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Helyey László és Bíró Krisztina (Kurrubi)
(MTI-fotók)

 mintha egy Brecht-darab kikiáltójaként is szín-

re lépne. Helyey László az irónia ezen nyersebb

eszközének alkalmazása mellett megmutatja a

figurában azt a riadt bölcsességet is, amely

meg-szenvedett kópésággá válik Akki alakjában.

A figura mély értelmű felismeréseket

megfogalmazó felvonászáró replikái viszont

váratlan váltást jelentenek, azaz nem

következnek az alak addigi viselkedéséből.

(Mintha azt jeleznék ezek a részletek, hogy

Vincze nem tudott ellenállni Dürrenmatt

retorikájának.)

Az ismét másfajta megközelítésmóddal, a

groteszk játékossággal megoldott részletek az

előadás legizgalmasabb jelenetei. Közülük a

leghatásosabb az, amikor az Ünnepélyes férfiú,

azaz a civilbe öltözött udvari hóhér meglátogatja

híd alatti tanyáján Akkit, hogy a türelmi idő lejár-

tával kivégezze a koldust. Mucsi Zoltán remek fi-

gurát formái: a hóhér alakjában egyszerre

mutatja meg a gátlásosságot, a kamaszos

elfogódottságot, illetve a hivatala iránti

elfogultságot, büszke öntudatot. A látogató

viselkedésében egyaránt érezhető a

bocsánatkérő, készséges sajnálkozás, illetve a

kiválasztottság tudata által meghatározott buta

gőg. Fennkölten szavai, s közben

gusztustalanul kanalazza a levest. Érzékeny

lelke megértésre hajlik, de olyan magabiztosan

ecseteli leendő áldozatának szakmai köte-

lességeit, hogy ez kaján kárörömnek is tetszik. A

groteszk stílust képviselik (valamivel erősebb

színekkel) a háttérből néhány pillanatra fősze-

replőkké előlépő munkásfeleségek (Bakos Éva,

Gombos Judit) reszketeg, darabos mozgásuk-

kal. Ugyanezt a stílusnemet erősítik (könnye-

debb hangvétellel) a különböző korszakokat

összemosó rendezői ötletek. (A királyok és

főhivatalnokaik válságstábot alakítva

rutinszerűen kávézgatnak, kvaterkáznak, egy

költő írógéppel a karjában kel ki a szarkofágból

stb.)

Az eddig elmondottakból szinte magától érte-

tődően következik, hogy az előadás eltérő szín-

vonalú jelenetekre, részletként érdekes, de egy-

máshoz csak lazán kapcsolódó epizódokra esik

szét. Mindennek következményeként majd'

mindegyik színész alakításában érzékelhető né-

mi egysíkúság, illetve következetlenség. Az el-

térő szerepfelfogásokból más-más természetű

jelenetépítkezés következik. Egységes játékstí-

lus hiányában a komédia mulattatónak, de ke-

véssé mély értelműnek hat, az anakronizmusok

inkább csak kikacsintásként működnek, s nem

érzékeltetnek szorongató aktualitásokat. Az uta-

lások nem adnak súlyt az áltörténelmi kreáció-

nak, nem alakítják önfeledten kesernyés

vízióvá, komoran bohókás játékká, a

kétségbeesést ne-vetéssé oldó látomássá

Dürrenmatt darabját.
Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba (szolnoki
Szigligeti Színház)
Fordította: Fáy Árpád. Díszlet-jelmez: Csík György.
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Az ateista, titkosügynök, pederaszta es

gyilkos hírében álló Christopher Marlowe

kétségkívül az angol reneszánsz egyik

legfestőibb és legellentmondásosabb figurája.

Drámaírói munkásságáról nemkülönben

szélsőséges vélemények születtek: van, ki

viharzó képzeletű költőnek látja, az angol

tragédia mára klasszikus atyjának, van

Szereplők: ifj. Újlaki László, Bíró Krisztina, Helyey
László m. v., Epres Attila, Mihályfi Balázs, Lux Ádám,
Gazsó György, Czákler Kálmán, Mucsi Zoltán,
Csendes Olivér, Császár Gyöngyi, Magyar
Tivadar, Horváth Gábor, Árva László, Fazekas Attila,
László Sándor, Kákonyi Tibor, Bakos Éva, Gombos
Judit, Berényi Tünde.

- például T. S. Eliot -, ki éretlen szellemnek,

akinek retorikája szimpla „lihegő-fortyogó

bombaszt."

Egyfelől tény, hogy a deptfordi kocsmában

1593-ban bekövetkezett haláláig Marlowe hét

olyan tragédiát írt, melyekhez Shakespeare

addig megalkotott kísérlete e műfajban, a Titus
Andronicus nem biztos, hogy felér. Az iroda-
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lomtörténészek hangsúlyozzák, hogy ő a blank
verse, az Erzsébet-kori tragédia versmértékévé
váló rímtelen jambus első felragyogtatója az an-
gol színpadon. S bár Shakespeare nála mind-
össze tizenegy héttel fiatalabb, sokat átvesz tőle
- Marlowe II. Edwardjának hatását a mester ké-
sőbb írt II. Richárdjára például sokan elemezték.

Másfelől azonban azt sem lehet tagadni, hogy
a Marlowe életvezetését jellemző féktelen indivi-
dualizmus némiképp nyomot hagyott művei dra-
maturgiáján is. Tragédiáiban nem világmodel-

Horváth Virgil (Gaveston). A háttérben Gálffi
László (II. Edward) és Rátóti Zoltán (Kent)

leket alkot, hanem saját türelmetlen, nyugtalan,
csapongó lelkét nagyítja fel emberfeletti szenve-
délyekkel viaskodó főhősökké. A költői pátosz
addig ismeretlen erejű színpadi sorait hívják elő
megalkotójukból, ám e gigászi alakok agyonla-
pítják a többi figurát, szétfeszítik a drámai szer-
kezetet, s az eredmény: nyers, tökéletlen, ará-
nyukat vesztett és egy dimenziójú színművek -
igaz, veretesen dübörgő sorokban. Nagy
Tamerlán országokat gyűjt, szüzeket mészárol,
tömegeket hajt rabigába - patakokban folyik a
vér. A máltai zsidó a pénzen vásárolható
korlátlan hatalom megszállottja egy Seneca
ihlette lihegő bosszúdrámában, az angol
tragédiákban gyak-

ran felbukkanó machiavellista gonosztevők tán
legádázabbika - csak úgy sorjáznak a bizarrabb-
nál bizarrabb gyilkosságok. II. Edward az érzéki
szenvedély rabja, országok dőljenek bár romba
körülötte, s szaporodjanak bátran a hullahegyek,
egy világ ellenében vívja magányos küzdelmét
szerelméért. Doktor Faustus még a legösszetet-
tebb Marlowe-hős, miután eleget tobzódott sátáni
tudása hatalmában, eljut a meghasonlottságig,
egy valóban drámai zárómonológban. Ahhoz
mindenképp T. S. Eliot eredeti intellektusa kell,
hogy ezekből a vérgőzös, fékevesztett, követke-
zésképp mai színpadon nem gyakran játszott
melodrámákból azt szűrje ki, hogy a túlhabzó
nyelv és képtelen dramaturgia valójában tudatos
irónia Marlowe részéről, a kegyetlen angol humor
meg-nyilvánulása, mellyel a szerző
szemérmesen, de célzatosan distanciát teremt
mélyen átélt közlendője és a néző között.

Ruszt József, aki a II. Edwardot - magyar kő-
színházban ősbemutatóként - a Budapesti Ka-
mara Károly körúti színpadára állította, mindene-
setre hasonló nyomon indult el: nagy tragédia
helyett egyrészt intim kamaradarabnak játszatja
a művet, másrészt nem veszi véresen komolyan
Marlowe-t. Indokolt rendezői döntésnek bizo-
nyult mindkettő.

A műfaj az eleve kevéssé célirányos, epizodi-
kus, elbeszélő jellegű (magyarul királydráma-
ként emlegetett) chronicle play, mely Shakes-
peare-nél majd a hatalmi mechanizmusok kon-
centrált és komplex elemzésére szolgál. Mar-
lowe-t egészen más érdekli: a maga szertelen
tehetségével a történelmi tematikából kiemeli a
királyt és a kegyence(i) iránti szenvedélyét - s e
határtalan érzelem, majd az elvesztését követő
iszonytató szenvedés költői felnagyítása lesz a
dráma tárgya, helyenként elviselhetetlen pá-
tosztól dagadozó passzusokban. A
meglehetősen kusza és nehezen követhető
történések - intrikák, csaták, el- és
visszapártolások - a hát-térben maradnak, s
csak annyiban lényegesek, amennyiben
hozzásegítik vagy megfosztják Edwardot a
szeretett fiútól. Alárendelt szerep jut a drámai
alakoknak is; egy-két túlzó vonással fel-
skicceltek, alul-, időnként félremotiváltak: a
trónra - és a kedves fiú ellen - törő Mortimer a
szokásos machiavellista gonosz, Izabella
királyné előbb megértőn-alázatosan a királyt
segíti, majd átcsap hideg szívű szörnyetegbe.
Hogy Marlowe mennyire nem drámai figurákban
gondolkodik, mutatja, hogy e tomboló szerelem
tárgyát ketté-hasítja: az első kegyencet,
Gavestont a dráma kellős közepén eltakarítja, s
egy tollvonással új kedvencet rak a helyébe.
Nem lehet csodálkozni azon, hogy a dramaturgiai
lezárás legvégül a pár éves királyfiúcskára zúdul,
akinek hirtelen mind éleslátása, mind ítélőereje
megacélosodik, s bűnös anyját azonnal
tömlöcbe záratja.

Forgách András frissen készített egy erőteljes
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költői sodrású fordítást. Ezt Böhm György, a dra-
maturg közreműködésével kemény kézzel meg-
húzták, s a kamaraterem koncentrált terében,
minimális díszletelem és kellék segítségével, a
cselekményt még inkább szétziláló formális jele-
netvégek elhagyásával játsszák.

Ruszt József először is igyekezett összerán-
tani a zabolátlan darabot. A Marlowe-életművet
olvasgatva nyilván levonta a következtetést, és
az előadást tárgyias iróniával egy maga tervezte
mészárszékben helyezte el. Korábbi rendezései
komoly-szép szertartásrendjéből átmentett itt
paródiaként működő rituális elemeket: a szerep-
lők időnként leakasztják a háttérben félkörívben
kampón lógó véres hentesköpenyeket, és ma-
gukra öltik a Scháffer Judit tervezte reneszánsz
vonalvezetésű harisnyák-kabátkák fölé, vagy
fordítva (mészároslegények játszanak történel-
mesdit? egy udvartartás játszik hentesesdit?),
mindenképp híven illeszkedve a cselekményhez.
Rituálisan újra és újra lesújt a hentesbárd, s hul-
lanak a fejek (a nyelét időnként henteskabátba
öltözött néhai áldozatok fogják kajánul). Előtte,
utána jöhet a slag, lemosni a vértől szutykos fe-
hér csempefalat. Olykor egy-egy tepsi vagy vö-
dör csörömpöl fel fémes hangon.

Gálffi László, Újvári Zoltán (Gurney) és Kránitz
Lajos (Matrevis)

A szereplőkkel pedig Ruszt eljátszatja a drá-
mát, de beledolgoztatja az alakításokba a kom-
mentárt is, mindazt, amit egy játékos kedvű és jó
humorú mai színházi ember tud és gondol a mar-
lowe-i alapanyagról. Elvégzi tehát a tragédia fi-
guráinak, stílusának és világának egyszerre in-
tellektuálisan racionalizált és vidáman karikatu-
risztikus színpadi elemzését: tömörít, stilizál, el-
rajzol.

Indul a játék. Ruszt elénk fekteti a kegyencet,
Gavestont, a szuggesztív, még főiskolás Hor-
váth Virgil képében: az orrunk alá tesz egy, a föl-
dön kéjesen elnyúlt, friss húsú, egészséges fo-
gú, pimaszon élveteg mosolyú fiút, félig nyitott aj-
kakkal, aki ismeri és élvezi a hatalmát - kicsit túl
sokat mutat, kicsit túl soká kitartva. A rendezés
szinte emblémává sűríti, intellektuális gesztus-
sal felmutatja: íme, a király rajongásának tárgya.
Ilyen. S máris robban Gaveston, eszeveszett
kergetőzés közepette földobja magát a középen
csüngő láncra - íme, a marlowe-i szertelen tűz
és szenvedély. Ez az.

Megjelenik Gálffi László, a címszereplő. Élet-
telen hangon eldarálja királyi dörgedelmeit -
szinte intellektuális fojtottsággal, megint csak
emblematikusan elénk állít egy érzékeny arcú
embert, aki egy számára idegen szerepet alakít:
II. Edwardot, a, királyt. Egy pillanat múltán szinte
elősikolt a hősből a gyerekesen naiv és ártatlan
szeretet és szeretetvágy, színházi ízlésünk szá-
mára lehelletnyi túlzással: a féktelen érzelmeitől
dúlt marlowe-ii figura. Kidolgozott, sűrű alakítás
mindvégig, Gálffi László a végső stációban meg-
engedheti magának az átélt, minden distanciától
mentes játékot, fájdalmasan emberi motyogássá
szelidíti a Marlowe-szövegben uralkodó, egeket
ostromló pátoszt - a szenvedés képtelen
külsőségei, melyeket a szerző előírt és a rendező
maradéktalanul betartott, az ürülékkel bemázolt
arc, lucsokkal átitatott ing, a vízben-latyakban
ázó király látványa önmagában karikíroznak.

Ruszt rendezése tehát időnként lefojtással
dolgozik: kitart, egy pillanatra majdhogynem ki-
merevít egy-egy alakot, történést, ezzel intellek-
tualizál, szemlélődésre kényszerít. Időnként fel-
futtatja a tempót, felkorbácsolja az eszeveszett,
túlzó marlowe-i indulatokat, s ezzel megintcsak
kommentál: karikíroz. Egyúttal határozott kéz-
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Gálffi László és Újvári Zoltán
(Koncz Zsuzsa felvételei)

zel mederben tartja és dinamizálja a játékot -
pótolva Marlowe dramaturgiai fogyatékosságait.
Érzékletes, szórakoztató, okos játék. Ahol a szí-
nészi játék valódi, átélhető tartalmai és a racionális
kommentár, illetve karikatúra közötti érzékeny
egyensúly megbomlik - ami a drámai alap-anyag
egyenetlenségei miatt könnyen megesik -, ott
csúszkál az előadás.

Megoldja szinte lehetetlennek tűnő feladatát
Egri Márta, és valahogyan összefogja Izabella
széttartó alakját és stiláris árnyalatait: ember- és
asszonyfeletti fojtott fegyelemmel figyel, viseli
sértettségét, s csak tekintetével minősít. Robba-
nása egyetlen jelenetében azonban - ennyit en-
gedélyez neki Ruszt - mintha reszkető keze
széttárt ujjai közül sisteregne elő belőle a meg-
bántottság és a gyilkos indulat. Nemcsák Károly-
nak az első felvonásban sikerül valós érzésekből,
elszenvedett méltánytalanságok feletti ke-
serűségből fakasztania a gaz Mortimer dúvadi
tekintetét és ősgonosz pózait, hatalomra jutását
követően azonban kiürül az alakítása, nincs mit
játszania, marad a nyers karikatúra, egy erő-
szakban tobzódó sátáni - és marlowe-i - go-
nosztevő, ez viszont unalmas.

Gaveston utódja, a nagyjából szintén meg-
íratlan Spencer viszont a figura intellektuális, te-hát
teljességgel hideg kommentárjává sikerült Dózsa
Zoltán alakításában: alig több annál a ki-merevített
figuránál, aki státust nyervén számítón feszít
Edward oldalán, amint egymást átkarolva egy
pillanatra visszanéznek. Elismerem, hogy az urak-
udvaroncok hada számára nehéz személyre
szabott mögöttes motivációt találni - az udvar
összetétele amúgy is nehezen követhető a
folytonos kivégzések m i a t t - , a második fel-
vonásra szerepük főleg a vesébe látó mosolyra,
fennakadt tekintetre, félbemaradt fejcsóválásra, a
többé-kevésbé hatásos, de rikító paródiára
korlátozódik. Dunai Tamás számos szerepe közül
kifejezetten emlékezetes bérgyilkosként. A
tradicionális szerepkör gumikesztyűs, hideglelő-sen
nyugodt mai értelmezését játssza - egy élvezetes,
bár kissé egyenetlen, posztmodem Marlowe-
játékban.

Christopher Marlowe: ll. Edward (Budapesti Kamara-
szinház)
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