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Trofimovhoz, meghalt gyermeke egykori tanító-
jához asszonyi fellobbanással Ranyevszkaja, s a
szöveggel ellentétesen talán ezért közeledik fizi-
kailag is egymáshoz Anya és Trofimov, miköz-
ben arról szónokolnak, hogy ők ketten fölötte áll-
nak a szerelemnek. Aminthogy Dunyasa is nyil-
ván ezért fetreng magát felkínálva Jasával, aki
viszont éppen arról prédikál, mennyire nem úri
dolog, ha egy nő csak úgy odadobja magát vala-
kinek. Kendőzetlenül megmutatkoznak tehát
minduntalan az ösztönök, a vágyak, de ettől nem
tudunk meg többet, mást a szereplőkről, mint ed-
dig, csupán egyértelművé redukálva rágják a
szájunkba egy lehetséges értelmezés néhány
morzsáját. Mert hogy mi következik ezekből a
mozzanatokból a darab egészére vonatkozóan -
erre nincs utalás. Ahogyan arra sem, hogy a
megszokottól eltérően a Peremartoni Krisztina
megformálta Varja miért nem emlékeztet a leg-
kevésbé sem egy vénkisasszonyságra ítélt zár-
daszűzre; miért veri ököllel, brutálisan az idő
előtt megjelenő s ezzel fájdalmas emlékeket fel-
kavaró Trofimovot; s hogy mit kezdjünk ezzel a
szöveggel ellentétben nem szánalmas külsejű,
nem pápaszemes, ellenkezőleg, Végh Péter
személyében villogó tekintetű, lobogó hajú Trofi-
movval vagy az alig leplezetten hideg és szere-
tettelen Ranyevszkajával? Netán az ő megjele-
nésük, viselkedésük is csupán a tudatalattijuk
megelevenedése volna? S a szertefoszló álom-
világ helyén örömmel ocsúdó, éledező realitás-
érzék maga a megtestesült „hurráoptimizmus"?
Kik ezek az emberek, honnan és hová tartanak?
No és mit kezdjünk emberileg a Sára Bernadette
játszotta, múlt és tán jövő nélküli karikatúrával,
Sarlottával, akiről csak éppen azt nem tudhatni
ebben az interpretációban, hogy milyen ember
karikatúrája, és főként hogy miért az? És akkor
az öreg Firsz, Sinkovits Imre kabátján fityegő
csengettyűket még nem is említettük.

Csak irigyelni tudom a színészeket, akik -
meglehet - választ kaptak ezekre vagy hasonló
kérdésekre a próbák során a rendezőtől, amikor
„egy-egy emberi-színészi szerepsors a maga
gyökereit kereste" - ahogyan a műsorfüzetben
Ablonczy László fogalmaz. Nekünk maradnak az
ugyancsak itt olvasható magvas gondolatok a
darabról Strehlertől, Harag Györgytől, Brustein-
től, Fergussontól...

Csehov: Cseresznyéskert (Nemzeti Színház)
Fordította: Tóth Árpád. Diszlet- és jelmeztervező:
Grand Adriana m. v., Zeneszerző: Orbán György.
Dramaturg: Bereczky Erzsébet. Játékmester: Tatár
Eszter. Rendezte: Victor-loan Frunža m.v. Szereplők:
Béres Ilona, Hámori Eszter, m. v., Peremartoni
Krisztina, Fülöp Zsigmond, Csíkos Gábor, Végh
Péter, Mihály Pál, Sára Bernadette, Pathó István,
Bartal Zsuzsa, Sinkovits Imre, Tahi József, Botár End-
re, Kun Tibor.

Barry Kyle Zúzódása nem szerepelt a Buda-pesti
Kamaraszínház idei műsortervé-ben. Barry Kyle

nevét hiába kerestem a Világirodalmi
Lexikonban és a különböző Ki kicsodákban.
Hírlapi forrásokból derült ki, hogy
többesztendős liverpooli és yorki rendezői
gyakorlat után, a Royal Shakespeare Company
huszonöt esztendős újoncaként, be-
mutatkozásul vállalkozott a Sylvia Plath életéből
és műveiből általa komponált dokumentumjáték
megjelenítésére az 1973/74-es évadban. Az ős-
bemutatón a költő Három nő című rádiópoémá-
jával együtt bemutatott álomjáték hírét, előadá-
sának ötletét, majd húsz év után, az Izraelből ér-
kezett magyar vendég, az akkoriban még Angliá-
ban élő Pártos Géza hozta el Budapestre. Az ő
személye és a mű hőse (egyszersmind költői
szövegeinek szerzője) jelenthették a garanciát a
színháznak a merész vállalkozásra.

Merésznek nem a szerző ismeretlensége mi-
att mondanám a bemutatót, hanem mert költé-
szettől elforduló korunkban alig képzelhető el
veszélyesebb ölet egy (bármilyen emelkedett)
rendhagyó irodalomóránál. Veszélyforrást je-
lenthet az a körülmény is, hogy hiába vált a bos-
toni születésű, de Cambridge-ben (is) nevelke-
dett nagy tehetségű amerikai költőnő tragikusan
korai, önkéntes halála után legendahőssé - ez a
legenda Magyarországon csak kevesek élmé-
nye. Ami pedig az életrajzi dráma szövetének sú-
lyosabb részét alkotja: Plath lírája, érzelmek
fűtötte, démonokkal viaskodó, metaforikus
költészete - elmélyült olvasást követel, nem
pedig színpadot.

Erre utaltak annak idején az ősbemutató kriti-
kusai is, akik szerint a drámai dimenziókat nélkü-
löző, színvonalas felolvasás valójában nem
váltott ki olyan emóciókat, amelyek a
nyomtatott szöveggel való találkozás nyomán
megszülethettek (Time), Még Michael
Billington is meg-jegyzi - bár ő elfogadja és
dicséri Sylvia Plath
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verseinek színvonalas és látványos előadását -,
hogy e költészet befogadásához időre és erő-
feszítésre lenne szükség, és ez a közvetlen ha-
tásra építő előadás valahogy úgy hat a nézőre,
mintha robogó expresszvonatból gyönyörköd-
nék a tájban (Guardian).

Nem kétséges, hogy Pártos Géza ennek a
kockázatnak a tudatában választotta a Zúzó-
dást. Barry Kyle biográfikus közelítése és tiszte-
lettudó irodalmi antológiája nyilván csak kiindu-
lópont volt számára, ugródeszka a képzeletnek.
Pártost minden valószínűség szerint a démo-
nokkal viaskodó, érzékeny és beteglelkű tehet-
ségek (ismerős) tragédiája, Sylvia Plath verscí-
mével élve „A bezárulás bátorsága" foglalkoztat-
ta. A léttagadásával kezdődő halhatatlanság. Az

üvegbura című megrendítő önéletrajzi regény
idézett jelenettöredékeinél jobban izgatta a min-
den öngyilkosság nyomában felkavarodó miér-
tek crescendója; az a kérdés, amit Pártos Dom-
ján Edit, B. Nagy László, Latinovits és oly sok
más kortársa beteljesült tragédiája nyomán is
feltett magának. És a válasz, bár Sylvia Plath

Jelenet a Zúzódásból (Koncz Zsuzsa felvételei)

amerikai világában környezetében másként je-
lenik meg, mélylé ektani szempontból, érzé-
kenység tekintetében analóg: az elviselhetetlen
elviselésére való al almatlanság.

Színpadi álomjá ék és irodalomtörténeti do-
kumentum - a ne látszólagos ellentmondást
Pártos Géza kitűnő stílusérzékkel és rendezői
fantáziával oldja fel. Sajátos módon megkönnyíti
ezt számára a szer. nek azaz önkényes és nem
is túlságosan erede i ötlete, amellyel három sze-
repre bontja Sylvia lath személyiségét. Valószí-
nűleg nem én lehettem az egyetlen a nézőtéren,
akiben ellenkezést, idegenkedést ébresztett ez
az eljárás, amely a .kizofrénia didaktikus kivetí-
tésének gyanújába keveredik, és amelyet az
egyre divatosabbá optatott „három nővér"-mo-
tívum éppoly kevés.é indokolhat, mint a Sylvia
Plath költészetére gyébként mélyen jellemző,

megrendítő Három ő című kompozíció. Az elő-
adás azonban - menet közben - lesze

relte a nézői ellenkezést; elfogadtatta, hogy
Sylvia Plath szélsőségek közt csapongó alkatá-
nak, érzelmi gazdagságának megjelenítésére

hárman fognak össze. Három, egy testbe zárt lé-
leknevében, három hangon szólal meg egyetlen
ember, a létet igenlő és tagadó, megélni és fel-
idézni is képes poéta. E magyarázat mellett szól
az is, hogy az egymásra rímelő (meglehetősen
fantáziátlan) ruhákban megjelenő színpadi
Sylviák nem életkorban, nem funkcióban, nem is
életkori különbségeik jelentősége okán, hanem
leginkább még a világra való reagálásuk tekinte-
tében különülnek el.

Az élményeit intellektuálisan feldolgozó, elbe-
szélő, emlékező Sylvia, a költő és saját sorsának
súlyos lelki terheket hordozó krónikása: Venczel
Vera. A derűs, naiv, az élet dolgaira
közvetlenebbül reagáló, minden porcikájában
lányos-asszonyos Sylviának (Csonka Ibolya)
Kyle jóval kevesebb drámai lehetőséget kínált,
minta színpadon is egyes számmal jelölt
Sylviának (Murányi Tünde), aki a gyermekéveket
és az anyaságot is fel-idézi, s tragikus
érzékenységével az elviselhe-
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tetlen üvegburába ütközik; ez az a Sylvia, aki az
irodalmi köztudatban és a legendában is a leg-
plasztikusabban van jelen.

De ők hárman együtt ebben a természetet
meghazudtoló szellemi szimbiózisban is valósá-
gosabbak, mint a körülöttük kavargó vagy tüll-
függönyök mögé rejtett, ritkán barátságos, több-
nyire taszító, s a szellem magaslatáról tekintve
groteszk kisvilág, amelyet egyébként a makro-
kozmoszban otthonosabb költő nagyon is éle-
sen, nőies precizitással és intellektuális iróniával
lát. E képességének köszönhetőek az álomjáték
disszonáns, szatirikus momentumai, a lírai lebe-
gést meg-megszakító, realitásukban abszurd,
remek zsánerképek, amelyek mellesleg kont-
raszthatásukkal stílusosabban illeszkednek a
költői kompozícióba, mint a sablonszövegeket
és irodalomtörténeti tényeket korrektül közlő
narrátor (Cs. Németh Lajos).

A színpadon az is a valóság része, ami csak a
költő (és a rendező) képzeletében született: a
lángoló tulipánok színorgiája, a vésztjósló ár-
nyak imbolygása, a táncoló méhek fenyegető
zümmögése, a papírcsákós kritikusok torz vi-
gyora. Ezeknek a Sylvia Plath életrajzában és
költészetében gyökerező látomásoknak a meg-
jelenítése - elmondva - riasztóan giccsveszé-
lyes, Pártos azonban a közreműködő táncosok
segítségével, sejtelmes világítással, esetenként
némi iróniával elkerüli a csapdát. Ahol mégis be-
leesik, az éppen a kompozíció túlsó, ellenkező
szélsősége, a színpadra telepített, közvetlen va-
lóság. Amikor a hazai öngyilkospanteon fotós
megjelenítésével, Latinovits és mások felnagyí-
tott fényképével didaktikussá szegényíti az elő-
adás egyébként szuggesztív, magyarázatra
nem szoruló üzenetét.

Mivel Barry Kyle költői oratóriuma konstrukci-
ójában nem dráma, a népes szereplőgárdából
kevesen kaptak igazán hálás szerepet. Pártos
Géza színészvezető erényeinek hála, e korláto-
kon belül Holl Jánosnak (az apa) és Dunai Ta-
másnak (Ted Hughes, Sylvia költő-férje) sikerült
sovány szövegéből körüljárható karakterszere-
pet formálni. Szellemes gúnyrajz kerekedett az
Anyák Egyesületének összejöveteléből is.

Ennek ellenére attól tartok, hogy esztendők
múlva, amikor Az üvegbura torokszorító feszült-
sége még mindig elevenen él bennünk, a Buda-
pesti Kamaraszínház sikert érdemlő bemutató-
jának egyetlen momentumára, pontosabban vo-
nulatára fogunk csak visszaemlékezni; arra,
hogy Venczel Vera érzékeny, sorsával alig pere-
lő és Csonka Ibolya telivér, bájos Sylviája mel-
lett megszületett az a nőalak, aki túlnőtt a
szövegkönyvön, aki nem Barry Kyle, hanem a
versek Sylviája. Murányi Tünde, aki egyetlen.
félelmetesen emelkedő, majd zuhanó ívbe szer-
kesztette a költő sorsát, s megőrzött gyermeki
naivitása, riadalma ellenére elhiteti, hogy az ő
lel-

kéből, kavargó szenvedélyeiből szakadtak ki
azok a sorok, amelyek túlélik a kárhozatot. Fi-
gyelemre méltó a fiatal színésznő gesztusainak
kifejező ereje; a lovaglójelenetben mosolyra fa-
kaszt, az anyaság örömét idézve elérzékenyít,
szerelmesen a telefonkagylót is átforrósítja, s a
betegágyon néhány elcsukló szótaggal megren-
dít.

Ha Barry Kyle Pestre látogatna, nyilván Pártos
Gézának és Murányi Tündének mondana a
sikerért köszönetet. De csak azért, mert nem
hallaná,

Játékszín Mandragóra-előadásán többször
előkerül egy kis kötet. Machiavelli! - mondja
jelentőségteljesen az egyik szereplő a könyvre
mutatva. Mások értetlenül néznek, gyanakodva
vizsgálgatják a könyvecskét, mely - úgy tűnik -
magának a da-rabnak a szövegét tartalmazza. Ki
ez a Machiavelli? Mi is van valójában ebben a
műben? Reneszánsz életörömmel teli
vígjátéknak tekinthető-e a szöveg vagy inkább
keserű szenvedélylyel megírt komédiának?

Egy olyan világban élünk - gondolhatta Ma-
chiavelli a XVI. századi Itáliáról -, amelyber a
tények és a látszatok összetéveszthetők, mert a
morál nélkül maradt emberiség, az energikus, de
pusztán az önérvényesítést célzó cselekvések-
ben tobzódó ember maga sem tud különbsédet
tenni a hamisság és a hitelesség között. Talán
nem is tartja fontosnak ezt a distanciát. „Az em-
berek annyira együgyűek és annyira a pillanatnyi
szükség irányítja a magatartásukat, hogy aki
csalni akar, mindig talál valakit, akit becsaphat
és megtéveszthet" - olvassuk A fejedelemben,
de mindezt akár a Mandragórához csatolható
dramaturgiai értekezés kiinduló tételének is te-
kinthetjük. Ennek szellemében maga Machiavel-
li is megtéveszteni igyekezett olvasóit: súlytalan,
kis csalatásokkal teli történetté alakította a min-
den értéket negligáló machináció keserű komé-
diáját.

Egy olyan világban élünk - gondolhatta Dan
Micu rendező -, amelyben a látszatok egyre re-
ménytelenebbül igyekeznek eltakarni a zűrza-
vart. A Játékszínben látható Mandragóra-elő-
adás rendezője nemcsak a komédia mélyére né

amit mi: hogy Tandori Dezső költői magasfe-
szültséget érzékeltető, hiteles és leleményes
fordítása a magyar fordításirodalom remeke.

Barry Kyle: Zúzódás (Budapesti Kamaraszínház)
Fordította: Tandori Dezső. Díszlet: Kentaur. Jelmez:
Bartha András. Rendezte: Pártos Géza.
Szereplők: Csonka Ibolya, Venczel Vera, Murányi
Tünde, Dunai Tamás, Réti Szilvia, Holl János, lllyés
Mária, Szőke Pál, Horváth Ferenc, Kóti Katalin, Rei-
senbüchler Sándor, Mihók Éva, Lestyán Katalin, Cs.
Németh Lajos.

zett, nemcsak a felszín alatti rétegeket kutatta,
hanem túl is tekintett a művön. Nemcsak a
keserűséget látta meg a darabban, hanem egy
szét-esett világ ábrázolására használta fel a
drámát.

Ehhez elemeire bontotta a szöveget, és önál-
ló, szuverén előadásegységként építette újra.
(Inkább Mandragóra-variációnak tetszik a pro-
dukció, s nem interpretációnak.) Módszerében -
s nem stílusában - sokban hasonlít a Mand-
ragóra ezen színpadra állítása Taub János
Plautus-rendezéséhez, A hetvenkedő
katonához. Mindkét előadás szabadon kezeli a
klasszikus szöveget, apró betoldásokkal,
kiszólásokkal egészíti ki a választott
fordításokat. A szereplők mindkét játékban
időnként kívülállóként tekintenek a helyzetekre,
ironizálják a szituációkat, szüntelenül a
színpadi helyzet paradoxonaira hívják fel a
figyelmet. Ezáltal a játék fontosabbá válik, minta
megjelenített történet, a középpontba helyezett
színjátszás fölébe kerekedik az iro-
dalomtiszteletnek. A színház ebben az értelme-
zésben nem az illúziókeltés helyszíne, hanem a
játék terepe. Nincsenek korhű jelmezek, miliőt
festő díszletek, lényegében üres térben, kortalan
(modern) ruhákban jelennek meg a szereplők.

Közös módszert említettünk pusztán, hiszen
stílusában jelentősen különbözik a két produk-
ció. A Taub-színház stilizációja a színész
játékára épül. A testtartás, a gesztus, a mimika
kinagyított pillanataiból születik az előadás
sajátos játékmodora. Dan Micu inkább a
helyzeteket ironizálja, idegen elemek
beiktatásával a szituációk és a figurák
abszurditását hangsúlyozza. Ligurio (Balkay
Géza) és Callimaco (Alföldi Róbert) találkozását
például egy kávéházba helyezi, ahol
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