
 KRITIKAI TÜKÖR 

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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Kézdy György (Nicia mester)

egyszer csak megjelenik egy kellékes, és elviszi
a szék karfájára fektetett kabátot. Ki vagy? -
kérdezi tőle Ligurio. Senki! - válaszolja amaz, s
megy tovább a felöltővel. Mintha mi sem történt
volna, folytatódik tovább a játék, de a kabát hiá-
nyából állandó ruhacserék, átöltöztetések kö-
vetkeznek, s közben minden szereplő zavaro-
dottan figyeli, melyik ruhadarab kié, ki kinek öltö-
zik éppen, valójában melyikük melyik? Sirót
(Margitai Ági) fiúszerepből nővé alakítja a rende-
ző, megnövelve jelentőségét. Callimaco pótma-
mája Timoteusz barát szeretője lesz; Liguriónak
viszont mintha az ellenlábasa volna. Amikor
szembetalálkoznak, rutinszerűen sziszegik
egy-másnak: Lotyó! Szemét! „Engedjétek
hozzám az asszonyokat!" - mondja a női nem
nagy kedvelője, Timoteusz barát. Megbízásáról
is megfeledkezve simogatja Lucrezia (Jónás
Rita) lábát, vetkőztetni kezdené a lányt, aki bár
eleinte tiltakozik a terv ellen, hogy egy idegennel
háljon, a jelenet végén, a belátás lendületében
azonnal dobálná le magáról ruháit. Ne most! -
kiáltanak rá többen.

Többször felbukkan az előadásban egy néma
figura, egy bánatos, fehér arcú bohóc (Szokolai
Péter). Azzal kezdődik a játék, hogy középen egy
széken ülve hosszan, szomorúan néz a közön-
ség felé. Máskor a trombitáját fújja. Ez mi? -
kérdezi Nicia mester. Egyfajta zene - vála-
szolja Ligurio, s néznek tovább mindketten a

semmibe. Máskor tükröt tart a bohóc a szereplők
elé. Azok megnézi magukat benne, s azt kérde-
zik egymástól: te ki vagy? Én én vagyok! Az elő-
adásban akkor ölte ek reneszánsz jelmezeket a
szereplők, amikor a szöveg szerint álöltözetet
vesznek magukra.

Mindezek a rés letek talán érzékeltetik Dan
Micu rendezői eljárását, amely egyszerre bom-
lasztja és építi újra . darab elemeit. A hetvenkedő
katona és a Mandragóra stíluskülönbsége mögött
módszerbeli eltérés érzékelhető. Taub Plautus-
rendezése elfogad a cselvígjáték konvencióit,
Micu kételkedéssel szemléli ezeket. Azt érzékel-
teti, hogy az átve ések rendkívül átlátszóak.
Csak a vak nem lá atja, hogy mi történik tulaj-
donképpen. Rendezésében fokozatosan lelep-
leződik a komédia Mi van, ha Lucrezia nem
akarja bevenni az állítólagos mandragórafőze-
tet? - kérdezi Call maco. És hogy lehet, hogy
Nicia mester nem is eri fel a fiút, amikor elrabolt
olaszként a feleség: ágyába cibálják. Az esemé-
nyek időnként meg is akadnak, nem működik
pontosan a gépezet. Timoteusznak egyszer
csak elfogynak az érvei, zavarodottan néz körül,
majd az említett kö , vecskéből lesi ki a hatásos
mondatokat Lucrezi meggyőzéséhez. Ligurio is
Machiavelliből puskázva igyekszik elrendezni a
lesben álló szereplőket. De semmi nincs a he-
lyén. Dühöngve ord bálja: itt én vagyok a kapi-
tány és a rendező! Majd a nézők felé fordul,
szét-tárva karját. „És...?' - mondja, mintha azt
kérdezné: mi van akko ? Majd idegesen lapozza
a Mandragóra-kötetet hogy lehet, hogy semmi
nem úgy van, mint . hogy itt le van írva? Végül

mégis megszólal a gitárszó, folytatódhat a törté-
net. De másnap reggel Nicia, Callimacót keres-
ve, nyomatékosan kérdezi: hol a doktor? És a
végén semmi kétségünk, hogy mindent tud. „Mi-
csoda ember!" - mondja a becsapott férj fejcsó-
válva a fiúnak. Mindez ámuló elismerésként és
szemrehányásként is értelmezhető. Machiavelli
darabzárásában egy együgyűségére büszke
ember hálálkodik, de az előadás Nicia mestere
ezeket a szavakat saját balgaságának tudatával
mondja ki. Lemondó gesztussal adja át a szoba-
kulcsot Callimacónak, mintha a feleségét is átru-
házná rá. Ő maga pedig az anyósával, Sostratá-
val (Borbás Gabi) vigasztalódik.

Micu tehát kritika alá vette a darabban terem-
tett (s az eseményeket alapvetően meghatáro-
zó) látszatokat, felülbírálta a komédia konven-
cióit, azt állítva, hogy mindezek sem emberileg,
sem dramaturgiailag nem hitelesíthetők; Taub
Hetvenkedője viszont épp ezeket a látszatokat
teremtette újjá az önfeledt játék magával ragadó
lendületével. Ez az eltérés nem a két rendező
szemléleti különbségéből következik, hanem az
előadások eltérő keletkezési idejéből. 1988-ban
A hetvenkedő katona teljes joggal vállalta egy
önelégült látszatvilág működésrendjének re-
konstruálását, bízvást tüntethette fel a színjáté-
kot (fogalmazzunk egyértelműbben: a ripacsko-
dást) a világ lényegi meghatározójának. 1991
végén Dan Micu rendezésében egy szétbomlott
látszatvilág nyomán támadt űr nyomaszt ben-
nünket, amelyet a szereplők többsége fásult ki-
ábrándultsággal vesz tudomásul. Teljes a zűrza-
var.

Zavarodott alakok mozognak a bizonytalanul
változó térben, ide-oda imbolygó falak között,
Szorongva kergetőznek, fásult cselszövésekkel
kerülgetik egymást. Kihasználják, felhasználják
egymást, közben elveszetten is menekülnének
egymáshoz. Ne hagyj magamra! - mondja Cal-
limaco Liguriónak. - Félek! - Én is - válaszolja
közömbösen a megszólított. A szereplők szán-
dékaiban a közönségesség és az eszményi ke-
veredik groteszk játékká, amely külső viszonyí-
tási pontok, emberi mértékek híján csak a kókler-
ségben válhat egységessé. Valamennyien
kényszereikből és ambícióikból építenek ma-
guknak szerepeket, miközben zavarodottan fi-
gyelik, hol is vannak, mi is történik velük, kik is ők
valójában.

Balkay Géza alakításában Ligurió mindent
mozgat, de ritkán élvezi az intrikát. A legciniku-
sabb, de a legfájdalmasabb alak is az előadás-
ban. Fölényesen figyeli a többieket, de végül
csak ő marad magára. És én? - kérdezi, amikor
mindenki párjára lel, s mint egy rossz litániát
énekli el befejezésül a Shakespeare-szonettet:
fáradt vagyok, ringass el, óh, halál.

Kézdy György Nicia mestere keserű iróniával
figyeli, hogy a többiek a balek szerepét szánják
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neki, s végül szomorú bölcsességgel látja be:
semmit sem érdemes kimondania abból, amit
tud. Minek leplezné le magát azzal, hogy leleple-
zi a többieket? Így legalább ő is kiismerhetetlen
marad.

Hollósi Frigyes Timoteusza önmagával sincs
tisztában. Állandóan zavarodottan figyeli magát:
már megint mibe keveredtem, már megint mit
csinálok? Sóhajt egyet, s azt mondja magában:
igen, ez vagyok én. Alföldi Róbert Callimacója
nem szélhámoskodásra hajló hősszerelmes, ha-
nem elveszettségében légvárakat ostromló,
gyámoltalan fiú. (Jó látni, hogy a fiatal színész
szabadulni látszik a túlfűtött alakok megformálá-
sa közben korán ráragadt maníroktól.) Jónás Ri-
ta Lucreziája egyik varázslatból a másikba esik,
eddig sem tudta, kicsoda ő valójában, ezután

Margitai Ági (Siro) és Hollósi Frigyes (Timoteusz)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

sem fogja megkérdezni. (Sajnálatos, hogy a szí-
nésznő most is túlhangsúlyozza groteszk mimi-
káját, s az alakot most is egy eszelős gesztusai..

val ruházza fel.) Margitai Ági Sirója többet tud
mindenkinél, de belátja: jobb, ha a háttérbe hú-
zódik, úgyis az történik, amit maga is tenne.

Az előadásban ábrázolt, szétesett világ szín-
padi megjelenítése azonban esetlegességet
mutat. Mintha a koncepciót rögtönzések, alkalmi
ötletek sorozatával próbálta volna megtölteni a
rendező. Nem elég koherens a produkció, a
szétesettségnek nincs világos rendszere. A
hangnemváltások sem épülnek az egész elő-

adást átfogó hangulattá. Nem elég mulatságo-
sak, nem igazán magával ragadóak az ötletek, a
poénok. Az alapvetően jó teljesítményt nyújtó
színészek is nehezen találják az egyensúlyt a tri-
viális humor é az intellektuális bohóctréfa kö-
zött. Néhol úgy tetszik, hogy csak alkalmazkod-
naka rendezői elképzeléshez, de nem mindig ér-
zik pontosan ajátékmodort. Stílusteremtő kész-
séggel bíró rendező és tehetséges színészcsa-
pat találkozásából ezúttal tehát a lehetőségeinél
erőtlenebb előadás született.

Machiavelli: Mandragóra (Játékszin)
Fordította: Karinthy Ferenc. Díszlet-jelmez: Puiu
Antemir. Rendezte: Dan Micu. Szereplők: Balkay
Géza, Margitai Ági, Kézdy György, Borbás Gabi, Jó-
nás Rita, Alföldi Róbert, Hollósi Frigyes, Szokolai
Péter.


