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Eddig jutottunk el a szerelemben: hogy ezzel
az arccal nézzünk szembe. Ezt még Johannes
sem meri. Csak az ajtó mögül leselkedik.

Nem történik semmi kegyelem. Faltörő kos-
nak lenni nincs értelme. Magától pedig nem az
átváltozás, hanem a visszaváltozás jön. A szere-
lem visszaváltozása. Ebben az előadásban a
fordítottja, a csoda is megtörtént, regisztrálhatat-
lanul. Nem szabad elfelejteni!

Az előadás többi szereplője a maga szerény-
ségével, tartózkodó színjátszásával és a fősze-
replőket övező figyelmével emberséges légkört
teremtett. A kegyetlen szerelmi dráma így olyan
embermeleg szituációkban játszódhatott le,
hogy nem távolodott el „magasba" a nézőtéri vi-
lágtól. Egri Kati remekelt a Nagynéni szerepé-
ben. Boldogtalanságában is méltóságosan szép
nőalakot formált, amilyet csak régi festménye-
ken látni; szordínós hanghordozása, lassúsága,
szemében az értelem fénye, a „reflektáltság",
ahogy Kierkegaard mondaná, a veszteni tudás
bölcsessége... Elfelejtettük már az ilyen tompí-
tott női sugárzást. Egri Kati felhozta. A harmadik
női szereplő, Létay Dóra a Jansen lány szerepé-
ben szintén jól értette, hogy mit kell csinálnia.
Egy egyszerű észjárású, rafinériáiban is egysze-
rű, kokett, de ártatlan fruskát, akire még sok bol-
dogság és kellemes ünnepek várnak az életben.
Safranek Károly Wilhelm szerepében a bemuta-
tón nem volt jó, annál inkább később, amikor si-
került neki modortalanul eljátszani a modorosat,
és megmutatni az észbontó szorongás és a fel-
vett modor közti sávot. Megrendítő figura lett vé-
gül a jütlandi lelkészből, olyasvalaki, akinek ne-
vében Kierkegaard a Vagy-vagyvégén található
prédikációt írta, melynek címe: Az épületes,
mely abban a gondolatban van, hogy Istennel
szemben soha nincs igazunk. Edwardot Ungvári
István játszotta megfelelően, de... Olyan össze-
zavarodott fiatalember ez, aki elrontja a saját éle-
tét, ő maga: tévedés. Ezt a lappangó gondot,
amelybe gyakran belebotlunk, nem segített ész-
revenni.

Nagy András színműve nagyon ügyes és
okos, jó érzékkel megcsinált munka, az egész-
ben mégsem az a legfontosabb, amit a szere-
lemről közöl, hanem az, ahogy megteremti az
esélyt - s a színészek kiváló intuícióval ezt hasz-
nálják ki -, hogy megszólaljunk a szerelemről,
azaz annak hallatlan nehézségeiről.

Ennyi - ha nem csalnak az érzéseim - sike-
rült.

Nagy András: A csábító naplója (Budapesti Kamara-
szinház)

Díszlet: Székely László. Jelmez: Jánoskuti Márta m. v.

Dramaturg: Böhm György. A rendező munkatársa:
Svébis György. Rendezte: Wladimir Hermann m. v.
Szereplők: Illyés Bama, Rudolf Teréz, Safranek Ká-
roly, Egri Kati, Ungvári István, Létay Dóra f. h.

A színpad majdnem teljesen üres. Körös-körül
fekete vászonfüggöny határolja le a teret, s
választja el a láthatót a láthatatlantól. Az
enyhén lejtős játéktér pódiumszerűen
emelkedik ki a színpad síkjából, hátsó
peremén fekete köpenyes, kalapos alak
üldögél, a játéknak (s a nézőtérnek) végig hátat
fordítva tűnődi végig az előadást. Csak egyetlen
epizódnyira jön elő, hogy összekösse a történet
közben tizenhat évet előre rohanó idő szálait,
el-mondja monológját, aztán visszaballag a
helyé-re, hogy néma, komor jelenlétével
mindvégig emlékeztesse a játékosokat (s
bennünket) az idő kiiktathatatlan
jelenvalóságára.

A félbevágott tér peremén némán üldögélő
megszemélyesített Idő Mácsai Pál rendezésének
alighanem legkarakteresebb és egyúttal legere-
detibben játékszervező metaforája: szakít az
„Idő mint kórus" dramaturgiailag nélkülözhetet-
len, ám a játék egészében mégiscsak korlátozott
jelenlétével, s a színes és mozgalmas shakes-
peare-i történéssort létfilozófiai példázat síkjára

Für Anikó (Perdita), Vasvári Csaba (Polixenes)
és Kelemen István (Florizel)

emeli, amelynek ekként az lesz a fő kérdése:
megoldja-e, feloldhatja-e az idő múlása a jelen-
ben elkövetett bűnöket, megváltást hozhat-e a
hosszú vezeklés az egykori zsarnoknak és
áldozatainak, jobbak lesznek-e a szenvedő
hősök tizenhat év múltán, vagy csak öregebbek,
s megismétlődhet-e ugyanaz az emberi gőgből,
elvakultságból és kíméletlenségből fakadó
emberi tragédia egy generációval később, az
utódok génjeibe kódoltan?

A mű (lét)filozófiai interpretációját látszik alá-
támasztani a poronddá csupaszított játéktér
(Götz Béla munkája). s maga az előadás nagy-
vonalú teatralitása és alapos vizuális megszer-
kesztettsége: a rendező bátran és ötletesen
operál az üres térben végbemenő mozgások
intenzív stilizáló erejével, a tér
monumentalitásának élményével, mint
játékrendező elvvel, a hatalmas üres tér emberi
léptéket meghaladó monumentalitásával
(különösen mikor az elemek játékát viszi színre
a hajótörés-jelenetben). Apró alakok mozognak
a roppant kiterjedésű térben, lejátsszák
játékaikat, s elsüllyednek az időben.

Minden közelebb áll Mácsai Téli regéjéhez,
mint a regényes-romantikus történetmondás s a
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Galbenisz Tomasz (Autolycus) és Vikidál Gyula
(Mufurc) (Sárközi Marianna felvételei)

szereplők egymás közötti viszonyainak mese-
szerűen bensőséges, játékos vagy bukolikus
megjelenítése: hűvösen racionális, villódzó szí-
neivel együtt is majdhogynem rideg színjátékot
látunk, amelyben feltartóztathatatlanul hömpö-
lyög előre a cselekmény és az idő, a figurák
sorra-rendre megmutatják igazi arcukat, ám
cselekedeteik valódi mozgatórugói szinte
mindvégig homályban maradnak.

A rendezőnek persze nem lehetett könnyű
dolga, hiszen Shakespeare e drámája többek
között éppen arról nevezetes, hogy a szereplő-
ket mozgató indulatok és szenvedélyek, úgy-
mond, „motiválatlanok", legelőbb és mindjárt a
darab elején Leontesnek a tragédiát indukáló el-
vakult féltékenysége, amivel aztán pusztulásba
kergeti önmagát, családját, egész környezetét.
Amilyen aprólékos precizitással, rendezői erél-
lyel és ötletességgel dolgozta ki Mácsai az egyes
jeleneteket, olyan nagyvonalúsággal hagyta a
bomlott agyú szicíliai király megformálóját,
Szücs Gábort átsiklani a dráma dramaturgiailag
és pszichológiailag kulcsfontosságú csapda-
helyzetén, Leontes féltékenységének kezdő pil-
lanatán. Annál inkább feltűnő ez az előadásban,
mert a rendező számos epizódhoz szervesen il-
leszkedő némajátékkal, a szituációk alapos ki-
dolgozásával igyekezett kitölteni e különös
Shakespeare-dráma „kitöltetlen helyeit" s
megoldani

pszichológiai talányait. (A veszni hagyott ki-
rálylány megtalálásának módjától Polixenes mí-
melt haláláig és a Hermione-Perdita átváltozá-
sokig szép példáit láthatjuk ennek az előadás-
ban.)

Mácsai roppant céltudatossággal, gondolati
tisztasággal és egyértelműséggel építette fel a
játékot, metszően okos előadást rendezett, ám
koncepciója rendre megbicsaklik a szereposz-
tás egyenetlenségein: a többségében fiatal szí-
nészcsapat, melyre gondolatait bízta, láthatóan
nehezen birkózik meg az összetett és nagy já-
tékkultúrát igénylő szerepekkel. Vonatkozik
mindez elsősorban a Leontest játszó Szücs
Gáborra, aki a centrális és formátumos karaktert
kívánó szerepben erőtlenül s olykor
disszonáns hangon szólal meg. Leontese
legelőször is adós marad annak a pszichológiai
helyzetnek bármilyen értelmű „magyarázatával",
hogy mitől lesz olyan váratlanul és ádázul
féltékeny (ebben, mint utaltam rá, a rendező is
ludas); aztán el kellene hitetnie - s persze meg
is kellene jelenítenie -, hogy a rögeszmés
féltékenység miként válik monomániájává,
hogyan torzítja el a látását, erkölcsi
ítélőképességét, s végül hogyan veszti el gyilkos
indulatai közepette a józan eszét. Szücs Le-
ontese ezzel szemben először nyafogva sirán-
kozik, majd modorosan hisztizni kezd, durcásan
vinnyogva akarnokoskodik, mint egy megvénült
kamasz. (Szólhatna arról is a játék - nem szól
persze -, hogy a király lélekben megmaradt
gyereknek, s pubertáskori csapongásait zúdítja
alattvalóira.) Az előadás legnagyobb gyengéje,
hogy az alakítás az elhatalmasuló monománia

stációinak pszichológiai rajzával mindenestől
adós marad, amitől persze megbillen a figurák vi-
szonyrendszere: ha Leontes őrülete motiválat-
lan, hogy lehetne igaz és megrendítő Hermione
szenvedése, Polixenes értetlensége, Camillo
vergődő hűsége?

Hermionét és Perditát egyaránt Für Anikó
játssza, részint a rendezői koncepciónak megfe-
lelően felvillantva, hogy a királyné oktalan szen-
vedéstörténete miként hagyományozódik tovább
a következő generációra; részint kissé ha-
loványan, elmosódott kontúrokkal, lágy pasztell-
színekkel. Hermionéja előbb üresfejű, csillogó,
társasági nő, majd a koncepciós perben halálra
sápadt, megtört, gyenge leányzó, Perditája kön-
nyű, laza ecsetvonásokkal megmintázott, sze-
mérmes pásztorlányka, aki még éretlen a szere-
lemre, s maga sem hiszi el, hogy királyi sarj.

Valódi hús-vér figurákban nemigen bővelkedik
az előadás, így aztán üdítő színfolt, kellemes
meglepetés Zenthe Ferenc magabiztosan bi-
zonytalankodó, megszeppent pásztora és Viki-
dál Gyula robusztusan bamba, lassú észjárását
gyors lábtempóval, lendületes szaladgálásokkal
kompenzáló tenyeres-talpas Mufurca. Zsakett
és úri affektálás, cilinderes-mezítlábas nagyra-
vágyás: az úrhatnámság remek paródiáját nyújt-
ják botcsinálta nemessé avanzsálva. A többi fi-
gura arcéle jóval elmosódottabb: Autolycus
(Galbenisz Tomasz), a csavaros eszű tolvaj túl-
játszott (rendezőileg is túljátszatott) kópésággal,
Paulina (Juhász Róza) női rámenősséggel és ra-
finériával, Polixenes (Vasvári Csaba) férfiúi erél-
lyel, snájdig eleganciával vesz részt a játékban.
Amelyben vihar tombol, villámok csapkodnak,
menny dörög, vaskos hajókötelek rángása hoz-
za testközelbe a tengert s az emberevő medvét.
A rendező Mácsai nemcsak koncepciójának ki-
dolgozásában volt következetes, de láthatóan
élvezettel merült el az elemek játékának robajlá-
sos szcenírozásában, s egy koncepciós per
pszichológiai mozzanatainak celebrálásában.

Az általam látott előadáson a nagybeteg Men-
sáros László szerepét átvéve maga a rendező
formálta meg az Idő megszemélyesített figuráját.
Bölcs volt, rezignált, kételyekkel teli és acélosan
kemény. Előjátszotta színészeinek, hogyan is
kellene Shakespeare-t játszani.
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Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Götz Béla. Jelmez:
Rátkai Erzsébet. Zene: Márta István. Koreográfus:
Seregi László. Rendező asszisztens: Vancsik Hajnal-
ka. Rendező: Mácsai Pál.
Szereplők: Mácsai Pál, Szücs Gábor, Fodor Dávid,
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