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noctis intézményétôl nem sokat re-
mélhet. De Kamarás grófja nem is
mutatkozik ádáz nôfalónak).

A nevettetésre igen, elgondol-
kodtatásra nem képes Figaro jobb
jeleneteibe Anger mindig beleüti
az orrát: ô a vígszínházi újdonság.
Amúgy a szabálytalan blende mód-
jára szét- és összecsúszó, függönyt
helyettesítô hatalmas lemezek
mögött jobbára érdektelen a kép,
Eszenyi nem fotografál semmi kü-
lönöset.

PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS: 
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Világítás: Komoróczky Gábor. Rendezô: Eszenyi Enikô.
Szereplôk: Kamarás Iván, Hegyi Barbara, Anger Zsolt, Danis Lídia, Varju
Kálmán, Pap Vera, Iglódi István, Fesztbaum Béla, Reviczky Gábor,
Tornyi Ildikó, Pindroch Csaba, Viszt Attila, Kovács Martina, Orth Péter e.
h., Lázók Mátyás e. h.    

zgatott nôvérkék jegyzetelnek.
Majd egy pszichiáter érkezik a

színre, s felkéri Brenner doktort
elô adásának megtartására. Vagyis
elôadást látunk az elôadásban.
Mindezt egy dokumentumdráma
kereteként. A fôszereplôk közt pe-
dig egy civil pszichiáter, aki azon-
ban önmaga helyett szerepet ját-
szik. Alig fut le néhány perc a be-
mutatóból, s már sejteni lehet,
hogy itt komoly bajok lesznek.
Lesznek is.

Csáth Géza sokáig csak kevesek
elôtt ismert életmûve az utóbbi két-
három évtizedben szélesebb kör-
ben is népszerûvé vált. Az irodalmi
értéken túl ebben alighanem jelen-
tôs szerepe van a novellák extrém
tematikájának, a testi-lelki borzal-
mak szuggesztív megjelenítésé-
nek, de minden bizonnyal a Csáth
személyéhez kötôdô, polgárbor-
zasztó életrajzi elemeknek (gyil-
kosság, ópium, ôrület határán tán-
coló zsenialitás) is. Írók, rendezôk
nehezen állnak ellen a csábításnak,
hogy a társmûvészetek eszközeivel
is feldolgozzák az életmû darabjait
– majd’ mindig az író életéhez,
személyiségéhez kötôdô tényeket
és mítoszokat is vegyítve az alko-

tásba (ez alól talán csak Molnár György nyolcvanas években készült tévé-
filmje – talán máig a legérdekesebb és legautentikusabb Csáth-adaptáció
– jelentett kivételt). Az orvos végzettségû Sárosi István például drámát is
írt a témából – az erôtlen anyag bágyadt pécsi elôadása elmosódottan él
bennem. E mû címével is idézte Csáth sokat emlegetett kijelentését a
„húszmilliomodik évrôl”, vagyis az ópium tudattágító hatásáról. A film-
adaptációk pedig az utóbbi években szaporodtak: elôbb András Ferenc ké-
szített kisfilmet a kábítószerfüggô doktor életének egy szeletébôl, mely ál-
lítólag csupán része lett volna egy tervezett nagyjátékfilmnek – az ered-
ményt látva örülhettünk, hogy a terv csak terv maradt. S már csak hely
hiányában is tartózkodnék attól, hogy hosszasabban morfondírozzak
azon, vajon Szász János minden ízében kidolgozott, gyönyörûen fényké-
pezett, egészen remek színészekkel forgatott filmjét miért is éreztem vég-
telenül sterilnek és unalmasnak. Mindez arra figyelmeztet, hogy a mítosz
és az extremitás önmagában nem garancia a sikerre: ha Csáthon és a
Csáth-mûveken keresztül nem sikerül valami ópiumon túlit, az érzelmi és
szexuális kiszolgáltatottságról általánosabb érvényût, a zseni–ôrült-para-
doxon közhelyein túllépôt mondani, könnyen érdektelenségbe fulladhat
az adaptáció.

A fenti eszmefuttatás azonban csaknem érvényét és értelmét veszti a
Nemzeti Színházban frissen bemutatott, A varázsló kertje címû elôadás
láttán. Merthogy az író-rendezô, az elôadásban színészként és zenészként
is közremûködô Elek Szilvia nem a csáthi életmû mélységeinek feltárásá-
val, annak továbbgondolásával marad adós, hanem az alapvetô szakmai
tudással. Maga a Csáth-mûvekbôl, Kosztolányi-versekbôl és más idézetek-
bôl, hivatalos dokumentumokból összeollózott, néhány szerencsétlen dia-
lógussal feltöltött szöveg eleve csak akkor állhatna meg a maga lábán, ha
rendkívül erôs, a szövegkönyvet csupán nyersanyagként használó rende-
zôi vízió mûködtetné. Ám vízió, ha van is, nem mûködik: csupa megvála-
szolatlan és megválaszolhatatlan kérdés az elôadás. Mit keres itt G. kis-
asszony – vagyis az Egy elmebeteg nô naplójának cserepei –, ha a szimplán
hisztérikus, nimfomániás idiótának tûnô lánynak semmi köze a doktor-
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hoz? Miért kell színre rángatni Kosztolányit, ha a két
eltérô magatartásforma, mûvészi pálya konfliktusának
megidézésére még csak kísérlet sem történik?
Egyáltalán: hogyan lehetséges az, hogy az elôadás más-
fél órája alatt semmilyen színpadi konfliktust nem lá-
tunk, s még a legdrámaibb eseményekrôl is csak mo-
nológokból értesülünk? Ha változnak az idôsíkok, ho-
gyan lehetséges az, hogy a szereplôk mindig ugyanazt
az arcukat mutatják? Mit keres ebben a földhözragadt
történetben Hügieia? Hogyan képzelhetô el, hogy a
színpadi jelenlét, megszólalás alapjait nem ismerô ci-
vil pszichiátert (aki nyilvánvalóan szakmájának kitûnô
ismerôje) színpadra rángassák csak azért, mert az el-
játszandó szerep egy pszichiáteré? (Ilyesmire egyetlen
sikerült példát tudok: Szabó Rékáék Véletlen címû elô-
adását, ám az ott felléptetett, kitûnô elôadói képessé-
gekkel rendelkezô matematikus nem matematikust
játszott, hanem a maga nevében a saját elôadását mu-
tatta be a színpadon).

És akkor még nem is beszéltünk a produkció jelen-
tôs részét kitevô filmbejátszásokról. Hogy ezekért
mennyiben felel a rendezô, s mennyiben a színlapon
operatôrként feltüntetett Csabai Attila, nem tudom.
Mindenesetre annyi látszik belôlük, hogy alkotójuk
alaposan tanulmányozta Huszárik Zoltán életmûvét,
majd roppant kevés fantáziával igyekezett alkotásainak
motívumait megidézni. Amikor pedig ezek a motívu-
mok is eltûnnek, s hosszasan nézhetjük például Csáth
futását a mezôn, a filmetûd már-már komikus hatást
kelt. Ilyen körülmények között roppant hálátlan fel-
adat a színészi alakításokat elemezgetni, hiszen elkép-
zelhetô, mennyi segítséget kaptak az ifjú aktorok a sze-
repek felépítéséhez. Mindenesetre Miklós Marcell ere-
jébôl annyira futja, hogy révült tekintettel meredjen
ránk, s elejétôl a végéig ugyanabban az egzaltáltnak
szánt tónusban ejtse ki a szavakat, míg Bródy Norbert
olyannyira elegáns, derûs Kosztolányi, mintha mind-
végig egy kellemes felolvasóesten tartózkodna. A sze-
replôk karát a színház négy ifjú stúdiósa egészíti ki,

akik közül Eke Angélának jut az a kevéssé hálás fel-
adat, hogy G. kisasszony sikolyainak és vergôdéseinek
testet adjon. Szerepel még az elôadásban maga Elek
Szilvia, megszámlálhatatlan, ám szerencsére többnyi-
re néma szerepben. Ez abban azért nem akadályozza
meg, hogy a tapsrendnél csaknem középre ne rendez-
ze magát – nem kell túl sok rosszindulat ahhoz, hogy
ezt tekintsük az elôadás egyetlen professzionális ren-
dezôi gesztusának.

Nem állítom, hogy még soha nem láttam hasonló
bemutatót – de azokat a struktúra leginkább periferiá-
lis pontjain, elrejtett pincékben, zugokban volt alkal-
mam megtekinteni. Ezeket legalább mentette valame-
lyest a kísérletezés szándéka; elvégre mindenkinek el
kell kezdenie valahol színházat csinálni, míg kiderül-
het: alkalmas-e a pályára vagy sem. Ez a „valahol”
azonban mégsem lehet a Nemzeti Színház Kaszás
Attiláról elnevezett stúdiója. A Nemzetinek feladata
persze a kívülrôl érkezô, formabontóan izgalmas tö-
rekvések felkarolása, ám az is, hogy az izgalmas, ki-
forratlan tehetséget el tudja választani a puszta dilet-
tantizmustól. A legdöbbenetesebb mégis az, hogy a
produkció színlapján Jordán Tamás mint társrendezô
szerepel. Csak reménykedni tudok abban, hogy ez
nem fedi a valóságot.

ELEK SZILVIA: A VARÁZSLÓ KERTJE
(Nemzeti Színház, Kaszás Attila Terem)

Zene: Csáth Géza. Díszlet, látvány, jelmez: Vladár
Csaba. Videó- és filmtechnika, operatôr: Csabai
Attila. A rendezôk munkatársa: Bencze Zsuzsa.
Rendezô: Jordán Tamás, Elek Szilvia.
Szereplôk: Miklós Marcell, Bródy Norbert, Elek
Szilvia, Eke Angéla, dr. Danics Zoltán, Csuja Fanny,
Kis-Várday Juli, Páder Petra.
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