
belôlük – így talán arra is lenne esély, hogy a regény pompás korrajza valamelyest a szín-
padon is kibontakozhasson. Mutathatna ebbôl valamit az írónô kitüntetése körüli felhaj-
tás megjelenítése, de e jeleneteket Pinczés elrajzoltabbá, karikaturisztikusabbá alakítja.
(Vas György elvtársat pedig – ha már elsôre így emlegetik – igazán nem kellene néhány
mondattal késôbb „leaczélozni”; ennyit talán rá lehetne bízni a nézôk asszociatív képes-
ségeire.)

Bizonyos értelemben „békebeli” elôadás az, melyet Pinczés István a Magyar Színház-
ban létrehozott. Klasszikus szöveg- és színészközpontú színház, mely teljesíti a szakmai
alapkövetelményeket, s az adaptált mû történetmesélô erejének és Csernus Mariann szí-
nészi tudásának köszönhetôen nem marad teljesen hatástalan. De ahhoz, hogy valóban
megrázzon, katartikussá váljon, hiányzik egy drámai csomópontokat létrehozni képes
adaptáció, némi rendezôi fantázia, s legfôképp az a színészi erô, mely a kisebb sorstöre-
dékekbôl emlékezetes drámákat lenne képes felépíteni.

SZABÓ MAGDA – BEREMÉNYI
GÉZA: AZ AJTÓ (Emberek és 
árnyak) (Magyar Színház)

DÍSZLET: Kovács Yvett. JELMEZ: Tordai Hajnal.
RENDEZÔASSZISZTENS: Trimmel Ákos, Lévay
Ágnes. A RENDEZÔ MUNKATÁRSA: Vizy Éva.
RENDEZÔ: Pinczés István.
SZEREPLÔK: Csernus Mariann, Moór Marianna,
Szélyes Imre, Fülöp Zsigmond, Avar István,
Tóth Éva, Izsóf Vilmos, Bokor Ildikó, Huszár
László, Botár Endre, Huzella Júlia a. n. és a
Pesti Magyar Színiakadémia növendékei.
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színpad elôterében álló egyszerû alumínium keret mögött, egyébként sem túl cifra
díszletben (az egyik oldalon emelkedô falon két állát fogó, gondolkodó alak, meg

egy harmadik, amelyik a kalapjába idônként vizet köp) játsszák az  Amalfi hercegnôt a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Néha-néha nekidôl valaki a hideg középkori
porolónak, hogy így mondjon valami okosat, az elôadás egy pontján a tövébe kerül a ko-
rábban – ha a színpadon volt – mindig mögötte elhelyezett kisasztal a rajta lévô, kopo-
nyára applikált gyümölcsöstállal: hogy mindez jelent-e valamit, esetleg valami különöset,
vagy csak az a célja, hogy hûvösen övezze John Webster borzongatónak tartott rémdrá-
máját, nem derül ki. 

Nagyjából-egészében nem derül ki
semmi. Ha ezt hibának nevezzük, nem ki-
fejezetten Koltai M. Gábor rendezése mu-
lasztott: a nem könnyû nyelvezetû drá-
mát olvasva is igen talányos, miért kell
pusztulnia a címszereplô hercegnônek fér-
jestül, gyerekestül, szobalányostul; ugyan-
akkor jó lenne, ha látnánk errôl valami el-
képzelést a színpadon. 

A hercegnôt, aki özvegy volt, és titokban
újra férjhez ment az intézôjéhez, családjá-
val együtt testvérei, az egzaltált, utóbb tel-
jesen eszét vesztett herceg és a kemény,
számító bíboros irtatják ki. Egyik vélemény
szerint azért, hogy a nemesi vagyon egy-
harmada ne vesszen el holmi rangon aluli
házasság folytán, mások szerint a gyilkos-
ság mozgatója a féltékeny és csalódott her-
ceg, Ferdinánd saját húga iránt érzett sze-
relme, az is lehet, hogy a bíborosnak jön

K a r u c z k a  Z o l t á n

Dafke hercegnô
■ J O H N  W E B S T E R :  A M A L F I  H E R C E G N Ô  ■

Gerle Andrea (Cariola), Portik Györffy András (Antonio), Fazekas István (Bosola), Balogh Gábor (Szolga), Széles Zita
(Hercegnô) és Rajkó Balázs (Szolga)
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rosszul testvére szégyellendô lépése; avagy
leginkább mindezek együtt vezetnek a bor-
zalmas végkifejlethez. Legyen bárhogy,
Nyíregyházán nemigen kapunk választ a
kérdésre. Ami bizonyos: a hercegnô férjhez
megy, mert ezt mások nagyon ellenzik.
Mutatna legalább igazi szerelmet Antonio
iránt (ugyanúgy nem mutat, ahogyan Fer-
dinánd sem iránta), érteném, hogy ezért
akár meghalni is érdemes, de még ez sem
látható. Számomra felismerhetetlen a kon-
cepció: a játék elmeséli ugyan, micsoda go-
noszok is ezek a testvérek, a reneszánsz
horror azonban külcsín marad, a belbecs
kevés. 

Tanácstalanságomat a fentieken kívül
megannyi mozzanat fokozza. 

Az elôadás elején nagyobb szerepet kap
az említett ráma, néhány jelenetben állóké-
pekbôl – akárha festménybôl – lépnek ki
a megszólalók (megjegyzem, van úgy, hogy
nem csak a legelsô mondatukkal); elôfor-
dul, hogy a fiútestvérek által felbérelt gyil-
kos, Bosola csettintésére mozdulnak meg
az addig merev alakok (ô valóban egyfajta
rezonôr, és részben irányítja is az esemé-
nyeket), aztán ez a megoldás valahogyan
elfelejtôdik. Nagyon nem is kár érte, hiszen
végig nem mondana sokat. Valami hasonló
történik az utolsó két színben, ellenkezô
elôjellel: a szereplôk egymástól távol, szé-
ken ülve játsszák el, hogyan öli meg Bosola
– elôször a bíboros helyett véletlenül – An-
toniót, aztán a bíborost, végül Ferdinán-
dot, és hogyan kap ô maga is halálos sebet
a Ferdinánddal való „dulakodás” közben
(miközben Ferdinánd a bíborost is meg-
sebzi): így merevednek bele mindannyian
az örökkévalóságba; értem én, hogy a hely-
zet már-már abszurd, de ennyire? A her-
cegnô titokban megy férjhez; azt, hogy
ezután gyermeket vár, a szöveg szerint
megfelelô ruhával próbálja palástolni, ami
ehhez képest szemtelenül szûk, az áldott
állapotot csak az nem ismeri fel, aki vak, a
hercegnôt megfigyelô bérgyilkos azonban
csak gyanakszik. A házasságra a hercegnô
által kiszemelt, erôtlen, az eseményekkel
sodródó Antonio az elsô (a szöveg szerinti
harmadik) felvonásban a hitvesi ágyon, le-
pedô alá bújva hallgatja végig, hogyan kéri
számon Ferdinánd a húgán a viselkedését.
Aztán a herceg – anélkül, hogy tudná, ki
bújik meg a lepel alatt – tôrt szorít a gaz
csábító nyakához: megölhetné a gyûlölt
férjet, de nem teszi; ez persze nyilván nem
az ô dolga, hisz a kezét ilyen tettel nem
mocskolja be, ez így azonban teljesen indo-
kolatlan. A testvérénél sokkal reálisabban
gondolkodó, velejéig romlott bíboros, aki
egyébként már-már szadista módon ad-
vesz kielégülést szeretôjénél, a nôt mérge-
zett imakönyvvel küldi a másvilágra, aztán
mielôtt ôt magát leszúrnák, ezt az ima-
könyvet lapozgatja, majd ujjait szinte kéje-

sen nyalja végig: meghalna tehát mindenképpen, hiszen végül is öngyilkos lesz. Miért is?
Nemigen hihetô, hogy megbánta volna tetteit. Az pedig legfeljebb jópofa, hogy Antonio
írógéppel kezdene neki a munkának, mikor a hercegnô diktál, vagy hogy a bíboros kato-
nai ruhába való beöltöztetése során (merthogy a császár megbízásából harcolni megy) egy
koldusnak tûnô zarándok fényképezôgépével örökíti meg az eseményeket, meg az is, hogy
Ferdinánd a második felvonásban ugyanolyan, csak három számmal nagyobb ruhában je-
lenik meg, jelzendô, hogy belefogyott az ôrületbe. Jut eszembe: az elôadásban a bíborost
– hiába mondják – nem katonának öltöztetik fel, hanem annak, ami, vagyis bíborosnak;
kap azért egy trendi napszemüveget, ami bizonyára jó szolgálatot tesz majd a harcmezôn.
A kétségtelenül elhibázott öltöztetés során jelen van a hercegnô is, hogy a bíboros bocsá-
natát kérje, a fejére borított világoskék kendô egyértelmûen Szûz Máriára utal; hogy a ren-
dezôi elképzelés szerint nemcsak a gyermekei, hanem az ô fogantatása sem volt szeplôte-
len, kiderül: a másik zarándok, nem a fényképezôgépes, megfosztja kendôjétôl, jóllehet
inkább olyan „ez még jó lesz valamire” arckifejezéssel.

Hogy az, aki a drámát nem olvasta, mindezekbôl mire következtethet, nem kérdéses: az
elsô felvonást követô szünet végén kedves hölgy kéredzkedik mellém a foghíjas nézôtéren,
szeretném jobban látni a díszletet, mert az tetszik, mondja, hogy mirôl van szó, nem na-
gyon értem, legalább ne hadonásznának ennyire. Valóban: a dikció sok esetben bizony
csapnivaló, különösen a herceg és a hercegnô kénytelenek folyton gesztikulálni, kapkod-
nak jobbra-balra. Ha kimerülnek, a vízköpô kalapjából hûsítik magukat. Az Avass Attila
játszotta, kezdettôl fogva rendkívül izgága herceg történetének – talán éppen ezért –
nincs íve, kevéssé vehetô észre, hogy állapotában valami változás állna be. Hanghordo-
zása, folyamatosan felfokozott jelenléte folytán Avass az elôadásban kívülállóvá válik.
Hercegnôként Széles Zita is hasonló sorsra kárhoztatott, lázadása csakazértis-magatar-
tás, ilyenként azonban nem rossz. Antal Olga Júliájának (ô a bíboros szeretôje) van le-
hetôsége leginkább arra, hogy ôszinte érzelmeket közvetítsen, Gerle Andrea szobalánya a
hercegnô árnyékában kénytelen végig azt játszani, kicsit túlzóan, hogy ô érti, mirôl is van
szó. Horváth László Attila bíborosa, Fazekas István Bosolája és Portik Györffy András te-
hetetlen Antoniója meggyôzô, ôk hárman azonban kevesek ahhoz, hogy a borzongató
hangulat létrejöjjön.

Az utolsó jelenetben a herceg, a hercegnô és a hercegnôi férj kezüket tarkójukon össze-
fonva, székükön hátradôlve, döglegyek zümmögése közepette adják át magukat az enyé-
szetnek; ôk nagyon elégedettek, a falon gondolkodó alakok, ha jól vettem észre, nem
annyira. 

JOHN WEBSTER: AMALFI HERCEGNÔ
(Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza) 

DRAMATURG: Sediánszky Nóra. LÁTVÁNYTERVEZÔ: Vereczkei Rita. SÚGÓ: Kovács Katalin.
ÜGYELÔ: Kováts István. ASSZISZTENS: Rajkó Balázs. RENDEZÔ: Koltai M. Gábor. 
SZEREPLÔK: Avass Attila, Horváth László Attila, Széles Zita, Fazekas István, Portik Györffy And-
rás, Gerle Andrea, Botos Bálint, Antal Olga, Balogh Gábor, Rajkó Balázs, Lahlouh Dániel, Vá-
mosi Máté. 
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Széles Zita és Fazekas István 
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