
nem a szerep ívének, hanem a figura kons-
tans magatartásformájának, a sajátos szí-
nészi létezésmód feltételeinek és körül-
ményeinek megteremtését tekintették el-
sődlegesnek.

Az előadás legegységesebb és legkidol-
gozottabb színészi alakítása Nagy Zoltán
Poloniusa. Ez a főkamarás nem locsi-fecsi
vénember, hanem céltudatos, az esz-
közökben nem válogató, pontos, téved-
hetetlen, bár nem túl koncepciózus po-
litikus, az örökös végrehajtó, második
ember. Merev tartás, takarékos mozgás,
zajtalan, puha járás, fegyelmezett hang-
hordozás fejezi ki a figura egyszerre mi-
litáns és besúgó voltát. Nagy Zoltán az, aki
mozgásával, gesztusaival, szüneteivel a
leginkább képes átértelmezni a shakes-
peare-i szöveget. Ahogy Laertes eluta-
zásakor intelmeit zsolozmázza, s közben a
színpad előterében fel-alá járkál, óvó és
magához láncoló mozdulattal kitárt karjai
alatt gyerekeivel, az a szituáció gro-
teszkségét és félelmetességét fejezi ki.
Egyetlen mozdulatba tudja sűríteni a figu-
ra lényegét, amikor az olvasó Hamlettől
megkérdi : „Mi az, amit olvas, fönséges
úr?" Nagy Zoltán lassan Hamlethez lép, s
jobb kezének mutatóujjával parancsol: ide
azzal a gyanús irománnyal. Úgy is lapozza
át, miközben Hamlet tagoltan, nagy
szünetekkel válaszol: „Szó, szó, szó",
mintha egy házkutatáson vagy
kihallgatáson tiltott olvasmány után
szimatolna. Polonius sajátos torz
öntudatáról, rejtett, elfojtott vágyairól
árulkodik az, ahogy Nagy Zoltán helyet
foglal a királyi pár mellett, midőn
bejelenti, hogy Hamlet megőrült.
Egyenrangú harmadikként telepszik az
emelvényen levő padra a királyné mellé, s
agresszív tudálékosságával először a
királyt, majd Gertrudot is elűzi onnan.
Egyedül maradva elterpeszkedik, mint aki
tudatában van, s mások tudomására is
kívánja hozni, hogy neki mint
nélkülözhetetlennek, aki nélkül az ural-
kodó pár sem ülhetne a királyi székben,
nem kevesebb joga van ehhez a helyhez,
mint azoknak, akik bitorolják azt.

Andorai Péter Claudius szerepében a
király cinikus simaságát hangsúlyozza -
kitűnően, de jórészt az ő egysíkúbb
szerepértelmezése, illetve Nagy Zoltán
rendkívül erőteljes alakítása miatt borul fel
a két figura közötti egyensúly, amely nem
teszi könnyűvé a cselekményen belüli
viszonyok pontos követését. Margittai Ági
Gertrud figuráját főleg a Ham-lettel való
páros jelenetében bontja ki, ám a
színésznő és a rendező kevesebb

figyelmet szentel annak tisztázására és
megmutatására, milyen része van Gert-
rudnak a király és Polonius terveiben és
azok realizálásában. Orbán Tibor és ifj.
Kőmíves Sándor a főszerepekkel
egyenrangúan fontossá teszi Rosencrantz
és Guildenstern figuráját. Nemcsak azzal,
hogy lényeges dramaturgiai funkció-
juknak megfelelő súllyal vannak jelen az
előadásban, hanem azzal is, hogy az
azonos gyökerű, indíttatású értelmiségi
lét Hamletétől, Laertesétől, Horatióétól
eltérő, más kibontakozási útját mutatják
meg. A szolnoki előadásban ez a két
figura nem aljas gonosztevő, s nem eleve
besúgó. Jóhiszeműen, annak őszinte tuda-
tában, hogy jó ügyet szolgálnak, vállal-
koznak mindarra, amit tesznek, s válnak
azzá, amivé autonóm egyéniségük híján s
a körülmények szorításában lesznek.
Ezért fogadhatja őket Hamlet örömmel és
barátsággal, s ezért kell változásukat
látva egyre jobban bezárkóznia előttük.

Á Hamlet bemutatása nem mindennapi
vállalkozás egy rendező, egy társulat
életében. Különösen figyelemre méltó az,
hogy a szolnoki színház, miközben
társulatát építi, összeforrott, kiegyenlítet-
tebb művészi erejű társulatokat is próbára
tevő, hatalmas feladatokat tűz maga elé.
Akárcsak A z ember tragédiájánál, a
Hamletnél is egy nagy formátumú
rendezői elképzelés minden részletében
adekvát művészi megjelenítésének lehe-
tősége rejlik az előadásban, ám az ered-
mény mégis alatta marad e lehetőség-nek.
Egy-egy ilyen előadás több, mint a vidéki
színház programjának egy produkciója,
ez az egyetemes magyar szín-házkultúra
kiemelkedő eseménye. Éppen ezért több
figyelem, idő, energia, felkészültség, a
résztvevők együttes tevékenységének
összehangolása szükségeltetik ahhoz,
hogy egységesen magas színvonalú
színpadi mű születhessen.
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A változások ára

A Marat-Sade Kaposvárott

„A szívnek vannak érvei, miket
nem ismer érvelő eszünk ..."
(Blaise Pascal)

Nézőpont keresése

Peter Weiss didaktikus, ezért problema-
tikus, de mindezek ellenére alapvető
fontosságú művét, a Marat halálát Ács
János rendezésében mutatta be a kaposvári
Csiky Gergely Színház. Az előadás több
vonatkozásban példa és előzmény nélküli.

Weiss műve dialektikus szándékú és
megvalósulásában tézisszerűen anta-
gonisztikus. Fő kérdése a forradalom mű-
ködésének vizsgálata, s centrumában a
változás természetéről, minőségéről szóló
dialógussorozat áll. Egyensúlya Sade és
Marat megsemmisítő közös vereségén
alapszik, harcuk kibékíthetetlen, megold-
hatatlan ellentétén. Az elmegyógyintézet
színhelyén a forradalom hősei kerül-nek
szembe a restauráció történelmi ha-
zugjaival, s ha Marat és Sade egymással
nem is békülhet meg soha, egyformán
ellenségei a mindkettejüket egyaránt el-
intéző Napóleonnak.

Weiss művében nincs megegyezés : a
történelem megsemmisítő vagy épp
fenntartó árama e kérdések közül nem old
fel egyet sem, hiszen a tárgy épp a
történelem. A restaurációnak éppúgy lété-
ben kell megtagadnia Marat-t, mint Sade-
ot. Mindkettőt meg kell haladnia, mert ők
ketten folyamatosan egymást tételezik.
Egy radikális forradalom előbb-utóbb
megszüli a „bujálkodalom" igényét, azaz a
társadalmi változások óhatatlanul
minőségi életváltást is köve-telnek. (Azaz
minduntalan Sade kérdéseit teszik fel újult
erővel.) És a pszichológiai forradalmak
előbb-utóbb társadalmi konzekvenciákkal
járnak. A restaurációk így Sade-ot
pszichopatológiai esetnek, Marat-t
kibírhatatlan túlzónak kell hogy tekintsék,
mindkettejüket egyszerre kell határaikról
eltávolítaniok. Ám ha eltekintünk a
mindenkori restauráció hűvös
kívülállásától, úgy meg kell próbálnunk
belülről megérteni kettejük ellentétét,
viszonyát. Látszatra három út áll a min-
denkori rendező előtt. Dönthet-e két alak
egyensúlya mellett, magára öltvén a
szenvtelen kívülálló álarcát. Ebben az
esetben a belső folyamatok, Sade és Marat
összeütközésének fellobbanó ere-



je értelmezhetetlenné válik, és csak hazug
lehet az a külső pont, amelyet feltételezve
késeinek, a kérdést egybe-

bölcsnek láthatjuk önmagunkat. Á
szenvtelenség álláspontja valójában
Coulmier álláspontja, a problémával nem
azonosuló rendezés így az igazgató
nézőpontjával azonosulhat. A látszat-
megoldások közé tartozhat Sade vagy
Marat mellett dönteni. Azaz: Marat min-
den szenvedése, Sade ostromló erejű
kérdései ellenére, automatikusan a for-
radalom feltétlen igazságát bemutatni,
vagy durván kiemelni a szövegből Sade
általános rezignációjának, szkepszisének
politikai hangsúlyait, forradalomellenes-
ségét, s ekképp a konzervativizmus útjára
lépni. Úgy tűnik tehát, hogy a Marat ha l á l a

politikai hitvallások által befolyásolt
vízválasztó, amelynek színpadra állítása
döntésre kényszerít , állásfoglalásra a
restauráció, a konzervativizmus vagy a
forradalom melletti töretlen hit ügyében.
Mindez nem kis részben Weiss számlájára
írható, és maximálisan Ács érdeme, hogy
kikerülte e politikai fi lozófia fogalmi
rendszerében fogant csapdaszerű vá-
lasztásokat, és autonóm, művészileg hite-
lesített, ideológiai igazolásokra nem
támaszkodó előadást hozott létre.

Túl a politika kizárólagosságán

Ács ugyanis tudja, hogy túllépve a poli-
tikai hitvallások csatamezőjén, a Sade és
Marat közötti kérdés jóval bonyolultabb.
A színpadon egyszerre kell mind-két
álláspontot képviselni, nem kívül-állóként
magávalsodróan és áradóan fel-mutatni
Marat lendületét, rémes igazságának
erejét, és éppoly erővel feltárni Sade
konzekvenciáinak súlyát,
elembertelenedett
gondolkodásrendszerének jelentőségét.
Marat és Sade ellentmondása végzetes
konzekvenciájukból ered. Egyikük sem a
kompromisszumok embere, mindketten
saját állapotuk foglyai, értékfilozófiákat
képviselnek, szélsőségesen és vadul. Az
adott helyzet tragikuma, csapdája a
forradalmi idő szituációjában rejlik. Ekkor
a korszak mindenkit elkerülhetetlenül
mérlegre tesz, ekkor középen állni és
értékfilozófiát kép-viselni lehetetlen. Nem
ez a bölcs szintézisek ideje. Á tragédia
éppen az, hogy igaz tudásra, releváns
ismeretre, valós értékek bizonyosságára
máshonnan, mint szélső pozícióból szert
tenni már nem lehetséges. Á tudás útja a
szélsőséges értékképviseleté, de e két
véglet, ha más-más elő jelekkel is,
egyformán kibírhatatlan. Ács mindkét
álláspontot teljes ér-

tékűen, belülről képviselte, és ebből a
döntésből ered az előadás ritka feszült-
sége, folyamatosan fenntartott magas
hőfoka, a weissi szöveg antagonizmu-
sainak igaz meghaladása. Ebből a meg-
győződésből , a kettősség mind teljesebb
megértésének igényéből fakadhatott a
kifejezetten Weiss utasítása ellen való
szereplőválasztás. Á korpulens, elhízott
Sade felváltása egy meggyötört és karcsú,
ifjúkora zenitjén álló intellektuelével,
valamint Marat-val való hasonlóságának
hangsúlyozása. (Marat és Sade stílusban,
játékmódban, gesztusrendszerben és
jelmezben eltérnek egymástól, de meg-
ejtően közeliek egymáshoz életkorban,
alakban, külsőben egyaránt.)

Ács mindkét oldal igazságos feltárására
tör, és csak ez után, a cselekmény
folyamán tárta fel saját, jellegzetesen
saját kérdését, amely utólag visszatekint-
ve akár választást is jelent, pontosabban
a rendezőnek Marat-tót való mind észre-
vehetőbb elhatárolódását. Ács az előadás
folyamán - saját kérdéseit elemezvén
közelebb jut Sade-hoz, de mindez nem
jelenti azt, hogy vele azonosulna. Való-
jában Sade szövegeiben, az általa felve-
tett problémasorban vett észre egy olyan
kérdéskört, amely már rég foglalkoztat-
ja, amely eddigi rendezéseinek is integ-
ráns sajátja. Sade pozíciójában hangzanak
el tragikus visszfénnyel övezetten azok a
kérdések, amelyek Ács számára
meghatározóak, döntőek.

Mielőtt kimondjuk .. .

E probléma az emberi természet vizsgá-
latának, az ismeretlen belső felfedezésé-
nek, a gnothi szeautonnak (ismerd meg
tenmagadat) egzisztenciális igényű kér-
dése. Á Tavasz ébredé s e , az t Átváltozások, a
Szent iváné j i álom nem egy vonatkozá-
sukban már e problémakör állomásai. Az
önismeret (hiányának) tragikus bukta-tói,
érzés és morál egyensúlyzavarai, értelmi
és érzelmi életünk meghasonlottságának
kérdései: ezek a visszatérő problémák,
mert Ács világosan látja, hogy

saját természetünknek való kiszolgálta-
tottságunk nagyobb, mintsem gondol-
nánk. A legkülönbözőbb morálok nor-
mativitásai eleve meghatározzák a ben-
nünk rejlő minőségeket. Igy már későn, a
világ mértéke által minősítve fedezzük
fel a bennünk rejlőt, és lehetséges, hogy
mindez jóvátehetetlen tragédiához vagy a
teljes rezignációhoz vezet. (Átváltozások
vagy épp a Szentivánéji álom.)

Ács humanizmusa rezzenéstelen, a
szellemi becsületesség legsajátabb tulaj-
donsága. Igy tehát heroikusan elszánt
magatartásával állandóan visszakérdez,
választ követel. Nem érti, nem hajlandó
megérteni, hogy a külső világ a priori
normativitása miatt bűn lenne az eleve
adott. Kérdése tehát egy ponton azonos
Sade kérdésével:„Mielőtt kimondjuk, mi a
jó, mi a rossz, meg kell ismernünk
önmagunkat." Es e kérdés annak a Sade-
nak kérdése, aki legalább annyira tra-

gikus hős, mint a nevével kapcsolatban
rögzült „izmus" kimódolt perverzióin
merengő aberrált gondolkodó. Sade a ter-
mészet felismert és kibírhatatlan közö-
nyével szembenéző filozófus, aki tudja,
hogy a pascali dichotómia eleven: a ter-
mészet éppúgy igazolja a jót, amint
igazolhatja a rosszat is (épp ezért semmit
sem indokolhat, és végső soron ezért gyű-
löletes). Sade tudja, hogy mindenki a ter-
mészetre hivatkozik, ő éppúgy, mint az,
aki még az erkölcsit végső soron meghatá-
rozó érzületben hisz.

Ács színpadán Sade mindenkinél két-
ségbeesettebb, elhagyatottabb. Minden
iszonyú kísérletében, így az önkorbá-
csoltatásban is, az istenkeresés
paradoxiája sejlik fel, minden bűn
egyben reménykedés, a büntetés vágya az
erkölcséből fakad. Hiszen ha van
büntetés, akkor a tett bűn volt, és ekkor
létező az erkölcs is. Az önkorbácsoltatás
erő-szakos jelenete Ács Sade-képének
kulcs-pontja is. Sade a forradalom ellen
van, hiszen a változás külső maradt, a
boldogítás erőszakos, az autonómia
helyén az egyenlőség üres, személytelen
jelsza-
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va áll. E forradalom elégtelen Sade szá-
mára, mert ha át is alakította a körül-
ményeket, semmit se tett a kibírhatatlan
ellentmondások feloldásáért, lényünk
adottságának felismeréséért. Nem hisz az
egyenlőségben: „Azt hiszed, boldoggá
tudnád tenni őket, ha félútig mehetne csak
mindegyik, orrát örökre az egyenlőség
falába veri." Sade politikai filozófiája ízig-
vérig modern, a demokrácia a kisebbség
joga is, az autonómia éppoly lényeges,
mint az egység, a különbö-zőség éppoly
érdem, mint az egyenlőség - és nem a
vagyonokról van szó. Sade Marat-
ellenessége e ponton megtörhetetlen és
kikezdhetetlen, amint Marat érvelése is
eljut arra a pontra, hol meg-aláztatása és
kétségektől kikezdett vergődése igazsága
jogos érzületében véget ér. „Ne hagyjátok
becsapni magatokat, amikor elfojtják
forradalmunkat, és azt hajtogatják, hogy
most már jobbak az állapotok . . ."
Mindketten eljutnak önnön határukig, ahol
dermedten állnak, saját elvakultságuk e
pontján egyetlen társuk: ellenfelük. Ez
elkerülhetetlen, mert mélyen közös alapon
állanak. „Azt hittük mindketten, az lesz a
jó, mit ő tanított, a nagy Rousseau.
Mindketten vártuk a változást, de én mást
és te megint csak mást ... Mindketten
v á g y tuk az újulást, . . .ma már tudom,
hogy ránk mi vár, hogy testvériséged kész
halál."

Sade és Marat egyaránt a radikális
változás hívei, ugyanakkor tragikus ál-
dozatai külső és belső végzetes eltá-
volodásának. Sade magába omlik, a ter-
mészet közönyének felismerése, a töret-
lennek egyedül megmaradt tudásvágy
abba az abszolút erejű individualitásba
taszítja, amelytől mindenáron meg-
szabadulna. Sade az érzékek pokoli
vizsgálatát végzi el egy logikus konzek-
vencia nevében, Marat az egyenlő esé-
lyekért indított küzdelem minden fokát
küzdi végig - mindketten éppoly remény-
telenül. Marat egyetlen emberben hihet -
aki nem áruló -, önmagában, és árulás
áldozata lesz. Sade magára marad, ő is
egyetlen emberben bízik, pusztán önma-
gában. Viszont saját magától sem vár
semmit, a természet áldozataként gyűlöl-ni
a természet minden közönyét csak
önmagán át képes. Ő hitre éhes, Marat
hitehagyott. Marat-n átlépnek saját tettei,
Sade-ot elborítják rémséges képzeletének
képei. Olyan harcban, olyan küzdelemben
vesztesek, amelyet nem lehetett nem
elindítani, amelyben nem lehetett győzni,
és amelyet nem lehetett abbahagyni. A

forradalom elkerülhetetlen volt, ezt Sade
sohasem vitatta.

Sade a felismerések áldozata: az in-
dividualitás abszolutizálására épülő érté-
kek radikális vizsgálata gyors és elke-
rülhetetlen megsemmisülésükhöz vezet. A
természet közönyével szemben nincs
ellenállás, és ha morál nincs, úgy a ki-
szolgáltatottság végleges. Marat egy ra-
dikális történetfilozófia természetfilozó-
fiává növelésének áldozata. Az ő áldozattá
válásának tanúi a többiek. Marat a
történelem nevében cselekszik, annak az
igazságát keresi mindenáron. A forrada-
lom a remény fellobbanása. Marat tra-
gédiája a visszafordíthatatlanná fordult
folyamatok árának felismerése és tehetet-
len szemlélete. Marat tudja, hogy mit tesz,
de semmi mást nem tehet. Az ő tetteit
csak a jövő igazolhatja, a feltáruló
remény. Ezért örök késésben van, és
mindenkor a változás ideje felé halad,
ahol a megfizettetett árak igazolást nyer-
hetnek. Marat-nak nem az emberélet ideje
a mérték, számára a közelítő jövő
gondolata mindent kitölt. A jelen idő
mindössze leküzdendő akadály, minden
ellenállás késlelteti a jövőt, amiképp
minden megtört akarat a jövő felé mutat.
Ez Marat bizonyossága. Aki megáll, az
visszafordult, számára Sade magának a
reménynek a gyilkosa. Sade viszont a
jelenben követeli az ember boldogulását, a
változást, számára a most egyben a
mindörökké . És itt, Sade kérdése mélyén
veszi észre Ács saját kérdését.

Mi lesz azokkal, akik nem elrendelik,
hanem elszenvedik a változásokat ? Azok-
kal, akik épp akkor éltek és tévedtek el a
világban, nem nyervén választ önnön
mibenlétükre vonatkozó kérdésükre ? Mi
történik azokkal, akiknek ideje nem
Marat-é? Akik nem a jövő felé élnek,
hanem mélyen a jelenben, az épp törté-
nőben. Akiknek nem vigasz a radikális
forradalom, amely semmibe veszi a je-
lenben élők sorsproblémáit. Azokkal,
akiknek a kizárólag szociálisan értelme-
zett változások minden pozitivitásuk el-
lenére öncsonkítások. Azokkal, akik
számára a bennük levő a forradalom el-
lenére sem vallható be másként, mint
negatívum, akik nem férnek hozzá a
progresszív társadalomfilozófiához, csak a
pöröly erejével lesújtó személyiségelmélet,
morál radikális konzekvenciáit élik át. Mi
legyen azokkal, akik nem pusztán
adottságaik bírálatát, hanem lényük
érvényesítését várták a forradalomtól, s
akik kérdéseiket még fel sem tehették.

Épp ezt látja Ács, az ő Sade-Marat
vitájában, értelmezésében az egyedi és
kiszolgáltatott ember szólal meg. Számára
e kérdés tragikus, jól tudja, hogy az ész
érveit nem mindig értik a szív érzelmei,
látja, hogy az igazi tragédia épp ebben áll,
a világ meghódítása nem esett egybe az
emberi belső felfedezésével, pontosabban
e kettő tragikusan elválasztatott.

Erőszak, érzékiség, irónia

E színház, mint erre már utaltunk, a hazai
színházi gyakorlatot figyelembe véve
messzemenően autonóm, és Ács túl
színészei kimagasló teljesítményén, végső
soron önmagára, saját munkássága eddigi
eredményeire támaszkodhatott. Egyrészt a
darabválasztásban jelentkező
kontinuitásról van szó, másrészt a mód-
szerbeli azonosságok kérdéséről. Ez
utóbbi, ha lehet, éppoly fontos, mint a
tematikai konzekvencia. Ács korai
szerepeinek egyike volt a Paál István által
rendezett Kőműv es Ke lemen a JATE
színpadán. Ennek a megdöbbentő, ab-
szolút közösségi erejű előadásnak az
elemei teljesedtek ki évekkel később,
megváltozva és átalakítva, kihasználva a
kőszínház minden erényét.

Ács ugyanis nem az egyéni teljesít-
ményekre épít. Mind a huszonöt színé-szét
egyenrangúnak és egyformán fontos-nak
tekintette. Amint mindegyikük épp-oly
fontos is volt, tehát nem pusztán
pedagógiai fogásról van szó. Az előadás
kizárólag a közösségi munka sikerén
nyugszik, a színészek együttes, minden
szinten összehangolt, eggyé vált munká-
ján. Minden perc, minden lépés megter-
vezett, koreografált, a csoport folyama-
tosan érzékelteti, önnön mozgásával
mutatja fel a weissi kérdést: az indivi-
dualizálódás gyötrelmeit és a közösségivé
válás áhítatát. Órákon át váltják egy-mást
a széjjelrobbanó és egybeolvadó
alakzatok. Az egész színpadon mindvégig
mozgás van. Szünet, leállás gyakorlatilag
a songok alatt sincs, ezeket a perceket
kitöltik a pantomimek vagy épp a
menetelések. Zene, szöveg, mozgás, já-
tékmód egyszerre hatnak, a teljesség,
amelyet az előadás nyújt, ezen alapszik.
Nincsenek üresjáratok, minthogy minden
színész önnönmaga maximumát
nyújthatja, nyújtja is, az egység, az érzéki
és intellektuális színház összekap-
csolódása megvalósulóban van. Ács oly
módon és mértékben használja ki színé-
szeit, ahogy a z hazai színpadokon e z idő
tájt nem szokás. Előadásával feloldja az



„agresszív rendező" színész álellentétét is.
Ez az előadás maximálisan közösségi, és
ugyanakkor egy ember víziója, amint nem
is lehetne másképp. A néma-játékok, a
csoportalakzatok vadonatúj minőséget
teremtenek. Ács bízik a szóban, de sokkal
jobban bízik a látvány-
ban, az érzéki evidencia drámai erejében.
Új ez a színház a színészek fizikai
igénybevételének szempontjából is, amely
szorosan összefügg a fentiekkel. Az
ironikus-szimbolikus szövegek, a végtelen
gazdagsággal állandóan jelen le-vő,
írásban szinte felidézhetetlen pantomimek
mellett sokszorozott erővel hat-nak az
egyértelműen valóságos fizikai
igénybevételt jelentő akciók, szóról szóra
megvalósított írói-rendezői utasítások. Így
például a darabban döntő szerepet játszó
víz mennyiségét és brutalitását tekintve a
néző rémületéig valóságos; vagy Corday
„interruptus"-szal megállított mozdulatától
eltekintve az akciók mind eredetiek, e
színpadon szinte semmi sem mímelt. Ács
színháza vitathatatlanul kegyetlen, és
priméren érzéki, képeiben Artaud teóriája
villan fel, az előadás éppolyan
intellektuális, mint amilyen rémületes,
ironikus és magával ragadó,
fegyelmezettsége erővel párosul.

Sade ostorozási jelenete kiemelkedő
precizitása és jelentésbeli gazdagsága
révén az első rész egyik csúcspontja. Sade
vallomása szorosan összefügg fizikai
szenvedésével: „És ha eltűnök, szeretnék
minden nyomot eltörölni magam mögött."

Az individualitás poklába zárt lény
számára a halál reménye a szabadságot
villantja fel. Marat (Lukáts Andor) e
jelenetben hanyatt fekszik, két karjával
emelve a reáboruló kádat, amely-re rádől a
félmeztelenre vetkőzött Sade (Jordán
Tamás). Sade mindent Marat-nak mond, és
Marat csak Sade-ot lát-hatja, a jelenet
kettejük elválaszthatatlan közösségének és
kibékíthetetlen idegenségének bizonyítéka.
Corday (Pogány Judit) valóban hatalmas
ütéseket mér --vizezett ruhával Sade
hátára, s a döngő, zengő hangot adó kád
minden egyes ütés zaját a
kibírhatatlanságig fokozza. Sade egyre
zaklatottabban, zihálva mondja
monológját, ugyanakkor testsúlyát, az
ütéseket tartania Marat-nak kell. E kettős -
- Corday irgalmatlan ritmussal alázuhanó
ütéseivel - az érzéki-intellektuális egység
egyik legkövetkezetesebb végigvitele.
Sade-ot ütik,
ő a halál kibírhatatlanságáról és bizo-

nyító erejéről beszél annak a Marat-

nak, aki mindezt éppoly igazul, saját cse-
lekedeteiből tudhatja, mint Sade. E kép
vízióvá válik, talán ez a legtöbb, amit a
rendezés tehet. De ugyancsak az érzéki
evidencia erejének kihasználása Marat
látomásainak sora. Az apa, az anya, a
pap, a tanító elmondják és eljátsszák sze-
repüket. Kari Györgyi a szó szoros ér-
telmében eljátssza Marat vészterhes szüle-
tését, saját vajúdását. Marat üvöltve,
rettegve ül, kiszakadva e világra, amely-
ről lassan mindenkinél jobban tudja, hogy
kibírhatatlan és elviselhetetlen. Az egyre
fokozódó tempójú előadás legzaklatot-
tabb erejű képe a vég: a restauráció ki-
bírhatatlan valóságának, az árulás ké-
pének a megvalósítása. Ekkor, a Na-
póleon-dal elhangzása után, a szereplők
összeomlanak a színen, amint összeomla-
nak és ledőlnek a díszletfalak is, és majd
minden fény kihuny a színpadon. (E
ledőlt díszletek világok összeomlását
allegorizáló ötlete párhuzamba hozható
egy irodalmi, de jellegzetesen ide tartozó
művel. Spiró György Ikszekjében a vilnai
díszlet rombolása ugyancsak a végső
búcsú kezdetét jelenti.)

A leomlott díszletek között a történelem
kibírhatatlan ürességében ott áll a
Kikiáltó, vállát rázza a zokogás, körülötte
néma testek és tompa, szürke fél-homály.
A Kikiáltó mindvégig kétértelműen
visszafogott szerepértelmezésének
diadala ez a jelenet. A részvéttel teli,
direkt hangsúlyokat fenyegető mérték-
tartással használó, nem allegorikus, ha-
nem egyértelműen kellemetlen figura ek-
kor vállalja egyértelműen először a kö-
zösséget a történtekkel. Ekkor mutat rá
arra, hogy az ő nézőpontja, az ő világ-
szemlélete valójában Ácsé, távolságtartá-
sa, rémülete, érdeklődése egyaránt a rész-
vétet érző emberé, és nem az utókor
képviselőjéé. A többi néma csend, a ren-
dezés semmi mást nem tehet, mint így
zárhatja le az előadást.

Végezetül a színészek munkájáról.
Kötelességünk előrebocsátani, hogy az

egész szereplőgárdát egyként igénybe ve-
vő előadást láthattunk, amelyen minden
szereplő a neki jutott mondatok, helyzetek
maximális feldolgozását, teljes értékű
alakítást nyújtott. Jordán Tamás
fantasztikus mértéktartással, önerővel
uralta szerepét, megszenvedett intellek-
tusa hamisítatlan és átélt volt. Higgadt-
sága látszatát hamar felváltották mérhetet-
len kétségbeeséséből származó ingerült-
ségének felhangjai. Jordán egyértelműen
kimutatta, hogy Sade Igazságról című
versének vonatkozó részei nem ciniz-
musból, hanem szenvedésből, a pokolra
szánt ember rémületének következmé-
nyeiből származnak. Marat (Lukáts An-
dor) méltó partner volt, szintén vissza-
fogott és mértéktartó. Jól tudta, hogy a
külsődleges eljárás, a túl vad agresszivitás
felborítaná az egyensúlyt. Épp ezért
szoborszerű maradt, megközelíthetetlen
és kikezdhetetlen, önmagán kívül csak
Sade-ra figyelt. A halál jelenete, a kime-
revített, némaságba dermedt másodpercek
ismét a vízióvá változott képek sorába
tartoznak. Corday (Pogány Judit), e
vékony, törékeny színésznő kirobbanó,
vad és elementáris. Énekhangja meg-
döbbentően erős, teljes, minden mozdu-
lata eredeti, valóságosan megszenvedett.

Tulajdonképpen méltatnunk kellene az
előadás valamennyi résztvevőjét, ezért az
alábbi felsorolásnak külön jelentősége
van.

Peter Weiss. Marut üldöztetése és meggyilkolá-
sa ... (kaposvári Csiky Gergely Színház)
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