáratá-
nál, ahol majd feltehetôen kijön a már látható ember formájú lény. Aztán
felmásznak a falban levô emelvényre, és ôk lesznek a zenekar. Amikor a
plasztikus – néha plazmatikus – dalokat kísérik egyébként, illetve a jele-
netváltásokat segítik egy-egy motívummal, mindig átlátszó lesz elôttük a
fal. A színészek mikroporttal énekelnek, nem mindig meggyôzô hangon.
Úgy tûnt pedig, a zenészek tudnak muzsikálni. Az április tizenhetedikei
elô adáson a nézôk – alighanem a rajongótábor tagjai – átlagéletkora legfel-
jebb húsz év volt, s végig azt várták, hogy kedvenceik leugorjanak végre on-
nan a fátyol mögül a színpadra, és ájulásig nyomjanak legalább egy jó rock
and rollt. Muszáj lett volna megmutatni, milyen, ha nincsenek a falba sze-
dálva, mert a zenészeknek lett volna mit hozzátenniük a darabhoz. Nem

biztos, hogy az énekes színészek
elô adása ettôl javult volna. A moz-
gásuk koordinált volt ugyan, de nem
tudták összesûríteni azt az energiát,
ami a tánchoz kell. Lejárták rend-
ben, de az élôzene adta erôt nem
tudták megélni.

A plazmalétbôl való kiszabadulás
után jobbra rádióstúdiót láthatunk
egy-egy kerek nyílással a falban, a
bal oldal néha tévévé, kórházbejá-
rattá, illetve egyéb köztérré alakul.
Hátul a falban szépen száll fel a
megvilágított plexiben a buborék,
ami beszédes hangulati elem, és
szükség esetén eljátssza a Dunát is.

A darab harsány kereskedelmi rá-
diós párosa (Mogács Dániel és Óno-
di Gábor) Mohács remix címû mû -
sorával dramaturg és narrátor egy-
ben, mint egy kellemesen skizoid
ember két fele, hol jóban vannak,
hol rosszban, miközben szembesí-
tik egymást önmagukkal. Néhány
je lenetet ôk találnak ki (esetleg Ga -
raczi), például amikor a kórházból
csecsemôjükkel hazatérô párokat
tréfálnak meg azzal, hogy a kórház
nevében telefonon kérik, vigyék
vissza tévedésbôl elcserélt újszülött-
jüket; vagy a hídra felmászó férfi
mutatványát közvetítô Pszichotévé
vezetôjét hívják fel élô adásban.
Eközben az ismert fordulatokkal és
orgánummal nyomják a sódert a
T-mobilpink falban, ám az igazi ke-
reskedelmi rádiósokkal ellentétben,
mint a világ nagy kettôseinél – so-
rolhatnánk: Don Juan és Sganarelle
vagy Bob és Bobek –, itt becsúszik
néha egy-egy elgondolkodtató mon-
dat is. Az egyik jelenetben ülnek
egy cukrászdában, és a gömbvil -
lám  ról beszélgetnek. Eközben egy
másik asztalnál látóasszony (Jan ko -
vics Anna) praktizál, kuncsaftja
(Kob licska Lôte) tétova kérdéseire a
varázsgömbben látja a választ. A da-
rab is így kerekedik igaziból és vir-
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tuálisan,  mint ahogy egymás mellé
kerül a cukrászda két asztalánál a
két gömb. A jelenetek látszólag
nem kapcsolódnak egymáshoz, de
sejthetô, hogy egy mozaik darabjai.
Bár a részek kiadnak egy egészet,
nem kell összeokoskodni, mert a
darab olyan, mint bárkinek az élete:
történik jó dolog, történik rossz,
vannak okok és okozatok – vagy
néha csak azt hisszük, hogy van-
nak, mert nem mindent lehet
ésszel felérni. A szereplôk több fi-
gurát is játszanak, s a szerepváltá-
soknak is van rendszere, titka,
mondanivalója. És ha eléggé figyel
a szövegre az ember, kiderül, mi-
lyen szépek és pontosak ezek a va-
lóság kedvéért direkt pongyola
(írásjelekkel mit sem törôdô) mon-
datok. Ilyen egyszerûen csak az mer
beszélni, akinek tényleg köze van a
saját életéhez. És Ga ra c zi nak van.
Ezek mögé a mondatok mögé hús-
vérebb színészek is elfértek volna.
A darab elején, amíg minden sze-
replô és párbeszéd típusos, egy fél
szóval vagy mozdulattal eligazítják
a nézôt. Is merôs a hallgatag, okos
nô, ahogy a körömlakkról fecsegô
butácska is. Aztán néhány ôszinte
mondattól életre kelnek az alakok.
A hallgatag okos nôrôl pontosan
tudja butácska (?) barátnôje, mit
for gat a fejében – és a színészek itt
már nem állnak a helyzet magasla-
tán. Ballának (Viola Gábor) a lányát
titokban betörésekbôl nevelô figu-
rája távolságtartónak tûnik, túl
pasztell, de amikor a Pszic ho tévé
vezetôjeként telefonon a rádiós
Fábiánnal (Ónodi Gábor) beszél, és
mindenre az a válasza – egyre cif-
rábban persze –, hogy leszopsz, ak-
kor hamar ki is fullad, csak az elsô
néhány fordulatig bírja. A jelenetek
azért pörgôsek és ütôsek, de hogy

ne legyen túl felhôtlen az egész, egyszer csak bevillan
a városból egy bô mondatba sûrített élet, hogy mit
gondol Karandás Józsefné a Rókus kórházi ágyán: azt,
hogy mindjárt vége. És hogy a magányraítéltség kéz-
zelfogható, a létbizonytalanság mindig ott lebeg, és
hiába meséljük hosszasan, mi volt, cselekmény végsô
soron nincsen.

Egy van talán, amit a világító körömlakkos lány hadart el a barátnôjének:
„mielôtt elment azt mondta szeretlek írd fel egy cetlire tedd el a táskádba ínséges
idôkre Laci szeret”.*

GARACZI LÁSZLÓ: PLAZMA (Petôfi Színház, Veszprém)

Jelmez-díszlet: Sárkány Kata. Ren de zô: Gula Péter.
Szereplôk: Mogács Dániel, Ónodi Gábor, Viola Gá bor, Jankovics Anna,
Koblicska Lôte.

* Garaczi László drámáiról lásd ugyanebben a
számban Tasnádi István tanulmányát. (A Szerk.)

BALRA: Koblicska Lôte (Bori), Viola Gábor (Balla) 
és Jankovics Anna (Réka)

LENT: „...a tojócsövek nyílásánál...“
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