
Nem tűnt erőltetettnek a színház részéről
kapcsolatot keresni a két darab között, abból
kiindulva, hogy mindkettő időszerű és
jellemző karakterekről, szituációkról szól.
Bár ez így túl általános, mégis indokolható a
Suksin- és az Ajtmatov-mű bemutatása egy
estén, azzal, hogy ami örök emberi
tulajdonság - pro vagy kontra -, az mindig
figyelmet érdemel. A színpadra állítás
megmutatta a darabok erényeit, de a
megvalósítás nem mindig aknázta ki az
eredeti művek nyújtotta lehetőségeket.

A 7 első vadászat című darabban a már
említett gondolatokon túl nyomatékosan
jelen van, fizikai és szellemi téren egyaránt, a
továbbéltetés és az önfeláldozás generációs
jellege. Az idősebb nemzedék pusztulása
önpusztításnak tűnik a gyerek szemében,
nem érzi az első pillanatban, hogy tovább
élnek benne szerettei, tanítói, s csak
öntudatlanul, lassan eszmél rá, hogy haláluk
után is tanácsaikkal, tapasztalataikkal kísérik
haza, adják viszsza életét.

Suksin darabja pellengérre állít egy minden
társadalmi berendezkedésben új-ra és újra
felbukkanó típust, a harácsoló, pénzimádó,
gátlástalan szélhámost, az „energikus
embert", aki könnyen képes saját képmására
formálni másokat. Veszélyességüket nem
kisebbíti, hogy az író a humort választotta
fegyverül ellenük. Jó lenne, ha a modern kor
társa-dalmának embere Ajtmatov és nem
Suksin hőseihez akarna hasonlítani.

Csingiz Ajtmatov: Az első vadászat (Mikroszkóp
Színpad)

Színpadra írta: Komlós János. Rendezte: Halasi
Imre. A rendező munkatársa: Hortobágyi
György. Dramaturg: Varga Mária. Díszlet:
Langmár András. jelmez: Szekulesz Judit.
Fantáziaképek: Gink Károly. Mozgás: Regős
Pál. Hangtechnikus: Lacza István. Fővilágosító:
Szerdahelyi Róbert.

Szereplők: Baranyi László, Bessenyei Emma,
Gelecsényi Sára, Halász László, Horváth
Ottó, Várday Zoltán.

Vaszilij Suksin: Energikus emberek

Fordította: Rab Zsuzsa. Rendezte: Halasi Imre. A
rendező munkatársa: Hortobágyi György.
Dramaturg: Varga Mária. Jelmez: Szekulesz
Judit. Díszlet: Langmár András. Zene: Malek
Miklós. Maszk: Domonkos Tiborné.
Fővilágosító: Szerdahelyi Róbert. Hang és kép:
Lacza István és Szirmai József.

.Szereplők: Baranyi László, Bessenyei Emma,
Gelecsényi Sára, Halász László, Heller Tamás,
Kristóf Tibor, Sas József, Várday Zoltán.

KROÓ ANDRÁS

Amherst szépe

William Luce monodrámája a
Radnóti Miklós Színpadon

Az 1979-es decemberi bemutatók közül
William Luce: Amherst szépe című szín-darabja
látszott az egyik legizgalmasabb-nak. Több
szempontból is. Először is mindjárt tárgya
miatt. Dráma Emily Dickinson életéről -
mondja tömören az alcím, de ebben a
névben már benne visszhangzik az a
tisztelet, amellyel a XIX. század furcsa,
intuitív költőzsenije előtt adózunk,
hozzátartozik az a kulturális kíváncsiság,
amely az iroda-lomtörténet által már szentté
avatott „nagy ember" életének jár ki.
Másodszor a formáját tekintve, amely
rendhagyó: monodráma. Ha a példa egyre
kevésbé egyedi is, azért még mindig a
vállalkozás-nak kijáró tisztelettel követjük
figyelemmel az egész estét betöltő, egysze-
mélyes produkciókat. Harmadszor, bi-
zonyára sokakat felcsigázott, hogy Emily
Dickinson szerepét a kitűnő Pécsi Ildikó
alakítja. Noha egy teljes műsor fő-
szereplőjének lenni látszólag jutalomelőadás,
a valóságban legalább annyira vizsgafeladat
is, amelyet csak a legjobbak teljesíthetnek
sikeresen. Végül, William Luce nálunk
ismeretlen neve és darabjának nagy amerikai
sikere is hozzájárult ahhoz, hogy várjuk a
Radnóti Miklós Színpad új bemutatóját.

Az Amherst szépe, amely Károlyi Amy
fordításában és Bencze Zsuzsa rendezésé-
ben került színpadra, tipikus kasszadarab.
Van benne minden, ami a meghatódáshoz és
a nevetéshez kell. Az író nem törekedett arra,
hogy modelljét külön-leges pózokban,
szokatlan fényhatásokkal világítsa meg.
Tapadt az irodalom-történetből (a
valóságból) jól ismert Emily Dickinson-
képhez, amelyet találóan jellemez ez a két
lexikonmondat: „Dickinson, Emily Elisabeth
(Amherst, Massachusetts, 1830. dec. 10. -
Uo. 1886. máj. 15.) amerikai költőnő. Élete
utolsó két évtizedében nem hagyta el háza
kertjét, de még szobáját is alig." Luce Emi-
lyje kívülről az az Emily, akinek a költő-nő
akarta, hogy lássék. A darab szavaival:
„Edward Dickinson úr félnótás lánya",
örökké „menyasszonyi fehérben" járó
csudabogár, a falu excentrikusa, aki-ről,
vénlány húgával együtt, a falunak

van mit beszélnie. Belülről kilesve azonban
az az Emily, aki szíve és költeményei
bizonysága szerint volt: bizarr, csapongó, ám
roppant eredeti és bámulnivalóan tehetséges.
Az az Emily Dickinson, aki zseniális
megsejtéseivel, következetesen használt új
pararhyme-jaival (félrímeivel) olyasvalaki
lehetett volna Európának, mint Rimbaud.

A monodráma értékes vázát Dickinson
még sokszor ma is modernnek és merésznek
érzett csodálatos versei adják, amelyek mint
szerkezeti funkciót is ellátó ragyogó
intarziák épülnek be az élet-rajzot hol
erőteljesebben, hol éppen csak tényszerűen
közvetítő írói szövetbe. Az életút maga
hagyományosan ábrázolt héj-szerű klisé:
Emily gyerekkora; Emily családja; Emily
határtalan, rajongó hódolata apja iránt;
felkavaró, ám csupán plátói szerelme,
amelyet Wadsworth, philadelphiai prédikátor
hangja, lelke, gondolatai iránt érez. („Az
ajtónál megint a hang - /A régi hőfokot/
Érzem, ahogy megkérdezi, /1 lol van - ki én
vagyok ") Utoljára: önként vállalt tökéletes
magánya, az értetlen irodalmi közvélemény-
től való teljes visszahúzódása.

Dickinson életének tragédiája William
Luce feldolgozásában - angol műszóval élve
- domestic tragedy, polgári dráma, a félig önként,
félig kényszerből vállalt fojtogató polgári
miliő tragédiája. S hogy nem lesz belőle
weeping comedy, érzelmes, könnyhullajtó
komédia, az főként a Dickinson-versekben
megnyilvánuló friss, eleven és olykor
szarkasztikus elme villanásainak köszönhető,
amelynek nyomán a darabban is bujkál
valami az angol restaurációs dráma tár-
sadalmi vígjátékainak vitriolos szelle-
mességeiből. A családi drámában így csak
helyet kapnak azok a konfliktusok, melynek
nyomán talán egy sokkal kevésbé kerekded,
de sokkal lényegretörőbb művet lehetett
volna komponálni. Mert végül is az örök
fehérbe törődő költő-nő életének igazi
tragédiája az volt, hogy az irodalmi életből
kiszorult, pontosabban, hogy haláláig bele
sem került. Hogy a hírnévnek, az
elismerésnek is csak „örök menyasszonya"
maradt. („Megbecsülni a nektárt, / Ahhoz
szomjazni kell.")

A másik problémakör, amely, stílszerűen
fogalmazva, szintén „megért volna egy
misét", a vallás, hit, világtudat szavakkal
jellemezhető. Ezeknek a gondolatoknak
ugyanis döntő szerepe volt Emily Dickinson
életében és műveiben. Igaz, ez irányú
hiányérzetünket az is fo-



Pécsi Ildikó az Amherst szépében (Radnóti Miklós Színpad) (lklády László felvételei)

kozta, hogy azokat a részeket, melyek-ben
a költőnő panteisztikus-deizmusának és
ateizmusának keverékéből összeálló
világképét megérthettük volna, a magyar
színpadra állítók megrövidítették.

Természetesen a számon kért kérdések
irodalomtörténeti hangolásúak, iroda-
lomtörténeti érdekűek, és a z Amherst s z é p é t

tekinthetjük önálló, autentikus műnek is.
Csakhogy Emily Dickinson életének
interpretálása mégiscsak irodalmi tárgy, és
monodrámaként feldolgozott életrajzának
a magánélet intimitásai mellett (ha nem
éppen helyett) azt a hátteret kellene jobban
megértetnie, amelyből az evilági és
túlvilági életről szóló morális
elmélkedések származnak; azokat a
halálkölteményeket kellene jobban
körüljárnia, melyekben a költőnő a
halhatatlanság és a megváltás lehetősé-
geivel küzd. Énköltészetét kellene ma-
gyaráznia, azt a folyamatos lelki gyöt-
rődést és csiszolódást kellene értelmeznie,
amelynek oka elsősorban az elszi-
geteltségben keresendő.

Nos, a Radnóti Miklós Színpad elfo-
gadta Luce darabját olyannak, amilyen. A
szöveget azonban több ponton meg-
rövidítette, a színdarabot kamaraszínpad-
ra alkalmazta. Koltai Jánosnak pompás
díszletével - mellyel igyekezett a lehető-
ségekig híven visszaadni az író elkép-
zeléseit - annyira sikerült a diminuálás,
hogy a kis színpad (melynek egyik része

úgy volt zsúfolt, hogy másik része levegős
és bejárható maradt), szinte a darab javára
vált.

Pécsi Ildikó, különösen az első rész-ben,
emlékezetes Emilyt alakított. A költőnő -
a darab instrukciói szerint is - törékeny,
érzékeny és furcsa nő. Pécsi Ildikó nem
ilyen. Ez azonban talán csak egy-két
percig lehetett meghökkentő, mert a
színésznő szavaiban, gesztusaiban annyira
a figura lényege szerint való volt, hogy
ezek után már azt hitetett el, amit akart.
Alakításának minden rész-letét
aprólékosan, szinte „manufakturálisan"

dolgozta ki. Rengeteg arcot öltött. Volt
szeszélyes és szép, szomorú és öreg;
hódító, büszke, megalázott és gonosz.
Produkciója olyan dalénekesnőére
emlékeztetett, aki fantasztikus mennyi-
ségű színnel és karakterrel, szinte pilla-
natonként alakuló játékkal követi a sűrűn
váltakozó rövid darabok hangulat-
rezdüléseit. Volt ereje hozzá, hogy az
arcán láthatóan elénk vetítse láthatatlan
beszélgető- és vitapartnereit, sőt, megele-
venítse azok gondolatait is, amelyekről a
nézők természetesen csak az ő moz-
dulataiból, reakcióiból szerezhettek tu-
domást. Ez, érzésem szerint, az egyik
legnagyobb dolog, amit művész csak
véghezvihet egy monodráma színpadán.
Azt hiszem, sokáig emlékezni fogunk arra
a döbbenetre például, amellyel egy
éjszakai jelenet során a levegőnek arra

a darabjára meredt, ahol Emily apja állt
valaha.

A második részben játéka egy árnyalattal
színtelenebb és nyugtalanabb lett. Ennek
oka kereshető a technikailag tovább-ra is
nagyon ügyes dráma általános szín-
vonalbeli esésében, a humoros, ironikus
elemek megfogyatkozásában, amelyek sok
helyütt éltetik a darabot; a rendezés
egynémely kevésbé sikeres, monotóniát
előidéző fogásában; de talán fellelhető a
művésznő bizonyos tipikus eszközeiben is.
A rendezés ügyetlenségének éreztem,
hogy Emily minden egyes „távozónak"
utánanéz, mintegy utánafut; valamint azt
is, hogy a két nagy meg-rendülés (apja
halála, szerelme halála), az azonos színi és
megformálásbeli be-állítás miatt egymás
hatását oltja ki. Viszont úgy gondolom, az
már színészi kérdés, hogy Pécsi Ildikó a
befejezéshez közeledve egyre többször
fejezte ki Emily zavarodottságát úgy, hogy
pont helyén is fölvitte a mondathangsúlyt.
Előadásának ebben a részében a versbe-
tétekre külön feladat hárult: nyugodt tó-
nusukkal ki kellett egyensúlyozniuk a
tempó megingásait.

W i lliam Luce: Amherst szépe (Radnóti Miklós
Színpad)

Fordította: Károlyi Amy. Rendező: Bencze
Zsuzsa. Jelmez: Meluzsin Mária. Díszlet:
Koltai János m. v. Zenéjét összeállította:
Novák János.

Szereplő: Pécsi Ildikó.


