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Jupiterrel osztozni

Kleist Amphitryonja Egervárott

A feladat nehézsége lehetett - sejtésem
szerint-annak oka, hogy az Amphitryon-
téma színi feldolgozásai közül Merő Béla
és társai nem Plautust és nem Moliére-t,
hanem a ritkán színre kerülő, a témának
nem elsősorban a vígjátéki vonulatát
kiaknázó Kleist-variációt választották.

Ez a dráma - Thomas Mann szerint „a
világ legszellemesebb, legbájosabb,
legmélyebb, legszebb színdarabja" -
bizonyos dramaturgiai beavatkozások után
lehetőséget ad arra, hogy arról a bonyolult
lelki, ezen keresztül társadalmi felhangú
kérdésről szóljon, milyen rettenetes
szenvedés és szorongás, a tébolyig, a
skizofréniáig terjedő roppanás következhet
be a személyiség bizonytalanná tételéből,
az én kiforgatásából, kifosztásából a
kifosztó és kifosztott számára egyaránt.

Az egervári előadás a kleisti drámát
szinte abszurdőssé avatja anélkül, hogy
erőszakot tenne rajta. Kleistet - bizonyára -
elsősorban a romantika fegyver-tárába illő
érzelmek (és a józan ész) zűr-zavara, a
szenvedés skálájának vonz-ereje, a
doppelgánger rejtelmessége érdekelhette a
történetben. Ezen felül a józan állampolgár
is számot vet a hatalomnak való
kiszolgáltatottsággal, ennek határaival,
illetve ez esetben határtalanságával.
Izgatja a hatalom emberi vonása is, mivel
Jupiter is szembekerül tetteivel, valójában
vereséget szenved Alkménével szemben,
hiszen az nem őt, hanem Amphitryont,
akinek képmásában jelent meg, fogadta el
sajátjának, még akkor is, amikor a
tökéletesebb, mert isteni variációjában
meglévő Jupiter-Amphitryont választja
valódinak. Végső soron a dráma
kicsengése keserű - de vígjátéki -
belenyugvás : „Un partage avec Jupiter n'a
rien qui déhonore", azaz „Jupiterrel
osztozni nem megbecstelenítő", még akkor
is, ha Jupiter e mondatot, „Zeus a
házadban örömét találta", némi filozofikus
malíciával egészíti ki :
„Amit bennem magadnak elkövettél
Öröklétemben nem árt teneked."

Merő Béla értelmezésében másról

van szó, olyannyira, hogy az előadásban e
kitétel nem is hangzik el. A történet
Kleist szerint alakul. A thébai vezér
győzelmes távolléte alatt Jupiter - a vezér
képében - felkeresi Alkménét,
Amphitryon feleségét. Kíséretében van
Merkur, aki Sosiasnak, Amphitryon
szolgájának a képét ölti magára. A meg-
kettőzött szereplők egyre bizarrabb
szembesülése során keltett bonyodal-
makban tárul fel a „szenvedések történe-
te". Az előadás végkicsengése egyértel-
műen súlyos: Alkméné félistennel -
Herakléssel - terhes, de Ámphitryon
számára ez önmaga és A kméné el-
vesztését jelenti. Nem az isten által
„felszarvazott férj" marad a színen, ha-
nem a hitét, világát vesztő, kiürült, ke-
serű, fájdalmas ember. A kiszolgáltatott,
szorongó ember, a tehetetlenség fájdal-
mával.

Ez az értelmezés azért lesz meggyőző,
mert a rendező a dráma logikáját követve,
a drámában - és ezen belül elsősorban a
jellemekben - rejlő, mindvégig kita-
pintható szálak értelmezésével, e motívu-
mok felerősítésével jut el ehhez a végső
kicsengéshez. Végső soron a dráma
egészéhez mérten a „hűtlenség" hűséggé
válik.

A dráma - amennyiben a vígjátéki ér-
telmezést tartjuk dominánsnak - egyik
kulcsa bizonyára a Jupiter-Amphitryon,
Merkur-Sosias figikai, testi azonossága,
hasonlósága. Ezt követeli a plautusi, mo-
liére-i felfogás, de a hasonló shakespeare-i
motívumok (Viola-Sebastian, a két Dro-
mio) is. Merő erre - a Kleist-dráma szö-
vegéből kibontva - nem törekszik. Sőt,
Alkméné és Charis, de Ámphitryon és
Sosias megtévesztése is azért sikerül, mert
Jupiter és Merkur, „jobb, mint az eredeti".
Mindkettő az ember „égi mása". Sinkó
László -- ha a külsőségeknél maradunk -
szebben formált Amphitryon, mint
Szoboszlay Sándor, Újlaki Dénes
daliásabb, erősebb Sosias, mint Hollósi
Frigyes. Ez a dráma, illetve az előadás
belső feszültségét szolgálja - nem a néző
megtévesztését, illúzióba ringatását,
ugyanis a néző „beavatott" már az
expozíció szakaszában, Merkur és Sosias
első találkozásakor.

Ezt az „ötletet" Merő következetesen az
előadás szolgálatába állítja, ezért lesz az
egyik csúcspont az, amikor Alkméné
(Szilvássy Annamária) nem a „valódi"

Amphitryont, hanem Jupitert választja ki a
két „férj" közül sajátjának. (És úgy tűnik,
hogy ez az a kulcs, amit nem talál Jupiter,
amikor azt ku

tatja, hogy Alkméné vajon Amphitryont -
a férjet - vagy Jupiter-Amphitryont -a
szeretőt, azaz őt magát fogadja-e el.)

A „szatírjáték"-vonalban is ezért lesz
duplán mulatságos, amikor Charis min-
denképpen Merkurt akarja tetten érni a
valódi Sosiasban. Végül is Sosias emberi
gyengéi döbbentik rá arra, hogy igazi
férjével beszélt.

Az előadás jellemépítése is elsősorban
az eltérő vonásokat hangsúlyozza. Jupiter
végül is azért leplezi le magát, mert nem
tud szabadulni a magára vett Amphitryon-
bőrtől, nem tudja saját isteni mivoltát
(emberi más voltát) elismertetni
Alkménével. Ha úgy tetszik, ez az ő belső
tragédiája. Amphitryon emberi fensége
sem tud isteni fensőséggé válni

gyarlóságában lesz tragikus hős. Sosias
szineváltozásainak is emberi motívumai
vannak - azt vallja urának, ki enni ad
neki. Merkur sem tud úgy távozni a
színről, hogy alaphiúságát ne elégítené ki
- elmondja Sosiasnak, hogy
„egy isten páholta el úgy,
hogy hősi énekbe kívánkozik".

Pontosan értelmezett, rendezőileg kö-
vetkezetesen végiggondolt dráma valósul
meg az előadásban. A néző végigkövet
egy kegyetlen történetet - amely
mégiscsak - játék, derűt is sugárzó - víg-
játék. Ennek nem utolsósorban a jó
színészválasztás is oka.

Sinkó László Jupiterként a figura több
rétegét játssza el úgy, hogy a fő hangsúly az
alapdilemmára esik. Az isteni hatalom
képviselője saját csapdájába esik.. Nessus-
ingként ég rá Amphitryon bőre, nem tud
szabadulni tőle. Pedig azt kívánja, hogy
önmagáért szeressék. A fenséges
önteltségtől a megalázkodásig, az
önsajnálatig jut el játékskáláján, miközben
végig érezteti a magányosság és a valódi
éhkeresés félelmét. Részgyőzelmeit
ironikus felsőbbséggel nyugtázza, de
bizonytalansága újabb és újabb kétségeket
támaszt valódi helyzete felől. Végül is
kénytelen belenyugodni „isteni voltába". A
mennydörgéses, villámló ki-nyilatkoztatás
már belenyugvás a dolgok természetétől
függő, abból következő szerepébe.
Fölényesen és szorongva diadalmaskodik,
de ez a diadal - vereség. Az erkölcsileg
vesztes Amphitryon emberi fensége
megtörve is szebb, mint az ő isteni
fenségessége - Sinkó maradéktalanul ezt
sugallja.

Szoboszlay Sándor Amphitryonja -
különösen a második részben - csillantja fel
a nemes pátoszból és emberi kiszol-
gáltatottságból összetett, bonyolult, az



önhitt hiúságtól a teljes önmagavesztésig
ívelő utat bejáró összeroppanó hőst.
Érdekes módon a folyamat leghitelesebb
pillanatai nem a Jupiterrel való
szembesüléskor születnek meg; a világ
sarkából való kifordulása a Hermes-
Sosiassal való jelenetében érződik
legteljesebb lehetetlenségében. A
zárójelenetben a szinte szöveg nélküli
jelenléte a dráma értelmezésének kulcsa.
A sűrített pillanat kitartása dicséri igazán a
színészt.

Alkméné jelentősebb pontja a drámá-
nak, mint ahogy ez Szilvássy Annamária
alakításából kiderül. Dekoratív szépsége,
lenyűgöző ártatlansága, uram bocsá',
butasága sugárzó. Az a felismerés, hogy
nemcsak történnek vele a dolgok, hanem
részese is a történtek-nek, hiányzik ebből
a nőalakból. Nincs súlya sem a Jupiterrel
való, Jupiter vergődését tükröző
nagyjelenetben, sem a „szembesítésnél",
amikor nem az igazi Amphitryont
választja. Ritka az a pillanat, amikor
szerves része a játéknak, pedig ez az
előadás együttes játék.

Hollósi Frigyes (Sosias) és Újlaki
Dénes (Merkur) motorja az estnek. Nem a
„hálás" (buffo) szerepek miatt, mint ahogy
Molnár Piroska (Charis) sem szerepsémát
valósít meg. Az ő vállukon nyugszik a
dráma „szatírjáték"-vonulata, a dráma
fonákja, amely sokszor alaphangja az
egésznek. Hollósi darab-indító monológja
ennek az alaphang-ütésnek remeke.
Ahogy elpróbálja küldetését a képzelt
Alkméne előtt - a figura egyik rétegének
telitalálata. És a tragi

kum is vele jelenik meg a Merkurral való
első jelenetében. Ezt még fokozni tudja -
már-már a tudathasadás szint-jén - az
Amphitryonnal való következő
jelenetében, amikor hírt ad küldetése ku-
darcáról. Természetes és logikus minden
váltása, hiszen megőrzi önmagát a leg-
képtelenebb helyzetben is. Molnár Piroska
Charisa egyszerre tartalmazza az
archetipikus jegyeket és a helyzeteket
kihasználó, azokra természetes gesztu-
sokkal reagáló, természetes eszű, leg-
inkább a realitás talaján maradó embert.
Villanásai, váltásai remek ritmusúak,
ugyanakkor az együttes játék keretén
belül marad. Mint ahogy Újlaki Dénes is
egyszerre tudja a hús-vér vagányt és a
vagány-istent érzékeltetni. Azt, aki a
leginkább eszköz az egész fel-
fordulásban, aki magáért a játékért élvezi
koboldságát. Ő a homo (deus?) ludens -
vesztenivaló nélkül.

A dramaturg (Duró Győző) szerepe
kettős volt; a lezárás egyértelmű - az
egésztől nem idegen - újrafogalmazása,
illetve a tömegjelenetek - szintén a darab
egészét nem sértő - kihagyása. Mindkét
feladatát jól oldotta meg.

Székely László díszlete szcenikailag is
(pontos és hangsúlyos mozgásokra adott
kitűnő játékteret) és stilárisan is telitalálat.
A vesszőfonatos fal és a deszkakapu
(tetején emelt térrel) a történet korát
sugallta. (Amikor az istenek a földön jár-
tak, a királyok bizony birkák legeltetésé-
vel foglalkoztak!) Egyben semlegesítették
az egyébként erőteljes építészeti teret is.
Hruby Mária jelmezei a dráma meg-

írásának korára utaltak. A katonák
egyenruhaszerű öltöztetése egyáltalán
nem az ókort célozta, a civil ruhák sem
voltak egyértelműen korhoz kötöttek. A
harmadik idősíkot, a mát az előadás
egésze, a darabértelmezés, valamint Si-
mon Zoltán izgalmas effektusú zenéje
adta.

Thomas Mann Kleist Amphitryonjáról
szóló tanulmányát a következő sorokkal
zárja: „Milyen jó lenne, ha egy eszes, érző
szívű, ép érzékű és ép szellemű fiatal
rendező egyszer újonnan átérezné,
átgondolná a magasztos mű páratlan
szépségeit, megszerezné rá az időt és a
módot, hogy értékéhez méltóan elő-
adassa, olyan színészekkel, akik a meg-
felelő testi adottságokkal rendelkeznek, és
fogékonyan és engedelmesen követnék
rendezőjük lelkesedésből fakadó pontos
utasításait. Ha ilyen előadásra készülnek,
tudassák velem. Messziről is odautazom,
hogy láthassam."

Nos, úgy érzem, hogy ezt a Thomas
Mann-i eszményt igyekezett megköze-
líteni az egervári előadás. Ha „megfelelő
idő" és több lehetőséget nyújtó „mód" lett
volna rá (ismerve a nyári előadások
objektív lehetőségeit) bizonyára közelebb
kerültek volna hozzá.

Heinrich von Kleist: Amphitryon (Egervár)
Fordította: Szabó Lőrinc. Dramaturg: Duró
Győző , mozgás: Dölle Zsolt, zene: Simon
Zoltán, jelmez: Hruby Mária, díszlet:
Székely László. Rendezte: Merő Béla.

Szereplők: Sinkó László, Szoboszlay Sán-
dor, Szilvássy Annamária, Molnár Piroska,
Újlaki Dénes, Hollósi Frigyes, Molnár
Árpád, Bácskay Péter, Miszori Jenő, Gelen-
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Sosias (Hollósi Frigyes)... ...és Merkur (Újlaki Dénes) Kleist Amphitryonjában (Egervár)
(Zóka Gyula felvételei)


