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A LEGNAGYOBB „NEM"
NAGY ANDRÁS: A CSÁBÍTÓ NAPLÓJA

gy ilyen kicsi színházban, mint az
Asbóth utcai - akár egy egérlyuk -, a
zajos város mélyén, csöndben
megtörténik valami. (Van ennek
jelentősége?) Feltűnés nélkül. Az

előadás után, amikor kiléptem a hazugul enyhe
éjszakába (januári tavaszt csinált valaki), meg
most is, amikor - másnap - a szépséges ködbe
bámulva ezeket a sorokat írom, és jóval később
is, ahogy - hó szállingózik! - az írásomat
másolom, mertem és merem azt gondolni, hogy
helye van a lelkesedésnek: ez a két fiatal
színész (Illyés Barna és Rudolf Teréz) valóban
teremtett. Váratlan dolog történt. Ebben a csú-
nya és hamis városban, egy színházban, a csa-
lárdság színhelyén egy férfi és egy nő elevickélt
odáig, hogy testével, lelkével és szellemével
megszólaljon a szerelem nehézségéről. Nem a
szerelemről, hanem arról, hogy milyen éktelenül
nehéz, a lehetetlennel határos megdolgozni,
meggyúrni a lelket ahhoz, hogy megfoganjon és
éljen benne a szerelmi érzés; hogy a tudatnak is
milyen gyötrő munka rájönnie arra, követnie azt,
ami az érzékekben történik. A tudat állandóan
bánt: bántja azt az irracionális, törékeny „vala-
mit" - mert ez több, mint érzelem -, ami kelet-
kezőben van, s ennek az ismeretlennek éppen
erre az edzésre van szüksége ahhoz, hogy meg-
erősödjön.

Ilyesféle történések rejtőzködve, hol észre-
vétlenül, hol harsányságba kitörve zajlanak az
emberben; sose lehet biztosan tudni, igazak-e
vagy csalárdak, erősek-e vagy gyengécskék. A
drámaszöveg, amelyet itt e fiatalok kaptak, töb-
bé-kevésbé sikeresen próbálta „megfogni" ezt a
történéssort: formába önteni úgy, hogy egyúttal
értelmezze és faggassa is. Színvonalas, jól gon-
dolkodó, ám egyúttal mesterkélt, valóban formá-
ba öntött műszöveg jutott a színészek kezébe.
Kierkegaard mítosszá vált szerelme, a filozófus
írásai kész, cizellált formák, melyeket a szerző,
Nagy András kiválóan összekombinált, utántöl-
tött és eredeti módon újragondolt - az ereden-
dőséget azonban a színészeknek kellett megta-
lálniuk és létrehozniuk benne és belőle.

Hisz ellenállt nekik nemcsak a nehéz, agya-
fúrt, helyenként túlpoentírozott szöveg, hanem a
rendező (Wladimir Hermann) számos szimboli-
zálási manírja, pergető tempója is; a túl stílusos,
túl rózsaszín, túl lila, túl csipkepárti jelmez (Já-
noskuti Márta) sodrását is kedvezőtlennek érez-
tem. Egyáltalán nem volt ez hibátlan előadás,
messze járt a tökéletességtől. Hogy egy kirívó
példát mondjak: az egyik jelenetben Cordelia
förtelmes művirággal jelenik meg, s ujjai közt for-
gatva mondja azt, ami valóban megmozdult ben-
ne. A rút mű-szimbólum az egész jelenetet el-
rontja. Vagy amikor az ablakon keresztül túl piro-
san világít be a kinti fáklyaláng, s a Nagynéninek
ezt kell mondania: „Kitört a vacsorád! Kihűlt a

forradalom!" Ezek túlzásból, szellemeskedésből
fakadó régi hibák.

Amikor először néztem meg az előadást, ép-
pen a bemutatót, az ilyesféle hibák megzavartak,
elkedvetlenítettek, de mégis úgy jöttem ki a szín-
házból, hogy „azért van benne valami." Amikor
másodszor néztem meg, és a színészek felsza-
badultabbak voltak, úgy éreztem, hogy ezek az
esendőségek szinte hozzátartoznak az előadás-
hoz; az egész ezek ellenére és velük együtt nem
mindennapi módon jó; ha ezen elégtelenségek,
„pacák" nem volnának, tán nem is lenne autenti-
kus. A darab és a színrevitel konzervativizmusa,
az, hogy semmi újat, meghökkentőt, mit-tudom-
én-micsodát nem forszíroz, a régi hibákat nem
akarja divatos fűszerekkel megbolondítani, de
nem merev, hanem egyszerűen esendő - mind-
ennek jótékony hatása is van: a színészek nem a
„produkcióval" vannak elfoglalva, hanem a saját
hibák meghaladásával, avval, hogy mégis létre-
hozzanak valami igazat. A hibás alapból, hamis
emberi állagból. Lehet, hogy nem egészen vilá-
gos, amit mondani akarok; Henri Michaux egy
aforizmáját hívom segítségül: „Hibáiddal - sem-
mi sietség. Ne törekedj könnyelmű kiküszöbölé-
sükre. Mit helyeznél a helyükbe, mondd?"

Mert nem a profizmus a tét, nem az a legfonto-
sabb, hogy zökkenőmentesen lefusson az elő-

Illyés Barna (Johannes) és Rudolf Teréz (Cor-
delia)

adás; egyenest a zökkenők adhatják a báját és a
hitelét. Többről van szó: arról, hogy megtörtén-
jék a színpadon a hitelesség megszületése -
hogy kicsorduljon az emberekből valami szere-
lemhez hasonló érzés. „Kicsurran a forralt kőnek
/ vasból való váladéka" - írja József Attila Kale-
vala-átköltésében, s az egészet kellene idézni,
hogy érzékeltetni lehessen, mi minden kell ah-
hoz, hogy ez megtörténjen: erkölcs erőlködése,
zsigerek zsugorgatása, belek bolondozása, lá-
bak lankadása, csigolyák csikorgása, szavak
szorongatása, torokszorulás... A színészeknek
fel kell tornázniuk magukat a mámor bizonyos
fokára - nem is a szerelmi, hanem a létezésmá-
moréra -, ahol megnyílik egy harmadik tér: nem a
színpadé, se a drámaszövegé, se Kierkegaard-
é, se az enyém. se a tied - egy olyan tér,
melyben a kapcsolata főszereplő, az mozog, te-
remt, szüntet. Önzésünk és a látható vagy látha-
tatlan dolgokkal való lekötöttségünk miatt nehéz
erre figyelni. Illyés Barna és Rudolf Teréz saját
szellemi erővel képesek a megjelenítésére. (A
szöveg szellemi érettsége és dússága inspiratív
lehetett) Nem csupán az egymással való kap-
csolatukról van szó. Hanem a többi szereplővel,
az ideákkal, Istennel. a Léttel valóról... Ez így
persze ködös, egyszerre sűrű és szerteágazó,
és ennek így is kell lennie; jó, hogy a rendezés
szimbolizálási törekvései ellenére semmi se biz-
tos, semmi se jön össze. A kapcsolatoknak ép-
pen ez a nem egyesülő, egészen soha nem
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Illyés Barna és Safranek Károly (Wilhelm) (Sár-
kőzi Marianna felvételei)

stimmelő szövevénye, hullámzása, egymás
mellett elhullámzása adja ennek a komoly játék-
nak az izgalmát.

Illyés Barna nagyon jól tudja a nézésével érzé-
keltetni, hogy Johannesnek Cordelia mellett
kapcsolata van még valami lénnyel. Úgy tud néz-
ni, hogy evidens: most vele van. Nem muszáj Is-
tennek nevezni. Lehet az a saját daimonja,
géniusza, a szellem egy sajátos metaforája,
valami abszolút Erósz, egy idea...
Johannesnek ez a legbizarrabb kapcsolata a
legerősebb. Cordeliával való kapcsolatának
érzékiségét is kiválóan

„csinálja" Illyés Barna. Ez valóban veszélyes és
komoly érzékiség, nem „tapizás", nem „comb-
mell"-ügy; csábítás, de nem kokettéria; egy női
ember lényének a felragyogtatása a maga teljes
és tiszta jelentőségében. És ettől a tekintettől va-
lóban feléled, jelentőssé válik az ifjú Cordelia, és
felülmúlja önmagát. Illyés Barna nem a húsát,
inkább a sziluettjét öleli - és Cordelia, azaz
Rudolf Teréz hozzáváltozik ehhez az öleléshez,
aurája támad, lányos érzékisége megtelik
szellemmel. Érintés nélküli ölelkezésük a
legizzóbb.

Ilyenkor várja az ember - na, mi lesz már? -
az összeborulást. Ők ketten azonban nem Papa-
geno és Papagena. A szerelem nekik kapcsolat
kellene, hogy legyen valami máshoz is. Ez a „va-
lami más" azonban elkeserítően néma marad,

nem ad jelt, nem lép közbe Sarastro, sem az Éj
királynője. Boldogtalanságukban mindketten
provokálják, forszírozzák a sorsot. A választa-
lanság, a meg-nem-történés a jel: a legnagyobb
„nem!"

Cordelia felkínálja magát, a dekoltéját, be-
hunyja a szemét, elterül a kanapén, mint valami
filmben. Egy másodperc az egész: Johannes-
nek döntenie kell, elfogadja-e ezt a kompromisz-
szumot. Érezni lehet, hogy mosta sors kockázik.
Illyés Barna reszkető, mégis feszült, hirtelen
mozdulatokkal oldja meg a helyzetet. „Nem!" - a
néma jelenet szinte kiírja a levegőbe ezt az egy
kegyetlen, igaz szót. A két színész úgy csinálja,
hogy ez a néma, de hatalmas „nem!" evidens.
Nem tudni, miért van így, de biztos, hogy így kell
lennie.

Hogy miért van és mit jelent ez a „nem!", azt
Kierkegaard filozófiájával is lehetne magyarázni.
De nekünk ebbe nem kell, nem is lehet belebo-
nyolódni; ez a dráma nem filozófiai példázat,
nem is „nagy emberek élete" - a férfiról meg a
nőről van szó, hívhatnánk őket másképp is, a ne-
vek: hatványjelek. (És a méltóság megteremtői:
mai „ruhákban" ezeket a problémákat nem le-
hetne ilyen szép tisztán felvetni.) Ez a „nem!" is
hatványozott: nem sikerült, mondja, nem lehet-
séges szerelem, mondja, semmi nem jön össze,
mondja. A szerelemnek, elnézést a kifejezésért,
de a baszáson vagy szebben: a gyerekcsinálá-
son kívül más kifutása, perspektívája nem elkép-
zelhető. Ez pedig Johannesnek „nem az igazi".
Valami más akaródzik benne, s épp azért „kísér-
letezett", hogy megtudja, mi az. Annyit tudott
meg, hogy mi „nem."

Az elutasítás után veszett nagy zabálásba
kezd. Jó jelenet. Annak a visszáját mutatja, hogy
nem szabad megennie azt, amit kíván.

Az oltár előtt kimondott „igen" hálás téma,
nagy közhely. A szerelemre kimondott „nem!" el
van fojtva; nagy gátlás. Nem hiszem, hogy „fel-
szabadítani" kell, mint azt a mai pszichológusok
tanácsolják. Magától kellene felszabadulnia, de
nem ez történik. A gátlás tornyosul.

Ahogy az utolsó előtti jelenetben Cordelia ott
áll Edward, az önjelölt vőlegény mellett, némán,
merev falarccal - a színésznő csodás jelenése
ez -, az maga az élő gátlás. „Arckifejezését kü-
lönféle módon lehetett értelmezni, igen, körülbe-
lül úgy, minta könyvemhez csatlakozó, még meg
nem jelent, de bejelentett kommentárt, mint egy
olyan kommentárt, mely sokféle magyarázat le-
hetőségét kínálja" - írja Kierkegaard A csábító
naplójában. Ez a „kommentár" ott állt esendőn
és mégis erősen, emberformában a színpadon.
Egy elszántan boldogtalan, a szerelmet meg-
semmisülésében, szétrobbantottan is hordozó
lányarcban. Mint aki magzat helyett kővel vise-
lős.
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Eddig jutottunk el a szerelemben: hogy ezzel
az arccal nézzünk szembe. Ezt még Johannes
sem meri. Csak az ajtó mögül leselkedik.

Nem történik semmi kegyelem. Faltörő kos-
nak lenni nincs értelme. Magától pedig nem az
átváltozás, hanem a visszaváltozás jön. A szere-
lem visszaváltozása. Ebben az előadásban a
fordítottja, a csoda is megtörtént, regisztrálhatat-
lanul. Nem szabad elfelejteni!

Az előadás többi szereplője a maga szerény-
ségével, tartózkodó színjátszásával és a fősze-
replőket övező figyelmével emberséges légkört
teremtett. A kegyetlen szerelmi dráma így olyan
embermeleg szituációkban játszódhatott le,
hogy nem távolodott el „magasba" a nézőtéri vi-
lágtól. Egri Kati remekelt a Nagynéni szerepé-
ben. Boldogtalanságában is méltóságosan szép
nőalakot formált, amilyet csak régi festménye-
ken látni; szordínós hanghordozása, lassúsága,
szemében az értelem fénye, a „reflektáltság",
ahogy Kierkegaard mondaná, a veszteni tudás
bölcsessége... Elfelejtettük már az ilyen tompí-
tott női sugárzást. Egri Kati felhozta. A harmadik
női szereplő, Létay Dóra a Jansen lány szerepé-
ben szintén jól értette, hogy mit kell csinálnia.
Egy egyszerű észjárású, rafinériáiban is egysze-
rű, kokett, de ártatlan fruskát, akire még sok bol-
dogság és kellemes ünnepek várnak az életben.
Safranek Károly Wilhelm szerepében a bemuta-
tón nem volt jó, annál inkább később, amikor si-
került neki modortalanul eljátszani a modorosat,
és megmutatni az észbontó szorongás és a fel-
vett modor közti sávot. Megrendítő figura lett vé-
gül a jütlandi lelkészből, olyasvalaki, akinek ne-
vében Kierkegaard a Vagy-vagyvégén található
prédikációt írta, melynek címe: Az épületes,
mely abban a gondolatban van, hogy Istennel
szemben soha nincs igazunk. Edwardot Ungvári
István játszotta megfelelően, de... Olyan össze-
zavarodott fiatalember ez, aki elrontja a saját éle-
tét, ő maga: tévedés. Ezt a lappangó gondot,
amelybe gyakran belebotlunk, nem segített ész-
revenni.

Nagy András színműve nagyon ügyes és
okos, jó érzékkel megcsinált munka, az egész-
ben mégsem az a legfontosabb, amit a szere-
lemről közöl, hanem az, ahogy megteremti az
esélyt - s a színészek kiváló intuícióval ezt hasz-
nálják ki -, hogy megszólaljunk a szerelemről,
azaz annak hallatlan nehézségeiről.

Ennyi - ha nem csalnak az érzéseim - sike-
rült.

Nagy András: A csábító naplója (Budapesti Kamara-
szinház)

Díszlet: Székely László. Jelmez: Jánoskuti Márta m. v.

Dramaturg: Böhm György. A rendező munkatársa:
Svébis György. Rendezte: Wladimir Hermann m. v.
Szereplők: Illyés Bama, Rudolf Teréz, Safranek Ká-
roly, Egri Kati, Ungvári István, Létay Dóra f. h.

A színpad majdnem teljesen üres. Körös-körül
fekete vászonfüggöny határolja le a teret, s
választja el a láthatót a láthatatlantól. Az
enyhén lejtős játéktér pódiumszerűen
emelkedik ki a színpad síkjából, hátsó
peremén fekete köpenyes, kalapos alak
üldögél, a játéknak (s a nézőtérnek) végig hátat
fordítva tűnődi végig az előadást. Csak egyetlen
epizódnyira jön elő, hogy összekösse a történet
közben tizenhat évet előre rohanó idő szálait,
el-mondja monológját, aztán visszaballag a
helyé-re, hogy néma, komor jelenlétével
mindvégig emlékeztesse a játékosokat (s
bennünket) az idő kiiktathatatlan
jelenvalóságára.

A félbevágott tér peremén némán üldögélő
megszemélyesített Idő Mácsai Pál rendezésének
alighanem legkarakteresebb és egyúttal legere-
detibben játékszervező metaforája: szakít az
„Idő mint kórus" dramaturgiailag nélkülözhetet-
len, ám a játék egészében mégiscsak korlátozott
jelenlétével, s a színes és mozgalmas shakes-
peare-i történéssort létfilozófiai példázat síkjára

Für Anikó (Perdita), Vasvári Csaba (Polixenes)
és Kelemen István (Florizel)

emeli, amelynek ekként az lesz a fő kérdése:
megoldja-e, feloldhatja-e az idő múlása a jelen-
ben elkövetett bűnöket, megváltást hozhat-e a
hosszú vezeklés az egykori zsarnoknak és
áldozatainak, jobbak lesznek-e a szenvedő
hősök tizenhat év múltán, vagy csak öregebbek,
s megismétlődhet-e ugyanaz az emberi gőgből,
elvakultságból és kíméletlenségből fakadó
emberi tragédia egy generációval később, az
utódok génjeibe kódoltan?

A mű (lét)filozófiai interpretációját látszik alá-
támasztani a poronddá csupaszított játéktér
(Götz Béla munkája). s maga az előadás nagy-
vonalú teatralitása és alapos vizuális megszer-
kesztettsége: a rendező bátran és ötletesen
operál az üres térben végbemenő mozgások
intenzív stilizáló erejével, a tér
monumentalitásának élményével, mint
játékrendező elvvel, a hatalmas üres tér emberi
léptéket meghaladó monumentalitásával
(különösen mikor az elemek játékát viszi színre
a hajótörés-jelenetben). Apró alakok mozognak
a roppant kiterjedésű térben, lejátsszák
játékaikat, s elsüllyednek az időben.

Minden közelebb áll Mácsai Téli regéjéhez,
mint a regényes-romantikus történetmondás s a
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