merte jelezni, s erősen úgy éreztem, küzd a
szöveggel.
Andresz Katalin volt Győry Emil mellett a másik, aki sikerrel vette a verslábak
akadályversenyét. Kettejüknél nem vehette észre a néző, hogy kötött formájú a
szöveg. A színésznő Emiliájáról más
dicséretes is elmondható: modern, mai
volt, emberi léptékű, elfogadható, Erőszakoltság nélkül hozott színpadra egy
olyan mai lányt, aki szerelméért nem csak
szerelmet, de valamiféle önfeláldozást is
kér. De éppen ez volt, amitől mégsem
volt igazán átütő erejű az alakítás: divergált a klasszikus szöveg és a mai lány.
Emilia pontosan ugyanaz a hisztérikus,
végletesen kegyetlen, „el v szerű " némber,
mint a két francia tragédiaíró számtalan
más nőalakja. Andresz Katalin emberi,
mai, hétköznapi léptékű Emiliájánál egy
pont után érthetetlenné vált a görcsös,
mindent föláldozó bosszúvágy.
Valami hasonló mondható cl Sipos
László Euphorbosáról is. A színész érdekes, ideges jelenséggé formálta Maximus
szabadosát, akinek azonban confidantként
mindössze annyi a szerepe, mint a Midász
király
borbélya
által
földbe
vájt
gödörnek: hogy részvét teljesen meghallgassa gazdája suttogását. S amikor a
többi confidant és epizodista pontosan
ennyit hozott, jó, de az előadás szerkezetéből szervetlenül kilógó lett Euphorbos.
Vajek Róbert Maximusa kissé túl lágy.
Tán nem kritikusi túlzás azt állítani: úgy
éreztem, a Chicago szomorú, megcsalt
férje sétált át tornacipőjét levetve Augustus palotájába. Maximusban gonosz elemek is vannak, hisz félig-meddig tudatosan segít elárulni az összeesküvést, utána
pedig barátja háta mögött megszöktetné
annak szerelmét. Tehetségesként, ilyen
fiatalon erősebben kellene küzdeni a
modorosság ellen.
Ami végső tapasztalat lehet a pécsiek
nem sikertelen, de még éretlen és kevéssé
átgondolt előadásából: ha már Corneille-t
játszanak, jobb nem gombhoz keresni a
kabátot, „koncepciót " húzva a már eleve
koncepciókon alapuló tragédiára, hanem
kibontani annak emberi, realista hátterét,
evvel tenni maivá ahogy például Gvőry
Emil tette.
Corneille: Cinna (Barbakán bástya)
Fordította: Nemes Nagy Ágnes. Zene:
Kircsi László. Dramaturg: Czímer József.
Díszlet-jelmez: Huros Annamária. Rendező:
Nógrádi Róbert és Szegvári Menyhért.
Szereplők: Győry Emil, Vári Eva, Safranek Károly, Vajek Róbert, Andresz Katalin, Katona Ágnes, Melis Gábor, Kovács
Dénes, Sipos László,
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Vissza a színdarabhoz
G. B. Shaw: Vissza Matuzsálemhez
című játéka a Körszínházban

A Körszínház programját mindig várakozás előzi meg. Kazimir Károly huszonnegyedik éve szerez meglepetést a
nyári nézőseregnek. Egyedi bemutatók,
fáradságos kutatómunka, különleges értékek új fénybe állítása fűződik a nevéhez. I la az adaptálásnak a világirodalom
néhány nagy, de nem színpadra termett
műve ellen is állt, az érdeklődés felkeltése soha nem maradt el. A valódi
színművek azonban régóta hiányoznak a
nagy
kultúrkörök,
vándormítoszok
reprezentatív bemutatásának színpadi
alkalmai közül. Tavaly megtörni látszott
a jég: a Lope de Vega-dráma már egy új
korszak heroldjának tűnt. Most pedig,
folytatás-ként, Shaw. Igaz, a régi
szándék, a különleges, kevéssé ismert
művek felfedezésének szándéka vezette el
Kazimirt
Shaw-hoz
is.
Vissza
Matuzsálemhez című, viszonylag kései
drámatrilógiáját, helye-sebben Mózes öt
könyvének alapján pentatcuchját ugyanis
eddig alig állították a világ színpadjaira.
A körülötte lévő csöndnek - egy olyan
népszerű író eseté-ben, mint Shaw
nyilvánvalóan nem a rosszindulatú
feledékenység, hanem valami egyéb lehet
az oka. I la belegondolunk, hogy az egész
szöveget csak több estén keresztül
lehetne előadni, ha elolvassuk az előszót,
ha a gondolati ötlet kifejtésének
eseménytelenségét nézzük: megleljük az
okokat. Itt bekövetkezik az, amire már
190 9 -ben figyelmeztetett Lukács György:
Shaw-nál
egyszer
majd
a
dráma
megszünteti önmagát. „Eleinte a dráma
pusztul ki ebből a drámából, az-tán
lassan kipusztulnak az emberek is. Mert a
dráma perspektívájában nézetek és
intellektus nem adnak életet senki-nek."
Az akaratdialektikából nézetdia-lektika
lesz, a forma plátói dialógussá szűkül.
Shaw-nak mindig szócső volt a színpad,
az eszmék nem az emberek közti tettek
hálójában akadtak fenn, hanem már
előzetesen készen álltak, hosszú monológokba bújtatva hangzottak cl, később
pedig már a darabhoz fűzött terjedelmes
elő- és utószavakban fejtegette őket a
csavaros
eszű
mester.
A
Vissza
Matuzsálemhezben elszabadul a gondolkodó: tételeket állít fel, s szeszélyesen

írja eléjük a játszó személyek nevét. Ha
az előadhatatlanságra ez a magyarázat
még mindig nem lenne elegendő,
elmondhatjuk a legkínosabb érvet is: maga az alapgondolat is törékeny szellemi
építmény. hogy a világ baja az lenne
csupán, hogy az emberek túl rövid életűek: nehezen hihető.
Shaw úgy vélte, hogy az emberi életkornak kitolhatók a határai, s titkon talán
önmagát is beleszámította a több száz évig
élők csapatába, nem is teljesen indokolatlanul. Ha tovább élünk, van mit
őrizni, van mit félteni, érdemes a dolgokat szépen, jól elvégezni. Ez lenne tehát a
shaw-i recept a boldogságra, békére. Hite
a „teremtő evolúcióban " bizony naiv. S
bár tudósok úgy ítélik, hogy a sejtek
elöregedését voltaképp semmi sem
indokolja, a folyamat feltartható, az emberiség egyelőre még nem Matuzsálem
példájához fog visszanyúlni bajainak orvoslására. Kifejtetlen marad továbbá, vajon kik rendelkezhetnek majd a továbbélés eme csodálatos képességével; s mikor rezervátumba kerülnek (ami inkább a
falanszterra, semmint jóravaló matuzsálemek boldog gyülekezetére emlékeztet), nem tudjuk meg, mi az a speciális
többlet, amelyet a hosszú élet nyújthat,
mitől magasabb rendű az ő létezésmódjuk.
Kazimir egy interjúban a művet „világcsodának " nevezte. Csavarjuk le kissé
e lelkesültség lángját, s mondjuk azt: ez
egy szép nagy fikció, amit a ráérős mester hosszasan cirkalmazgatott.
Kazimirt már elismerés illeti azért,
hogy mint átdolgozó három órára kurtította a körülbelül kilencet, s hogy mint
rendező, be is érte ennyi játékidővel.
Minden okunk megvan azt feltételezni,
hogy a legjobb, legnemesebb, legaktuálisabb részleteket vette ki a drámafolyamból, hivatott irodalmi segítőtársa,
Elbert Zsuzsa közreműködésével. Bizonyos az is, hogy a mostani színpadravivők szeme előtt jó cél, a békevágy és a
bizakodó jövő megfogalmazása lebegett,
ezt a végkicsengést szánta voltaképp
Shaw is darabjának, „élj sokáig derűben s
ne háborúzz butaságokért " címkével.
Ámde a kényszerű kihagyások az amúgy
is spekulatív-sejtelmes sci-fi jellegű elmeépítményt még inkább összekuszálták:
ezt akkor is el kell ismernünk, ha testi és
lelki kényelmünk védelmében történtek e
kurtítások.
A látottakat összefoglalni rendkívül
nehéz feladat: némi körszínházi előtréning amúgy sem árt a képeskönyv lapjai-

Bernard Shaw: Vissza Matuzsálemhez (Körszínház). Kozák András és Esztergályos Cecília (lklády
László felv.)

nak pergetéséhez. Úgy kezdődik, hogy
Ádám játszik egy paradicsombéli nyuszikával, egy századfordulós strand kellékei között. Nyuszikát cinikusan elüti egy
autó. Ádám egy homokozóban rá-bukkan
a holttetemre. Értetlenül nézi. Első
világháborús
angol
üdvhadsereg
masírozik be. A Barnabás fivérek, egy új
tan alapítói híveket toboroznak. (Ekkor
még nem egészen világos számunk-ra,
hogy programjuk a matuzsálemi élet-kor
akarat által való elérésére buzdítás.)
Valamiféle politikai szóváltásra is sor kerül bizonyos Burge és Lubin urak között.
Ismét a Paradicsom: Ádám és Éva keseregnek jódolgukban az örökkévalóság
érzetén. A kígyó segít: megsúgja, hogyan
kell gyereket csinálni. Lesz is gyerek,
Káin, aki boldogan öldös (ő külön-ben az
idősebbik Barnabás fivér alak-mása). A
hosszú élet propagandája be-szivárog az
előkelőbb körökbe is. Az idea azonban
demokratikus,
még
Barnabásék
szobalányát is megérinti. Ezt osztályszempontból helyteleníti az egyik
Barnabás leánya, Savvy, aki éppen kézfogóját tartja Haslam lelkésszel. Ez a bizonyos lelkész 2170-ben már mint yorki
érsek nyugdíjcsalás vádjával idéztetik be
egy szigorú utópiabeli nyilvántartó intézménybe. Ő bizony már kétszáz-valahány éves, noha negyvenesnek látszik. E
világállam (melyben kínai az ügyvezető,
angol az elnök, s egymás kritizálása lenne
a humor forrása) háztartás-ügyi minisztere
lép be e silány jövő ezredbeli papírmasé
irodába, aki nem más, mint a szintén több
száz éves egykori szobalány. A két jó
tartású agg frigyre lép. Az eszme tehát
feltartóztathatatlan. Eközben még ennek
az utópiaállamnak a vezetője videoképernyő segítségével néger szeretőjében
gyönyörködik, aki Capetownban hányjaveti magát a szerelemvágytól. Ekkor
szünet következik. Nézők fele eltávozik.

A második részben turistacsoport érkezik
egy angol dominanciájú világállamból a
Matuzsálemek földjére. Ekkor már 3000-et
írunk. A csoport tagja az agreszszív
Napóleon is, akit az idegenforgalmi
látványosság céljaira tartogatott Orákulum
lelő. Egy idősebb úr zsakettban, beleszerelmesedik egy ugribugri Matuzsálemjelölt bakfisba, aki még csak ötven-hat
éves. A labdázás, a felhevült fogócska s a
nász ígérete akkora izgalomba hozza ezen
urat, hogy szívszélhűdés végez vele. Aztán
31 920-ba ugrunk, ekkor antik ruhájú
hippik népesítik be a földgolyóbist. Az ő
átlagéletkoruk négy esztendő és tojásból
bújnak ki. Romlottak és élvetegek. Itt van
Pygmalion is, aki tökéletes király- és
királynészobrot mintázott. A szobrok
dulakodni kezdenek, megölik alkotójukat.
(Adámot és Évát ismerjük fel bennük.)
Ahogy a darab elején, úgy most is
megjelenik alumíniumfólia hajjal és
hatalmas műszempillával Lilith, az ősnő, és
ígéretet tesz a javulásra, a föld optimista
lakóinak elszaporítására. Szavai nyomán
aprócska leánygyermek jő, bilire ül és
bűvöskockázásba fog. Ennyi.
A látottak alapján a darab értelme, cél-ja,
logikája kideríthetetlen, ebből következően
a színielőadás élvezhetetlen. A heterogén
elemeknek itt csak árt a másutt egyébként
hatásos kazimiri ötletparádé. A káosz
elkerülhetetlen.
Színészek nincsenek, csak áldozatok.
Ennyi kétségbeesett, csüggedt, értetlen
embert együtt még nem láttam. Itt a jó
szándék, a segítőkészség már semmit nem
ér. Automata bábok lennének a cél-szerűek,
akik a néhány szavas mondatokat
bekiabálják. Játéklehetőség semmi. Jól csak
az elképesztően dilettáns statisztéria jár.
Üdvözült mosolyú leánykák ri szálják
magukat, s óvakodnak rettenetesen, nehogy
elvétsék a járásokat. Két ifjú színésznőnk
legalább boldog az „Istenem, engem
látnak" révületében: Rátonyi Haj-

nal és Gelecsényi Sára. (Utóbbi csak a
második részben boldog, mert az elsőben
csak énekelnie szabad a karban.) Ők az-tán
viháncolnak, szép hangosan fújják a
szövegüket és szoknyácskáikat libegtetik.
Itt azonban már gyermekes örömüket nem
nézhetjük tovább elnéző mosollyal: olyan
súlyfeleslegeket
cipelnek,
amelyek
mutogatása inkább „big is beautiful"
reklámnak tűnik. A jelmeztervező Márk
Tivadar rejtélyes okokból olyan görög
tunikákba bújtatta őket, amelyeknél pont a
kényes hasi és deréktájékon van hiátus. Így
a pocakocskák még inkább kitüremkednek.
A szokásos gárda vergődését szánakozással igen, de értékeléssel nem illethetjük.
Jelen voltak tehát (igaz, feszengve):
Esztergályos Cecília, Kozák András, Drahota Andrea, Inke László, Szirtes Ádám,
Bitskey Tibor, Verebes Károly. Schubert
Évát nem lehet elrontani, mint szobalány,
kitűnő. Kedves pillanatokat szerzett a
búbánat tengerében Gór-Nagy Mária.
Természetes, jókedvű, mozgékony, feltűnt
kellemes hangszíne, remek alakja. Verebes
Istvánnak
sikerült
alulmúlnia
az
alulmúlhatatlant: Barnabásnak, Káinnak,
Napóleonnak egyaránt rossz volt. Ő legalább a szereptanulással nem bíbelődött.
Feltűnt viszont Incze József (a Falladadarabbeli kiugrása után ismét), amennyit a
néhány szavas jelenlétből meg lehetett
állapítani, ízig-vérig komédiás alkat, igazi
ígéret.
Ha az adaptációnak az értékmentés, az
újrafelfedezés volt a célja, akkor éppen az
ellenkezőjét érte el: bizonyította, hogy
Shaw e műve gyenge opus, vagyis olvasva
érdekesebb inkább, akkor is csak mint
kuriozitás. Mindenesetre ez is tanulság,
valamit ezáltal is megtudtunk. Az viszont
már nem bocsánatos bűn, hogy dúló-fúló
nézők hagyják el a sátorépítményt, alig
verődik össze tenyér, mikor huszonvalahány vétlen, sokat fáradt ember bocsánatkérőleg meghajol.
G. B. Shaw: Vissza Matuzsálemhez (Kör-színház)
Fordította: Hevesi Sándor. Irodalmi munkatárs: Elbert Zsuzsa. Zenei vezető: Prokópius Imre. Koreográfus: Ligeti Mária. Díszlet:
ifj. Rajkai György. Jelmez: Márk Tivadar.
Magyar színpadra alkalmazta és rendezte:

Kazimir Károly.
Szereplők: Verebes István, Incze József,
Drahota Andrea, Kozák András, Esztergályos Cecilia, Inke László, Bitskey Tibor,
Gór-Nagy Mária, Schubert Éva, Konrád
Antal, Verebes Károly, Tándor Lajos, Kollár Béla, Rátonyi Hajnal, S. Tóth József,
Forgács Péter, Phillippovich Tamás, Gelecsényi Sára, Szirtes Ádám, Szekeres Ilona,
Neszmélyi Magda.

