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C S Á K I J U D I T

DIVATOS LELKEK
JAMES JOYCE: SZÁMKIVETETTEK

Mr. S. L. Goldberg nem nagyon kedveli Ja mes
Joyce Számkivetettek című drámáját - de hát Mr.
Goldberg az Ulyssesszel (melyről vaskos
könyvméretű elemzést írt) méri az írót, s olimposzi
magasságból fanyalog.

Eljátszhatnánk most - igen történelmietlenül
- a gondolattal: ha Joyce nem 1914-ben, ha-
nem 1956-ban írta volna a Számkivetetteket; ha
ez lenne élete főműve; ha és ha és ha; akkor:
most ő lenne a legdühösebb „dühös fiatal".
Vagy: ha nem ír lenne - bár számkivetve -, ha-
nem amerikai; ha megint csak nem akkor, ha-
nem később, a hatvanas évek elején; akkor: az
a bizonyos „Új-Karthágó" lenne Dublin, ahol
Woolf és a farkas szelleme kísért Walpurgis-
éjen. (Nota bene: Walpurgis-éj Joyce-nál is van:
a Szám-kivetettek második felvonása meg az
Ulysses Kirké-epizódja.)

James Joyce műveinek címlistáján bizonyára
mindig is a Számkivetettek lesz az utolsó. Ré-
szint az Ulysses vet rá árnyékot, részint - mond-

Balikó Tamás (Robert Hand) és Ráckevei
Anna (Bertha)

nél kevésbé látszik megfellebbezhetetlennek az
író ítélete e tárgykörben, annál nagyobb az esély,
hogy a mű túléli szerzőjét. Szándékosan hagy-
tam e helyt teljesen figyelmen kívül az egyébként
figyelmen kívül nem hagyható társadalmi meg-
határozottságot; pusztán azért, hogy beférjen
egy sorba Strindberg és Csurka (ez utóbbi a De-
ficittel), Ibsen és Enquist, Molnár Ferenc és
Joyce. Például.

Függőben és félben hagyva a fenti gondolat-
menetet, egy nagyon is „hic et nunc" tény kíván-
kozik ide. A magyar színházak idei repertoárjá-
ban látványos boom mutatkozik a fent említett
darabtípusból: Joyce művén kívül a Jelenetek
egy házasságból, a Dühöngő ifjúság, a Hosszú
út az éjszakába, a Mesél a Bécsi Erdő, a Liliom
mind ebbe a körbe tartozik. Allegóriák és szim-
bólumok nélkül azt taglalja valamennyi: férfi és
nő kapcsolatában hogyan viszonyul egymáshoz
szabadság és kiszolgáltatottság, szenvedély és
ráció, uralkodás és alárendeltség. A téma divat-
jának bizonyára vannak a társadalomban kere-
sendő okai is, de véleményem szerint a döntő
szerepet egy színházi „belügy" játssza.

Mégpedig az, hogy a mai magyar színházban
a „mit játsszunk?" alapkérdését mintha a „ho-
gyan?" felől közelítenék meg. Azt játsszuk, amit
csak „játszani" kell, nem kitalálni, értelmezni,
megfejteni. Vannak erre tetszetős ideológiák: a
színház szóljon az emberről, a színészről, az
életről (utóbbiról esetleg nagy É-vel); vagy nega-
tív meghatározottsággal: ne az elméletről, ne az
alkotásról, ne a formáról. Számos kanonizált té-
tel látszik alátámasztani ezt: a magyar színját-
szás alapvető hagyományaként emlegetett lé-
lektani realizmus, az úgynevezett társalgási
színművek nagy száma, a színjátszás nagy
egyéniségeinek figurateremtő ereje stb. Biztos
van emögött jó adag bizonytalanság, félelem és
kiszolgáltatottság, a művészeti ág egészét
illetően; és van művészi renyheség, apály is. És
születik belőle jó előadás meg nézhetetlenül
hamis és sok középszerű, unalmas is. A
Számkivetettek jó ösvényre talált: a félig ismert
darab valahai előadásának jó emlékét eleven és
mai produkcióvá sikerült tenni.

Mint mostanában gyakorta, az Arizona Kis-
színházában is színész működött rendezőként.
(Ez is része, illetve következménye a fentebb vá-
zolt gyakorlatnak: a színész-rendező, ugye, a
saját bőrén tudja a szakmát. Saját kiegészíté-
sem: vagy nem. Végeredmény: a színészek ren-
dezései néha jók, néha meg rosszak. Minta ren-
dezőké.) Dramaturgja nincs az előadásnak; He-
gedűs D. Géza színre vitte a teljes Joyce-drámát,
bízva az író dramaturgiai érzékében és a közön-
ség tűrőképességében. Mivel a Számkivetettek-
ben főleg elhangoznak, nem pedig történnek a
dolgok, nem kis teljesítmény, hogy a közönség
több mint tűrőképes: jóindulatú és érdeklődő.

juk - Ibsen; pedig nem jobba Ha mi holtak feltá-
madunk... Csak míg Ibsen drámák mellett
drámai életművet alkotott, Joyce - szintén éppen
életműve egészével - mintha alig győzné
hangsúlyozni, micsoda mellékes kis ügy ez a
darabocska (még egyet írt a Számkivetettek
előtt, senki sem jegyzi, ő sem). Pedig a darab,
akár Joyce majd' minden műve, egyfelől súlyo-
san önéletrajzi, s így különös hitelesség által súj-
tott.

Másfelől viszont a Számkivetettek drámai ar-
chetípusát valahol a görögöknél kell keresnünk:
az érzelmekkel, szenvedélyekkel való pusztító
és esetenként önpusztító manipuláció mint drá-
mai tárgy, cselekmény és „üzenet" három-,
négy-, esetleg még több szögek végtelen sorát
szólította színpadra; vegyes értékben és műfaj-
ban, hiszen az operettől a társalgási darabokon
át a lélektani realizmus címkével ismertté lett
pszichologizáló darabok mind ebben a körben
mozognak. Innen pedig már csak az a kérdés:
mit gondol az adott író (librettista, darabszerző)
az emberi viszonyok, a férfi-nő kapcsolat örök és
abszolút bonyolultságáról, akkor és ott? Dráma-
és színháztörténetet egyszerre nézve: mi-
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Pedig Joyce dialógusai - Czímer József
fordításának gördülékenysége ellenére - itt-ott
nehézkesek, minta spekulatív szövegek
általában. Másutt ellene dolgoznak a színpadi
hatásnak, el-vontságukkal, epikus
terjengősségükkel. A szituáció azonban mindig
drámai, még ha banális is: kettősök sorozata.
Az író, Richard Rowen, élettársa, Bertha, a
család barátja, Robert, s Robert unokahúga,
egyben Richard félig titkos szellemi partnere,
Beatrice olyan négyszöget képez, melyből mindig
csak kettőre irányul reflektor-fény. Igaz, e kettő
többnyire valamelyik harmadikról beszél,
miközben a dráma centrumában egyetlen figura
áll: Richard, az író. Ennyiben nem is sokszög ez,
hanem hierarchikus építmény, csúcsán a
manipulátorral.

A felületi értelmezés alapján - márpedig
színre vinni ezt lehet, mert erre van szöveg és
helyzet - Richard, az író a szabadság ideájának
rabságában vergődik. Miután kilenc évvel koráb-
ban heroikus gesztussal megszöktetett egy
„rangján aluli" lányt, gyereket csinált neki, és
még mindig vele él, a hajdani lázadás, a konven-
ciók teátrális elutasítása, az úgynevezett egyéni
szabadságért folytatott látványos küzdelem élet-
formává merevedett, s nemcsak egykori pikan-
tériáját veszítette el, hanem lendületét, értelmét
is. Némiképp profán átiratban: az író úr unatko-
zik, nem megy neki a munka. Gonosz kísérletbe
fog: környezete feletti hatalmát teszteli. Bertha
hűségét és szerelmét ugyan mi bizonyíthatná
jobban, mint egy ellenőrzött, kézben tartott, irá-
nyított házasságtörés, ráadásul a legjobb barát-
tal, Roberttel? Némi mazochisztikus színezetet
társít a manipulációhoz a folyamatos ki- és meg-
beszélés: lépésről lépésre beszámoltatja élet-
társát, s leplezetlenül biztatja Robert közeledé-
sének elfogadására. A döntőnek látszó ponton
persze közbelép, s maga megy el a randevúra;
mindenki megaláztatik, ki-ki a maga nívóján. A
vég? Totális kudarc, meg a legfőbb büntetés:
ezentúl így kell tovább élni.

Richard nem ördögi figura, csak önmagával
konfliktusos viszonyban lévő alkotó. Kulka János
alakításában kifejezetten szerethető; a színész
emberi érzékenysége az eredendő nyafogást
ugyanis önemésztő szenvedéssé mélyíti. Kulka
egyébként is jól mozog a lélektani realizmus tere-
pén - gyanúm szerint éppen mert all-round szí-
nész: e nemben is eszközöket mozgósít, még
ha, úgymond, eszköztelennek tűnik is éppen.

Balikó Tamás egyszerre drabális és sérülé-
keny. Robert érzelmi labilitását jókora kilengé-
sekkel jelzi. A hadműveletszerű megcsalási já-
tékban gyorsan „bedobná a törülközőt": a tét
nem érdekli, csak a bőrét mentené. Hitele van
ennek a figurának is, Balikó biztonságosan mo-
zog a szerepben.

A nagy írók kegyelme folytán az ilyen típusú
sokszögekben mindig az asszony alakja a legár-

Balikó Tamás és Kulka János (Richard Rowen)

nyaltabb. Ráckevei Anna hatalmas mennyiségű,
aprólékosan kidolgozott színészi munkát fektet
Bertha figurájába, így aztán akkor is jelen van,
amikor épp nincs a színpadon. Ami a tétet illeti,
elbillenti a sokszöget: eszközből, áldozatból a
legsúlyosabb egyéniséggé nő. A végére az ő ke-
zébe kerül a megbocsátás, feloldozás, büntetés.
Ráckevei Berthája mindent tud és mindent

ért, amikor úgy dönt, hogy „női" ösztöneire hall-
gatva „elsimítja" a konfliktust. S mert ő a legin-
kább teherbíró mind közül, magába temeti a ku-
darcot.

A negyedik szög Beatrice légies, elmosódott
alakja. Zsurzs Kati játéka éppen ezért hatásos:
ezt a körvonalazatlan, sejtelmes alakot tudja
megjeleníteni.

A tér oly kicsi - a nézőtérrel együtt -, hogy a
játékhoz hasonlóan benne is minden igazi.
Kentaur díszlete a helyszíneknek megfelelően
hol lusta kényelmet, hol erőltetetten intim
bujaságot
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Zsurzs Kati (Beatrice Justice) és Kulka János
(Koncz Zsuzsa felvételei)

sugároz (ez utóbbihoz az időben éppen csak
hogy lehetséges Klimt-reprodukció dukál), Bar-
tha Andrea ezúttal semlegesen elegáns jelme-
zeket tervezett (igaz, a többértelmű „kivetkőzés-
hez" semmi sem oly szenvedélyes, mint egy
meglazított nyakkendő).

Kulka volt már Richard Rowen, Balikó volt már
Robert Hand - nyolc évvel ezelőtt, Szegvári
Menyhért rendezésében. A nyolc év alatt mind-
ketten mintha bő évtizedet öregedtek volna -
most „érték be" a figurákat. Meg valószínűleg mi
is most nézünk rájuk úgy, ahogy kell: rezignált
együttérzéssel.

James Joyce: Számkivetettek (Arizona Kisszín-
ház)
Fordította: Czímer József. Díszlettervező: Ken-
taur. Jelmeztervező: Bartha Andrea. Rendezte:
Hegedűs D. Géza.
Szereplők: Kulka János m. v., Ráckevei Anna m.
v., Balikó Tamás m. v., Szabó László, Zsurzs Ka-
talin, Szekeres Ilona.
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