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elenet a Stuart Máriából (középen Varjú Olga)
Ilovszky Béla felvétele)

ágában oldódik föl, de nem tudja önfeledten át-
dni magát, a nő és a politikus harcot vív benne,
z egyikkel kompenzálja a másik gyöngeségét
s megfordítva. Margitai Ági nem hagy kétséget
felől, hogy Erzsébet tökéletesen ki van szolgál-
atva Leicester iránti szerelmének, női önfeladá-
át csak királynői hatalmával képes megakadá-
yozni. Mindig fölényben van Leicesterrel szem-
en, de ez a fölény a királynőé, sohasem a sze-
elmes asszonyé. Ahogy a férfi feléje nyújtott ke-
ét leckéztetően kétszer megpaskolja, s csak
armadjára fogadja el, az részint a hierarchikus
iszonyra figyelmeztető gesztus, részint a gyön-
édségre, játékra ingerlő nő szívszorítóan szá-
almas közeledési kísérlete.
Leicestert Szervét Tibor játssza az enigmati-

us férfi karizmájával. Szerepe tétlenségre kár-
oztatja, amit Szervét kivételesen erős jelenlét-

el ellensúlyoz. Vállára terített felöltőben, vékony
áncával játszogatva maga a kiismerhetetlen
zfinx. Arca rezdületlen, a királynők találkozása-
or is csak szemével követi a fejleményeket. Já-
ékának sugárzása van, de kérdés, hogy ez a
iszszafogott kritikai ábrázolás, paradox módon,
em leplezi-e le túlságosan a figurát. (Amikor ar-
ól beszél Erzsébetnek. hogy önmagáért szereti,
inden előadáson végighullámzik a nézőtéren a

uncogás.) Egy forró csók Máriának fotherin-
hayi győzelme után, s kiszakadva az ölelő karok
özül ideges, gyors menekülés - ez Leices-

ter. Schiller mostohán bánta szerepet játszó szí-
nésszel: egyszer sem kényszeríti kutyaszorító-
ba, s a végső számvetés elől is kimenekíti. Szer-
vét nagyjelenete, amikor Leicester ráveszi Er-
zsébetet a Máriával való találkozásra: az örege-
dő szerelmes nő vakságát kihasználó fiatal hím
udvarló törleszkedése célja elérésére (amiről ta-
lán maga sem tudja pontosan, hogy valójában mi
is), színészi mestermunka.

Egy gyereklány - eddigi áttetsző üvegléte
után - törékenységében tükörré zárul.
Egyre inkább azt a képet mutatja, amely a
világból vetül rá, miközben ő maga foko-
zatosan láthatatlanná válik. Úgy lesz
azonban cselekedeteiben maga is az őt körbeö-
lelő, körülfonó gazság tükröződése, hogy lénye
változatlan marad. Elveszti ártatlanságát, de
nem válik bűnössé. Élni csak ilyen tisztátalanul
lehet - gondolja, de legbelül makacsul hiszi:

Tel hay a maga határozott rendezői eszközei-
vel tettleg segíti a színészt. A lobogó ifjúságú
Mortimer pátoszát egy pillanatra megakasztja,
hogy --- szinte öntudatlanul - leveszi félcipőjét,
és megmasszírozza fájós lábát. Szemléletes be-
állítás amikor a résnyire nyílt kertkapu mögött
jobbra-balra topog az izgatott fiatalember, hogy
az egymástól ,jókora távolságra riposztozó ki-
rálynőket legalább fölváltva láthassa, ha már
helyzeténél fogva egyszerre nem tudja szemmel
tartan őket. A (rivalda szélén hangos csattanás-
sal lezuhanó csapórácsok rendezői közhelyek,
de hatásosak. A tonettszéken fölkuporodó, ma-
gára hagyott Erzsébet látványa a hatalmas
színpadon, az ellenfény ferde sugárnyalábjában
igen esztétikus. Bizonyos nagyvonalú,
színpadias kézügyesség jellemzi a Kálnoky-
fordítás szövegéber rendet vácó, szereplőt is
elhagyó Telihay munkáját (drarhiaturg: Kiss
Csaba), s ezért meg-bocsátható, hegy Quintus
Konrád robotszerűen lélektelen Burleigh-jén és
Csapó János régi, megbiható bútordarab
Talbotján kívül a kisebb szerepekben
félmegoldásokig jutott csak.

De hová lennénk, ha egy cselédkönyves ren-
dező azon nyomban totálisan „megoldaná" a
színhuzat?

Schiller: Stuart Mária (Miskolci Nemzeti Szinház)
Forditotta: Kálnoky László. Diszlet: Menczel Róbert
m. v. Jelmez: Békési Ildikó m. v. Dramaturg: Kiss Csa-
ba. Rendezőasszisztens: Hajdu Ági. Rendező: Teli-
hay Péter.
Szereplők: Margitai Ági, Varjú Olga, Szervét Tibor,
Quintus Konrád, Csapó János, Horváth Lajos m. v. Be-
nedek Gyula, Sállós Gábor, Máhr Ági, Kuna Károly,
Varga Gyula, M. Szilágyi Lajos, Egri László, Posta La-
jos, Gabor Anikó.

a világ is, maga is tisztább annál, mint amilyen-
nek mutatkozik.

Audiberti darabjának főszereplője, Alarica ki-
rálylány - miután hosszú utazása végén, vőle-
génye birodalmának határán kíméletesen közlik
vele, hogy tervezett házassága hatalmi játszmák
prédájává lett - megcsalatottságában úgy al-
kalmazkodik a, világ váratlanul rászakadt törvé-
nyeihez, hogy ez a hirtelen döbbenet nem zilálja
szét, hanem éppenséggel megerősíti személyi-
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ségét. Gyerekből felnőtté érik. Elveszti érintet-
lenségét, s így megalkothatja szuverenitását.
Nem csalódás ez, hanem kikerülhetetlen ta-
pasztalat: semmi és senki nem azonos azzal,
aminek látszik. Egy naiv, tagolatlan világból így

lép át Alarica a kiismerhetetlen valóságba. Meg-
szenvedett életbölcsessége kezdetben csak
ennyi: magának is kiismerhetetlenné kell
válnia, hogy több lehessen, mint pusztán
áldozat. Ha a remények hazugságnak
minősültek, a hitek hadd látszódjanak bűnnek.
„Tisztességes lettem volna a királyhoz, hűséges
Istenhez" - mondja Alarica, de királyi jegyesének
nem állt módjában, hogy állja szavát, valóban a
feleségévé fogadja.

Isten meg nem teheti a világot uraló istentelen-
ségben, hogy makulátlanságot követeljen tőle.
Kikezdhetetlen felsőbb törvények híján minden
az emberi alacsonysághoz méretik. Alarica apró
megingásai így érnek ártatlan vétkekké. Meg-
érinti egy hirtelen szerelem (hiheti eleinte azt,
hogy álruhás vőlegénye talált rá), de amikor ki-
derül, hogy F., az ismeretlen csábító maga is a
lány ellen fondorkodó játszma résztvevője, Alari-
ca szemérmetlen nyíltsággal vállalja a leszállított
értékű viszonyt; odaadja magát a fiúnak, s vad-
keleti királyságába visszatérve kitartottként
akarja maga mellett tartani szeretőjét. Szerelem-
re lobbantja a házasságról lemondó Parfait ki-
rályt, aki miniszterelnöke kombinációinak en-
gedve kiszolgáltatta Alaricát a csalódásnak, de
ez nem az elvetélt nász lehetőségének újra-
élesztése, pusztán csábítás, az exvőlegény ke-
serű leckéztetése: nézd meg, mivé változol eb-
ben a gazságban, lásd, mivé tettél engem is a ha-
zugságban. Mindenre képes lenne, hogy leta-
szítsa a trónról apját, a megaláztatásban is a kár-
pótlásul kapott birtokok hasznát mérlegelő Cé-
lestincic királyt, de az a lázálomszerű terv,
amellyel Alarica újra akarja teremteni világszéli
birodalmát, mégiscsak a világ lakhatóvá tételét
ígéri. Ha ilyen áron, a vétlen gazemberség árán
is...

Egy jóindulatú olvasat ezt mondhatja Audiberti
darabjáról. Az Árad a gazság című színmű
ugyanis egyszerűsége, áttetszősége ellenére is
kissé talányos mű. Nem világképe teszi össze-
tetté, hanem az az ellentmondásos írói szemlé-
let, a sokféle modort és műfajt egyesítő dráma-
technika, amellyel a francia szerző létrehozta
színművét. Audiberti meghatározott korba he-
lyezi a történetet, de nem valóságos az a törté-
nelmi szituáció, amelyre a szöveg utal. Létező
földrajzi környezetet választ helyszínül, de azok
az országok, melyekből a darab hősei - mintegy
két világtáj találkozójára - érkeznek, pusztán ki-
talált birodalmak. Így keveredik a drámában a
történelem működéséről, a hatalmi játszmákról
szóló példázat a meseszerűséggel. Ekképp kap-
csolódik össze az élet romlottságára, az ember
belső ingatagságára utaló példabeszéd a sze-
replőknek és szándékaiknak szüntelen átértel-
mezésére, az újabb és újabb látszatok teremté-
sére épülő kommersz drámatechnikával. A ko-
mor élményeket, keserű tapasztalatokat közvet-
len hatásra sandító megoldások közvetítik. A ki-
ábrándulás tragikus élményét, a köznyelvi be-
szédmódot és a költőiséget keverő, de valójában
kevés eredetiséget mutató, hatásos dialógusok-
ká formálja a szöveg. Így egyensúlyoz a mű az
irodalom és a szórakoztató művészet határán,
így születik ebből a remek drámai alapanyagból
inkább csak hatásos színdarab. Így egyszerűsö-
dik az ártatlanság elvesztéséről és látszatbűnök-
ké való transzponálásáról szóló életélmény ki-
kezdhető színházi bölcselkedéssé.

Tóth Ildikó (Alarica) és Czvetkó Sándor (F)
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A színpadra állítók döntésén múlik, hogy az
Árad a gazság felületességeit vagy mélységeit
mutatják-e meg, hogy a felszínes életbölcselmet
hatásosan közvetítő darabot vagy a szövegben
csak megsejtetett drámát igyekeznek-e elő-
adássá formálni. Deák Krisztina, az Arany János
Színház vendégrendezője az utóbbi mellett dön-
tött. Ehhez egyrészt remek atmoszférát terem-
tett az előadást keretező színpadi képekkel,
másrészt megtalálta a darab sajátosságainak
megfelelő játékmódot, színészi stílust. A produk-
ció felütéseként a ködös homályból kopott öltö-
zetű, nehézkes mozgású, fakó alakok érkeznek.
Messziről jöhetnek, fáradtan húznak egy furcsa
szekeret. Ahogy megérkeznek, fokozatosan
ággyá alakítják át az érdekes szerkezetet. Maguk
a szereplők is levedlik súlyos kabátjaikat,
elhasznált tréningruháikat. A komor látomás
életteli, vonzó képpé alakul. A világos ágyban
hófehér hálóruhában alszik Alarica, mellette
biztató mosolyú nevelőnője fekszik. Kint színes
öltözetű őrök vigyázzák nyugalmukat. Amikor a
díszes társaság visszaindul a barbár
Courtelande-ba, visszavedlenek mindannyian
kopott öltözetű hontalan vándorokká. Az ágyból
újra szekér lesz, a megérkezés hitét felváltja
ismét a méltatlan vándorlás. Egy vágyott világ
vonzó színei újból eltűnnek a gomolygó
szürkeségben.

Szerencsés, ahogy az előadás színészi stílu-
sában összekapcsolódik a groteszk játékosság
és a jellemvonásokat feltáró személyiségrajz. Az
előbbi idézőjelbe teszi a darab könnyed mese-
szerűségét, illetve kommersz drámatechnikáját,
az utóbbi sorsokat sejtet ott, ahol a darab legfel-
jebb figurákat vázol fel. Az érdekes első rész után
azonban némileg csalódást kelt az előadás má-
sodik része - a darab harmadik felvonása. Az
ellaposodó művet a rendezés sem tudta korrigál-
ni. Deák Krisztina is az első részben helyezett
nagyobb hangsúlyt a belső történések jelzésére,
a második részben az előadást is a külső esemé-
nyek uralják. Az újabb és újabb helyzet-, illetve
szerepváltások variálása egy idő után óhatatla-
nul elveszti érdekességét.

A darabot tehát a többértelmű helyzetekben
többször is szerepet, illetve magatartásmódot
változtató figurák azonosíthatatlansága, azaz a
szüntelen alakváltások, átalakulások működte-
tik. Ennek megfelelően a játszók feladata az,
hogy úgy tegyék áttetszővé az egyes figurákat,
hogy mindig titokzatosak maradjanak; hogy mi,
nézők mindig pici kételkedéssel fogadjuk azt,
amit az egyes szereplőkről megtudunk, és mégis
váratlanul érjen bennünket, amikor kiderül, hogy
semmi nem úgy van, ahogy eddig gondoltuk.
Súlyt azonban attól kaphatnak ezek az alakok,
ha változó viselkedésükben nemcsak folyton
módosuló szerepeik, hanem alakuló személyi-
ségük is megmutatkozik.

A darab is, az előadás is aszerint tesz különb

séget a szereplők között, hogy pusztán szerepet
cserélnek-e vagy valóban átalakulnak. Ilyen ér-
telemben is Alarica (Tóth Ildikó) az előadás fő-
szereplője. Valójában az ő belső átváltozásáról
szól a produkció. Tóth Ildikó játéka úgy mutatja
meg ezt a növekvő keserűséggel végigjárt utat,
hogy a főszereplő önazonosságát és átalakulá-
sát is jelzi. Mindvégig halljuk megszólalásaiban a
sértett gyereklány hangját (ez némileg a színész-
nő beszédmódjának modorosságára is utal), de
világosan előttünk állnak a gyorsított tempójú
fel-nőtté válás kényszerű állomásai is. A
váratlan próbatételek hatására Alaricából
kiszakadó magatartásmódok mindegyikét
hitelesíti Tóth Ildikó játéka, az aggódó
szerelmest éppúgy, mint a cinikus szeretőt, a
gátlástalan ledérséget épp annyira, mint a
kíméletlenné váló sértett nőiséget. Az alakítás
talán csak azzal marad adós, hogy ennek az
egyre összetettebb személyiségnek különféle
árnyalatait nem komplexitásukban, hanem
linearitásukban mutatja meg. A később feltáruló
jellemvonásokat nem sejtetik a korábbi
gesztusok. Alarica sorsát hangsúlyozza (kissé
direkt módon) az előadás záróképe is: az elsöté-
tülő térben egy földre hajított játékbabát világít
meg az utolsó fénykör. Az eltaposott ártatlan-
ságra éppúgy utal ez az embléma, mint arra,
hogy a főszereplő maga dobta félre kamaszko-
rának illúzióit.

Amíg Alarica, helyzetére ismerve, önállóan
cselekvő szuverén lénnyé vált, exvőlegénye
ugyanebben a helyzetben végképp elvesztette

önálloságát. A Mertz Tibor játszotta Parfait király
csupa ellentmondás: rajongó tekintetű elutasí-
tás, bánatos hitszegés, jószándékú tisztesség-
telenség. Így keveredik benne az, ami lehetne,
ha maga választana, és az, amivé válik azáltal,
hogy vállalja: mások döntsenek a nevében. Át-
változása csak pillanatnyi, a bíboros akarata
el-leni lázadása sem más, mint
tehetetlenségének kisfiús beismerése.

A legállandóbb, mert legmagabiztosabb sze-
replő a hatalmi játszmákban élvezkedő bíboros.
Bregyán Péter remek alakítása a szereplő be-
szédmódjához igazította a figurát. Nemcsak
szavait, a gesztusait is az állandó keresettség
jellemzi. Feszélyező önhittsége nemcsak
gátlástalan szóáradatából derül ki, hanem
fölényéből is: azt hiszi, egész személyiségével,
teljes akaratával rátelepedhet a környezetére.
Bregyán játéka arra is utal, hogy ez a figura
inkább nevetséges, mint veszélyes. Az előző
hatalmi garnitúra komikus alkalmatlanságát
jelzi Andorai Péter esetlen Célestincic királya
is.

A legtöbb átalakuláson F. megy át, de Czvetkó
Sándor adós marad az átváltozások megmuta-
tásával. Játékában éppoly vázlatos marad a fi-
gura, mint Audiberti szövegében. Földesi Judit
nevelőnője is lényegében érintetlen marad hely-
zetének átalakulásától.

Jacques Audiberti: Árad a gazság (Arany János Szin-
ház)

Fordította: Nagy Péter. Díszlet: Szlávik István m. v. Jel-
mez: Zeke Edit m. v. Zene: Melis László. Dramaturg:
Radnai Annamária m. v. Rendező: Deák Krisztina m. v.

Szereplők: Tóth lldikó m. v., Andorai Péter m. v., Mertz
Tibor, Czvetkó Sándor, Földesi Judit, Bregyán Péter,
Haás Vander Péter, Sztarenki Pál.

Földesi Judit (Toulouse) és Tóth Ildikó
(Sárközi Mariann felvételei)


