eredeti jelentését. Change=változik, változtat.)
Az egzisztencializmus emlegetése nélTettetők és tettesek
kül is modern, „XX. századi" gondolatot
revelál eszerint a dráma - nem véletlen,
Az Átváltozások Kaposvárott
hogy a több mint háromszázötven éves
művet csak a közelmúlt emelte ki a
feledésből -: a személyiség metamorf ó z i sának, nyugtalanító kérdését. A konfliktus
Thomas Middleton és William Rowley a reneszánsz drámai konvenciójának
két
cselekménysíkon
Jakab-kori drámájának eredeti címe --The megfelelően
Changeling zavarbaejtően sok jelentésű játszódik le: egy tragikus főcselekményszó; számos szótári jelentése közül több is ben és egy komikus mellékcselekménykönnyűszerrel vonatkoztatható a darab ben. Az előbbi: véres rémdráma, szereplői
grandok,
az
Alicante
szereplőire. A mű értelmezése így spanyol
kormányzójának
körébe
tartozó
ariszvoltaképpen a
cím értelmezésével
kezdődik, s ez annál nehezebb, mert a tokraták; az utóbbi: humoros epizódok
címszó magában a szövegben egyetlen- sorozata a kormányzó távolabbi környeegyszer sem fordul elő. A szöveg előtt zetében, közemberek, polgárok részvéazonban igen: az egyik szereplő neve telével. A mellékcselekményt egészen a
mellé kerül. „Antonio, The Changeling" - legutóbbi időkig a darab legfőbb teherolvashatjuk a szereplők névsorában. tételeként emlegették; az elmarasztaló
Vagyis - a magyarázók közös értelmezése véleményeket jellemzően foglalja össze
szerint - Antonio, a tettető. A k i másnak Swinburne megjegyzése, aki szerint „namutatja magát, mint ami. Ez az Antonio gyon ostoba, meglehetősen durva és
ugyanis álruhát ölt, és fél-nótásnak álcázva csaknem vulgáris". A darab újabb méltatói
magát, belopakodik a bolondokházába, viszont éppen a „fönti" és „lenti"
hogy meghódítsa az intézmény öregecske cselekményszál együttes hatásában, a
orvos-tulajdonosának
csinos,
fiatal bennük lejátszódó konfliktusok tükörképszerűségében vélik fölfedezni az Á t feleségét.
Látszólag tehát a szerzők könnyítenek a változások modern értékeit. (Az elutasídolgunkon: kiválasztják a cím megfelelő tásban valószínűleg nemcsak a finomkodó
jelentését. A dráma magyarázói viszont ízlés játszott szerepet, hanem az
rámutatnak, hogy a szó más szereplők irodalmárok arisztokratizmusa is, szemneve mellé is odailleszthető. A női ben a színházi emberek hatásosságra töfőszereplő, a nemes Beatrice-Joanna rekvésével A mellékcselekmény szerzője,
például erényes asszonynak tetteti ma-gát, Rowley mindenekelőtt színész volt,
holott vőlegényét meggyilkoltatta, férjét mégpedig komikus színész, aki tudta,
megcsalta, és a közös bűn szenvedélye hogy mi kell a közönségnek. A bolondjeköti össze egy férfival, akit tulaj- lenetek hatásosságát csakugyan bizonyos
donképpen utál. Vagyis ő sem az, aki-nek vulgáris nyerseség adja, s ennek csak
hogy a szöveget
mutatja magát - azonossá vált a tetteivel, látszólag mond ellent,
"
éppen
itt
„terhelik
mitológiai
metaforák
anélkül, hogy ezt képes volna tudatosítani.
Martin Esslin szerint az egzisztencialista és allegorikus szóképek, míg a Middfilozófia
anticipálódik
ebben
a letontól származó, súlyos főcselekmény
motívumban, s megjegyzése nem is alap- hétköznapian prózai, szűkszavúan célra-talan, hiszen a szenvedélyei nyomán bűn- törő nyelven szólal meg. Valójában az
utalásokban bőbe sodródó, ám a maga belső változását álbolondok mitológiai
"
nem észlelő nőt szó szerint így figyelmez- velkedő, „költői nyelve nem nélkülözi az
teti szeretője és bűntársa: „Amivé e tett iróniát: föltehetően a korabeli szín-padi
fentebb stíl paródiája is, azon kívül, hogy
formált: az vagy, nem egyéb."
Változásról van szó tehát, s nemcsak a komikusan jellemzi a magukat őrültnek
külső, álruhával vagy álorcával leplezett tettetők hitelességre törekvését. Ezen a
tettetésről, hanem belső átalakulásról, a ponton - az előadás elemzése előtt - annyi
lélek kicserélődéséről is - innen a dráma megkockáztatható, hogy a rendező Ács
János nem könnyítette meg a saját dolgát,
első fordítójától, Németh Lászlótól az
amikor a humoros mellék-cselekményt
övénél újabb és sokkal jobb szöveg ké- filozofikusan elnehezítette, azaz a „költői"
szítőjére, Várady Szabolcsra átszármazott szövegeket idézőjel nél-kül interpretálta.)
magyar cím: Átváltozások. (Az angol
„Changeling" szintén őrzi a szótő
KOLTAI TAMÁS

A két cselekményszál párhuzamossága a
már említett „átváltozás"-motívumban is
megfigyelhető. De van ennél föl-tűnőbb
egyezés, illetve ellenpontozó különbözés.
„Fönt" is, „lent" is a szerelmi szenvedély a
fő mozgatóerő. Beatrice-Joanna egy
ismeretlen ifjú iránt föllobbanó heves
szerelmében téteti el láb alól vőlegényét, s
ezzel indítja el lelkében a számára is
ismeretlen szenvedélyek lavináját. De
Flores, a bérgyilkosságra föl-használt,
förtelmes arcú rajongó, aki előbb csak
alázatosan üldözi szerelmével Beatricét,
utóbb már zsarolja is közös bűnük
terhével, fokról fokra a hatalmába keríti a
lányt, lelkének és érzékeinek urává válik.
Beatrice
tehetetlen
e
ránehezedő
könyörtelen akarat súlya alatt; az undor,
amit a férfi kezdetben kivált belőle,
átalakul valami perverz gyönyörré, már
nem tud és nem is akar szabadul-ni a
gyilkosságban-vérben-mocsokban
megpecsételődött kapcsolat iszonyú vonzásától. A „szörnyű pár" még a halált is
mintegy a kölcsönös kéjgyilkosság
pózában várja: a leleplezés pillanatában
tőreikkel omlanak egymásba, mintha csak
a megismerés két ősforrását, az ölést és a
szerelmi aktust kívánnák egy végső
összeborulásban egyesíteni.
A „lenti" cselekményben Izabella, a
bolondokháza orvosának felesége hasonló
szerelmi ostromnak van kitéve, mint
Beatrice. Ketten próbálják elcsábítani,
mindketten bolondnak öltözve, ki-tartóan
és erőszakosan. Izabellának is megvan a
maga De Florese: a bolondok felügyelője,
a durva és primitív Lollio, akinek azért
annyi esze van, hogy a féltékeny öreg férj
- feleségének szemmel tartására vonatkozó
- fölhatalmazását kihasználva, magának
próbálja megszerez-ni az asszonyt.
Izabella abban különbözik Beatricétől,
hogy meg tudja őrizni személyisége
sérthetetlenségét; talán nem egyszerűen
arról van szó, hogy a hűségét, hanem a
józanságát, sérthetetlenségét, mondhatni: a
szabad
akaratát.
Vagyis
a
„példabeszédben" - ami egyáltalán nem
látszik didaktikusnak - alig-ha az erény
diadala az érdekes, hanem a személyiség
integritásának
megőrzése.
Beatrice
romlékony ösztöneinek kiszolgáltatottja,
miközben egyre kétségbe-esettebben
próbálja megőrizni társadalmi rangjának
megfelelő hírnevét; a kikapós asszony
hírében álló Izabella pedig, ami-kor
ellenszegül a háromszoros ostrom-nak,
nemcsak a rágalmazó szóbeszédet védi ki,
hanem szellemi fölényének, a dol-

gokkal való tehetetlen sodródás megtagadásának is tanújelét adja.
A z Átváltozások színpadra állításakor
kézenfekvőnek látszik a dráma szerkezeti
fölépítésében
és
gondolatmeneté-ben
egyaránt megmutatkozó ellentétpárok illetve
párhuzamok kiemelése. Két évvel ezelőtt
ennek a koncepciónak a tökéletes
megvalósítása tette nevezetessé az angol
Peter Gill rendezését, amely történetesen
együtt
futott
egy
másik
londoni
produkcióval,
a
tekintélyes
Királyi
Shakespeare Társulat első számú rendezője,
Terry Hands verziójával. A kettő közül
egyhangúan az elsőt értékelték többre, s az
előadások ismeretében azt mondhatom,
hogy némi joggal. Gill rendkívül tiszta,
áttekinthető képet adott a dráma belső
viszonyairól; „klasszikusan" fegyelmezett
előadása
a
tükörjátékra
épült:
a
főcselekmény
komoly
izzását
a
mellékcselekmény
harsány
komikuma
ellenpontozta. A rendező nem kommentált,
nem magyarázott és a legkevésbé sem
pszichologizált. Az ő fel-fogásában De
Flores (sűrű szakállal takart s így alig látható
arcsebhelyeivel, vonzó férfiasságával) valódi
szenvedély-be rántja Beatricét, hogy azután
együtt hulljanak a közösen vállalt
megsemmisülésbe. Bukásuk végül is
csaknem katartikus volt, összehasonlítva a
mellék-cselekmény egymást keresztül-kasul
ki-cselező szereplőinek steril szenvedélytelenségével, őszintétlen érzelmeivel. A két
cselekmény egymással sohasem találkozó
szereplői csak a színpadi ki-be jövetelekben
keresztezték egymás útját, kivéve az utolsó
jelenetet, amelyben mindannyian körülállták
a szenvedélyük áldozataként holtan fekvő
szerelmeseket. A kongó, hideg kőcsarnok
hátterében csak az emberi szenvedések
golgotáját ábrázoló freskósorozat kommentálta, némán, a drámát.
Terry Hands viszont maga kommentált.
Gillnél a bolondjelenetek zárt egységek
voltak; Handsnél azáltal, hogy a héttérben,
egy föl-le húzható kapu mögött állandóan
látni lehetett a bolondokat, egyrészt
megnőtt a súlyuk, mert a jelenlétükkel
aláfestették a főcselekményt, másrészt
viszont elvesztették ön-állóságukat, puszta
motívummá
váltak.
Az
előadás
főszereplőjévé ekképpen a normálistól
eltérő magatartás és kapcsolat, az aberráció
lépett elő. De Flores itt pimaszul gátlástalan,
meglehetősen undorító figura, aki a szerelmi
ostrom kezdetén leveszi az arcáról a
borzalmas keléseit mindeddig eltakaró
fekete kendőt.

Beatricében az utálat észrevétlenül vált át
szexuális tébolyba, amit a háttérből a
fölizgatott bolondok egyértelmű hangjai és
mozdulatai kísérnek. A rendező továbbfejlesztve a drámában szereplő
esküvői némajelenetet - szemléletesen
ábrázolta a Beatrice és De Flores közötti
szenvedély természetét: a nászmenet-ben,
amelyben a halott vőlegény kísértete is
megjelenik, Alsemero, az ifjú férj csak
felesége bábuját vezeti karonfogva, mialatt
az „igazi" Beatrice a színpad sarkában
meglehetősen triviális módon szeretkezik
De Floresszel.
Ács János értelmezése első látásra is
mélyebbre törekszik; fölfogása fokozatosan,
bár korántsem megadóan bontakozik ki a
játék során. Mindenekelőtt meglepő az
előadás teátrális kerete: „játszik" a barokk
színházi konvenciót fölidéző bársony
előfüggöny,
Donáth
Péter
operás
várdíszlete pedig a harminc évvel ezelőtti
klasszikus
előadások
szín-padképeire
emlékeztet, nem tudni, hogy komolyan-e
vagy ironikusan. Bizonyos konvenciókra
kell is hivatkoznia az Á t -változások
rendezőjének: a szellemjárás például el sem
képzelhető e nélkül a hivatkozás nélkül igaz, ez a konvenció Erzsébet- illetve Jakabkori. (Ács nem igyekszik modernizálni,
áttételekkel
„el-fogadtatni"
a
szellemjelenést,
ellenkezőleg,
inkább
szemtelenül
kibővíti,
alá-húzza,
megismételteti, és a lehető „legkonvencionálisabb" reneszánsz értelem-ben
fogja föl.)
A díszlet ugyanakkor metaforikusan
értelmezi a dráma kettős vonalát. A „fenti"
cselekmény csakugyan odafönt játszódik a
várban, a bolondokat pedig a vár alatti
kazamatákban tartják, onnan tornázzák
magukat föl, a szabad levegő-re. A
látszólagos különválasztás ellené-re a
színpad autonóm világa egységes; más
szóval ugyanannak a világnak a „föntje" és a
„lentje" jelenik meg benne. Vagyis a két
cselekmény szembeállítása megtörténik
anélkül, hogy a rendező a játék folyamán
különösképpen törekedne erre.
Ez a szembeállítás másrészt mintha egy
összekötő szálat is revelálna, ami nem más,
mint a lázadás fölerősített motívuma. A
dráma eddig említett párhuzamai közül - az
előadásból ítélve - leginkább De Flores és
Lollio
sorsának hasonlósága illetve
különbsége
érdekli
a
rendezőt,
következésképpen az utóbbi (vagyis a
börtönőrsegéd)
szerepe
rendkívüli
mértékben megnő.

A De Florest játszó Lukáts Andor a
helyzetével elégedetlen szolgában eleve élő
lázadást fogalmazza meg. Lukáts De
Florese úgy hordja az arcán éktelenkedő
foltokat, mint III. Richárd a púpját;
csúfsága miatti méltatlankodása pedig
hasonlóan hangzik a Lear király fattyú
Edmundjának
fölcsattanásához;
amaz
éppúgy nem tehet „születési rendellenességéről", mint ő. Mindkettőjükben ugyanaz
az akarat munkál: a csakazértis eltökéltsége.
De Flores legfontosabb mondata, legalábbis
az előadásban: „Ha másom nincs is, van
akaratom." Ez a mondat mély önismeretre
vall: De Floresnek csakugyan nincs semmije
az akaratán kívül, s ez is inkább csak
görcsös igyekezet, összeszorított fogú
akarnokság. Lukáts bravúrosan mutatja meg
De Flores nem épp magasztos jellemét; ebben a lenyalt hajú udvaroncban együtt él a
dölyfös hiúság és a kisebbrendűségi érzés.
Ahogyan késpengéje tükrében az arcát
vizsgálja, valóban hiszi, hogy „rosszabbnak
is volt már jó sora", de Beatrice jelenlétében
magabiztossága azonnal elszáll, és alázatos
kutyaörömmel mint valami diadalt fogadja a
szeretett nő neki szóló, egyetlen kipréselt
mosolyát. Itt már kiderül, hogy De Flores
nem III. Richárd és nem is Edmund;
semmire sem jutna, ha Beatrice nem csinálna belőle bérgyilkost. Mindig Beatrice a
kezdeményező, De Flores csak a végrehajtó,
legföljebb még „rátesz" né-hány ötletet;
Diaphanta meggyilkolásáé például tőle
származik. Lukáts De Florese egyre inkább
kiteljesedik a bűnbe merülés folyamán,
valósággal fölszabadul a zsarolásban és a
gyilkolásban, az undokul lenyalt hajviseletet
fölváltó lazább frizura férfiasan vonzóvá
teszi vonásait, de úgy tűnik, ez a legtöbb,
amit
elérhet:
lázadása
kimerül
a
pusztításban és az önpusztulásban sorsának beteljesedését kétségbeesés helyett
szinte diadalmas elégtétellel fogadja.
Lollio lázadása az előadásban - De
Floresével szemben - erkölcsi lázadás, amit
csak a történtek érlelnek meg. A dráma
Lolliója
a
gazdájához,
Alibiushoz
viszonyítva szolga, a gondjaira bízott
bolondokkal szemben viszont fel-ügyelő,
aki hatalmát igen kegyetlenül gyakorolja.
Eltérően a darabbeli figurától, a főiskolás
Eperjes
Károly
aki
egy-re
figyelemreméltóbb alakításokkal lep meg sokkal súlyosabb, ám némileg zavarba ejtő
Lolliót teremt. Először is sejteni engedi,
hogy egykori ápoltból lépett elő segéddé (a
szövegben van erre

egy eléggé homályos utalás), s ezzel
megpendíti az előadás egyik legfontosabbnak látszó gondolatát. Nevezetesen azt,
hogy végül is nehéz eldönteni, ki bolond és
ki normális. Eperjes Lolliója néha
okosabbnak látszik, mint a gazdája (Tóth
Béla játssza), néha viszont csak-ugyan
bolondul viselkedik. Gyakran a „társadalmi"
szerepek is fölcserélőd-nek: a testes Lollio,
aki fizikailag mindenképpen fölébe
kerekedik az egyszálbélű Alibiusnak, olyan
tekintélyparancsoló
tud
lenni,
hogy
kételkedni kezdünk benne, nem tartja-e
mindenestül a kezében a féltékeny orvost.
Máskor viszont olyan gyerekesen viselkedik
ugyanez a Lollio, hogy Izabellának nem
nehéz bolondot csinálni belőle.
Zavarunkat fokozza, hogy Antonio és
Franciscus, az álbolondok - Spindler Béla és
Galkó Bence - álarcukat levetve sem
viselkednek sokkal normálisabban, mint
amikor a bolondot játsszák. Ráadásul Acs az
igazi bolondokat és őrülteket is elkülöníti
egymástól - a föld alatti kazamaták bal,
illetve jobb oldali rekeszébe -, holott erre a
szövegben
nem
esik
hangsúly;
viselkedésükben viszont semmi lényeges
különbséget sem tudunk fölfedezni, ami
megint csak arra a gondolati következtetésre
mutat, hogy az ápolttá nyilvánítottak
fölosztása bolondokra és őrültekre éppúgy
önkényes, mint az úgynevezett normálisak
elkülönítése a nem normálisaktól. Eperjes
Lolliója mintha belezavarodna ebbe a „filozofikus" gondolatba - egyébként is van
hajlama a bölcselkedésre.
Nézzük csak az eseményeket az ő szemével. Antonióról és Franciscusról először
az derül ki, hogy nem valódi bolondok,
később nagy bűnök vádlottaivá válnak mivel Beatrice vőlegénye el-tűnésének
napján szöktek meg, rájuk terelődik a
gyilkosság gyanúja -, a végén pedig kiderül,
hogy ártatlanok. Enynyi átváltozás már sok
Lolliónak, valósággal meghasonlik a
„csalódástól", és az utolsó némajelenetben
lerántja magáról a felügyelői ruhát, vagyis
föl akar hagyni a mesterségével. Csakhogy
„le-mondását" nem fogadják el: visszalökik
a kazamatába. Ebben a pillanatban már
tragikus figura, és ezt élesen jelzi az előadás.
Antonio és Franciscus ugyanis, amikor
kiderül, hogy szándékosan bolonddá tartva
magukat, kis híján a gyilkos címkét is rájuk
ragasztották,
egyszerűen
levethetik
bolondruhájukat - látványosan meg is teszik.
Megúszták egy apróbb lelki sokkal. De mit
tehet Lol-

Mi ddl et on -R o wl e y: Átváltozások (kaposvári Csiky Gergely Színház). Máté Gábor f. h. (Alsemero)
és Básti Juli f. h. (Beatrice-Joanna)

Tarján Györgyi (Diaphanta), Máté Gábor f. h. (Alsemero) és Lukáts Andor (De Flores)

Jelenet az Átváltozásokból

teljes emberi lepusztulással fizet. A cselekmény folyamán egyre sápadtabbá, egyre
bomlottabbá válik; ahogy elvesz-ti
arisztokrata tartását, úgy veszti el e tartás
külső jegyeit is: parókáját, rendezett
öltözékét, hogy a legvégén bomlott hajjal
és
bomlott
lélekkel,
pirosítóktól
megfosztott lárvaarcával, egy szál ing-ben
és mezítláb, tökéletesen elveszetten
jelenjen meg előttünk.
Beatrice kétségbeesetten őrzi a látszatot,
vagyis igyekszik „normálisan" viselkedni,
miközben őrültségeket visz véghez.
Izabella
látszólag
fölrúg
minden
konvenciót, külső viselkedése látványosan
túllépi a világ által elfogadott erkölcsi
normákat, holott valójában minden
„őrültsége" józanul belül marad a
társadalmi helyzete által megszabott
korlátokon.

Izabella (Nagy Anikó), Lollio (Eperjes Károly f. h.) és az álbolond Antonio (Spindler Béla)
(Fábián József felvételei)

lio ? Ő nem vetheti le az uniformist, neki
annak kell maradnia, amivé bélyegezték.
Ez a gondolati szál - ha egyáltalán van
valami köze a fenti elemzésnek a rendezői szándékhoz -, be kell vallani, kissé
ködösen bontakozik elő a kaposvári előadásból. Pedig az alapgondolatnak - annak tudniillik, hogy normalitás és abnormitás, szenvedély és bűn határai
könnyen elmosódhatnak - erős sugallata
van. Sőt, reflexivitása a főcselekmény-re
is kiterjed. Ez világossá válik abból, hogy
egy ponton - bár az eredeti műtől eltérő
összefüggésben - mégiscsak pár-huzamot
lehet vonni a két női főszereplő között.
Nagy Anikó Izabellája - az „erényes nő" nemcsak erényességével ellentétesen
viselkedik, vagyis úgy, mint egy ringyó,
hanem meglehetősen bolon

dul is. A főiskolás Básti Juli viszont Beatriceként egyáltalán nem „vérnőszik" - ez
sem alkatának, sem Lukáts Andor De
Flores-fölfogásának nem felelne meg -,
hanem a társadalmi normák betartásának
követelményrendszerében felnövekedett
személyiség lassú szétbomlását mutatja
meg egy normákat szétrobbantó erő
hatására. A fiatal színésznő még nem
tudhatja
teljes
női
mivoltában
„fölvállalni" Beatricét - nem izzik fel a
szenvedélyben, nem válik romlottá, nem
esik „mocskos bűnbe". De érzésem szerint
nem is ezt a feladatot osztották rá. Ez a
Beatrice
a
konvenciók
áldozata,
konvención most már a szó mai jelentését, egy társadalmi fölfogás kényszerét
értve. Básti Juli Beatricéje lelkileg képtelen kilépni a konvencióból - holott
ösztönösen már kilépett belőle -, s ezért

Izabella a diadalmas túlélő, Beatricének
pusztulnia kell. Ez a különbség közöttük.
Keserű tanulság. Az átváltozások talán
legpasszívabb tanúja, Alsemero, aki az
elgyűrűzött
menyasszony,
Beatrice
szerelmének fölkeltésével akaratlanul is
elindította a lavinát, nemcsak döbbenten
áll az ártatlanul szűzi érzelmek nyomán
támadt borzalmak láttán, hanem maga is
metamorfózison megy át: a naiv
szerelmes életre szóló tapasztalatot szerzett az emberi természetben rejtőző váratlan lehetőségektől. A főiskolás Máté
Gábor átérzi, hogy az előadás befejező
képének gondolati terhét neki kell viselnie. Ahogyan erőlködve a helyére rántja a
teatrum mundi lassan aláereszkedő nehéz
bársonyfüggönyét, mozdulatával mintha
nemcsak a saját szégyenét, hanem a látszatot valóságnak elfogadó és a valóságot
látszatokkal kendőző világét is el akarná
takarni.
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