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Míg a nagyszínpadon megy a fellengzős
Shakespeare-varieté, fenn a padláson két
alig ismert Shakespeare-kortárs drámáját
adják. Feltehetőleg az angol drámairodalom
egyik fő hazai népszerűsítője, a házi-színpadi
változat létrehozásában is segédkező Upor
László ajánlotta a rendező figyelmébe ezt a
bizarr darabot, amelyet Hamvai Kornél fordított
újra a bemutató számára. Az Átváltozások nem
mérhető Shakespeare remekeihez, de színházi
szempontból hálás alapanyag, pergő cselekmé-
nyű, az Erzsébet és Jakab kori drámák műfaji
sokszínűségében megszólaló, kellően szélsősé-
ges dráma. Az ezerszer átértelmezett remekmű-
vek mellett esendő színpadi találmány, amely
épp szabálytalanságai miatt jelent igazi kihívást
az alkotóknak és tarthat számot a publikum fi-
gyelmére. A vígszinházi gyakorlathoz képest
merész vállalkozásnak számított ezt a darabot
műsorra tűzni, hiszen nem volt kitaposott út, ha-
zai bemutatók híján nem adatott meg a „mihez
képest" élménye, a rendezőnek, Simon Balázs-
nak a próbafolyamat során kellett meggyőződnie
arról, hogy színpaciképes-e még ez a filológiai
csemege.

A rémdráma alapkonfliktusa a szokványos
csapdahelyzet: egy lányt hozzá akarnak adni va-
lakihez, miközben ő mást szeret. Csakhogy a
kérdés ezúttal sarkítottabban fogalmazódik
meg: Joanna törődjön-e bele apja akaratába, s
ezzel ítélje magát életre szóló boldogtalanságra,
avagy gyilkoltassa meg vőlegényét, s egy
könnyen eltussolható gaztett árán beteljesítse
boldogságát? Jó megoldás nincs, és ebből a
szem-pontból az Átváltozások meglehetősen
cinikus filozófiai parabola, néhány borzongató
külsőséggel megfejelve. Egzisztencialista thriller
egy nő-ről, aki nem vállalja a fegyelmezetten
tűrő áldozat szerepét, ellenáll, mert ki akarja
teljesíteni önmagát, és ezzel elvégzi a morális és
fizikai ön-pusztítás első gesztusát. Kéri Kitty
kezdetben nem sokat tud kezdeni ezzel a
szabálytalan naivaszereppel, rettegve szerető
lányként hiteltelenebb, mint később
bűnösségével számoló, cél-tudatos nőként.
Joannája akkor a legmeggyőzőbb, mikor már
nem küzd végzete ellen, s csodálkozva idézi fel
bukásának rövid történetét, a szeszélyből
magára vett bűnt, amely alól csak az önként
vállalt halál jelenthet feloldozást. Szerel-mese,
Alsemero (Selmeczi Roland) iszonyodva ismer rá
Joanna igazi lényére: két idegen mered
egymásra, akiket fatális kényszerűséggel taszí-
tott egymáshoz a szenvedély.

A szerelmi háromszög csúcsán eredetileg Jo-
anna vőlegénye állt, de onnan letaszította egy fe-
kete ruhás alak, hogy a helyére kerülhessen. A
„fekete ruhás alak" természetesen az intrikus:

Kéri Kitty (Joanna) és Rudolf Péter (Deflores)

Defloresnek hívják, a várúr szolgája, egy torz fi-
gura, akire a lány csak undorral tud ránézni. Ru-
dolf Péter sajátosan értelmezi át a melodrámai
szerepkört: a betegesen csúf fickóban (torzsá-
gát mindössze két festett fekete pötty jelzi az ar-
cán) a kitaszítottságtól szenvedő embert mutatja
meg, aki mindenre hajlandó, csak hogy
befogad-

ják, hogy egyenlőnek ismerjék el. A szövegben
benn maradtak az archaizáló „félre" kiszólások,
amelyek stilizálttá teszik, de helyenként meg is
törik a játékot; egyedül Rudolf Péternél nem za-
varó a közönséggel folytatott magánbeszéd, mi-
vel ő ezt a technikát alakításának részévé teszi.
Deflores magányos, a fikció terében nincs kihez



▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

fordulnia, fájdalmát nincs kivel megosztania,

ezért hozzánk menekül: átpréseli magát a szín-

padot határoló léckerítésen, szinte rátapad a

nézőtérre, védelmet és megértést keresve.

Deflores nem bosszúból rontja meg a világot,

csupán következetesen végigmegy azon az

úton, amelyet számára a körülmények kijelöltek.

Kifosztja a világot, mert az önként nem ad neki

semmit. Meghunyászkodhatna, de nem teszi,

mivel úgy érzi, neki is kijár a boldogság, még az

iszony árán is. Ebben igazi lelki társa Joannának

(a szépség-nek a szörnyeteg); a közös halál

pillanatában Joanna megnyugvással ismer rá

erre.

A melodramatikus történettel párhuzamosan

fut egy másik cselekményszál is, hasonló

viszonyokkal, csak épp bohózati túlzásokkal

pamfletesítve. Egy katonatiszt háborodottnak

tetteti magát, hogy elcsábíthassa az

elmegyógyintézet éltes professzorának

feleségét. A rémdráma oldásaként

bohóctréfákat láthatunk a szemeit forgató,

szimuláns amorózó (Anger Zsolt), az ijedős,

csacska prédanő (Börcsök Enikő), valamint a

szolgálatban és a zsarolásban egyaránt emi-

nens ápoló (Gesztesi Károly) előadásában.

Élükön a reneszánsz komédiák állandó alakja, a

hiszékeny, öreg férj áll, felszarvazásra és

megcsú

folásra készen. Alibius elmegyógyász szerepé-

ben Lukács Sándor egy Einstein-frizurás, gya-

gyás szabványprofesszort játszik, ahogy azt az

amerikai filmekben és a magyar reklámokban

el-képzelik (rágyújt a ceruzacsonkra, leveszi a

cipőjét és abba hamuzik). Lukács Sándornak a

másik történetben is van szerepe, ő Vermande-

ro, Joanna apja, így amikor a két szál összefut,

és Alibius panaszra megy Vermanderóhoz, Lu-

kács Sándornak találkoznia kéne „önmagával"

(egyik szerepének a másikkal). Az abszurdum

színpadi megvalósításából bravúrjelenet kere-

kedik, amelyben színész és rendező egyaránt

remekel. A megoldást egy spanyolfal jelenti,

amely mögött Vermandero épp fürdik: az alkalmi

takarásban Lukács Sándor le tudja venni paró-

káját, és bele tud bújni fürdőköpenyébe. Ily mó-

don néhány perc leforgása alatt nyolcszor-tíz-

szer is átváltozik délceg várkapitányból szkleró-

zisos vénemberré és viszont, átmenet nélkül

modulálva hangszínét és változtatva testtartá-

sát, miközben a paraván mögül egy dublőr is ki-

kibukkan, ezzel téve tökéletessé az ügyesen ki-

dolgozott „érzékcsalódást".
A háziszínpad parányi terébe Galambos Péter

olyan díszletet tervezett, amely nem foglal sok
helyet, de a járásokat változatosabbá teszi. A
színpad mélyén toronyszerűen keskeny és ma-
gas térelem áll, minden oldalán ajtóval: ezen át-
haladva a színészek a szűkös tér tagoltságát

tudják jelezni. Ezenkívül csupán egyetlen állan-

dó eleme van a térnek: egy tájképekkel díszített,

baldachinos ágy, melyet mindössze egyszer

használnak (azaz inkább dekorációs célokat

szolgál). A színpadot kék léckerítés veszi körbe,

mintha a szerelmi dráma egy karámban játszód-

na. Az első felvonásban a karám bejáratánál egy

templomi térdeplőt is látni: itt pihen meg a tépelő-

dő Joanna, erre hág rá az „ördögi" Deflores. A

díszlet ellentmondásos jelképisége pontosan

tükrözi a darab szellemi karakterét: az állandó el-

lenőrzés alatt tartott társadalmi érintkezés szer-

tartásossága és az ösztönösség kezelhetetlen

kisülései, a rebbenő vonzalom tisztasága és a

féktelen testiség, a fennkölt, a groteszk és az al-

pári egyaránt helyet kapnak benne.

A darab bizarr eklektikájához képest a színjá-

ték stílusa túlságosan megszokott és egynemű

(Simon Balázs tavalyi rendezése, a csapongó

fantáziával megalkotott Országalma után ez

elég meglepő). A játék csak egy-egy mozzanat

erejéig lép ki a realisztikus játékmód kereteiből,

pedig ilyenkor sokkal erőteljesebb hatás eléré-

sére képes. Ilyen Deflores és Piraquo (Király Atti-

la) kötéltánca a mellvéden, majd Piraquo zuha-

nása a toronyból (mozgástervező: Horgas

Ádám). Úgy tűnik, Simon Balázs a melodrámai

közhelyekből és a modernebb színekből akarta a

játék stílusát kikeverni, de az ötletet menet köz-

ben elvetette, viszont egy-két ilyen mozzanat

bent maradt az előadásban. Jó példa erre a csak

néhányszor alkalmazott, s ezért elsikkadó szín-

szimbolika: a bosszúra készülő Tomazo (Alföldi

Róbert) világos tónusú ruháját a rendező később

feketére cseréli, s a gondtalan fiú lelki karaktere is

ilyen egyszerűen változik „fehérről feketére". A

színészvezetésben is van néhány újszerű, de

minden előzmény nélküli megoldás (például a

megélt alakok elidegenednek, legalábbis távo-

labb kerülnek életük döntő pillanatától: nincs lát-

ványos fájdalomkitörés, Isabella kifejezéstelen

arccal bámul meggyilkolt kedvesére, Vermandero

ugyanilyen szenvtelenül nézi imádott lánya

haláltusáját). Az előadás műfaji és stiláris eldön-

tetlensége végül is nem teszi személyessé és

nem erősíti, hanem rontja az összhatást. Az Át-

változások eredetileg sokat ígérő vállalkozás,

néhány szép és sok sablonos pillanattal,

tűrhetően avitt formanyelven megfogalmazva.

Thomas Middleton-William Rowley: Átváltozások (A
maskara) (Vígszínház)
Fordította: Hamvai Kornél. Háziszínpadi változat:
Hamvai Kornél, Simon Balázs, Upor László. Tér: Ga-
lambos Péter. Ruhák: Kárpáti Enikő. Dramaturg: Upor
László. Zene: Gesztesi Károly. Zajok: Várszegi Miklós.
Mozgás: Horgas Ádám. Rendezte: Simon Balázs.
Szereplők: Lukács Sándor, Selmeczi Roland, Kéri
Kitty, Rudolf Péter, Király Attila, Alföldi Róbert, Jónás
Rita, Széles Tamás, Börcsök Enikő, Gesztesi Károly,
Anger Zsolt, Kallóy Molnár Péter.

Lukács Sándor (Alibius) és Anger Zsolt
(Antonio) (Koncz Zsuzsa felvételei)


