
a francia irodalmi és politikai nyelvet
csipkedő stílusparódiákról, arról, hogy a
prostituált alexandrinokba szedett be-
számolója Pancho City pusztulásáról a
Phaedra Theraméneszének elbeszélését
utánozza (ráadásul Párizsban a szereplő
Marie Bell modorában szavalta!), és
szövege máskor Hugóból merít, hogy a
seriff Sartre-t és Camus-t, az indiánok La
Bruyčre-t idézik, továbbá számos gunyoros
utalás történik a mai francia zsurnalisztikai
szókészlet és a köznyelv sztereotípiáira. A
fordítás, Bajomi Lázár Endre most is
elsőrangú munkája, mind-ebből, nagyon
helyesen, csak az idegen-szerűség, az
alaphangnemmel való mulatságos stiláris
kontraszt, illetve a mókás anakronizmusok
élményét menti át. (Egyébként azt a
nosztalgikus gondolatot ébresztve, hogy
bár eredeti vígjátékaink nyelvében lenne
annyi szellem, finomság, árnyalat, verbális
lelemény, mint legjobb műfordítóink
fegyvertárában.) De hogy állunk magával a
westernnel? Kelthet-e autentikus, hozzá
méltó hatást Karinthynak az a még oly zse-
niális stílusparódiája, amelynek eredetijét
az olvasó nem ismeri? Mit ért a Dana Idák
című matematikai költeményből az, aki
nem olvasta a Danaidákat?

Egy híres westernrendező vallja: négy-
száz filmjében csak lovakat cserélt, de
témát soha. Mind a négyszázat meg a többi
ezreket persze nem kell ismerni, de egy
tucattal legalább látni kellett ahhoz, hogy a
tematikai és jellemábrázolási sablonok
éppoly mély gyökereket eresszenek a
köztudatban, mint a maga közönségében a
commedia dell'arte helyzetei és típusai;
akkor, tizenharmadszorra, szívből lehetne
nevetni e klisék paródiáján. Sík Ferenc a
műsorfüzetben azt mondja: „Ifjúkori
nosztalgiákkal, romantikus élményeinkkel,
szimpatikus ha-zugságokkal csak nevetve
lehet leszámolni." Persze, igaza van.
Csakhogy hány olyan ember ül a nézőtéren,
akinek romantikus élményeit, ifjúkori
nosztalgiáit a Miriamok, Carlosok és
Sólyomszemek mitológiája hevítette?
Ilyenek legföljebb az idősebb generáció
körében akadnak, azok közül, akik a II.
világháború előtt már rendszeres
mozilátogatók voltak; 40-45 év alatt a
közönség zöme azonban csak hírből,
legföljebb egy-két, újabb évekbeli
mintapéldányból ismeri a mű-fajt, amely
azonban semmiképp sem vált benne egy
kollektív mitológia részévé; a Rúzsa
Sándorra, a tiki-takira, a Laci-macira
vonatkozó ügyes, de betétszerű utalások
sokkal elemibb hatást tesznek rá,

mint a mű bármely, igazán szerves moz-
zanata. Nyugaton a Vadnyugati szél épp-
úgy szól a széles tömegekhez, mint az ér-
telmiségi elithez; nálunk viszont legföl-
jebb az értelmiség egy része tudja, az is
inkább olvasmányaiból, miről van szó a
színpadon. A szélesebben elterjedt mai
ponyvák között western, úgy tudom,
nemigen akad, és különben is: a darab
értékeléséhez elsősorban a filmek isme-
rete szükségeltetnék.

Így aztán célt téveszt mind az obaldiai
líra, mind az obaldiai irónia; egyik sem
apellálhat kollektív élménytárhoz, illetve
nem szólíthat fel e közös „kincs" szelíd
revideálására. Mi marad? Ahogy a Dana
Idákból, hasonló esetben, csak a
halandzsa önmagában vett, asszociáció-
mentes varázsa, a ritmus s a nyelvi humor
hatna, úgy hat itt is a játékos-szellemes
nyelv, nem utolsósorban a maga
csiklandós kitételeivel - no, és hat, ez
esetben, maga az alapfokú sztori. De félő,
hogy akik e mitológia elemeivel itt
ismerkednek, azok hajlamosak rá, hogy
ezt a sztorit hagyományosan fogadják be,
és sokkal inkább átéljék, mint azt író és
előadó gárda óhajtja, a kizökkentéseket
pedig csak a bohózat, az öncélú
kacagtatás szintjén érzékeljék és fogadják
el. (Ami pedig a továbbiakban csök-
kentheti az előadás tartalmasságát és csá-
bíthat az olcsóbb megoldásokra, akár a
bohózatosság, akár esetleg a szentimen-
talizmus irányában.)

Vajon azt jelenti-e ez, hogy eszerint
nálunk a Vadnyugati szélt nem kell el-
játszani? Nehéz erre egyértelmű választ
adni. Az előadás - és ezt a második est
közönségének és reagálásainak meg-
figyelése alapján mondhatom - kellemes,
színvonalasan szórakoztató estét szerzett,
a művészek számára pedig, remélhetően,
kamatoztatható stílusgyakorlatot
biztosított; de potenciális hatásfokának
alatta maradt s nem érte el azt a relatív
katartikus erőt, amelynek révén ez a nem
túlságosan jelentős, de művészileg és
íróilag mégiscsak igényes mű megfelelően
hangolt és Felkészült közönség számára
emlékezetessé válhat.

René de Obaldia: Vadnyugati szél (Pécsi Nemzeti
Színház)

Fordította: Bajomi Lázár Endre, rendezte: Sík
Ferenc, díszlet: Pintye Gusztáv, jelmez: Vágvölgyi
Ilona, zeneszerző: Hevesi András.

Szereplők: Mádi Szabó Gábor, Pásztor Erzsi,
Bus Kati, Somody Kálmán, Kézdy György, Bujtor
István, Vajda Márta, Holl István.
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Lady Macbeth mágiája

1.

Piszkosbarna, térdét takaró, foszladozóan
beszaggatott ruha, alatta sötétzöld
harisnya; először mégis a palástszerű,
valószínűtlen uszályban végződő, átlátszó
leplet pillantjuk meg Lady Macbethen. Ez
is zöld, a rá vetülő fénytől függően a türkiz
és a méreg játszik benne. Jön, és levelet
olvas. „Dicsőségem édes osztályosa" - írja
a diadalittas férj, akinek a győzelem
napján királyi koronát jósoltak az út
mentén előtűnő „vész-banyák"; s nem
nehéz kitalálnunk, hogy Lady Macbeth
nemcsak a dicsőségben lesz „osztályosa"

hadvezér férjének. Pedig Kovács Máriától,
aki a Miskolci Nemzeti Színház színpadán
Lady Macbethet alakítja, ugyancsak távol
áll a látványos „sejtetés". Csupán az
uszályra figyelünk, melyet
méltóságteljesen és baljóslatúan von maga
után. Egyébként van valami törékenység az
alakjában, a szerelmes asszony
törékenysége. Igaz, csak egy-egy rezdülés,
gesztus erejéig. Már felemelte arcát a
levélből. „Glamis vagy! és Cawdor! s
mindaz leszel, amit vársz!" - szakadnak fel
ajkáról a szavak, s máris hátborzongató
józansággal mérlegel: azon töpreng, nem
lesz Macbeth gyenge a tett elkövetéséhez?

A tetthez, melyet még önmaga előtt se
nevez nevén. Mégsem létezik más
alternatíva, csak a gyilkosság. Ott áll
előttünk Lady Macbeth, a felbujtó, a bűn-
társ, a legvégletesebb női gonoszság, a
számító és tántoríthatatlan vérengző. Be-
lép a hírnök, s jelenti a király váratlan
érkezését; és mintha a Lady mindezt előre
tudta volna, fekete fohász szakad fel
belőle: „Jöjj, sűrű éjszaka, s pokolfüstbe
öltözz, hogy késem vakon döfjön." Ez a
néhány perc önmagában is egy dráma: a
gyilkosság mágikus meg-neveződése,
gesztusban, szóban.

Regant és Gonerilt a Lear királyban
„több arcú" gonoszság jellemzi, bűnüknek
több árnyalata, motívuma van. Lady
Macbethnek csak egyetlenegy. Hatalmat
akar. Arról, hogy pénzre, ékszerre kell-e
neki ez a hatalom, arról, hogy kóros
vágyódást érez-e a királynéi szék után,
arról, hogy mi hajtja „karrierizmusát",
semmit sem tudunk. A shakespeare-i képlet
szélsőségesen egyszerű: a Macbethnek
egyetlen tárgya, monotémája van - mondja
Jan Kott. Ez pedig a



gyilkolás. A történelmet Shakespeare itt a
legegyszerűbb formára redukálja, egyetlen
képre és egyetlen határvonalra: egyik
oldalon azok vannak, akik ölnek, a másikon
azok, akiket ölnek. De ebben a
„legegyszerűbb formában", ebben a mitikus
túlzásban mitikus igazság is rejlik, akár egy
Aiszkhülosz-drámában. A legszörnyűbb
emberi bűn, az örök bűn hátborzongató
felnagyítása; azt is mond-hatnánk, az

auschwitzi tapasztalat, a fentebb idézett
lengyel esszéista szavaival.

Látomás és ördögűzés ez Kovács Mária
játékában. A gyilkosság mágiája.
Szertartás, mely naturalista happening-be
torkollik. A világ legnaturalistább és
legkövetkezetesebb happeningjébe: vér-
fürdőbe. Kúszik, száll és oson valószí-
nűtlen uszálya, a színész együtt lélegzik a
ruhával. Mégsem a kosztüm, a szín-padi
kellékek, a külső eszközök, sőt még csak
nem is a figura gesztusban, reakciókban
megformált külsőleges akciói

celebrálják ezt a happeninget. Kovács
Mária lemond róla, hogy „lélektani moti-
vációval" készítse elő azt, amit a Shakes-
peare-tudorok a dráma legnagyobb
fogyatékosságának éreznek: a Lady ex-
ponálatlan őrülési jelenetét. Vállalja a

shakespeare-i mitikus túlzást és igazságot,
a gyilkosság archetipikus képletét, a
felbujtást és a véres tőrt, külső színészi
eszközei inkább „elfedik", ellenpontozzák
ezt. Az ő Lady-je látszólag ember.
Udvarias gesztusai vannak áldozataival
szemben; egy-egy sziszegő hangja, néhány
pillanatnyi ijesztő csöndje, szemének egy-
egy szikrája jelzi csak, ami e mögött az
életszerű máz mögött rejlik. S egyszerre
megértjük, hogy a valóság épp a
valószerűtlen, és a valószerű csak játék. A
kárhozottak logikája vezérli, s a pillanat,
amikor meginog, amikor közös bűnük
felőrli Macbethtel való kapcsolatát, a
pillanat, melyben ez a lánc, az őrületet
jelenti számára.

Lady Macbeth az „auschwitzi tapasztalat"

ősképe. Minden víziószerűsége ellenére,
vagy épp ezáltal, iszonyúan é
lebilincselően naturális. Kovács Mária nem
„szuggerál", nem akar hatalmába keríteni;
odaadja magát e fekete mágiának,
megtestesíti a mítoszt. A kárhozat papnője.
Gonoszsága bevilágítja a szín-padot, a
macbethi álmatlan éjszakát, melyben senki
nem tud többé elaludni,
melyben a fáklyákat is kioltják. Ki lát-
hatja, honnan ered ez a különleges, belső
fényforrás a színészben? Ki lesheti cl az
őrülési jelenet visszafogott, pontos
gesztusművészetének belső partitúráját? S
hogy kottázhatnánk le azt a lelki-
gesztusbeli modulációt, mely minden ku-
lisszahang nélkül „behozza" a színpadra a
kuvikot, azt a lebbenését, mely a világ
legszürkébb hajnalát megidézi, azt a szki-
zofréniát, melyről bilincsszerűen egymás-
ra szorított csuklói vallanak?

Kovács Mária (Lady Macbeth) és Paláncz Ferenc (Macbeth). Shakespeare drámája a Miskolci Nemzeti Színházban (Klein József felv. )



2.

Gyarmathy Ágnes stilizált színpadképében
visszatérő motívum a növényi formák
alkalmazása. Csupasz gallyak és korhadt
fatörzsek fonódnak a színpadon; a
boszorkányok hozzátartoznak a tájhoz,
ugyanabból az anyagból vannak, mint a
világ, s jóslatuk szerint életre kel az erdő,
mely Macbeth pusztulását jelzi. Gyarmathy
nem enged a látványosság csábításának,
rendszerint egyetlen elem jelzi a színt,
mindig ökonomikusan és jól funkcionálva.
Állandó homály uralja a színpadot, az az éj,
melyben állandóan az alvásról és az álomról
beszél-nek, de amelyben Macbeth
meggyilkolta az álmot. Az „auschwitzi
tapasztalat" mitikus ősképe ez a dráma,
mondtuk fentebb, melyben maga a
természet is meg-romlott. Gyarmathy érti
Shakespeare rejtett instrukcióit a föld
lázbeteg rengéséről, az éjszakában
visszhangzó halálos sikolyokról, a
karámjaikból kitörő lovakról, s érti a
macbethi lidérc ijesztő képhalmozását is,
melyben az emberi sorsok és gyilkosságok
végzetes egymás ba fonódását már nem
lehet szétválasztani. A színpadkép azonban
véletlenül sem kívánja ezt illusztrálni, még
jelzés-szerűen sem; atmoszférát teremt az
emberi bűn e történelmi színjátékához.

A Macbeth alighanem Shakespeare
legsötétebb tónusú drámája, s a fentiekből
talán úgy tűnhet, hogy a miskolci előadás
különösen komor színekben ját-szik.
Csakhogy Nyilassy Judit rendezése
felismeri a Macbeth nagy paradoxonát: a
bűn megidézése, az az út, melyet Lady
Macbeth tesz meg a tétovázás nélküli
gyilkosságtól az őrületig, vagy Macbeth a
hamleti töprengéstől a lelkifurdalás teljes
elvesztéséig, az a shakespeare-i fogantatású
fekete mágia, melyről Kovács Mária
alakításával kapcsolatban írtunk, a
gyilkosságnak ez az aiszkhüloszi bac-
chanáliája, nem a bűnért van, hanem a bűn
ellen. A rendezés legfőbb érdeme épp az,
hogy vállalni tudta ezt a bűnt és bűnöst
nevén nevező víziót, ezt az ördögűzést;
finom érzékkel emelve ki a shakespeare-i
látomásból azokat a csomópontokat, melyek
a gyilkossággá re-dukálódó történelemben
is az ember emberségéről vallanak. Így lesz
a humánum jelképévé a Ladyn és
Macbethen beteljesülő végzet: az őrület és a
halál. De már e végzetszerű ítélet előtt is:
ezért pislákol Macbeth gyengeségében a
lelki-ismeret lassan kialvó lámpása, s ezért
kellene igazi tragikus nagysággá nőnie a
dráma végére az ész nélkül gyilkoló

Macbethnek; de ennek megformálásával
Paláncz Ferenc már adósunk marad.

Egyébként pedig nagy elhitető erő,
érzelmi töltés és tudatos szerepépítés jel-
lemzi Macbeth-alakítását. Ez a Macbeth,
szemben a Lady mágikus gonoszságával,
sosem tud egészen elvetemült lenni. Reá-
lisabb és emberibb, gyötrődése lélekta-
nilag motiváltabb. Könnyebb megérte-
nünk, mint a Ladyt; csak éppen gonosz-
sága nem világít úgy, mint azé.

3.
Színpadi varázslatról sokszor, sokféle
értelemben beszélünk. Az író néhány
bravúros cselekményfordulattal ugyan-úgy
érthet a varázslathoz, mint a reflektorokat
mozgató ügyes világosító, a maszkmester
vagy a színházi szabó. A rendező
elkápráztathat trükkjeivel, a tervező a
szcenikai látványossággal, a színész
klaunkodásával vagy illúzióteremtő
képességével. Megvan a maga varázsa a
színpadon egy-egy pillanatnak, s vannak
„észrevétlen" varázslatok, melyek csak
akkor rajzolódnak ki bennünk, amikor
visszatekintünk az előadásra.

A miskolci Macbethből Lady Macbeth
mágiájára emlékezünk. Ez a mágia nem
bűvészmutatvány. Kovács Mária megállítja
a percet a színpadon, elnémítja az
influenzás, köhögő nézőteret, beavat egy
hátborzongató mítoszba, akarjuk-e, vagy
nem, magával visz a pokol tornácára,
megmutatja a történelem véres komédiáját,
tőrrel a kezében életre kelti a shakespeare-
i nagy színi mutatványt, azt a halálgyár
happeninget, melyben a gyilkosság, az
öldöklés - fohász lesz. Ebben a macbethi
kavalkádban a bűn lehető
legszélsőségesebb megjelenítése vall a
legtisztábban arról, hogy a történelem
mégsem csak véres komédia, s főként: nem
szabad, hogy azzá váljon; hogy az ember
mégsem veszítheti el emberségét, mert ha
elveszíti, képtelen elviselni a szerepet,
amit magamagának jelölt ki, a világot,
melyet magamagának teremtett.

Shakespeare: Macbeth (Miskolci Nemzeti Szín-
ház) Fordította: Szabó Lőrinc, rendezte: Nyilassy
Judit, díszlet és jelmez: Gyarmathy Ágnes.

Szereplők: Somló Ferenc, Markaly Gábor, ifj.
Somló Ferenc, Paláncz Ferenc, Kovács Mária,
Füzessy Ottó, Virágh Ilona, Gyarmathy Ferenc,
Kulcsár Imre, Környei Oszkár, Dariday Róbert,
Szili János, Győrváry János, Vajda László, Lenkey
Edit, Komáromy Éva, Zoltán Sára, Kopetty Lia,
Antal Anetta, Far-kas Endre, Szilágyi Lajos,
Kautzky Ervin, Márffy Vera, Fehér Tibor, Hidvégi
Elek, Ungár Pálma, Győri Ernő, Bánó Pál,
Kanalas László, Szabados Ambrus, Kendeffy
Gyula, Ónody László.

Szabó Ildikó mint Mása a kaposvári Sirály-elő-
adásban (Balogh József felv.)

SAÁD KATALIN

Mása belső arca

Hol rejlik Mása tragédiája? Jár-kel a
színpadon, a sötét háttér élő jelképeként, s
különösen érvényes ez a Zsámbéki Gábor
rendezte Sirály-előadásra, hisz Zsámbéki
színpadát a sötét kontúrok jellemzik; jár-
kel a színen, s hajlamosak lennénk azt
hinni, pusztán a színpadi hangulatkeltésért,
mintegy a játék atmoszférájának
megteremtéséért. De Szabó Ildikó jövés-
menése lenyűgöz, magára vonja
tekintetünket.

Mása, a jószágigazgató lánya, Csehov
Sirályában - karakterszerep. „Tubákot szív
és vodkát iszik . . . Mindig feketében jár" -
jellemzi a darabbeli író, Trigorin. S Mása
gesztusait tulajdonképpen nem is nehéz
megtalálni, a jó ösztönű színész számára
maguktól adódnak; de épp e kínálkozó,
külsőleges karakterjegyek rejtik magukban
a legfőbb veszélyt. Ha túlzottan
megragadják a színész fantáziáját, úgy
Mása valóban csak illusztratív figura lesz
az előadásban, különcsége mögött eltűnik
az élet. A nagy lehetőség pedig Mása éltető
nedveinek, tragédiájának színészi
megtalálásában rejlik. A Kaposvári Csiky
Gergely Szín-ház előadásában Szabó Ildikó
ezzel ajándékoz meg.

Mása tragédiája az illúziók világában
kezdődik. Ez a „talaja". Vagyis épp talaj-
talanságának felismerése lesz a tragédia.
„Életét egy maga teremtette, dekadens
regény szereplőjeként éli" - jellemzi a
műsorfüzetben maga a rendező a színpadi
figurát, s Szabó Ildikó a színpadon felépíti
maga körül ezt a „dekadens regényt".
Megmutatja, milyennek látszik e
gyászruhába bújt lány reménytelen re-
ménysége, türelmetlen rezignációja.
Hosszú, férfias lépések, megvetést sugár-


