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mereven, aki széles mosollyal lendül túl az élet
nehézségein, Tóth az állítólagos szabadelvűvel
próbálkozik, az „anarchista kurvával" - bár ezt
is inkább csak mondják rá -, a többit a jelmezei-
re bízza. (Tóth Enikő immár végképp eljutott arra
a pontra, hogy szabadon sétálhat át úgyszólván
önazonos alakban a Madách előadásainak egyi-
kéből a másikba, csak a szövegen kell változtat-
nia.)

S ha mára két nő jelleme, valóságos érzelme-
ik, az események alakulását követve teljes ho-
mályban maradnak, a Lymant játszó Sztankay
Istvánnak még kevesebbre futja abban a tekin-
tetben, hogy választ találjunk bizonyos ok-oko-
zati összefüggésekre. Olyan idegen rajta a figu-
ra, mint az a gipszruha a kórházi ágyon, amelyből
ki-be ugrál az eseményekben, azaz az idősíko-
kat sűrűn váltogató dramaturgiának
megfelelően. Ha valamit sikerül fölfedezni az
arcán, a szokásos mimikáján túl, az egy
bizonyos naiv maszk, amelyet olyankor ölt
magára, ha az általa elkövetett bigámiáról szó
kerül, s amely - tekintve, hogy egy sokat
megért, hatvanhárom esztendős férfit kell
megjelenítenie - még akkor sem lehetne
őszinte, ha valóban boldoggá tette feleségeit. A
másik lehetőség, hogy Lyman magatartása nem
naiv, hanem álnaiv, azaz a védekezés egy
formája. Akkor viszont ezt a tényt a né-

A szolnoki előadás nyitóképében egy kol-
dusnak öltözött alak válik ki a gomolygó
füstködből. - Megérkeztünk a Földre - mondja
lelkesülten az álruhás, kopott angyal.
Gyöngéden öleli magához az életére
rácsodálkozó törékeny lányt, aki sosem fog ott-
honra találni ezen a hűvös, közömbös csillagon.
Megváltó ajándékul szánta őt a kifürkészhetetlen
ég a kiszámíthatatlan embereknek, de az otrom-
ba rajongók önzése elől Kurrubi végül menekülni
kényszerül. Hisz hiába ágaskodik segítségért
vaksi angyala felé, itt reked a mélyben mind-
örökre. Hiába szólítja a koldus-álöltözetben, va-
lóságos, szánandó lényében megszeretett Ne-
bukadnecár királyt, elveszti örökre képzelt ked-
vesét, mert az görcsösen ragaszkodik látszatha-
talmához. Kurrubi számára nem marad más me-
nedék, mint reményvesztetten kapaszkodni Ak-
kiba, az angyallelkű koldusba, a nincstelenség
királyába, aki színes szavaival várako

zővel is illene valamiképpen tudatnia. A többiek
végképp illusztratív figurák - illusztrálják a nem
létező családi-társadalmi tablót. (Egyedül Pász-
tor Erzsinek sikerül néha, hogy annak nézzük,
akit játszani akar.)

A rendezőként ezzel a darabbal debütáló Mé-
száros Károlyról egyelőre annyi mondható el,
hogy vagy színházat választott rosszul, vagy
pályát. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy a
produkció egyetlen mozzanatában sem sikerült
a saját egyéniségét érvényesítenie.
Szabadjára engedett színészek rutinjának tűnik
az előadás, anélkül, hogy valamifajta lelkesedés
bármelyiket is hatalmába kerítette volna. Az
eredmény le-hangoló. Az embernek még
élcelődni sincs kedve - akadna min -, csak ülés
szomorkodik. Le-süti a szemét. Különösen a
tapsrendnél, amikor végképp fölborul
mindenfajta színházi rend. Arra talán már nem
futotta a sok elfecsérelt energiából.
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zássá varázsolja a folyamatot, ahogy Babilon el-
süllyed körülöttük: „Új ország vár messze ránk,
tele új üldözéssel, tele új ígérettel." Vándorolnak
hát, keresztül a felkavart idő homoksivatagán. Az
előadás záróképében összehajol a hazátlan égi
leány és a mindig újjászülető hontalanságában
otthonosan mozgó földi „pótatya." Mennek, míg
el nem nyeli őket a gomolygó füstköd.

Születés és pusztulás képei keretezik tehát az
Angyal szállt le Babilonba szolnoki előadását.
Vincze János rendezésének felütése és zárlata
- a káoszt korrigálni képtelen teremtés és az új-
jászületés reményét meghagyó széthullás egy-
másnak megfeleltethető képzetei - arra a korél-
ményre is utalnak, amelyben újból aktuálisnak,
bemutatásra érdemesnek tűnik Dürrenmatt
1954-ben írott darabja.

A mostani felújítás azonban csak félsikerhez
vezetett. A magyar színházművészet átlagszín-
vonalát képviseli, épp ezért felismerhető benne

színjátszásunk majd' minden problémája: a
darab hibáit nem korrigálja erőteljes
dramaturgiai munka, a színészi alakítások nem
állnak össze koherensnek tetsző játékmóddá,
konzekvensen vállalt stílussá, a rendezői ötletek
nem tükröznek következetesen építkező
koncepciót.

Nehéz feladat Dürrenmatt keserű áltörténelmi
komédiáit színpadra állítani. (Mintha újból divat-
ba jöttek volna nálunk ezek a művek, amelyek
azonban - ahogy ezt mind A Nagy Romulus kö-
zelmúltban játszott két változata, mind a mostani
előadás is jelzi - korántsem problémamentesek.
Az Angyal szállt le Babilonba esetében távolság
érzékelhető a mű szüzséje, dramaturgiája és
retorikája között. Mindez talán az írói koncepció
és a drámatechnika feszültségére utal.)

A történet - amely arról szól, hogy mi történik a
Földen az ártatlan égi lénnyel - mintha egy
klasszikus tragédia mélyszerkezetét követné; az
eszményekkel való szembesülés megkérdőjele-
zi ugyan a megszokásaikba beleragadt életeket,
embereket - de a kizökkent idő keltette feszült-
ség végül is a morális ellenpontot jelentő lány fel-
áldozásának szándékához vezet. Ez a
tragédiaszerkezet azonban az írói koncepció
szerint komikus színezetet kap, hisz mindenki
méltatlan Kurrubi szerelmére; az eszmények
vonzásában a szereplők csupán monomániás
rajongókká válnak. Ugyanakkor a középpontba
állított lány tisztasága reflektálatlan adottság;
személyisége kidolgozatlan, értékrendje
tagolatlan. A figura ezen általánossága
tézisszerűvé teszi a darabot. Ezért nemis az a
fontos a műben, hogy mit képvisel Kurrubi,
inkább az, hogy kit illet meg ez az égi adomány.
Az egyik főszereplő (Nebukadnecár)
illetéktelenül nyeri el, és sértődöttségében -
amiért az ég nem respektálja méltóságát, és nem
látja meg királyi magányát - azonnal eltékozolja
jutalmát. Akki, a másik főszereplő viszont kéret-
lenül vállal felelősséget Kurrubiért, s ezért képes
megóvni, megőrizni. A mű szüzséje azt jelzi te-
hát, mintha Nebukadnecár és Akki ellentétei: a
szerepként és belső tartásként átélt méltóság, a
kétségbeesésként és szuverenitásként megélt
magány, a világot uralni látszó kiszolgáltatottság
és a kiszolgáltatottságnak tetsző szabadság ket-
tősségei állnának a mű középpontjában.

Dramaturgiai értelemben azonban a darab
nem a király és a koldus közötti viadalról szól; ez
csak az első felvonás belső játéka. A többi más
tét köré szerveződik. A második rész Kurrubi ra-
jongóinak „felvonulására" épül, a harmadik fel-
vonást pedig a politikai játszma különböző fordu-
latai szervezik. (Mind a három rész egy-egy alap-
probléma variációit tartalmazza, több menetben
ismétlődik az egyes felvonásokban ugyanaz a
játszma, ezért is tűnik kicsit hosszadalmasnak a
darab.)

Az események csak látszólag lendítik előre a
cselekményt, valójában nem bontják ki a szüzsé-
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vel érzékeltetett, illetve a szövegszerűen
megfogalmazott problémákat. Ezért tűnik úgy,
hogy mind a történetalakítás, mind a
figuraformálás inkább csak illusztrálni képes a
tézisdráma gondolatait. A mű retorikája pótolni
igyekszik mindazt, amit a szereplők és az
események épp csak jeleznek. „A
kézzelfoghatóvá vált Éggel szemben

szükségképpen komédiának tetszik, amit mi ál-
lamnak nevezünk" - mondja a főminiszter, holott
ez a feszültség meg sem jelenik a darabban. „A
semmiből alkotott világgal szembeállítom az em-
beri szellem erejéből épített világot. Majd meglát-
juk, melyik jobb, az én igazságom vagy Isten
igazsága?" - mondja a toronyépítés tervét

Helyey László (Akki) és Mucsi Zoltán (Ünnepé-
lyes férfiú)

indokolva, mintegy zárszóként Nebukadnecár,
holott erről egyáltalán nem szólt a darab.

Mivel dramaturgiai beavatkozások nem tették
egységesebbé, egyértelműbbé a szöveget, a
rendezőre várt (volna) a feladat, hogy egyensúlyt
teremtsen a mű különféle (különböző minőségű)
rétegei között, hogy megtalálja azt a játékmódot,
amely képes kibontani, megerősíteni a darab
erényeit: a mély értelmű bohózatiságot, a szkep-
szisbe hajló gondolatiságot, a játékosságba ol-
dott példázatosságot, a világról illúziótlan képet
festő keserű iróniát.

Ehhez Vincze János többféle megközelítéssel
kísérletezett. A morális példázatban (a szerelmi
szálban) igyekezett megerősíteni a sötétebb
tónusokat. Ahhoz, hogy valóban személyi-
ségként legyenek megformálhatók ezek a figu-
rák, Dürrenmatt kevés támpontot ad (Vinczének
sem sikerült jellemként megközelíteni a szerep-
lőket), enélkül pedig a műnek ez a rétege
óhatatlanul is melodramatikus színezetet kap.
Bíró Krisztina Kurrubija például tragikus
hangszínek-kel, az érzékenység, az
átszellemültség gesztusaival igyekszik jellemezni
a figurát, de szituációk híján leginkább azzal
küszködik, hogy az önálló arcvonásokkal alig-
alig felruházott eszményt miképp lehetne
emberként hitelesíteni. (Leginkább abban a
második felvonásbeli jelenetben kap egyéni
karaktert Kurrubi, amikor gyermeki örömmel
közeledik Akkihoz.) Epres Attila Nebukadnecárja
tehetetlenségét ingatag hatalmának
hangoztatásával ellensúlyozza, szorongásait
kisfiús sértődékenységgel palástolja, de az
alakítás nem teszi egyértelművé, hogy a
babilóniai király nagyratörő elhatározásokban
tetszelgő sen-ki-e vagy a kicsinyesség viszonyai
között komikus szerepjátszásra kényszerülő
gyötrődő személyiség, aki fokozatosan
értékelődik le azokban a kisszerű játszmákban,
amelyeket büszkén vállal.

Vincze rendezése a politikai parabolát rész-
ben stilizált, részben pedig elidegenítő játék-
móddal ábrázolja. Az udvari főhivatalnokok moz-
gása, beszédmódja egyrészt jelzi az udvari
viselkedés kimért etikettszerűségét, de
idézőjelbe is teszi a politika színterén zajló
játszmákat, hatalmi fordulatokat. Lux Ádám
főminisztere merev kötelességtudattal,
fondorlatos okoskodással teszi a dolgát, de jól
láthatóan megvan mindenről a véleménye.
Gazsó György Utnapistimje haszonelvű hittudós,
aki személyes sikerként értelmezi az ég
üzenetét.

Akki - a morális példázatnak és a politikai pa-
rabolának egyaránt szereplője - nemcsak kívül-
ről figyeli, hanem időnként kívülállóként kom-
mentálja is az általa elutasított világ eseményeit
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Helyey László és Bíró Krisztina (Kurrubi)
(MTI-fotók)

 mintha egy Brecht-darab kikiáltójaként is szín-

re lépne. Helyey László az irónia ezen nyersebb

eszközének alkalmazása mellett megmutatja a

figurában azt a riadt bölcsességet is, amely

meg-szenvedett kópésággá válik Akki alakjában.

A figura mély értelmű felismeréseket

megfogalmazó felvonászáró replikái viszont

váratlan váltást jelentenek, azaz nem

következnek az alak addigi viselkedéséből.

(Mintha azt jeleznék ezek a részletek, hogy

Vincze nem tudott ellenállni Dürrenmatt

retorikájának.)

Az ismét másfajta megközelítésmóddal, a

groteszk játékossággal megoldott részletek az

előadás legizgalmasabb jelenetei. Közülük a

leghatásosabb az, amikor az Ünnepélyes férfiú,

azaz a civilbe öltözött udvari hóhér meglátogatja

híd alatti tanyáján Akkit, hogy a türelmi idő lejár-

tával kivégezze a koldust. Mucsi Zoltán remek fi-

gurát formái: a hóhér alakjában egyszerre

mutatja meg a gátlásosságot, a kamaszos

elfogódottságot, illetve a hivatala iránti

elfogultságot, büszke öntudatot. A látogató

viselkedésében egyaránt érezhető a

bocsánatkérő, készséges sajnálkozás, illetve a

kiválasztottság tudata által meghatározott buta

gőg. Fennkölten szavai, s közben

gusztustalanul kanalazza a levest. Érzékeny

lelke megértésre hajlik, de olyan magabiztosan

ecseteli leendő áldozatának szakmai köte-

lességeit, hogy ez kaján kárörömnek is tetszik. A

groteszk stílust képviselik (valamivel erősebb

színekkel) a háttérből néhány pillanatra fősze-

replőkké előlépő munkásfeleségek (Bakos Éva,

Gombos Judit) reszketeg, darabos mozgásuk-

kal. Ugyanezt a stílusnemet erősítik (könnye-

debb hangvétellel) a különböző korszakokat

összemosó rendezői ötletek. (A királyok és

főhivatalnokaik válságstábot alakítva

rutinszerűen kávézgatnak, kvaterkáznak, egy

költő írógéppel a karjában kel ki a szarkofágból

stb.)

Az eddig elmondottakból szinte magától érte-

tődően következik, hogy az előadás eltérő szín-

vonalú jelenetekre, részletként érdekes, de egy-

máshoz csak lazán kapcsolódó epizódokra esik

szét. Mindennek következményeként majd'

mindegyik színész alakításában érzékelhető né-

mi egysíkúság, illetve következetlenség. Az el-

térő szerepfelfogásokból más-más természetű

jelenetépítkezés következik. Egységes játékstí-

lus hiányában a komédia mulattatónak, de ke-

véssé mély értelműnek hat, az anakronizmusok

inkább csak kikacsintásként működnek, s nem

érzékeltetnek szorongató aktualitásokat. Az uta-

lások nem adnak súlyt az áltörténelmi kreáció-

nak, nem alakítják önfeledten kesernyés

vízióvá, komoran bohókás játékká, a

kétségbeesést ne-vetéssé oldó látomássá

Dürrenmatt darabját.
Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba (szolnoki
Szigligeti Színház)
Fordította: Fáy Árpád. Díszlet-jelmez: Csík György.

Zene: Vadász Krisztián, Verebélyi József. Drama-
turg: Matuz János. Rendezőasszisztens: Musch-

berger Ágnes m. v., Hegedüs Rita. Rendező: Vin-
cze János.

Az ateista, titkosügynök, pederaszta es

gyilkos hírében álló Christopher Marlowe

kétségkívül az angol reneszánsz egyik

legfestőibb és legellentmondásosabb figurája.

Drámaírói munkásságáról nemkülönben

szélsőséges vélemények születtek: van, ki

viharzó képzeletű költőnek látja, az angol

tragédia mára klasszikus atyjának, van

Szereplők: ifj. Újlaki László, Bíró Krisztina, Helyey
László m. v., Epres Attila, Mihályfi Balázs, Lux Ádám,
Gazsó György, Czákler Kálmán, Mucsi Zoltán,
Csendes Olivér, Császár Gyöngyi, Magyar
Tivadar, Horváth Gábor, Árva László, Fazekas Attila,
László Sándor, Kákonyi Tibor, Bakos Éva, Gombos
Judit, Berényi Tünde.

- például T. S. Eliot -, ki éretlen szellemnek,

akinek retorikája szimpla „lihegő-fortyogó

bombaszt."

Egyfelől tény, hogy a deptfordi kocsmában

1593-ban bekövetkezett haláláig Marlowe hét

olyan tragédiát írt, melyekhez Shakespeare

addig megalkotott kísérlete e műfajban, a Titus
Andronicus nem biztos, hogy felér. Az iroda-
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