
. . mind ig harc és bujaság"

Ezután már gyorsan peregnek az
események. És Thersites hűen követi,
keserű-ironikus-szitkozódó szavaival
hűen kommentálja a történetet.
Mindenütt jelen van, meghúzódik,
összekuporodik a földön, a színpad
sarkában, szótlanul szemlélődik, de nem
fukarkodik a magyarázatokkal sem.
Rajhona végletekig leegyszerűsített
játékából, minden rezdüléséből a
széthulló világ szemlélése, tükröződése
árad, ahogy fölméri-megérti-
magyarázza az embertelenség
szellemét, a színpadi történés
legfontosabb alakjává emeli Thersites
figuráját .

Amikor újra föltűnik, már összecsap-
tak a seregek. Troilus Diomedest üldözi,
Achilles Hectort. S Thersites a földön
csúszkálva követi a harcolókat. Groteszk
humora kegyetlen fájdalommal, a
gazság mögött meghúzódó féltő
együttérzéssel vegyül. De már nem
sokáig maradhat magára, a küzdők
között Priamus fattyú fia, Margarelon
tör rá. Rajhona arcán a rémülettel
vegyes irónia rajzolódik ki, amint
fölemelkedik, aztán amikor meg-tudja,
ki is üldözője, egy pillanatra a nyu-
galom árad szét vonásain: „Fattyú va-
gyok én is. Szeretem a fattyúkat;
fattyú-nak születtem, fattyúként
iskoláztam, fattyú a lelkem, fattyú a
bátorságom, mindenben törvényen
kívüli vagyok. Medve nem esik
medvének, miért tenné a fattyú? És
vigyázz, mireánk nagyon végzetes a
háború: ha ringyóért harcol egy ringyó
fia, kihívja maga ellen az igazságot. Élj
boldogan, fattyú." Ahogy ki-mondja az
utolsó mondatot, a színész még egyszer
vigyorogva fölpillant, majd gyorsan
eltűnik a színpad aljában.

Ezek Thersites utolsó szavai. Végső
ítéletet mondott a világról, az emberek-
től, önmagáról. Nincs már több monda-
nivalója, hisz a háború sorsa eldőlt -
Achilles megölte a fegyvertelen Hec-
tort, a szerelmesek sorsa eldőlt - Cressida
már az első napon a szerelem árulója
lett. A többi már nem Thersites dolga. A
drámát a keserű bolond helyett most már
az édes bolond, Pandarus is befejezheti.
Nincs mar szükség a fájdalmas bölcses-
ségre, nincs a maró gúnyra, amely senkit
sem kímél. Rajhona Ádám Thersites fi-
gurájában mindent eljátszott, ami a ke-
serű bolondot jellemezte. Póztalan játé-
kával, a figura rendkívül pontos gondo-
lati értelmezésével, hangjának
árnyalataival, beszédének ritmusával
megteremtet-te azt a Thersitest, akinek
tragédiája a kor tragédiája, s groteszk
sorsa kegyetlenebb minden tragédiánál.

SAÁD KATALIN

Timon találkozásai

Piróth Gyula, Kun Vilmos
és Papp Zoltán játékáról

A legkézenfekvőbb megoldásnak az kí-
nálkozik, ha az Athéni Timont példázat-
nak tekintjük. Ennek tartalma a baráti
hitszegés és általában az emberi
értékek törékenysége. A példázat
természetesen tragikus - nem véletlenül
szerepel ez a darab a Shakespeare-
kiadásokban mindig a tragédiák között.
De tekintsük bár-minek is, a színpadra
vitel legfőbb gond-ja mindenképpen az,
hogy a rendező megtalálja az alkalmas
kulcsot a darab fölöttébb egyoldalúan
jellemzett alakjai-hoz; csak így
fejezheti ki a shakespeare-i szöveg mai
nyugtalanságunkat, tapasztalásainkat,
érzékenységünket. A szolnoki Szigligeti
Színház előadása, melyet Székely
Gábor rendezett, Timon kivédhetetlen
magányában ismerte fe l e kulcsot.

Jan Kott Shakespeare-könyvében fur-
csa módon meg sem említi az Athéni
Timont. Mégis amikor párhuzamot von a
tragédia és a mai groteszk játék között,
a Lear király kapcsán, melynek mai szín-
padi nyelvét a groteszkben véli
felfedezni, fejtegetése teljes mértékben
vonatkoztat-ható a Timonra is: ,,A
tragédia végső fokon az emberi sorstól
alkotott ítélet, az abszolútum
mértékével mérve; a gro-

teszk játék az abszolútum bírálata a
gyarló emberi tapasztalat nevében. Ezért
hoz a tragédia katarzist; a groteszk
játék nem nyújt semmiféle vígaszt. ' '

Timon tragikus példázata tehát, modern
értelmezésben szükségképpen a
groteszk játék felé hajlik. A tragédia
hősének veresége egyértelmű az
abszolútum elismerésével és
bizonyításával; a groteszk játék köz-
ponti alakjának veresége kigúnyolja és
megszentségteleníti az abszolútumot,
vak mechanizmussá, automatává
változtatja azt. A groteszk világban
semmiféle abszolútum nem igazolja
vereségünket, nem is háríthatjuk rá a
felelősséget kudarcunkért. A
mechanizmus abszurd, és noha
metafizikus tényező még, már nem
transzcendens, már az emberi világban
gyökerezik. Kelepce ez, melyet az
ember maga állított önmaga számára, és
bele is esik. Timon kelepcéje a pénz
természete.

Shakespeare az expozícióban szokása
szerint villámgyorsan feltárja az
alapvető konfliktust; példázatról lévén
szó, előre elmondatja egyik
szereplőjével, a talpnyaló költővel,
hogy mit várhatunk darabjától, és ,egy
füst alatt levonja a tanulságot is:
, , .Aztán, mikor a szeszélyes Szerencse /
Eltaszítja kegyencét, az egész /
Függelék, mely mögötte törtetett /
Négy-kézláb is a hegyre - bukni hagyja
/ S lábát a mélybe egy se követi. "

Timon csak e konferáló szavak urán
jelenik meg a színpadon, kísérete,
„barátai " társaságában.

Piróth Gyula Timonjában a magány
metamorfózisait szemlélhetjük. Íme a
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társasági magány: a fiatal, gyermekien
tiszta férfi kába a sok örömtől. A kézfo-
gások, ölelések, kölcsönös ajándékozások
mámorában lélegzetvételnyi időre sem
maradhat magára. Most is épp ebédet
készül adni. Váratlanul hölgyvendégek
toppannak be, hogy még pazarabbá
tegyék az amúgy is tündökletes lakomát.
Mindenki Timonért rajong; ő azonban,
mint aki kifulladt, váratlanul leroskad a
kézmosótál mellé a padra. Lehervad ar-
cáról a nevetés, szégyen foglalja el a he-
lyét, száján majd kibukik a csömör.
Rajtakaptuk volna? Máris az ékszerládá-
ért kiált. Mint a részeg, aki fél kijóza-
nodni, inkább új italt hozat, ő, kinek
ajándékozás a szenvedélye, a tékozlástól
reméli, hogy lanyhuló kedélye ismét
megmámorosul. Szüksége is van erre a
mámorra: kérlelhetetlenül egyedül van.
Akiket megajándékoz, akiknek szeretetét
aranyaival és lakomáival jóhiszeműen
meg akarja vásárolni, valójában nem lé-
teznek a számára. Nemcsak amikor meg-
tagadják, akkor sem, amikor körülülik.
Piróth Gyula Timonja számára csak két
lény létezik : Apemantus (Kun Vilmos)
és Flavius (Papp Zoltán). Mindkét élet-
helyzetében: társas egyedüllétében és
sivatagi magányában is csak velük alakul
ki emberi viszonylata, csak velük talál-
kozik. Talán Alcibiades, a hadvezér is

képes lenne a találkozásra, de a Piróth-
féle Timonnak nincs szüksége rá. Ape-
mantusra és Flaviusra szüksége van. A
többiek pusztán kellékek a kelepcéjéhez.

Flavius, a „cseléd" az igenlés, Ape-
mantus, „az önutálat kéjence" a tagadás
princípiumát közvetíti. Ebben a két
vetületben, e két pólus között válik
emberileg hitelessé Timon sorsa. Ape-
mantus szavaival élve: „Te sohasem
ismerted a középutat az emberi sorsban,
csak a két végletet." Apemantus hivatásos
embergyűlölő. Miért igényli Timon
szeretetrohamainak idején is e konok
megfigyelő társaságát? Az ebédnél, mely
alkalmul szolgál számára, hogy a ba-
rátságról hozsannázzon, gyakran tekint
Piróth Kun Vilmos szikkadt Apemantu-
sára, s feltámad bennünk a gyanú, hogy
egyedül e hívatlan vendég jelenléte sze-
mélyes, a többieké mind személytelen. Es
valóban: bárkit bárkire el lehetne cserélni,
csak Apemantust nem. Ez az esernyővel
járkáló szikkadt öreg, aki az imént még
becsmérelte Timont hisztériás
dührohamában, térdre veti magát, hogy
nagy hittel elmondhassa a világirodalom
egyik legsivárabb imáját: „Add, hogy
bolond sose legyek / Hinni emberi
eskünek." Majd miután elfogyasztotta
gyökérebédjét, Timonnak barátaihoz in-

tézett elragadtatott himnusza közben
hátrafeszített testtel fogadja Timon üté-
seit: a jóságról hirdetett igéket. Minél lel-
kesebb Piróth, annál elgyötörtebb Kun
Vilmos Apemantus-arca. Miért néz egy-re
sűrűbben a rosszmájú szenvedő felé
Timon? Elvezné a kínját, vagy azt kép-
zeli, hogy balgatag jóságesküivel meg-
térítheti Apemantust? Vagy balvégzetét
lesi benne, melyet oly gondosan titkol
önmaga előtt? Piróth-Timon ezt semmi-
képp sem vallaná be, ellenkezőleg, ön-
magától meghatódva érzelmes könnyek-re
fakad, s Kun Vilmosból most elfulladt
sóhajként szakad ki a részvét: „Te sírsz
Timon, hogy ők borozzanak." Csak ekkor
fordul elő, és ekkor is csak a jelenet
törtrésznyi idejére, hogy Apemantus nem
dühödt, kemény, konok, nem ellenséges,
hanem utat enged a fájdalomnak, amikor
tehát lényének legemberibb aspektusa tá-
rul fel. Később a sivatagban, csak saját
kontár riválisát látja Timonban, a részvét
szikrája is kihunyt belőle. Kapcsolatukban
mégis kitörölhetetlenül jelen van
egymásra találásuk régmúlt pillanata. Két
négykézlábra ereszkedett véglény ágál a
színen, egymás előtt térden átkozódnak,
egymásba kapaszkodnak, egy-mást tépik,
gyalázzák, egyazon igézet megvertjeiként
- egymást örökre gyűlölve, örökre
feltételezve élnek-hal-nak.

Piróth-Timon másik létfeltétele a
kulcsárja, Flavius. Őbenne semmi sem
bonyolult: ő az, aki szereti Timont. Nincs
pénze - kelepcéje -, tehát jól szeretheti.
Az előadás expozíciója: Papp Zoltán bal-
oldalt, a színpad félhomályában ül, egy
dobozt szorongat. Később megtudjuk,
hogy ő a kulcsár, és hogy az ékszeresdo-
boz végképp kiürült. Amikor barátai
megtagadják Timont, Piróth idegroha-
mában ki- meg bezuhan háza ajtaján,
„verd pénzzé a szívem", „számold le a
vérem", kiáltja végrehajtóinak. Papp
Zoltán-Flavius betakarja a megroskadt
testet, ráborítja vállára a köpenyt - ami-
kor Timon később leveti, a köpeny a le-
csupaszodás jelképe lesz -, elébe kupo-
rodik, és tekintetük találkozik. Tekintet-
váltásukból születik meg Timon elha-
tározása: megtartja a rettenetes búcsúla-
komát. Furcsa módon erre a gyűlölet
sugallta döntésre annak az egyetlen
lénynek a jelenlétéből merít erőt, aki
szereti. Flavius zavarodottan engedel-
meskedik, teljesíti a számára érthetetlen
parancsot: összehívja a vendégsereget.

Papp Zoltán Flaviusa nemcsak ebben

Timon (Piróth Gyula) és Apemantus (Kun Vilmos) (Iklády László felvételei)



négyszemközt
a jelenetben zavarodott. Hiszteroid alkat,
állandóan szorongatja a sírás: nem tudja
feltartóztatni Timon végzetét. A
búcsúlakomát végigzokogja. Olyan, mint a
gazdája vesztét érző eb: tehetetlenül vonít.
Kutyahűségre vall utolsó gesztusa is a
pusztában: a hottest mellé kuporodik,
balra, a színpad félhomályába, mint az
előadás kezdetén.

Abból indultunk ki, hogy a szolnoki
előadás Timon kivédhetetlen magányáról
szól ; ezt követően mégis az előadás fo-
lyamán létrejött két valóságos kapcsolatát
elemeztük. Ez nem ellentmondás: mind-
két viszonylata a kelepcén kívül alakult
k i , ő pedig jóvátehetetlenül mindvégig a
kelepce foglya maradt. Magányát a pénz
természete okozza. Timon veresége
igazolja Kott felfogását a groteszkről:
maga a kelepce, a pénz vak mechanizmusa
groteszk itt. Akiket Timon megvásárolt,
azokat el is vesztette. Ezért is utasítja
vissza a magábaroskadt Apemantus, hogy
Timon segítsen rajta: „ ... ha engem is
megvesztegetnél, senki se maradna, hogy
gyalázzon, és te még gyorsabban
bűnöznék"

A sivatagban Timon a váratlanul talált
kincset már tudatosan, gyűlölettel
használja ugyanarra a célra: a rontásra.
Pénze az, ami. Két életszakasza között a
búcsúlakoma a választóvíz. Élete egyet-
len szabad helyzete ez: saját szenvedélyei,
nem pedig a kelepce törvényei szerint
cselekszik. Az edénnyel megkövezett
vendégsereg után ott marad a csatatér;
Piróth leborul a földre. Az asztal szélé-ről
fejére csurog a langyos víz. Felbillen-ti az
asztallapot. Tükörlap. Leveti köpenyét,
„csak csupaszságomat viszem ki", a
köpenykupac tükörképe a ferde
asztallapon. Térdenállva mondja el átkait
az ajtó előtt, búcsúzik, megindul a társas
magányból a sivatagi magány felé.

Hogy ennek megmásíthatatlanságáról
megbizonyosodjunk, még egyszer ta-
lálkozik a pusztában Flaviusszal. „ ...
Sírsz? Úgy látszik, nő vagy : jöjj, szeret-
lek" - a „szeretlek" szót undorral ejti ki. De
ha a szeretetnek van még nála valami
esélye, ez éppen abban rejlik, hogy
undorral vegyül. Így indul felé, hogy ke-
zébe vegye Flavius arcát. Ugyanaz az
ölelkező összefonódás, mint az előbb a
gyűlölt ellenséggel, Apemantusszal. Meg-
ajándékozza Flaviust a maradék kincs-
csel; egyetlen ajándékozó gesztusa, mely
nem kelepce. Flaviusnak sikerült ön-
magát megváltania. De Timon magánya
feltörhetetlen maradt.

CSÍK I S T V ÁN

A n y a g , s z e r k e z e t ,
d r a m a t u r g i a

Csányi Árpád a díszlettervezésről

A képeken egy óriási méretűvé növelt
emberi agy. Kettéválik, szétválik,
széthajlik, előre- avagy hátrabillen, de
szürke tömegével mindig meghatározza az
őt körülvevő teret, elrendezi és egységbe
szervezi a mellette megjelenő különböző
elemeket. Ez a hatalmas agy a Nemzeti
Színház Faust előadásának „szereplője": a
díszlet, a színpadkép lényege.

- Nehéz, sokszor zsákutcába torkolló utat
kellett végigjárni, amíg ehhez a
megoldáshoz eljutottunk - mutatja az
egymást követő vázlatokat Csányi Árpád. -
Sok variáció volt, akadt közöttük olyan is,
amit már teljesen késznek éreztem,
éreztünk, már-már hozzáfogtam a részletes
kidolgozáshoz, azután mégsem elégedtünk
meg vele. Az első variációról, amely
tulajdonképpen egy bizonyos anyag
sajátosságaira épült, azért mondtam le,
mert közben más színházban is
felhasználták ezt az anyagot. Bár az a
funkcionális-dramaturgiai szerep, amelyet
a kollégám ennek a matériának adott,
egészen más volt, mint amit én szántam
neki, mégsem láttam értelmét ragaszkodni
a koncepcióhoz. Nem mondom, hogy nem
okozott gondot az a tény, hogy félre kellett
tenni egy már végiggondolt gondolatot,
hogy egészen új irányból kellett a drámát
megközelíteni, de most már kifejezetten
örülök neki. Örülök, mert úgy érzem,
sikerült közelebb jutnom a műhöz. Hogy
nem csak egy díszletet csináltam a
Fausthoz, hanem kitaláltam egy Faust-
díszletet. Lehet, hogy ez egy kicsit
bonyolult, de talán érthető, mire gondolok..

.

- És ez a hatalmas, szürke agy?

- Úgy érzem, ez a Faust díszlete. Annak a

Faustnak a díszlete, amit a Nemzeti
Színház játszik el. Természetesen ez csak
az én véleményem, esetleg a színházé, az
együttesé; ha a nézőtérről nem így látszik,
akkor tévedtem. Tévedtünk! Nem azért
használom a többes számot, hogy

csökkentsem a sajátfelelősségemet; inkább
azt akarom hangsúlyozni, hogy a
színpadon sem a díszlet, sem a színész
vagy rendező munkája nem élhet önálló
életet. Rég rossz, ha önálló életre kel! Ez
egy kicsit átka is a mi mesterségünknek:
az, hogy igazán jó díszlet csak egy jó elő-
adás díszlete lehet. A dramaturgiailag és
képzőművészetileg hibátlan s a mű lénye-
géhez kötődő díszlet is „rossz" lesz abban a
pillanatban, ha előtte a műtől idegen
stílusban, hamisan vagy akár csak szürkén
játszik a színész. Ez természetesen fordítva
is igaz. Az öncélú, hivalkodó, csak-látvány
díszlet meghamisítja a legtisztább drámát,
kilúgozza az őszinte és hiteles színészi
perceket is. A jó előadás nem elsősorban
kiugró teljesítményektől jó, hanem a közös
célra irányuló, egységes akarattól.

- Stiláris egységre gondol?
- Vigyázzunk ezzel a szóval; a dolog

nem ilyen egyszerű. Hiszen a modern
művészet egyik mozgatórugója, hogy
bátran vegyít különféle stiláris elemeket.
Itt van ez a sokat és sokszor használt szó:
eklektika. Előszeretettel fogalmaz-nak így
a kritikusok, ha valahol, valami „nem jön
össze" a darabban: eklektikus. De mit
értünk ezen? Módszert? Azt, hogy az
alkotó innen-onnan válogatja össze az
eszközeit, mindig, mindenhez kiválasztva
a legmegfelelőbbet? Hát lehet ezt eleve
hibának tekinteni? Vagy stílusként fogjuk
fel? Ezen is érdemes elgondolkozni, hiszen
még a századforduló oly sokat szidott
eklektikus építészete is új minőséget adott
a „válogatással", eklektikával, legalábbis a

Az említett tükör-üveg megoldás után
amint ez a félig vagy teljesen kész vázla
tokon is látható, sokféle megoldássa
kísérleteztünk: az egymásba-egymásbó
nyíló dobozok nagyszerű keretet adtak
volna egy-egy jelenetnek, de bizonyo
képek óhatatlanul kilógnak ebből a kon
cepcióból. A másik esetben, a mozgó
térelválasztó, tereket záró és nyitó falak
esetében mindent a helyére lehetett volna
tenni, de itt meg az zavart, hogy minden
olyan könnyen a helyére került. „Nikotex
díszlet, más dráma is ugyanilyen jó
belefér.
valóban kvalitásos alkotásaiban. Nem ott
kell tehát a problémát keresni, hogy a
művész-vagy az alkotókollektíva
összekeveri a különböző elemeket, hanem
ott, hogy mit hoz ki ezekből az elemekből!

- Egy kémiai példa jut az eszembe. Már a
általános iskolában tanultunk keverékről és
vegyületről. Ha például vasport és kénport
keverünk össze, akkor az, bárhogy rázzuk,
keverjük, vas és kén marad. De ha hevítjük,
esetleg valamiféle katalizátor jelenlétében...

- Akkor vasszulfid lesz belőle, amiben
jelen van a kén is, a vas is, de már se nem
kén, se nem vas! Ez az, amiről beszé-
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