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A nyíregyházi előadásban megmarad jó néhány
Dürrenmatt ötleteiből: Alarich és Lucius, a gót és a
római ironizáló szövetségkötése, Aaron, a mór
feketeemancipációs beszédeinek egy része,
mindenekelőtt pedig a darab tempója, ami
egyértelműen Dürrenmatté. Az övé Shakespeare-
éhez képest gyorsabb darab, és éppen ilyen
gyors lesz Zsótéré is. Itt érdemes kissé el-időzni:
mit is jelent ez a gyorsaság? Nem jelent
feltétlenül sietősséget, de felszínességet sem. A
gyorsaságot én itt - ha szabad mondanom - fi-
lozófiának, megértési módnak tartom. A részletek
nem érdekesek itt, az árnyalt karakterek, a sok
ponton ízesülő történet sem. Széles, nagy
mozgásokat, nem mindig indokolt, de azért meg-
győző eseményeket látni a nyíregyházi színpa-
don. Álruha helyett álságos hangokat (a Bosszú
lihegése), megalázottság helyett vonyítást (a raj-
takapott Tamora), harc helyett kis összekapasz-
kodást és főként retorika helyett szövegközlést.
Az egész történet mindenestül utalásossá lesz.
Ez végtére érthető is. Nem tudok szabadulni a
mondatomtól: mindent tudunk. Ennek a történet-
nek a mechanizmusát is. Nem is tudjuk másként
nézni, mint ismereteink ismétléseként. Vélemé-
nyem szerint a rendezés is ezt akarja. Ezért a
gyorsaság. Itt semmi nem szorul részletező le-
írásra, csak előjátsszák nekünk a színészek a
történetet - bumfordi középkori passiójáték,
amelyet rokonszenvesen játszanak a nyíregyhá-
ziak. Így, bumfordi passiójátéknak értelmezve
elfogadom a didaktikusságot is.

A gyorsasággal függ össze az eszköztelen-
ség, a színpadi trükkök teljes mellőzése. Itt ledö-
fés helyett kézrátétel van, akasztás helyett ge-
rendára csimpaszkodás, levágott fej helyett ká-
poszta, véres kézcsonk helyett piros kesztyű. Ez
meglehetősen következetes, bár nem veszélyte-
len vállalkozás. Ha nem hajszálpontos, ha nem
revelatív e jelrendszer, eltűnhetnek a jelzett je-
lenségek. Elillan a félelem, el a megalázott kínja, a
kisemmizett fájdalma. Nem írnám le, ha nem
lenne meg ennek veszélye az előadásban. Moz-
dulatok, szünetek és intonációk kell, hogy a jelek
mellé szegődjenek. Ha ez teljesül, akkor szána-
kozom és rettegek, mint Lavinia megerőszakolá-
sa előtt, és elmúlik minden félelmem, amint a go-
nosztevők ügyetlenül bevonszolják a plüssbar-
langba.

Zsótér a tűzzel játszik: valódi és színészektől
kért amatőr ártatlanságot állít a darab útjába.
Nagyszerű gondolatokra vezethet ez, de sok hi-
bához is.

Nekem Shakespeare lezáratlansága és szö-
vevényessége beszédesebb, mint Dürrenmatt
magyarázatai. Így Shakespeare védőjeként
megkérdezem Dürrenmattot és Zsótér Sándort:
mennyit lehet lefosztani a shakespeare-i retori-
kából? Pontosabban mennyit érdemes? Ez nem

vád, sokkal inkább elgondolkodtató és - vélhe-
tőleg - termékenyítő kérdés.

Nagyképű fényűzés, amit végül olvasóimtól és
a Titus Andronicust játszóktól kérek: engedjék
meg, hogy felsoroljam azokat, akik tetszettek az
előadásban. Tetszett Zubor Ágnes merev arca,
Földi László sokszor, Molnár Erika hangja,
amikor a dívakirálynőt adja, Majzik Edit, ahogy a
végén nevet és Bálint László, amikor ledarálja
utolsó mondatait.

A baj ott kezdődik, hogy a magyar
színpadokon e címen előadott mű nem a nyugati
világ bajnoka. Synge századeleji
komédiájának nagysága és már-már
shakespeare-i tekintélye végső soron a
nyelvből ered - abból a világvégi és archaikus,
zenélő és bárgyú, istállószagú és poétikus anti-

Illés Györgyi (Margaret) és Fazekas István
(Christopher) a veszprémi előadásban (Ilovszky
Béla felvétele)

Titus Andronicus (Shakespeare és Dürrenmatt művei
nyomán) (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)

Fordította: Eörsi István, Lévay József, Vajda Endre.
Díszlet- és jelmeztervező: Ambrus Mária m.v.
Rendezőasszisztens: Kókai Mária. Rendezte:

Zsótér Sándor.
Szereplők: Megyeri Zoltán, Zubor Ágnes, Molnár Eri-
ka, Földi László, Tóth Károly, Horváth László Attila,
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angol (nagyon ír) angolságból, amely kikapcsolja
az újkori, városi, középosztálybeli szalonpszi-
chológia törvényeit, s ezzel a valószínűség/hihe-
tőség fogaskerékrendszerét is valami másra
cseréli, ami sokkal életszerűbb, ismerősebb és
felháborítóbb. Dramaturgiailag ez úgy fest, hogy
az angol anyanyelvű nézőt az első öt-hat mondat
már puszta hangzásával is arról értesíti: ez egy
másmilyen világ. Itt mindenféle váratlan ese-
ményre fel kell készülni, és ezek úgy igazak,
ahogy megtörténnek, nincs rá lehetőség, hogy
ne higgyük el őket.
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Varga Klára és Molnár Péter a főiskola Synge-
előadásában (MTI-fotó)

Az első és legváratlanabb ilyen esemény te-
hát - az ágrólszakadt fiatalember elmeséli, hogy
megölte az apját, s egycsapásra a falu hősévé s
a nők bálványává lesz - nem valamely mucsai
közösség mókás társadalomlélektani
aberrációja, hanem ebben a világban - azaz egy
lehetséges emberi világban - teljesen normális
fordulat. Ha pedig ez a világ érvényes - amire
gyatránál jobb rendezés esetén minden esély
megvan -, akkor A nyugati világ bajnoka nem is
olyan nagyon vígjáték.

Ungvári Tamás - egyébként sima és mond-
ható - fordításában e nyelv árnyékának az em-
léke van csak jelen. Meglehet, szükség volt egy
előadható fordításra, s az átültetés puszta ténye
is színi kultúránk hasznára válik. De ez egy másik
darab. A magyar közönség az első mondatoktól
fogva feladvány elé kerül: ki kell derítenie, miért
ilyenek ezek az emberek, lehetnek-e ilyenek, hol
és mikor, milyen szociális és etikai környezetben
játszódhat az események sora - és mennyire le-
het komolyan venni. Hagyján, hogy a felszíni ré-
teg - az ír nemzeti önszatíra - idegen kulturális
közegben úgy, ahogy van, elvész; de a magyar
változatban egymást érik a kognitív disszonan-
ciák, s ez előbb-utóbb minden előadásban szük-

ségképpen kiütközik. Ha ez valóban a „Nyugati
Világ", hogyan lehet ilyen józsefvárosian bunkó?
Ha ez a világ ennyire durva és primitív, hogyan
juthatott egyáltalán az erkölcs és a civilizáció va-
lamely fokára? Ha Christopher Mahon csak-
ugyan féleszű szélhámos, hogyan törhet ki
belő-le időről időre a színtiszta és őszinte
költészet? Ha Pegeen Mike tényleg pokróc falusi
lány, hogy az ördögbe lehet pillanatok alatt
belészeretni? A motivációs háló mindig kilyukad
valahol.

Talán az is a dráma erejét mutatja, hogy mind-
ennek ellenére megél valahogy Magyarorszá-
gon is. A szerepek még így is jók, a játék még így
is mentes a huszadik századi „magas" színmű-
irodalomra olyannyira jellemző steril szögletes-
ségtől, nagyképű kiagyaltságtól. Az adaptálóra
viszont az a furcsa feladat hárul, hogy a dráma
pszichológiai rendszerén kívül megindokolja,
miért is történik így minden, el kell helyeznie vala-
hol - a nézőtérhez képest - ezt a „Nyugati Vilá-
got". A főiskolai vizsgaelőadás - Ádám Ottó
osztálya és a rendező hallgató, Tasnádi Csaba -
az egyszerűbb módszert választotta. Azon a
bizonyos szociális és etikai térképen a néző ked-
véért kijelölte a legkönnyebben elképzelhető he-
lyet. Már a díszlet (Szinte Gáboré) is viszonylag
otthonos látványt nyújt annak, aki eleget járt a
nyolcvanas évekbeli budapesti sörbárokban; s
habár a szöveg szerint eleinte éjszaka van, de-
rűs reflektorcsóvák tűznek be a díszletablakon;
és poénra érett pillanatokban tehén bőg, kakas
kukorékol, malac röfög. A címhez illően nyuga-
tiasított parasztvígjáték ez, amit - ha jól észlel-
jük a jelzéseket - nem kell mindenestül komo-
lyan venni. Ennek az egyszerű felfogásnak hatá-
rozott érdeme, hogy az ifjú Mahon többszaka-
szos átalakulása - kétbalkezes senkiből sze-
rencsefiává, szerelmessé, igazi bajnokká, majd
áldozattá, majd felnőtt emberré - lényegében
hihető a köznapi ész számára is. Molnár Péter
megnyerően s kellemes humorral játssza a figu-
rát, akiben semmi különleges nincsen azonkívül,
hogy el bírja viselni azt a mindent, ami megtörté-
nik vele. Az egyetlen „lyuk" ebben az interpretá-
cióban az, hogy nem érthetjük: vajon miért bo-
csátkozik ez az együgyűen vagány falusi fiú oly-
kor önfeledt költői futamokba - bár mint láttuk,
ez legkevésbé a színészen múlik. További hátrá-
nya ennek az egyszerűsített változatnak, hogy a
többi szerep egy-két alapvonáson túl nemigen
válhat elevenné: merev marad Pegeen Mike-
ként Varga Klára; Káldi Nóra pedig kirívóan ruti-
n o s - é s közhelyes - a viharvert özvegy Quinné
szerepében. És még ebben a változatban is
meghökkentő „ejtés" a hisztériás NEM!!! sikoly
az utolsó mondat helyett, amely megerősítené,
hogy a leleplezett Christy (figyeljünk a névre!)
távozásával mégiscsak a hős tűnik el a Nyugati
Világból.

Sokkal becsvágyóbb és színházabb a veszp-

rémi előadás. A másmilyen világ jelzésében a
sajátos nyelv szerepét egy „hozzáadott" látomás
pótolja. Miközben a szereplők gyakran emlegetik
az akasztófakötelet, Horgas Péter díszletében
„damoklészi lomtár" függ a kocsma népének feje
fölött, a biciklitől a boronáig - olyan hétköznapi
univerzum ez, amelyben mindenki fél. Nem is-
meretlen dolog. A synge-i lélektani rendszer ép-
penséggel a magyar néplélektől sem idegen -
és itta „népet" a szó leginkább újkori és befoga-
dó értelmében használjuk. (Sajnálatos, hogy a
magyar nemzeti önkritikának nincs ehhez mér-
hető színpadi megjelenítése.)

A Lendvai Zoltán (f. h.) rendezte produkció-
ban idegesítő világot látunk - az ódry színpadi-
nál jóval közelebb juthatunk az eredeti mű démo-
niságához. Ez azonban most inkább köztes-eu-
rópai, mint kelta démoniság, inkább neurotikus,
mint halálszagú.

Fazekas István kellő energiával és okosság-
gal játssza a nem-egészen-suhanc Christo-
phert, hogy érezzük: nemcsak az apai zsarnok-
ság alól akar szabadulni, „szentebb" és érthetet-
lenebb hajtóerők is működnek itt. Sikeresen vé-
gig is sodornak mindkét részen, bár nem olyan
erővel, hogy a fegyelmezetlenségek és színészi
stíluszavarok - másoknál - olykor bántóak ne
legyenek. Az általam látott előadáson a főleg kö-
zépiskolás publikum értő sziszegésekkel és „na
ne, ez azért sok"-megjegyzésekkel fogadta az
öreg Mahont alakító Benczédi Sándor bolond-
etűdjeit; de Illés Györgyi - mint értelmiségien
hisztis hanghordozású Pegeen Mike -, főleg az
első részben, szintén valamicskét hozzájárult a
kritikus azon első benyomásához, hogy „itt min-
denki elmebetegre veszi a fazont". Ami végül is
igen felületes értelmezés volna (igaz, beválna
kulcsnak, esetleg egy jövőbeli magyar előadás-
hoz).

A veszprémi Bajnokot közvetítette a televízió,
nem méltatlanul. Bár az igazi, mélynyugati adap-
tációra még várni kell. Talán sokáig.
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