
Margittai Ági Peacocknéja karikatúra a
női nemről. Rengeteg játéka van az
előadásban: ugrál, szökdécsel a boldog-
ságtól, amikor elfogják Bicska Maxit,
kikezd a koldus-beosztottakkal, kétség-
beesetten utánakap a kiömlő italnak,
rongyokban jár, de szőrmeboát akaszt a
nyakába. Trampli nagyságos asszony. Van
valami hátborzongatóan komikus abban,
ahogy ez az ordenáré, slampos nő-személy
régi vonzerejét csillogtatva a szexuális
szolgaságról énekel.

Kevésbé sikerült alakítás Antal Anettáé.
Kocsma Jennyje színtelen, egysíkú,
monoton. Egyedül a songok interpretá-
lásában jó. Ezek a songok Sándor Pál
rendezői felfogásában egyenrangú alko-
tórészei a darabnak. Jó példa erre Jenny és
Maxi közös dala, amelyben a múltjukra
emlékeznek. Kern az első strófát egyedül
énekli a bordélyház lakóinak, a második
szakaszra megérkezik - kabátban - Jenny
is. A végső strófát együtt éneklik-táncolják,
miközben körülfogják őket a rendőrök:
Jenny elárulta Maxit.

Eléggé arcnélküliek a banda tagjai is, ez
alól a vendég Sörös Sándor sem kivé-tel.
Jó volt viszont Smith közrendőr szerepében
- aki mindig szorosan a főnöke nyomában
halad - Csák György. (A kettőjük
magassága közti különbség óhatatlanul
humorforrás.) A narrátor a szolnoki
előadásban maga is bandatag: Horgasujjú
Jakab, aki rekedt hangon intonálja az
eseményeket. Ifj. Kőmíves Sándor
kezdetben még igazi rezonőr, később maga
is drukkerré válik: hang-súlyaival egyben
kommentálja is a történetet.

A szolnoki előadás nyeresége kétség-
telenül a vendég Kern András, Sándor Pál
filmjeinek állandó szereplője. Kern
született clown. Ebből a képességéből építi
föl Bicska Maxi szerepét is. Fekete
kabátban, fekete kalapban, fehér kesztyű-
ben és sállal, fehérre maszkírozott bo-
hócarccal énekli az előadás elején a Cápa-
dalt. Kern Bicska Maxija rokonszenves
gazember. Kedves, elbűvölő. A bandában
úri pozőr, a bordélyházban fejedelmi,
Pollyval érzelmes, Lucyval felsőbbséges,
és mindkettőjüknek szemrebbenés nél-kül
hazudik. Viszonya Tigris Brownnal az
említett módon ambivalens : régi ba-
rátságuk alapján számít rá, lekenyerezi,
ugyanakkor mindvégig nem bízik benne.
Talán épp azért, mert ismeri. Kern leg-
mesteribben előadott songja az utolsó:
„Ballada, amelyben mindenkitől bocsánatot kér."
Ez a bocsánatkérés korántsem a megtöretés
jele, Maxi nem változott

meg, és nem bánt meg semmit, csak
vesztes maradt a világgal szemben. Mo-
nológjában összehasonlítja saját bűneit az
államéival: „Mit számít egy bankrablás
egy bankalapítással szemben? Mi egy
betörés egy gerincbetöréshez képest... Mi
egy liliomtiprás a jogtipráshoz képest...
Mit jelent egy ember meggyilkolása,
szemben egy ember alkalmaztatásával...
Mi egy halál egy születéshez képest?"
Kern Bicska Maxija egy hanyatló szakma
hanyatló képviselője, aki alulmarad a
nagyobb rosszal: a hatalommal szemben.
Brecht darabjaiban többnyire nincs pozitív
figura, hogy a néző ne azonosulhasson
senkivel sem. Kern Andrásnak azonban
sikerül maga mellé állítania a néző
rokonszenvét.

Sándor Pál Brecht-értelmezésének kul-
csa, hogy nem törekszik mindenáron el-
idegenítésre. Ezért választott olyan szí-
nészt, akivel azonosulni tudunk. Rende-
zése emóciókat vált ki, sőt a Brecht által
elítélt átélésre is lehetőséget nyújt szí-
nésznek, nézőnek egyaránt. Es mégis
autentikus Brecht-előadást látunk Szol-
nokon attól kezdve, hogy a társulat tri-
kóban bemelegít a színpadon. A rendezés
ugyanis a darab groteszk ironikussá-gát,
parabolajellegét hangsúlyozza. Itt minden
játék, sőt játék a játékban, sem-mit sem
kell komolyan venni - bohóc-tréfa az
egész. Ezt szolgálják az előadás filmes
megoldásai (dicséretére váljék a
rendezőnek, hogy az említett némafilmes
technikát - bármily csábító lehetőség is -
ritkán alkalmazza). Ez a magyarázata a
lisztesképű bohócarcoknak, a barnára
festett szájaknak, az erősen kontúrozott
szemeknek. Mindezek eredményeképpen
korszerű Brecht-előadást láthatunk a
szolnoki Szigligeti Színházban, egy neves
filmrendező jelentős színpadi vállal-
kozását.

Bertolt Brecht-Kurt Weill: Koldusopera
(Szigligeti Színház, .Szolnok)

Rendezte: Sándor Pál m. v. Díszlettervező:
Antal Csaba. Koreográfus: Krámer György
m. v. Dramaturg: Kornis Mihály. Jelmez-
tervező: Szakács Györgyi m. v. Zenei munka-
társ: Selmeczi György m. v. Karmester: Ná-
dor László.

Szereplők: Kern András m. v., Kristóf Ti-
bor, Margittai Ági, Egri Kati, Nagy Zoltán,
Takács Katalin, Antal Anetta, Sörös Sándor
m. v., ifj. Kőmíves Sándor, Takács Gyula,
Jakab Csaba, Varga Károly, Váry Károly,
Basilides Barna, Téri Sándor, Mucsi Zoltán,
Csák György, Csankó Zoltán, Sebestyén
Éva, Hanga Erika, Bárdos Margit, Turza
Irén, Simó Éva, Hullan Zsuzsa, Ujvári Jú-
lia, Berta András, Czakó Jenő, Kisteleki
Zoltán.

KOLTAI TAMÁS

Csak éppen .. .

Az Egy hónap falun Kaposváron

„Ti mind nagyszerű emberek vagytok ...
mind, mind... csak éppen. . ." - kiáltja
kétségbeesetten Natalja Petrovna, és
kirohan a színpadról. Ezek az utolsó
szavai, többé már nem jelenik meg a
darabban. A tétova, félbehagyott mondat
fönnakad a levegőben, és az előadás
végéig a színpad fölött lebeg.

Az ilyen „befejezetlen" érzések vagy
inkább lelkiállapotok nagyon fontosak
Turgenyev Egy hónap falun című tragi-
komédiájában. (Az eredeti színlap csak
komédiának nevezi.) Azt lehet mondani,
hogy a darab lényege az érzések tisztá-
zatlansága, bizonytalansága és zűrzavara,
ami már nagyon közel áll az egész élet, a
létezés bizonytalanságához. Amikor
ugyanis Natalja Petrovna keserűen ki-
fakad a körülötte levő emberek „nagy-
szerűségéről", akkor éppen lelki válsá-
gának mélypontján van, életének alap-vető
megoldatlanságával kénytelen
szembenézni. Az egészben az a furcsa -
ami csakugyan tragikomédiává teszi a
darabot -, hogy a szereplők a maguk
módján tényleg nagyszerű emberek, csak
éppen... Es újra itt vagyunk Natalja
Petrovna „csak éppen"-jénél. Valójában
erről a „csak éppen"-ről szól az Egy hónap
falun.

A kérdés tehát - és egyben a „csak
éppen" magyarázata - az, hogy miért
boldogtalan ez a sok nagyszerű ember.
(Mert hogy ők szintén boldogtalanok
nemcsak Natalja Petrovna, azt talán fö-
lösleges is mondani.) S ez már tipikusan
orosz kérdés. Az egész orosz irodalom
nagyjából erről a kérdésről szól. Az Egy
hónap falun ebből a szempontból azért
különösen érdekes, mert látszólagos idillt
ábrázol: egy gazdag földbirtokos
családjának és közvetlen környezetének
gondtalan falusi nyaralását mutatja be.
Egyetlen „idegen elem" sem kerül be a
konfliktusba, külső fenyegetésnek nyoma
sincs, a szereplőknek nem kell mással
elszámolniuk, mint saját érzelmeik-kel. Ha
képileg akarnánk megjeleníteni a darab
helyzeteit, akkor egy derűs akvarell
világos színeit képzelhetjük magunk elé,
nyírfákkal, fehér napernyőkkel, hangulatos
szobabelsőkkel. Az idillt belülről mégis
szétrobbantja valami.



Básti Juli (Natalja), Csákányi Eszter (Verocska) és Rajhona Ádám
(Spigelszkij) az Egy hónap falun kaposvári előadásában

Spigelszkij orvos (Rajhona Ádám) és Lizaveta Bogdanovna
(Pogány Judit)

Ez a valami egy jól ismert, szörnyű
betegséghez hasonlítható, amit talán ér-
zelmi paralízisnek nevezhetünk. A dráma
szereplői sanyarú sorsú emocionális kor-
csok: nem tudják vagy nem akarják vál-
lalni érzelmeiket. Natalja Petrovna maga
árulja el, hogy még sohasem volt szerel-
mes; férjéhez, Iszlajevhez legföljebb va-
lami megbecsülésféle fűzi. Iszlajev bizo-
nyára szereti a feleségét, hiszen nagy
orosz lélek lakozik benne - a szerepet
játszó Lukáts Andor erősen hangsúlyozza
ezt a vonását -, de ez inkább amolyan
általános érzés, úgy tetszik, hogy minő-
ségileg nem különbözik attól, amit Iszla--
jev bárki más, mondjuk Rakityin, a ház
barátja iránt érez. Rakityin szerelmes
Natalja Petrovnába; ez az érzés belül lehet
erős, de minthogy a szeretett nőből
legfeljebb baráti rokonszenvet vált ki,
Rakityin - mint általában az értelmes
visszautasított férfiak -- védekező reflexet
alakít ki: lefedi, elironizálja s ezzel el is
bagatellizálja érzelmeit.

Ezt a furcsa, takaréklángon pislogó
érzelmi „háromszöget" borítja föl a fiatal
egyetemista-házitanító, Beljajev. Turge-
nyev tulajdonképpen Beljajev figurájában
„talált ki" valami igazán eredetit. Abban
nincs semmi különös, hogy a darab
nőalakjai közül legalább hárman

beleszeretnek: maga Natalja Petrovna,
tizenhét éves neveltlánya, Verocska -- és
még Kátya, a cselédlány is. Az írói meg-
figyelés kivételessége abban mutatkozik
meg, hogy ez a kedves, szerény, ám
meglehetősen jelentéktelen fiatalember
kizárólag a cselédlányt tudja nőnek te-
kinteni, legalább az évődés erejéig. Ve-
rocskához a pajtásság természetes viszo-
nya fűzi. Natalja Petrovna, a nála csak
néhány évvel idősebb, szép és gazdag
„úrinő" azonban kamaszos zavarral, sőt
félelemmel tölti el.

Turgenyev valami különleges „pre-
csehovi" megérzéssel tudja ábrázolni,
hogy a fölkavart érzelmek milyen belső
viharokat támasztanak, és ugyanakkor
mennyire képtelenek kölcsönösen találkozni.
Natalja Petrovna hirtelen szenvedélye egy
másik férfi iránt nemcsak fölizzítja
Rakityin borongós szerelmét, hanem
dühössé és féltékennyé is teszi a szelíd
barátot. Mostohaanya és neveltlány ba-
rátnők helyett vetélytársakká válnak;
Natalja Petrovna meglehetős kegyetlen-
séggel szedi ki Verocska titkát, a kislány
pedig ettől az élménytől válik felnőtté, és
egyezik bele egy méltatlan házasságba.
Maga Beljajev egy ideig semmit sem lát,
eléggé pubertásosan viselkedik, majd
amikor már az orráig érnek a tények,

ájult meglepetésében görcsös, izzadásos
remegéssel kapaszkodik Natalja Petrovna
szerelmébe. Közben már Iszlajevnek is
lehetetlen nem észrevennie, hogy a fele-
ségével „történt valami", ám hogy teljes
legyen a tévedések vígjátéka, Rakityinban
véli fölfedezni Natalja váratlan föl-
lángolásának okát és tárgyát, így aztán
megértő-megbocsátó nagylelkűségi ro-
hamait is rendre rossz helyre címezi. Á
darab egyik keserűen groteszk, mélyen
tragikomikus jelenete, amikor Iszlajev a
Beljajev iránti szerelmének legföldúltabb
pillanatában szinte sokkosan érzékeny
Natalja Petrovnát Rakityin le-mondásának
nemes gesztusával akarja megnyugtatni.
Itt hangzik el az asszony idézett mondata
a „nagyszerű emberek-ről"...

S még mindig van Turgenyevnek egy
mesteri ötlete, egy tökéletes drámai el-
lenpontja: mialatt a darab szereplői lát-
ványosan szenvednek az érzelmek zűrza-
varától, a háttérben csöndes, érzelem-
mentes üzleti házassági alkut köt a cini-
kus-gyakorlatias orvos, Spigelszkij és a
vénkisasszonykorba lépő Lizaveta Bog-
danovna.

Áscher Tamást már a Patika, a Barta
Lajos-féle Szerelem óta láthatóan érdekli a
kiéletlen +ágyak, kusza, visszafojtott



érzelmek lírai-groteszk játéka. Az ebből
a belső inkompetenciából, meg nem fe-
lelésből származó szervi életképtelenség
mint a teljes emberi lét kibontakozásának
gátja, az egyik határozottan fölismerhető
gondolati vonulat eddigi rendezéseiben.
A Turgenyev-darabban „rétegesen"
mutatja be az egyes érzelmi - és egyben
társadalmi - típusokat. A „legalsó
szinten" áll a cselédség, Matvej
(Gyuricza István) és Kátya szobalány
(Kari Györgyi), akiket az ösztönös, nyers
érzelmi megnyilvánulások jellemeznek.
„Középen" a ház lakóival félig
alkalmazotti, félig vendégviszonyban le-
vő Spigelszkij orvos (Rajhona Adám) és
Lizaveta Bogdanovna társalkodónő (Po-
gány Judit) tudatosan kikapcsol minden
érzelmet az emberi érintkezésből. S végül
a nemeslelkű, „nagyszerű emberek", akik
gazdag lelkiéletük ellenére emocionális
sorvadásban szenvednek: nem érnek rá
„improduktív" lelki dolgokkal foglal-
kozni, mint Iszlajev; megelégszenek re-
dukált érzelmi kapcsolattal, mint Raki-

tyin (Jordán Tamás); sebet kapnak életük
első őszinte, kitárulkozó vallomása-kor,
mint Verocska (Csákányi Eszter);
tehetetlen görcsbe rándulnak a rájuk törő
váratlan szenvedélyre, mint Beljajev
(Máté Gábor). Vagy éppen riadtan ver-
gődnek saját morális elveik és érzékeik
hatalma között, egyszerre akarván bele-
lovalni magukat a szenvedélybe és me-
nekülni előle. Mint maga Natalja Pet-
rovna (Básti Juli).

A díszlet is mintha ezt a rétegzettséget
akarná jelezni. Az áttetsző tüllfüggönyök
és a kristályosan üvegszerű asztalok-
székek a hagyományosan naturalista
színpad sápadt stilizációját hozzák létre.
A nylonfóliába csavart bútorok még
finomkodóbbá, ugyanakkor „pállottab-
bá", valószínűtlenebbé is teszik a szín-
padképet. Az eredeti negyedik felvonás-
ban előírt tágas átjárócsarnok éles ellen-
tétbe kerül az eddigiekkel: az egymás
mellé állított vascsövek iparian rideg
környezetet teremtenek Spigelszkij és
Lizaveta Bogdanovna illúziótlan alkujá

hoz, sőt, amikor a lefojtott érzelmek
nyersen, őszintén, érzékien, sőt brutálisan
mutatkoznak meg, akkor a hangos
csattanással szétguruló, a szereplőket
„elgázoló" csövek az idill szétrobbaná-
sára, a valóság kegyetlenségére figyel-
meztetnek. Mindezt azonban esztétikai
síkon elmondja Erdély Miklós díszlete,
ahelyett, hogy anyagban-térben kellő
megjelenítő erővel ábrázolná. (Úgy tet-
szik, a Pauer-féle pseiído egy sikerület-
lenebb kísérletével van dolgunk.)

Igazán a szereplők egymás közti vi-
szonyainak kidolgozásában, a játékban
sikerült Aschernak az érzelmi rétegeket
fölfejtenie. Az előadás stílusát valamivel
„idegesebbre" hangszerelte, mint ahogy a
hagyományos Turgenyev-atmoszféra
előírná, de semmivel sem jobban, mint
például Anatolij Efrosz híres rendezése.
Noha a két előadás meglehetősen külön-
bözik egymástól, abban mégiscsak ha-
sonlítanak, hogy a szereplők a bennük
felgyülemlett feszültségeket a kulminá-
ciós pontokon fizikai cselekvéssel vezetik
le. Efrosznál ezek a fizikai cselekvések in-
kább valami külső tárgyra irányulnak (a
színészek például gyakran megpörgetik a
színpad közepén álló kerti lugas
körbeforgó rácsát, amely a pörgetés után
egy ideig magától forog tovább),
Aschernál viszont maguk a szereplők
kerülnek egymással felszabadult, félszeg
vagy éppen kínos testi kapcsolatba.

Amikor például Beljajev almával kí-
nálja Kátyát, a szobalányt, a gesztusnak
valósággal érzéki töltése van. (Különösen
hogy Kari Györgyi a parasztlányok
ártatlan romlottságát hangsúlyozza a sze-
repben.) Beljajev és Natalja Petrovna
kapkodó ölelkezése az egymásra találás
pillanatában az eddig csak cselédlányokat
lapogató, tapasztalatlan fiatalember és
egy házasságában kielégítetlen, erkölcsi
skrupulusait nehezen feladó fiatal nő
szenvedélyének kontrollálhatatlan moz-
dulataitól lesz nyers - egyszersmind igaz.
S nem minden groteszkum nélkül való az
a korábbi jelenet, amelyben Rakityin és
Natalja Petrovna vigasztaló, baráti
egymásba kapaszkodása látszik mind a
„turgenyevi hagyomány" szerint, mind
Iszlajev, a férj szemében romantikus,
szép szerelmi ölelésnek - a rendező igazi
romantikus zenei futammal kíséri. (A ze-
nei vezérmotívumok alkalmazásában is
van némi hasonlóság Efrosz illetve
Ascher rendezése között, jóllehet a föl-
használt zenék egészen mások; a kapos-
vári előadás diszharmonikus érzelmi vi-
lágát kitűnően ellenpontozza az egyes

Jordán Tamás (Rakityin) és Lukáts Andor (Iszlajev)

Natalja Petrovna (Básti Juli) és Rakityin (Jordán Tamás) „ id i l l j e" (Fábián József felvételei)



képek indításakor és lezárásakor Csaj-
kovszkij Anyeginjéből Monsieur Triquet
naivan egyszerű, érzelmileg kifejezetten
együgyű születésnapi Tatyána-köszön-
tője.)

A szerepfölfogások bonyolultságától jó
igazán az előadás. A szereplőkhöz való
viszonyunk minden esetben meghatározott
- a részvétet éppúgy nem engedi meg a
rendező, mint a hűvös távolság-tartást -, de
ezen belül nem kell a színésznek
egyértelműnek lennie, a lélektani jellemzés
széles skáláján mozoghat, meg-keresve a
szélsőséges magatartások motivációit.
Viszonylag „egyenes lefutású" figura
kevés van a darabban: a német nevelőn,
Schaafon (Tóth Béla) és Iszlajev anyján
(Pálfy Alice) kívül a már említett Kátya és
Bolsincov földbirtokos, akit Dánffy
Sándor a mackós parlagiság bevált
eszközeivel jellemez.

A többiektől árnyalt portrékat kapunk.
Lukáts Andor talán alkatilag gon-
dolkodóbb, „értelmiségibb" típus annál,
hogysem tökéletesen fedje a gyakorlati
munkába temetkező, fizikailag durvább,
lelkileg „egészségesen" primitív Iszlajevet,
de hangos jelenlétével kitűnően jellemzi az
általa létrehozott, mulatságos, elefánt a
porcelánboltban-szerű szituációkat.
Csákányi Eszteré kényes szerep; nemcsak
azért, mert Verocska tizenhét éves, és ez a
kor minden felnőtt színész-nek gondot
okoz, hanem azért is, mert csábít a
szempillantás alatt nővé érő csitri sémája.
Csákányi kitűnő, aminek külön is örülni
kell, mert ez a szereptípus eltér legutóbbi
alakításaitól -- mind a fejlődésben
visszamaradt „gyépés"-típustól, mind a
musicalek szeles nőcskéitől. Ve-
rocskájában különösen három mozzanat
megragadó : ahogyan tartózkodó
merevséggel viseltetik Natalja iránt, aho-
gyan gyanútlanul föloldódva kiadja neki a
titkát, és ahogyan sértetten-sebzetten
szenved a megaláztatástól mint „fölös-
leges harmadik". Máté Gábor Beljajev-
jének is több arca van: suta mozgású,
csaknem bamba kamasz Natalja előtt,
gyermekien oldott Verocska társaságában,
és ha magafajta egyszerű lélekkel
találkozik, sugározni kezd belőle az a
természetes, bizonyos értelemben primitív
vonzerő, amely annyira lenyűgözi Kátyát,
Máté Gábor azt is eljátssza, hogy
Beljajevet belülről nem érinti meg a
szerelem; az ő érzelmi kórja pontosan ez a
tökéletes érzéketlenség.

Talán csak belemagyarázom az elő-
adásba, bár határozottan kiolvasni vélem a
játékból, hogy Beljajev és Natalja

között azért nem jöhet létre valódi áram-
kör, mert egy még öntudatára sem ébredt
„férfiasság" találkozik egy lassan-ként
kihűlő „nőiséggel". Básti Juli Natalja
Petrovnájának hidegsége, „bisszig"

modora mögött alighanem némi frigiditást
is gyaníthatunk. Lélektanilag döntő
pillanata az alakításnak, amikor a szinte
öngerjesztő első közeledés után Natalja
csaknem a hisztériáig fölvillanyozódik a
Beljajevvel való kapcsolatteremtéstől.
Ebben a megközelítésben egészen új ér-
telmezést kap férjéhez és Rakityinhoz
való viszonya is. Jordán Tamás megfi-
gyelésére vall, ahogyan időnként baráti
ölelésnek vagy csupán megnyugtató
gesztusnak álcázott érintéssel próbál vala-
milyen fizikai kapcsolatba kerülni Natal-
jával - a legcsekélyebb szexuális inger-
válasz nélkül. Jordán egyébként is érzé-
kenyen követi a férfi kedélyhullámzását a
gyengédségtől az ingerült bosszúságig, sőt
a gyűlöletig. Tehetetlenül le-csapó
kézmozdulatai vagy a vascsövek
szétrúgása éppúgy egy mesterségesen
(talán csillapítókkal?) lenyugtatott, ide-
gileg labilis férfi viselkedéséhez tartoz-
nak, mint ahogy a gunyoros-szarkasztikus,
nemegyszer önironikus kitörések.

Rajhona Ádám Spigelszkij orvosának és
Pogány Judit Lizaveta Bogdanovnájának
briliáns kettőse olyan, mint valami
„balkezes" kíséret a főszólamhoz, vagy
zenei ellenpont a vezérmotívumhoz ké-
pest. Egy örökké kedélyeskedő, minden és
mindenki iránt cinikusan érzéketlen,
elfásult lélek és egy utolsó lehetőségébe
kapaszkodó, butácska vénkisasszony.
Tárgyilagos szövetség, legalábbis az or-
vos részéről. A társalkodónőnek talán még
valami halvány esélye is van egy
akármilyen társaskapcsolatra. Pogány Ju-
dit, a feje búbján ülő, mulatságos, apró
konttyal, vihogó kis kacajokat hallat, mi-
közben a darab szerinti szövegével be-
fejezi az előadást. Á nevetés és a tánc
azonban lassan, alig észrevehetően hisz-
térikussá fokozódik. Lizaveta Bogdanov-
na érzi, hogy boldognak kellene lennie.
Boldog is. Csak éppen.. .

I. S z . Turgenyev: Egy hónap falun (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Fordította: Elbert János. Rendező: Ascher
Tamás. A rendező munkatársa: Csóka Zoltán.
Díszlet: Erdély Miklós m. v. Jelmez: Pauer
Gyula m. v. Szcenika: E. Kiss Piroska.

Szereplők: Lukáts Andor, Básti kíli, Csá-
kányi Eszter, Jordán Tamás, Máté Gábor,
Rajhona Ádám, Pogány Judit, Dánffy Sán-
dor, Pálfy Alice, Tóth Béla, Gyuricza Ist-
ván, Kari Györgyi.

BÉCSY TAMÁS

A játék-világ

Shakespeare Cymbeline-je
a szegedi Nemzeti Színházban

Fölösleges leírni, hiszen mindenki tudja,
hogy a Cymbaline Shakespeare kevéssé is-
mert, alig játszott műve. Vannak - mű-
velt! -- olvasók, akik talán nem is tudnak
létezéséről.

Á Cymbeline-t valaha a „regényes
színmű" terminussal illették, a műsor-
füzetben is ez áll. Kétségkívül joggal,
hiszen sok benne az epikus elem. Az ese-
mények három szála nem közös szituá-
cióból bomlik ki, s csak a vége felé kap-
csolódnak össze. Az események tekin-
télyes részét az író epikus énje fűzi a fő
eseményszálhoz.

Cymbeline lányát, Imogent, titokban
feleségül vette az udvarban nevelkedett
szegény, de minden tekintetben kiváló
nemes ifjú, Poszthumusz Leonatus. Ez a
mozzanat szituációt teremt, de csak az
alakok egy része között. Ezzel az ese-
ménnyel bizonyosan változik Cymbeline-
nek, a királynénak, valamint Clotennek -
a királyné fia, előző házasságából - a
viszonya Poszthumuszhoz és Imogenhez,
mivel mind a hárman azt akarták, hogy
Cloten vegye el Imogent. A meg-
változott viszonyokból következik az is,
hogy a király száműzi Poszthumuszt, s
felesége szoros felügyelete alá rendeli a
lányát. Ebből a szituációból, ebből a vi-
szonyrendszerből azonban nem követ-
kezik, hogy Rómában - ahová Poszthu-
musz száműzetésébe megy - ott legyen
egy Iachimo nevű fiatalember. O két-
ségbe vonja á nők tisztességét, s Poszt-
humusz, aki csak Imogent látja maga
előtt, az ő hozzá való hűségét bizonyí-
tandó, rááll az Iachimo által ajánlott fo-
gadásra, miszerint Iachimo megkapja azt
a gyémántgyűrűt, amit feleségétől kapott
búcsúajándékba, ha sikerül Iachimónak
Imogent elcsábítania. A kísérlet
természetesen kudarcba fullad. Iachimo
azonban egy ládában becsempészteti
magát Imogen szobájába, ott mindent
megfigyel, az alvó asszonytól ellopja kar-
kötőjét, s meglát a mellén egy jellemző
anyajegyet. Poszthumusz hisz a "bizo-
nyítékoknak'', kétségbeesik, s Imogen
mellett hagyott szolgáját utasítja, ölje
meg hűtlen feleségét. A hű szolga, aki
tudja, hogy Imogen ártatlan, nem képes

13


