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Gyarmathy Ágnes stilizált színpadképében
visszatérő motívum a növényi formák
alkalmazása. Csupasz gallyak és korhadt
fatörzsek fonódnak a színpadon; a
boszorkányok hozzátartoznak a tájhoz,
ugyanabból az anyagból vannak, mint a
világ, s jóslatuk szerint életre kel az erdő,
mely Macbeth pusztulását jelzi. Gyarmathy
nem enged a látványosság csábításának,
rendszerint egyetlen elem jelzi a színt,
mindig ökonomikusan és jól funkcionálva.
Állandó homály uralja a színpadot, az az éj,
melyben állandóan az alvásról és az álomról
beszél-nek, de amelyben Macbeth
meggyilkolta az álmot. Az „auschwitzi
tapasztalat" mitikus ősképe ez a dráma,
mondtuk fentebb, melyben maga a
természet is meg-romlott. Gyarmathy érti
Shakespeare rejtett instrukcióit a föld
lázbeteg rengéséről, az éjszakában
visszhangzó halálos sikolyokról, a
karámjaikból kitörő lovakról, s érti a
macbethi lidérc ijesztő képhalmozását is,
melyben az emberi sorsok és gyilkosságok
végzetes egymás ba fonódását már nem
lehet szétválasztani. A színpadkép azonban
véletlenül sem kívánja ezt illusztrálni, még
jelzés-szerűen sem; atmoszférát teremt az
emberi bűn e történelmi színjátékához.

A Macbeth alighanem Shakespeare
legsötétebb tónusú drámája, s a fentiekből
talán úgy tűnhet, hogy a miskolci előadás
különösen komor színekben ját-szik.
Csakhogy Nyilassy Judit rendezése
felismeri a Macbeth nagy paradoxonát: a
bűn megidézése, az az út, melyet Lady
Macbeth tesz meg a tétovázás nélküli
gyilkosságtól az őrületig, vagy Macbeth a
hamleti töprengéstől a lelkifurdalás teljes
elvesztéséig, az a shakespeare-i fogantatású
fekete mágia, melyről Kovács Mária
alakításával kapcsolatban írtunk, a
gyilkosságnak ez az aiszkhüloszi bac-
chanáliája, nem a bűnért van, hanem a bűn
ellen. A rendezés legfőbb érdeme épp az,
hogy vállalni tudta ezt a bűnt és bűnöst
nevén nevező víziót, ezt az ördögűzést;
finom érzékkel emelve ki a shakespeare-i
látomásból azokat a csomópontokat, melyek
a gyilkossággá re-dukálódó történelemben
is az ember emberségéről vallanak. Így lesz
a humánum jelképévé a Ladyn és
Macbethen beteljesülő végzet: az őrület és a
halál. De már e végzetszerű ítélet előtt is:
ezért pislákol Macbeth gyengeségében a
lelki-ismeret lassan kialvó lámpása, s ezért
kellene igazi tragikus nagysággá nőnie a
dráma végére az ész nélkül gyilkoló

Macbethnek; de ennek megformálásával
Paláncz Ferenc már adósunk marad.

Egyébként pedig nagy elhitető erő,
érzelmi töltés és tudatos szerepépítés jel-
lemzi Macbeth-alakítását. Ez a Macbeth,
szemben a Lady mágikus gonoszságával,
sosem tud egészen elvetemült lenni. Reá-
lisabb és emberibb, gyötrődése lélekta-
nilag motiváltabb. Könnyebb megérte-
nünk, mint a Ladyt; csak éppen gonosz-
sága nem világít úgy, mint azé.

3.
Színpadi varázslatról sokszor, sokféle
értelemben beszélünk. Az író néhány
bravúros cselekményfordulattal ugyan-úgy
érthet a varázslathoz, mint a reflektorokat
mozgató ügyes világosító, a maszkmester
vagy a színházi szabó. A rendező
elkápráztathat trükkjeivel, a tervező a
szcenikai látványossággal, a színész
klaunkodásával vagy illúzióteremtő
képességével. Megvan a maga varázsa a
színpadon egy-egy pillanatnak, s vannak
„észrevétlen" varázslatok, melyek csak
akkor rajzolódnak ki bennünk, amikor
visszatekintünk az előadásra.

A miskolci Macbethből Lady Macbeth
mágiájára emlékezünk. Ez a mágia nem
bűvészmutatvány. Kovács Mária megállítja
a percet a színpadon, elnémítja az
influenzás, köhögő nézőteret, beavat egy
hátborzongató mítoszba, akarjuk-e, vagy
nem, magával visz a pokol tornácára,
megmutatja a történelem véres komédiáját,
tőrrel a kezében életre kelti a shakespeare-
i nagy színi mutatványt, azt a halálgyár
happeninget, melyben a gyilkosság, az
öldöklés - fohász lesz. Ebben a macbethi
kavalkádban a bűn lehető
legszélsőségesebb megjelenítése vall a
legtisztábban arról, hogy a történelem
mégsem csak véres komédia, s főként: nem
szabad, hogy azzá váljon; hogy az ember
mégsem veszítheti el emberségét, mert ha
elveszíti, képtelen elviselni a szerepet,
amit magamagának jelölt ki, a világot,
melyet magamagának teremtett.
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Szabó Ildikó mint Mása a kaposvári Sirály-elő-
adásban (Balogh József felv.)

SAÁD KATALIN

Mása belső arca

Hol rejlik Mása tragédiája? Jár-kel a
színpadon, a sötét háttér élő jelképeként, s
különösen érvényes ez a Zsámbéki Gábor
rendezte Sirály-előadásra, hisz Zsámbéki
színpadát a sötét kontúrok jellemzik; jár-
kel a színen, s hajlamosak lennénk azt
hinni, pusztán a színpadi hangulatkeltésért,
mintegy a játék atmoszférájának
megteremtéséért. De Szabó Ildikó jövés-
menése lenyűgöz, magára vonja
tekintetünket.

Mása, a jószágigazgató lánya, Csehov
Sirályában - karakterszerep. „Tubákot szív
és vodkát iszik . . . Mindig feketében jár" -
jellemzi a darabbeli író, Trigorin. S Mása
gesztusait tulajdonképpen nem is nehéz
megtalálni, a jó ösztönű színész számára
maguktól adódnak; de épp e kínálkozó,
külsőleges karakterjegyek rejtik magukban
a legfőbb veszélyt. Ha túlzottan
megragadják a színész fantáziáját, úgy
Mása valóban csak illusztratív figura lesz
az előadásban, különcsége mögött eltűnik
az élet. A nagy lehetőség pedig Mása éltető
nedveinek, tragédiájának színészi
megtalálásában rejlik. A Kaposvári Csiky
Gergely Szín-ház előadásában Szabó Ildikó
ezzel ajándékoz meg.

Mása tragédiája az illúziók világában
kezdődik. Ez a „talaja". Vagyis épp talaj-
talanságának felismerése lesz a tragédia.
„Életét egy maga teremtette, dekadens
regény szereplőjeként éli" - jellemzi a
műsorfüzetben maga a rendező a színpadi
figurát, s Szabó Ildikó a színpadon felépíti
maga körül ezt a „dekadens regényt".
Megmutatja, milyennek látszik e
gyászruhába bújt lány reménytelen re-
ménysége, türelmetlen rezignációja.
Hosszú, férfias lépések, megvetést sugár-



zó, kemény testtartás. Erős gesztikulációval
kíséri félvállról odavetett, élesre fent
megjegyzéseit. Ennek a Másának minden
megnyilvánulása érdes és lompos egy-
szerre. Szabó Ildikó felnagyítja a kínálkozó,
adódó karakterjegyeket, s ezáltal már
karikírozza is őket, jelzi, hogy magának
Másának is mindez nagyrészt póz. Rejtek. E
mögé bújtatja túláradó feszültségét,
kielégületlenségét. És ez már Mása belső
arca. Szabó Ildikó pontosan érzi és érezteti,
mennyiben jellemzik Mását e belső
kielégületlenséget leplező magatartásbeli
eszközök, s hol kezdődik a ,.valódi" Mása.
Ez a „valódi", ez a belső arc, vagyis az a
dráma, amit maga Mása egyszerre vállal és
szégyell, elő-előbukkan a póz alól.
Dornnak, az orvosnak, bevallja Trepljov
iránti boldogtalan szerelmét.
Elérzékenyülten borul Dorn mellére, mégis
félre nem ismerhető groteszk testtartással,
mely következik ugyan a katonás Másából,
de egyszersmind csúfot is űz belőle.
Trigorintól búcsúzik, s egész monológja
alatt, melyet hozzá intéz, rá se pillant az
író-ra, a kezét is úgy nyújtja oda, hogy mel-
lé néz; s csak „ráadásként", egy groteszk
pillanatban tekint rá.

Ezek mintegy előkészítik, előre jelzik azt
a percet, amikor minderre egyértelműen
fény derül. Van egy feledhetetlen jelenete,
melyet Szabó Ildikó alakításában
fordulópontnak érzek. Miután durván
ráförmedt a férjére, s lehordta az anyját is,
amiért gyöngédséget kunyerált számára
Trepljovtól, erőt vesz magán, s közönyössé
válik, makacsul ismételgetve, hogy kitépi a
szívéből ezt a szerelmet. Áthelyezik a
férjét, elköltöznek, és mindennek vége.
Ekkor keringődallam hallatszik kintről:
Trepljov játszik. Csehov instrukciója
szerint Mása a dallamra kettőt-hármat
nesztelenül perdül, majd folytatja a
fogadkozást. Szabó Ildikó ezzel a néhány
lépésnyi tánccal Mása teljes és örökös
elveszettségét vallja meg. Haláltánc-
megszállottság a mozdulataiban, miközben
rekedten, önmagát túlharsogva, belső arcát
tagadva, igyekszik elhitetni, hogy gyö-
kerestül ki tudja tépni szívéből a szerelmet.
Tudjuk - ő is tudja -, hogy sosem tépi ki; s
tudjuk - ő is tudja -, hogy itt már nem is
csak a szerelemről van szó, s ha a szerelme
el is múlik, talajtalansága mindigre
nyomorékká teszi.

Az alól a feszültség alól azonban, mely
eddig majd szétvetette, mágikus erejű
tánca felszabadítja. Nyugodt

lesz. S ettől kezdve mozdíthatatlan. Tra-
gikus sejtés lesz rajta úrrá, s ez a sejtés
megbénítja és felnyitja figyelmét. Ül az
anyja mellett, a vállára hajtja a fejét, és
néz. Világra-süketen figyeli Trepljovot.
Elszánt, mozdulatlan arc, megszürkült,
merev tekintet. Úgyszólván teljesen elve-
szítette korábbi karakterjegyeit. S mi-
közben mind távolabb kerül a valóságtól,
az ösztöne most hajtja először egy
valóságos tragédia felismerése felé.
Trepljov drámájában pedig megpillantja
majd saját tragédiáját is.

A lottójáték következik.
Mása is az asztalhoz ül, a többiekkel, de

nem közéjük. A hagyományos Sirály-
előadások szerint Mását a társaság kö-
rülveszi, Zsámbéki szakít ezzel a hagyo-
mánnyal. Mása épp hogy ott van, a szín-
pad legszélén, a nézőtér felé fordulva.
Nagyrészt hátat fordít a játszóknak. S amíg
az asztalon pereg a játék, a szomszéd
szobában eldől Trepljov sorsa. Mása,
miközben rázza a dobozt és egyre
szenvedélyesebben kiáltja be a számokat,
abban a szobában van jelen. Nyina szakít
Trepljovval, Trepljov megöli ma-gát, a
társaság minderről mit sem sejtve, játszik -
Mása jelenléte egyetlen gyűjtőlencseként
sűríti a történteket.

És még néhány szót a szivarról. Cse-
hovnál, s a Sirály talán valamennyi elő-
adása így zajlott le, Mása a tubákos sze-
lencéjével kínálta Medvegyenkót az em-
lékezetes pillanatban. Számon kérhetnénk a
színészen és a rendezőn ezt a változtatást,
számon kérhetnénk a csehovi instrukciót, a
színpadi hagyományt, a Sztanyiszlavszkij-
kánont, sőt még a né-hány évvel ezelőtti
debreceni előadást is (bár ezt a
legkevésbé). Molnár Gál Péter számon is
kérte. Vitatkoznék vele. Mert Szabó Ildikó
szivarra gyújtása, a színészi gesztus
önmagáért beszél. Azok közé a megtalált
színészi megoldások közé tartozik,
melyeket önmagából hoz fel a színész.
Szerves része annak az autentikus
szerepépítésnek, mely kibontja Mása
szkizofréniáját. Mása tompuló, rög-eszmés
agyában valóban elhal a valóság. De ez azt
is jelenti, hogy leveti magáról a „szerepet",
a pózt, azt a különcséget, aminek csak
addig volt értelme, amíg a
reménytelenségében ott volt a remény,
amíg rezignáltságában türelmetlenség
bujkálhatott. S ez a belső lelepleződés
bizonyos értelemben valamennyiük fölé is
emeli. Vagy inkább tükör lesz - jóllehet
görbe tükör - a többiek haszontalansága és
önmagukba zártsága előtt.

TAKÁCS ISTVÁN

Figaro a József Attila
Színházban

Minimális kockázattal előre meg lehetett
jósolni: ha a József Attila Színház-ban
bemutatják (felújítják? színre viszik?
eljátsszák?) Beaumarchais vígjátékát, a
Figaro házasságát, legalábbis kétféle ki-
fogást támaszt majd a kritikák egy része a
produkcióval szemben. Az egyik: ebben a
„fővárosba előretolt vidéki szín-házban"

nincsenek olyan színészek és olyan stílus,
amely egy ilyen klasszikus műhöz
kívántatik. A másik: nem a hajdan
valóságos forradalmat előidéző darabot
játsszák el, hanem vígjátékot csinálnak
belőle, plebejus forradalmiságának
elkenésével, pusztán a komédiázás
lehetőségeire figyelve.

Csak mérsékelt örömömre szolgál, hogy
a jóslat bevált. A Figaro házassága
kritikáinak egyik része - bár fanyalogva -
elismeri, hogy a József Attila Színház
előadása várakozáson felüli színvonalú
volt, de úgy dicsér, hogy ez egyben el-
marasztalásnak is vehető, mivel azt
hangsúlyozza: noha ennél sokkal
rosszabbat vártunk, ennek ellenére mégsem
volt annyira rossz. A kritikák másik cso-
portja viszont számon kéri a színháztól,
miért nem vetette le annyiszor kifogásolt
direkt, a közönségnek játszó, azzal össze-
kacsintó és annak kegyeit kereső stílusát
ebben a klasszikus darabban, amelyet azért
mégsem lehet úgy előadni, mintha azonos
szinten mozogna a színház zenés
vígjátékainak színvonalával. A kritikák
között sajnos csak elvétve olvashattunk
olyat, amely nem hipotézisekből, nem
prekoncepciókból és nem egy ma már
erősen megkérdőjelezhető értékrendből
indult ki, hanem magát az előadást
vizsgálta és elemezte.

Mi is hát a helyzet ezzel a Figaro há-
zasságával? Valóban stílustalan előadás?
Valóban elsikkad a forradalmi monda-
nivalója? Valóban a közönség kegyeit
hajszolja a rendező, színész, színház? Va-
lóban annyira szent és sérthetetlen ez a
Beaumarchais?

*

Kétségtelen, hogy a hányatott életű
szerző - aki nem is annyira eredendő
forradalmisága, netán osztálytudata, ha-nem
legalább ugyanolyan mértékben


