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Az RSC-be úgy érkeztem, hogy magammal
vittem a Kick Theatre-ben szerzett tapasztalatai-
mat és ott kialakult stílusomat. A Kicknél nagyon
sok nehézséggel küszködtünk. Pénzt sehonnan
sem kaptunk; a szereplők - mind hivatásos szí-
nészek! - fellépti díj nélkül játszottak; igazából
színháztermünk sem volt. Rákényszerültem,
hogy a darabokat kizárólag a színészekből kiin-
dulva válasszam, s így az előadásokban is a
színész munkája lett a legfontosabb. Csakhogy
ennek következtében a díszletet, a jelmezt
fölösleges sallangnak tartottam, és ettől a
felfogástól az összehasonlíthatatlanul
gazdagabb RSC-ben sem tudtam szabadulni; a
mai napig sem barátkoztam meg a
külsőségekkel. Sajnos a hatvanas-hetvenes
évek lázas kísérletező kedve az angol
színházban mára elapadt. Szerintem ez a fő oka
azén Titus Andronicusomra összpontosuló
felfokozott érdeklődésnek.

- Az előadásban engem elsősorban az a
hallatlan biztonság és az ízlésnek az a kiegyen-

A West End bizonyos szempontból kétség-
telenül London - és Európa - abszolút színházi
központja zajos sikereivel, pompás kiállítású
musicaljeivel. Ez a beszámoló azonban nem
ezekkel foglalkozik, hanem a Temze másik
partján (a délin) található két jelentős színház
három produkciójával. Az

Athéni Timon

előadása után a címszerepet alakító David Su-
chet a tapsot megszakítva a közönséghez fordul.
Röviden elmondja, hogy veszélyben a színház,
az ideiglenesre tervezett épület rekonstrukcióját
már tizenöt éve meg kellett volna kezdeni, s a fel-
újítás immár elodázhatatlanná vált. A színész hi-
vatkozik a Young Vic egyedülálló karakterére, a
hagyományosan bensőséges atmoszférára, s
köntörfalazás nélkül anyagi segítséget kér a je-
lenlévőktől, mondván, kezükben a színház jövője,
sorsa. A távozó nézők adakoznak, a fiatal, ro-
konszenves jegyszedők fogta vödrökbe sűrűn

súlyozottsága ragadott meg, ahogyan múlt és
jelen keveredik benne.
 Apám régiségkereskedő volt, és egy

óriási helyiségben mindenféle stílusú
bútorokat és egyéb tárgyakat tárolt. Kedvenc
szórakozásom-ként az utcabeli gyerekekkel a
raktárban, a régiségek között - saját ruhánkban,
vagyis jelmez nélkül! - Shakespeare-t
játszottunk. A Bouffes du Nord-ban is a tér
határozta meg az előadás stílusát; számomra
ez a tér sokkal autentikusabb, mint az
Odéoné, ahol a Lear királyt játszottuk.
 Mit szeretne a jövőben színre vinni?
 A nagy emocionális erejű, tragikus drá-

mák érdekelnek. Ezért is szeretnék visszatérni
Szophoklész Elektrájához; úgy érzem, van
még vele mondanivalóm. Egyébként felkértek,
hogy vigyem filmre ezt a tragédiát, ismét -
mint már az RSC-ben is - Fiona Shaw-val a
címszerepben. Most dolgozom a forgató-
könyvön.

hullanak az érmék. (Magánszemélyektől és vál-
lalatoktól a szükséges háromszázötvenezerből
mintegy kétszáznyolcvanezer font gyűlt össze a
„Mentsd meg a Young Vicet" kampány meghir-
detése óta.)

Trevor Nunn majd húsz évig volta Royal Sha-
kespeare Company művészeti vezetője, s egyéb
klasszikusok mellett jó tucatnyi Shakespeare-
darabot is rendezett (no meg a West End legsike-
resebb musicalbemutatói is az ő nevéhez fűződ-
nek). Ő állította most színpadra ezt az igen ritkán
játszott drámát, amely a kutatók véleménye sze-
rint nem is teljes egészében az Avoni Hattyú
munkája, vagy ha igen, bizonyos értelemben
vázlatos, be nem fejezett alkotás.

Ez a vázlatosság kapóra jött az átdolgozó-
rendezőnek, aki sajátos (bár nem egyedülálló)
módon kezelte a drámai anyagot. A vagyonát
méltatlan barátokkal eltékozló, majd mindenét
elveszítvén a vadonba költöző athéni patrícius
történetét egy hipermai nagyváros (London?)
miliőjébe és kellékei közé helyezte, a történése-
ket, a viszonyokat, a nyelvezetet is ehhez
igazít-

va. Az előadás lényegében egy - az U alakú
nézőtér öblébe türemkedő - üres színtéren
játszódik, amelyet az első részben fekete
(„márvány") lapok borítanak, s amelynek hát-
teréül fémszerkezetekből és fóliából kialakított,
valamelyest átvilágított „felhőkarcolók" szol-
gálnak. A szünetben a lapokat fölszedik,
helyükön poros, törmelékes, szemetes talaj
marad, a „City" felhőkarcolói helyére irreális tö-
megű autóroncshegy kerül; ha tetszik, immá-
ron az East Enden vagyunk.

Szmoking é$ csokornyakkendő; a mindenütt
jelen lévő újságírók, tévé- és rádióriporterek;
az üzleti élet elitjét (számunkra) jellemző
magabiztosan sietős léptek; gazdagon terített
asztal és az urak szórakoztatására kirendelt
hölgyek: ezek aZ első részt uraló, a stílust meg-
határozó külsőségek. Minden fényes és ele-
gáns, mindenki nyájas és vidám. Egyik alka-
lommal Timon kis papírba tekert csomaggal
kedveskedik vendégeinek: a barátok egy-egy
slusszkulcsot kaptak ajándékba - a színfalak
mögött azonmód föl is búgnak a motorok... Az
urak agárversenyre járnak, vadásznak, teni-
szeznek (mindezt hanghatásokkal vagy né-
hány kellékkel, Illetve az öltözékkel és a maga-
tartással jelzik), Amikor Lucullus a már tönkre-
ment Timon szolgáját, Flaminiust fogadja, ha-
nyagul bepötyög valamit számítógépébe, majd
a monitorra meredve bocsánatkérően sóhajt:
nem tud segíteni. A „high society" homogén vi-
lágából csupán az egy Apemantus lóg ki, clo-
chard-külsejévél, nonkomformista viselkedé-
sével (és persze gondolataival).

Ugyanez az Apemantus az, aki egyedül „il-
lik" majd a második részben Timon új környe-
zetéhez, a roncstelephez. A többiek hiába is
igyekeznek hasonlítani az embergyűlölővé
vált, különc Timonhoz (a festő és a költő példá-
ul a legnevetségesebb, gondosan összeválo-
gatott „kirándulógöncben" jelenik meg). Egy
fokkal jobban megfelel a képnek a szenátorok
katonai kísérőinek, majd Alcibiades fegyvere-
seinek terepszínű ruhája, kissé túlhangsúlyo-
zottan militáns megjelenése. Ez egyébként az
előadás leggyengébb pontja: Alcibiades és
száműzettetése addig a darabbélinél kisebb
súlyú, a befejezés felé közeledve viszont eről-
tetetten és indokolatlanul erőszakos a katonai
megjelenés.

Timon maga megnyerő, rendkívül energikus
és jókedélyű, előzékeny és nagylelkű sikerem-
ber: valóban nem törődik a pénzzel, annak „ál-
dásait" - úgy tűnik -- nem is nagyon élvezi: az
adományozásban leli legfőbb örömét, a lako-
ma, a konzumnők csak a többiek örömét szol-
gálják. Nem számol, nem kér ellenszolgálta-
tást, röviden: nem használja a pénzét.

Nem így a második részben (a szünet a nagy
helyszín- és környezetváltás előtt, vagyis a ne-
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gyedik felvonás elején van). Megjárván a nélkü-
lözés, az éhezés poklát, a váratlanul meglelt kin-
cset nem elkölti, hanem eszközként használja; a
pénz ördögi erő a kezében - az ellenszolgálta-
tás, amit a megajándékozottaktól kér: a meg-
alázkodás, a lezüllés, a nyíltan vállalt gaz-
emberség.

Amint azután - mint kísértő-megrontó - el-
végezte munkáját (ebben az előadásban), szá-
mára nem marad más hátra: behúzódik a lakhe-
lyéül szolgáló kibelezett furgonba, és amikor
megérkezik a küldöttség, hogy Athénba vissza-
vigye, agyonlövi magát.

Az előadás kezdetén rövid előjátékot láttunk:
két férfi fegyveres rablótámadást (bankrablást?)
hajtott végre, egyiküket menekülés közben halá-
los lövés éri. Életben maradt társa a második
részt bevezető előjátékban a roncstelepen ássa
el pisztolyát és a zsákmányt. Ezt a fegyvert talál-
ja meg a kinccsel együtt Timon, elrejti, majd a da-
rab végén önmaga ellen fordítja. Így lesz minden
kerek ebben az előadásban. Talán egy kissé túl
kerek is.

David Suchet (Timon) az Athéni Timonban

Borzalmas külseje ellenére valószínűleg Lon-
don egyik legkellemesebb helye a Nemzeti Szín-
ház. Ha az ember valahogy rászánja magát,
hogy belépjen a betonsilószerű monstrumba,
azonnal megkönnyebbül. A falak ridegségét jól
ellenpontozza a padlószőnyeg puhasága, a bel-
ső terek tagoltsága, s főleg az előadásra váró
vagy épp csak betévedt emberek változatos so-
kasága. A konszolidáltabb urak és hölgyek vala-
melyik társalgó vagy büfé székén, foteljében fog-
lalnak helyet, mások az oszlopok és a falak tövé-
ben ülnek a földön, hátizsákjukat maguk mellé
támasztva. Két érdekes előadást láttam a Lyttel-
ton-terem színpadán, a nézőtér mindkét esetben
tele volt.

A per

színpadi változatát maga a rendező, Steven Ber-
koff írta (nem ez az első Kafka-átdolgozása), s ő
játssza az egyik főszerepet is. Berkoff hosszú

ideje járja a maga különös útját: extrém
előadás-módja, produkcióinak pantomimikus
hatásokra épülő, egyéni mozgásrendszere, saját
darabjai a legérdekesebb angol
színházművészek közé emelik; film- és
tévészerepei nyomán s tavalyi nagysikerű
Salomé-rendezése révén a „nagyközönség" is
egyre inkább ismeri és kedveli ( Görög című
darabjának párizsi bemutatójáról a SZÍNHÁZ
1990. novemberi számában írtam).

A Lyttelton üres színpadán tizenhárom em-
ber: a férfiak fekete nadrágban, fehér ingben, fe-
kete vagy csíkos mellényben, csokornyakken-
dővel; a nők hosszú fekete szoknyában, fehér
blúzban, a szoknyához illő mellényben vagy ka-
bátkában. Mindegyik jelmez más, egyénre sza-
bott, de mind ugyanazt a világot képviseli. Min-
den színészhez tartozik egy ajtónyílás nagyságú
fémkeret, amit ő mozgat-hordoz.

Az előadás a törvény kapujában várakozó
emberről szóló történet elmesélésével kezdődik,
s az expozíció nemcsak a darab filozófiáját
tekintve üt meg markáns alaphangot - és
értelme-
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zi bizonyos fokig előre az előadást -, de a stílus
szempontjából is fontos és jellemző. A szereplők
egyike mesélni kezd - egyes szám harmadik
személyben, múlt időben -, majd valaki átveszi
a szót. Kiválik a csoportból egy színész - ő a vá-
rakozó -, egy pedig elhelyezkedik vele szem-
ben: fémkeretét a földre állítva jeleníti meg a ka-
pu őrét. Mögé felsorakoznak a többiek, így jön
létre az egymást követő kapuk sora. A színészek
hol belépnek a szerepbe-egyes szám első sze-
mélyben beszélnek és cselekszenek -, hol
megmaradnak a narratív közlésnél. Ez nagyjából
az egész előadás folyamán így lesz, s a szerep-
lők mozgására is vonatkozik. Mozdulataik néha a
sajátjaik, néha valamely tárgyat, helyszínt „me-
sélik el" - vagy éppen önmagukat egy másik
időben. A „törvény kapujában" - mese végezté-
vel a színészek halk, majd egyre fülsiketítőbb
morgás közepette szétszélednek, közben leállí-
tott kereteikkel megteremtik a játék terét: kezde-
tét veszi Josef K. kálváriája.

K. kiált a házvezetőnőért, mert az a szokástól
eltérően nem hozta be pontban nyolc órakor a

Anthony Sher (Joseph K.) és a kórusa Királyi Nem-
zeti Színház Kaffka-előadásában

reggelijét. Grubachné helyett azonban két ener-
gikus úr lép be, és közli, hogy K. le van tartóztat-
va. Elkezdődik a házkutatás. Odamennek a kör-
ben álló „kórus" egy-egy tagjához: egy mozdu-
lat, s a „szekrény" két karja előre lendül, a házku-
tatást végző az így létrejött „fiókban" kutat, min-
dent „kihajigál" (természetesen semmi sincs a
kezében), majd visszalöki a fiókot. A színészek
mindezt megfelelő, karikírozott hanghatásokkal
kísérik. A pantomim olyan plasztikus, hogy még
azt is pontosan tudjuk, melyik fiókban mi volt, de
a mozdulatok mégsem naturálisak, inkább exp-
resszívek s kissé groteszkek.

K. ezután bemegy a munkahelyére - a sorba
állított keretek folyosóján haladva kinek-kinek
visszaköszön, majd kilencven fokot fordítanak a
kereteken, ezáltal mindenki egy-egy „kuckót"
foglal el, s abban írógépel, aktát rendez, telefon-
központot vagy számítógépet kezel stb. - mind-
ezt persze csak mozdulatokkal és hangokkal je-
lezve.

Este K. tér haza utolsónak, s már alig várja,
hogy elmesélhesse letartóztatását szomszédjá-
nak, Bürstner kisasszonynak. Ahogy a színész-
nő állig begombolkozva eljátssza a lefekvéshez
készülődő, K. jelenlétében lustán és álmatagon,
ám nagyon is kihívóan pucérra vetkőző, majd
köntösbe bújó nőt (s ahogy a kórus ruhásszek-
rényként, illetve tükörként „funkcionáló" tagjai
ebben segítik), az mintapéldája annak, hogyan
lehet különlegesen kidolgozott eszközökkel nem
várt hatást elérni. Mert anélkül, hogy bármilyen
közönséges vagy hagyományos értelemben vett
„csábos" mozdulatot tenne, anélkül, hogy bármit
„megmutatna", magatartásával tökéletesen lát-
tatja magát a színésznő. Rendkívül erős erotikus
atmoszféra keletkezik, amelyben a groteszkül
pökhendi, egyszersmind félénk K.-val szinte
együtt téblábolunk-leskelődünk-dadogunk a
szobában. (Hasonlóan erősek a mosónő, illetve
Léni jelenetei is - Berkoff az erotikus hatáskel-
tés mestere.) A kórus tagjai pedig - anélkül,
hogy helyükről elmozdulnának - most K.-t segí-
tik a reggeli események felidézésében. Házkuta-
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tás, fiókok, újbóli letartóztatás, de ezúttal K.
elbeszélői stílusával színezve és némileg
felpörgetve. A „tárgyak" aztán szempillantás
alatt átváltoznak az éjszakai lárma miatt
méltatlankodó lakótársakká.

A történet ezután folytatódik a maga módján,
K. egyre képtelenebb helyzetbe kerül. A legfőbb
hiányérzetet talán épp az okozta az előadásban,
hogy a különben szellemesen megtervezett és
előadott jelenetek nem sugalltak fokozódó nyo-
mást. Josef K. kicsit esetlen, de inkább értetlen,
némileg fennhéjázó és tulajdonképpen el soha
sem bizonytalanodó figuráját nyilván Berkoff ér-
telmezése tette épp ilyenné, ám szerintem a szo-
rongás-szorongattatás érzése híján, az egyfor-
mára hangszerelt, kiegyensúlyozottan tragigro-
teszk jelenetek egy idő után ellaposodnak.

A második rész némileg különbözik az elsőtől.
A játék „színházibbá", hagyományosabbá válik,
amennyiben a felvonás jó részében nincs kórus,
csak a jelen idejű jelenet szereplői vannak a szí-
nen, s ők sem lépnek ki a szerepükből. Ráadásul
a felvonás két remek (bár az előadáshoz képest
túl terjedelmes) magánszám köré épül.

A második részt a commedia dell'arte és az
expresszionista színház jegyeit ötvöző óriás
clownjelenet indítja. Huld ügyvéd szerepében
Matthew Scurfield bravúrosan megoldott gagso-
rozatot ad elő (K., Léni és Block segédletével),
amelyből magatehetetlen, gusztustalan, beteg
és rendkívül közönséges szörnyalaknak ismer-
jük meg a nagyhatalmú ügyvédet. Az előadás
ezután lényegében visszatalál addigi stílusához,
egészen addig, amíg K. nem találkozik Titorelli-
vel. Itt ismét parádés magánszám következik. A
festő szerepében Berkoff - aki mindeddig eltűnt a
kórusban - átveszi az uralmat a színpadon. A
többiek kimentek a színről, csak ő és Anthony
Sher (Josef K.) marad bent.

Az öntelt, „bennfentes" festő (Berkoff erős
olaszos akcentust vett fel) bemutatja Josef K.-
nak, milyen is az a világ, amelybe belecsöppent.
Széles gesztusokkal, hatalmas lendülettel ma-
gyaráz, kedélyével szinte elsöpri K.-t. Nagyszerű
karikírozó készséggel vonultatja föl a figurákat,
akikről beszél, majd azt kezdi ecsetelni, hogyan
fog segíteni K.-n befolyásos ismerősei által. Hogy
ezt eljátszhassa, saját szerepébe K.-t állít-ja be,
hogy ő maga egy-egy nagyhatalmú bíró bőrébe
bújhasson. Újra és újra megmutatja K.-nak,
hogyan kell Titorellit alakítani, mintegy elő-játszik
neki. S mivel tudjuk, hogy az előadás jellegét,
stílusát lényegében Berkoff egyénisége, ka-
raktere határozza meg, a figurák viszonyára itt
rávetül a rendező-színész viszony is.

Még néhány jelenet, majd következik K. és a
pap találkozása - a kórus gyönyörű álliturgikus
zaj-énekétől kísérve -, ahol újra elhangzik a tör-
vény kapujáról szóló történet, de immáron

rövidítve, utalásokkal, hisz „úgyis ismerjük már".
A távozó-menekülő K. útját két férfi állja el.
Hosszú kötelet feszítenek ki, egyre jobban
bekerítik K.-t, akinek a kötél végül a nyakára
tekeredik. Mindenki rárohan. Bevégeztetett.

Van az előadásban egy már jól ismert clown-
poén, amely azonban itt a színpadi játékstílus
metaforájának is tekinthető. Titorelli bemutatja
K.-nak a különböző hatalmasságokról festett
portréit: ő maga áll be a „képkeretbe" különböző
pózokba. Aztán fölajánlja K.-nak, hogy készít
kettejükről egy közös képet. Beállítja magukat,
kilép a keretből, néhány lázas ecsetvonással
„megfesti" a képet, majd visszaáll: „elkészült".
Küldi K.-t, hogy nézze meg. K. kilép, de „nem lát-
ja" a képet. Titorelli visszahívja, majd megmutat-
ja neki, hogyan lépjen ki gyorsan, és hogyan néz-
ze meg önmagukat. K.-nak most már sikerül.

A színész egyazon pillanatban modellje, fes-
tője és külső szemlélője önmagának, önmaga al-
kotásának.

Az öreg hölgy látogatása

Claire Zachanassian nehéz, sötét bundában, fe-
kete szőrmekucsmában, extravagáns zöld nad-
rágban és lila blúzban jelenik meg a gülleni állo-
máson. Haja vörös, sötét szemüveget visel, bun-
dája, magas kucsmája és fehér mankói drága-
kövekkel borítva. Jöttét előre jelzi fehér öltönyös,
fehér kalapos, szintén sötét szemüveget viselő
kísérőinek megjelenése, akik villámgyorsan
ellenőrzik a terepet, majd fogadópózba áll-nak.

Az állomásfőnök nem ismeri meg a hazatérő
honleányt, s kíméletlenül ledorongolja, amiért
miatta meg kellett állnia az expresszvonatnak.
Közben pedig e porfészek apraja-nagyja ott to-
long már hosszú ideje a színpad közepét uraló
deszkabódé - a férfivécé - körül, hogy tanúja
legyen a nagy megérkezésnek. Kinőtt, elhaszná-
lódott, lehetetlenül ócska és ízléstelen öltözékük -
csakúgy, mint viselkedésük - azonnal mutat-ja:
nagyon szegény és nagyon kulturálatlan népek
a helybéliek, nem csoda, ha csak a csodában
(ezt jelen esetben Claire testesíti meg) bíz-nak.
Ruhájukon lábszárközépig rászáradt (bél)sár,
hajuk kócos, csimbókos, tekintetük zavaros. Az
elszáguldó vonatok szele majd elsöpri őket; hogy
helyükön maradhassanak, furcsa akrobatikus
balettet lejtenek (a színészek különleges
mozgása az előadás - és az együttes -
legegyénibb sajátossága).

Itt nem állnak meg a gyorsvonatok, ide soha
nem érkezik senki, innen legfeljebb elmennek.
Mint ahogy Claire is csak azért jön, hogy még
egyszer, utoljára, elhagyja a városkát, azért hoz
(pénzt), hogy vigyen (Alfred holttestét), s magára

hagyja a güllenieket megtalált „szabadságuk-
kal".

A Théâtre de Complicité mintegy tíz éve Ang-
liában működő nemzetközi színházi társulat.
Mozgásszínháznak mondhatnánk, amit csinál-
nak - amennyiben a fizikai cselekvés, a moz-
gás, a gesztus a szokásosnál lényegesen na-
gyobb szerepet kap produkcióikban -, de szó
sincs arról, hogy mindez a szöveg, a beszéd
vagy a színpadi helyzetek ábrázolásának rová-
sára menne. Valódi komplex színházi forma ez,
amelyben a színészek fizikai képességeit -
egyáltalán a vizuális és auditív jelek adta lehető-
ségeket - a hagyományos színházénál széle-
sebb spektrumban aknázzák ki, s főleg szünte-
tik meg a naturális cselekvéseknek, a kapcsola-
tok, jellemek szokványosan értelmezett „lélek-
tani" ábrázolásának egyeduralmát (másrészt
néhányjelenetből kitűnik, hogy ehhez is jól érte-
nek).

Az Öreg hölgybemutatója 1989 őszén volt az
Almeida színházban, ezt az előadást adaptálta
aztán a társulat a Nemzeti lényegesen nagyobb
színpadára.

A teret lezáró panoráma: díszletfalra ragasz-
tott tengersok rövid ujjú trikó, s ez együtt meg-
festve kékkel és vörössel. Olyan, mint egy hatal-
mas Van Gogh-kép, a lendületes ecsetvonások
nyomán ott maradt vastag festékcsíkokkal.
Ezenkívül nincs is más díszletelem, mint három
pár - különböző méretű - masszív, egyszerű
asztal. Ezeket különböző oldalukra fordítva lehet
kialakítani az eltérő színpadi tereket. Néha per-
sze valódi asztalként is funkcionálnak, például a
Claire tiszteletére rendezett bankett remek jele-
netében.

A városka elöljárója az irdatlan hosszúságú
asztal egyik végén, Claire mellett áll, és kis ró-
zsaszín papírszeletkékből (vécépapír) puskázva
szónokol - persze mindent összezavarva. Az
asztal másik végéről eközben elindul Claire felé
egyetlen tálon valami szánalmas salátaféle, amit
a nő azonnal undorral vissza is küld. Erre az
„ellátásért" felelős ügybuzgó asszonyka őrült
sebességgel nekiáll, hogy szendvicset
készítsen. Olyan elánnal vajazza a kenyeret,
hogy a mindenfelé fröcskölő vajból talán még a
nézőtérre is jut. A szónok ezenközben hibát
hibára halmoz, izgalmában összevissza keveri
a lapokat. Az asztalnál ülők egyszerre
igyekeznek neki és a szendvicskészítőnek
segíteni - a beszéd lapjai az egyik irányba, a
szendvicshez valók a másik-bajárnak
villámgyorsan kézről kézre, nem csoda hát, hogy
a Claire-hez végre-valahára eljutott
szendvicsbe sonka helyett a szónok soron
következő (vécépapírhoz és a sonkaszelethez
egyaránt hasonlító) jegyzetlapja kerül. A szónok
nyökög, nem tudja folytatni a beszédet, Claire
egy pillanatra elcsodálkozik azon, mit is kapott.



▲ VILÁGSZÍNHÁZ ▲

De mire felocsúdik, néhány gülleni lakos szenzá-
ciós összjátéka (és egyikük futballkapust meg-
szégyenítő vetődése) nyomán a hiba máris kikü-
szöbölve: a szónok kezében papír, Claire
szendvicsében sonka. Minden rendben, úgy lát-
szik, csak a szemünk káprázott.

Az asztalok máskor fölfordítva vécét vagy
szatócsboltot jeleznek, majd a darab végén is-
mét asztalt, talpukra állítva. Alfred egymagában
ül szürkén, elhagyatottan a hatalmas (körülbelül
két méter magas) asztal mögött. A többi szí-
nész a tárgyalást közvetítő riportereket játssza.
Elhangzik az ítélet, lassan mindenki elmegy,
csak Alfred marad. Aztán visszajönnek a gülle-
niek, akik elítélték. Lassan közelítenek a moz-
dulatlan Alfredhoz, majd falkaként rávetik ma-
gukat, letuszkolják az asztal alá, mint valami
pincébe, s ott vadul tépik-verik-rúgják. Aztán ki-
vonszolják a hullát, és konstatálják, hogy hely-
reállt a törvényesség és a rend.

A térformálásban, a mozdulatokban, a gesz-
tusokban mindvégig sok az elrajzoltság, a fer-
deség, az aszimmetria. A mozgáskarakterek és

Kathryn Hunter (Claire Zachanassian) és két testőre
Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatásában

a jelmezek erőteljesen egyénre szabottak,
gyakran alig lehet rájönni, hogy teljesen külön-
böző személyeket egyazon színész játszik
(csupán a Claire-t, illetve az Alfredot alakító
szereplő nem vált figurát, a többiek számtalan-
szor vedlenek át).

A gülleniek ruhája az előadás folyamán a
kezdeti nyomorúságostól a parvenü „csicsá-
son" át az elfogadhatóan elegánsig változik -
kinek-kinek alkatához illő stílusban és tempó-
ban.

Claire első megjelenése után némileg egy-
szerűbb, de rendkívül gazdag ruhát ölt az erdei
sétához, majd a felvonás során még egyszer át-
öltözik. A második felvonás azzal indul, hogy a
milliomosnő nyolcadik esküvőjéről hazatérvén
méltóságteljes lassúsággal bebilleg mankóin.
Claire fehér prémkucsmás fejét peckesen ma-
gasra tartja, nyaka a mankóval együtt moz

dul. Fehér (menyasszonyi) ruhájának uszálya
végigér a színpad teljes szélességén. Óriási pá-
va lépdelt be; vagy ha úgy tetszik, hatalmas fe-
hér kígyó, aki felfalja majd a várost.

Az utolsó képben Claire igazi özvegy. Vörös
ruhájára fekete leplet, vörös hajára fekete fáty-
lat terített, úgy hajol szomorú diadallal örök sze-
relme holtteste fölé.

A városka jeles polgárai - nem sokkal az-
után, hogy polgártársukat megölték - hatal-
mas emelvényen (a nagy asztalon) állva, meg-
dicsőült arccal tekintenek a távozó vonat után
(már nem fújja el őket a szél), s éltetik a becsüle-
tet, a tisztességet, a szabadságot. Hát igen:
Güllen megtisztult. Levetették régi sáros gön-
ceiket; sikerült mindannyiuk bűnét a - kétség-
telenül bűnös Alfred nyakába varrni, s a kol-
lektív gyilkosság révén meg is szabadulni tőle.
Így állnak tehát sugárzó arccal - a háttérre vö-
rös fény vetül, a csoport sziluettje élesen
kirajzolódik-, az előtérben (a „vonaton") pedig

ott a nyitott koporsó a holttesttel s a fölé hajoló
Claire, lobogó fekete fátylával.


