
arcok és maszkok

nészek között melyik „iskola" képviselői
kerültek túlsúlyba.

Ismételnünk kell, amit korábban Nagy
András László Oedipus Rexével kapcso-
latban mondtunk: kiforrott eszközök,
illetve alkalmazásuk biztonsága nélkül
egyszerűen nem lehet közvetíteni e sajátos
drámai világokat. Marad az óvatoskodás,
valamiféle középút keresgélése
hagyomány és újítás között, mert a ki-
fejezés korlátai semmilyen irányba nem
engedik a „robbantást".

Rencz Antal rendezésének érdekes po-
zitívuma, hogy megkísérelte megoldani az
isteni beavatkozás mindig kényes
mozzanatát. A templom magas tornyáról
függőlegesen kifeszített huzalon leeresz-
tette a mennyből Apollón és Helené báb-
figuráját, majd a megafonból áradó isteni
szózat végeztével szép lassan felhúzta
őket a debreceni Nagyerdő csillagos egé-
be. Az iróniából éppen elegendő volt ah-
hoz, hogy értelmezze Euripidész deus ex
machináját.

A tanulság azonban az, hogy a szín-
padon a bábok egyelőre jobban megfe-
lelnek feladatuknak, mint az emberek.

*

A színészi teljesítményekről szándékosan
nem szóltam név szerint. Írásomból
remélhetőleg kitűnik, hogy egyes mű-
vészeket méltánytalan volna akár elma-
rasztalni, akár dicsérően kiemelni. A
görög dráma hazai felvirágoztatása - ha
egyáltalán létezik erre irányuló szándék
- nem a színészek, hanem a színházak
feladata.
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Csernus Mariann
Seneca-monológja

A várbeli Királypince boltozata, erkélye,
oszlopa és a nézők széksorával szem-közt
elhelyezett ismeretterjesztő tábla az
antikvitás hangulatát idézi, még inkább egy
múzeumét, de semmi esetre sem a
színházét. A megszokottság istenei cser-
benhagyják a nézőt, aki Csernus Mariann
monológjára várakozva már csak a si-
kamlós helyzet veszélyét érzi. Nem válik-
e Seneca pamfletje, a Ját ék az isteni

Claudius haláláró l, mesterkélt leckeművé?
Érdekli-e a mai nézőt a téma: egy fél-
hülye császár kétezer éves karikatúrája?
Egyáltalán „átjön-e" ennyi teherrel az
alakítás itt a „rivaldán", ahol meg kell
teremteni még a játéktér illúzióját is ?

Régi igazság, hogy minden előadás első
tizenöt perce a próbaidő. Ennyi idő alatt
kell becsalni a nézőt az egérfogóba. Most
azonban nincs introdukció, az egész
játékidő sem több ennél. Itt fejest

Seneca: Játék az isteni Claudius haláláról
Csernus Mariann az előadásban (lklády
László felvétele)

kell ugrani, még ha az ugrás életveszélyes
is.

Csernus már beszél, okosan, élesen és
mégis barátságosan. Érezni, hogy nem
akarja megriasztani a nézőt. Seneca
szövegét mondja, de körülfogja, kiegészíti
valamivel, s ez már az ő „néma nyelve".
Fogalmazhatjuk így is: Csernus
művészete.

Az időbeli távolság egyszeriben eltűnik.
Lendületesen, sziporkázva pereg a mind
érdekesebbé váló történet, a próza és vers
mesteri prozódiai rendszerben váltakozik.
Csernus a remek paszkvillust nem a néző
iskolai emlékeire építi fel, ő elsősorban a
jelenben élőkhöz szól. Áll a császári
palota auditóriumában, és a néző elé
varázsolja a császárt: íme, ezt avattátok
istenné!

A pillanat kényes, a játéktér máris meg-
telik tétovázással. Az eddigi finom esz-
közöket váratlanul erős színészi gesztusok
váltják fel, mintha ezekkel akarna leplezni
valamit, talán a félelmet. Persze, a szatírát
tollal írják, s ez a toll Csernus kezében
tőrré változott. Meg kell gondolni, a tőr,
amit a néhai császár torkának szegez,
mégiscsak a hatalomra szegeződik. Az új
császár még élvezettel röhög Claudius
habókosságán, dadogásán, sántaságán,
ágyba vizelésén, de mi történik, ha észbe
kap, hogy most ő ül ugyanabban a
székben ? Gyorsan néhány bók
elröppentve az új császár felé: te vagy a
Napunk, a Hajnal, mely „a homályt
szétszórja" stb.

Seneca politikai opportunizmusa Cser-
nust éppúgy a szakadék szélére taszítja,
mint a gúnyirat kétezer év előtti előadó-
ját. Itt most nem a tetszésre vagy nem-
tetszésre megy a játék, ez élethalálharc, ha
csak annyi időre is, amíg „ragyogó fény
pírja fut át szelíd arcán" a császárnak. Ez a
szelíd arc Neróé.

Már nem lehet baj, a színésznő győzött.
Bizonyítéka ennek a frissen felszökkenő
tréfás kedv, a szabadon áradó mese, s már
észre sem vesszük, hogy közben mindent
eláraszt a fröcskölő savas gúny, mely
alámossa a hatalom monumentumát.

Csernus Mariann győzött, a taps első-
sorban neki jár.
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