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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

F. Viktor (Rába Roland) nem túl rokonszenves fi-
gura.  Kénye-kedve szerint ugráltatja a körülötte lévô-
ket – kiparancsolja a konténerben lakó családtagokat,
szívatja Natasa (Stork Natasa) nevû asszisztens-ope-
ratôrét, és unottan utasítja a jelentkezôket: most sírj,
most nevess, most ezt csináld, most azt csináld, így
csináld, úgy csináld! Ez a munkája. Ahogy valamelyik
monológjában kifejti, a film nem más, mint önké-
nyes emberteremtés. Egyik „teremtménye” azonban
– nevezzük ôt Fiúnak (Frecska Rudolf) – ellene sze-
gül az instrukcióknak, s a mókás szereplôválogatás
szinte klasszikus sorstragédiába torkollik. Kiderül,
hogy a Fiú F. Viktor és a konténertulajdonos Viktória
(Monori Lili) évtizeddel korábbi kapcsolatának vad-
hajtása, akit anyja intézetbe dugott, most azonban

elégtételt vesz rákényszerített sorsáért. Kevés konkrét
motivációt tudunk meg – nem mintha hiányozna –,
csak a lényeg marad. A Fiú megöli apját, anyja jelen-
legi élettársát, Argyelán Pétert (Derzsi János) és an-
nak lányát, Tündét. Anyját nem öli meg, mégis mint-
ha élettelenül maradna végül valahol. Egyedül Magda
(Mezei Kinga) menekül meg, ô Viktória segítsége,
együtt viszik a konténer szegényes büféjét, s a család-
dal is lakik. Iránta érez a Fiú valami szerelemszerût,
bár baljós a románc: a Fiú kedveskedésének szánt, de
visszautasíthatatlan cukros befôttdarabjait riadtan
tömi magába a Magdi nevû állatka. Kevés szó esik, az
állatka kirohan: így zajlik az udvarlás errefelé.

A történetnél is érdekesebb a szereplôk aktívan kín-
lódó belsô élete. Mundruczó Kornél és Bíró Yvette ré-
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Frankenstein-terv szimpla aktualizálás helyett rafináltabb utat keres a „szörny” felé. Mary Shelley
1818-as regényének általam ismert (kizárólag filmes) feldolgozásaiban a Victor Frankenstein nevû

felelôtlen tudós és fércelt arcú szörnyetege közti morális hajsza többé-kevésbe tartja magát az eredeti
keretekhez. Mundruczó Kornél alkotása viszont szakít ezzel a hagyománnyal, és a sötétbe borult Orczy-
kert fái alatt megbújó lakókonténerben egy éppen castingot tartó filmrendezôvel indít.
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tegnyelvi dialógusai teli vannak improvizatív fordula-
tokkal és hallgatásokkal. Nehézkes érzelmek buknak
elô, fojtott indulatok törnek ki. Ennek megfelelôen
nem a színészek játéka, hanem a lényük kerül elôtér-
be. Ha úgy tetszik: a színészi jelenlét nem virtuóz,
hanem zsigeri; az alakításoknak pedig nem esztéti-
kai, hanem dokumentáló céljuk van. Nagyon fontos
momentumot kap el a casting egyik epizódja. A ren-
dezô arra kéri a Fiút, hogy sírjon, de Frecska Rudolf
csak néz vissza szomorú, komor pillantással. A ren-
dezô megismétli az utasítást, mire a Fiú vakkant: már
sír. És csakugyan a Fiú egész lénye zokog, sugárzik
belôle valami vad, fájdalommal teli, de teljességgel
közömbös világ: szörnyû tetteinek felbujtója és igazo-
lása. Monori Lili riasztó látleletet ad egy mai Médeia
és Iokaszté kevercsérôl: kegyetlen és fásult anyaként
és szeretôként egyaránt. Dokumentumokat gyûjt há-
rom képernyô is. Szenvtelenül mutatják a konténer
szobáiban zajló történéseket és a gyilkos pillanatokat
rögzítô kézikamera képeit. Hasonló hidegséggel nar-
rálja Spolarics Andrea feszes Nyomozója is az ese-
ményeket jegyzôkönyvízû kommentárjaival. Zsigeri
hatásvadászat mindez, valahol Brecht és Lars von
Trier világának környékén. Moralizálás és gátlástalan
sokkolás, egy könyörtelen és nyugtalanító realitás elô -
citálása, olyasféle, mint szagoltatni az aluljárókban
élô hajléktalanokat. Ágh Márton díszlete, jelmezei,
kellékei a klausztrofób és zavaros konténer-miliôt

végleg a naturálisig repítik. Gyûrött pokrócok az
ágyakon, tucat faliórák, plasztik szentkép a józsefvá-
rosi piacról, színesen világító bizbasz, barackbefôtt,
üdítôspalackok, egy rakomány mosópor. Csupa-csu-
pa vacak és limlom, rosszul öltözött vagy divatosnak
gondolt, de ócska ruhás emberek tárgyai: nyomorult,
groteszk sorsok rengetege.

Életek rajzolódnak ki, de nem a nézô számára is-
merôsen, hanem gyomorforgató egzotikumként.
Döbbent rettenettel kukkoljuk, hogyan élik rájuk
kényszerített sorsukat a mai frankensteinek mai ször-
nyei. Elôttünk egy saját zárványaiban tengôdô társa-
dalmi osztály, amelynek nincs hozzáférése a jobb
körülményekhez, jó iskolákhoz, jó állásokhoz. Volta -
képpen még kínlódása is állandó presszió alatt áll,
most a Józsefvárosban éppen a Corvin–Szigony-pro-
jektnek álcázott kiszorítósdi folyik. Városfejlesztési
paradoxon: akar-e roma, drogos vagy intézetben ne-
velkedett szomszédot a felújított bérházba települô
adófizetô állampolgár?

Az elôadás pontosan tapintja ki azt az értelmiségi
rácsodálkozással vegyes félelmet, amivel mi, a szín-
házba járó (és többséget képviselô) középosztály vi-
szonyulunk ehhez a világhoz. Amikor meglátjuk a
konténer ablakán át az ételosztásra érkezett szegény
asszonyokat, valami kellemetlen csap meg minket.
Amikor Derzsi Argyelán Pétere a lánya halála után,
minden elôkészítés nélkül széttép, szétver két széket,
szinte sokkban ül a nézôtér. Látjuk az alakokat, de
nem látunk bele az agyakba. Ha úgy tetszik, a ma-
gunk, a többség teremtményeit látjuk, akik miattunk
vagy a mi ellenünkben lettek deviáns és bizarr látvá-
nyossággá. S persze mi nem akartuk ezt, de azért leg -
inkább tudomást se vennénk errôl a világról, ha nem
tartana állandó terror alatt bennünket problémái sok-
rétûségével, megoldhatatlanságával, no és persze erô-
szakosságával. Rettegünk bizonyos utcákban, tereken,
félünk bizonyos szomszédoktól, mert nem értjük en-
nek a másfajta létnek a belsô mozgatórugóit és hely-
zeteit. Amikor az elôadás végén a Fiú leakasztott a
konténer mobil ruhatárából pár kabátot, és némi arro-
ganciával kérdezte a közönségtôl, melyik kié, egy ide-
ig senki nem jelentkezett. Nem figyelmetlenségbôl. 

FRANKENSTEIN-TERV
(Bárka – Mobilbox Konténer Színház)
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