
Jelenet a Budapesti Kamaraszínház előadásából
(Koncz Zsuzsa felvétele)

kus, lírai és erőtlen. Nem csoda, hogy a Kamara-
színház előadásának csúcspontja merőben in-
tellektuális, ámbár merőben kibontatlan a herceg
nagymonológját követően a király kérdése.
Szenved a herceg a várért - ha valaki ennyire nem
tiszteli saját magát s önmagában az embert,
mivégre e tengernyi áldozat?

Tudom, a Grotowski-színházzal való össze-
hasonlítás mélyen igazságtalan. Valójában túl-
méretezett a színészekre háruló feladat. Ők
helytállnak, s ami tűz, indulat a lélektani realizmus
eszközeivel előcsiholható a rájuk terhelt izolált,
metaforikus, de inkább elvont helyzetekben, azt ők
hozzák. Hámori Ildikó igyekszik felszítani magában
a kétségbeesett nőstény szenvedélyét. Kránitz
Lajos megpróbál szobrot formálni magából, a
robusztus hatalomét. Egri Márta ki-élesíti,
felhangosítja a bolond szavait, Ujvári Zoltán a mai
hangvételű kajánságot. Dózsa Zoltán és Kamarás
Iván is példás odaadással adagol-nak érzelmi
gyúanyagot.

Az átlagos polgári színjátszás sokszor felszí-
nes, így igaz, de hát a szertartásszínház is lehet
külsőséges. Az állhatatos herceg mostani for-
májában inkább folyamat, mint végtermék: kissé
elnehezedő kaján rítus, stíluskísérlet és labora-
tóriumi hatáselemző tanulmány - lírai sodrású
színiköltemény egy és negyedórában.

Calderón: Az állhatatos herceg (Budapesti
Kamaraszínház a Károly kőrúton)
Rendezte s a játékteret tervezte: Ruszt József. Jel-mez:
Schäffer Judit. Mozgás: Angelus Iván. Dramaturg:
Forgách András, Böhm György. Zenei munka-társ: Silló
István. Asszisztens: Svébis György.
Szereplők: Bank Tamás, Dózsa Zoltán, Egri Márta, Gálffi
László m. v., Hámori Ildikó m. v., Kránitz Lajos, Kamarás
Iván, Ujvári Zoltán, Horváth Illés.
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Talán még el lehetne menekülni, talán volna
hol újrakezdeni. Alfred III (Kulka János)
mindenesetre nekivág az útnak. Nincs mit
veszítenie: már jó ideje tudja, hogy az éle-
tével játszik, ha marad. Mégsem jut tovább
az állomásnál. És nem azért, mintha a gül-
leniek útját állnák; ők éppen csak feltűnően
jelen

vannak, mint mindig. De az elgyötört, rettegő
embernek ez pontosan elég ahhoz, hogy
rájöjjön - inkább megérezze, semmint
megértse -: nincs menekvés, nem létezik másik
világ. A bőröndjére roskadt III már beletörődött
kiszolgáltatottságába.

Kevés időszerűbb darabot lehetne ma Ma-

gyarországon bemutatni, mint Dürrenmatt pél-
dázatát a pénz mindenhatóságáról. Színpadra
állítása egyszerre hálás és hálátlan feladat: tan-
mesejellegéből fakadóan az előadások nem
sokban különböznek egymástól; úgy tűnik, ne-
héz (lenne) beavatkozni a drámába, amely egy-
szerre annyira egyértelmű és annyira jó, és ame-
lyet a szerző ráadásul utasítások és magyaráza-
tok garmadával is ellátott. (Talán ezért van, hogy
a mű előadásairól szóló kritikák zöme szívesen
boncolgatja magát a darabot.) Az öreg hölgy lá-
togatása a ma Kelet-Európájában mégis nyil-
vánvalóan máshogy szól - ha az előadás jó, és a
kaposvári az, ennyit megelőlegezhetünk-, mint
korábban; a tragikus komédia magyarországi
előadástörténetéből kiolvasható, hogyan érte
utol a lefékezett kelet-európai idő a dürrenmatti
víziót. Kezdetben a bemutatók (a kritikai vissz-



hang szerint) a pénz uralta „kinti" világról beszél-

tek. Később (a hetvenes évek végén Paál István

rendezésében) már rólunk is szólt a mese, majd

a múlt rendszer utolsó éveiben (Gothár Péter

színrevitelében) azt is láthattuk, hogyan foszlik

szét a nagy illúzió: a lelkes balekokat a hölgy vé-

gül jól cserbenhagyta. Ma már aligha hökkent

meg a tanmese: benne élünk világában. És

akár-csak Alfred III számára - számunkra sem

létezik másik világ. Nézzünk hát körül itt

alaposabban - szólítja fel a nézőt Ascher Tamás

rendezése, amely igen rideg, elriasztó képet fest

az esendőség, gyöngeség még nagyon is emberi

megnyilvánulásainak fedezékében kibontakozó

elvadulási folyamatról. Ascher választ két remek

főszereplőt (a Molnár-Kulka szereposztásról

beszélek, Bezerédit nem láttam), akik nagyon

erős Claire-III ellentétpárt alkotnak, biztos

kézzel mozgatja a gülleniek kisebb-nagyobb

csoportjait, Kulkával pontosan kidolgozza az

Illben és az III körül zajló változások stációit, és -

hűségesen követi Dürrenmattot.

Az öreg hölgy: Molnár Piroska. Mikor nagyes-
télyiben, műkezén is gyűrűkkel felcicomázottan

Molnár Piroska (Claire), Hunyadkürti György
(Orvos) és Kovács Zsolt (Tanár)

betoppan a lompos, rosszkedvű gülleniek közé,

és soha nem remélt összeget kínál nekik, egy pil-

lanatra mindenkiben benne reked a szó, hogy

azután annál nagyobb örömujjongás törjön ki.

Claire Zachanassian hosszú hatásszünetet tart

(terve kivitelezéséhez a legcélszerűbb, ha az

emberek máris a zsebükben érzik a pénzt), és

csak azután közli feltételét, szárazon és határo-

zottan: egykori hűtlen szerelmének, lllnek meg

kell halnia. A szeme sem rebben, amikor a Pol-

gármester (Spindler Béla) inkább idegesen, mint

felháborodottan visszautasítja az ajánlatot. Is-

meri az embereket, nehéz volna meglepni. Fa-

gyos nyugalmában, szoborarcán, kimért beszé-

dében magabiztosság: csak idő kérdése az

egész.
Bár bűnt emleget és megváltást ígér, egyálta-

lán nem emlékeztet a görög sorstragédiák hős-
nőire (ahogy a Tanár látni szeretné), nincs benne
semmi fenséges, de nem is egyszerűen csak al-
jas. Túl van már az emberi jellemzők világán. Az

érzelmek régen elhagyták. Leereszkedően, va-

lódi érdeklődés nélkül közeledik az emberekhez.

Ijesztő, taszító jelenség. Egyetlen dolog foglal-

koztatja: megvalósítania több évtizede érlelt ter-

vet. Bosszúvágyát nem szenvedély tüzesíti, nem

azért jött, hogy legalább holtan birtokolhassa

szerelmét; a múltról éppen olyan szenvtelen arc-

cal, kopogó hangon beszél, mint III Capri szige-

tén máris készen álló mauzóleumáról. A gülleni-

eket megveti, mint valamely csoportos állatkí-

sérlet visszataszító egyedeit. Vár. Jelenléte sú-

lyos és nyomasztó.

Ill: Kulka János. Őszinte érdeklődés és bűntu-
dat nélkül fogadja az öreg hölgyet, csak a pénzét
akarja kiudvarolni, ahogy a város elvárja tőle. A
hölgy ajánlata mintha először el sem jutna a tu-
datáig. Az első hitelbe vett italok, sietve elmaj-
szolt csokoládék azután gyanakvóvá teszik.
Vesztes helyzetében hamar éleslátóvá válik.
Egyre jobban irritálja a növekvő elegancia és jó-
kedv. Elkeseredetten keres védelmet, és jól érti,
miről szólnak valójában azok az üres mondatok,
amelyekkel mindenhonnan kitessékelik. Magya-
rázatot kér a változásokra, kezd türelmetlen len-
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ni, de a hangját soha nem emeli meg, egyetlen
pillanatra sem agresszív.

Kudarcba fulladt menekülési kísérlete után
már nem érheti meglepetés. Tisztában van hely-
zetével, átlát a güllenieken, sokkal jobban, mint
ők saját magukon. Mostantól ő is csak vár, mint
az öreg hölgy. Arcára visszaköltözik a nyugalom,
hangjába visszatérnek a színek: elfogadta a
megváltoztathatatlant és lebírta félelmét. Még
örülni is tud családja gazdagodásának, Güllen
fellendülésének. Éppen csak azt sajnálja kicsit,
hogy ő már nem fogja élvezni mindezt. Szánja a
güllenieket, de az öngyilkosságra felkínált lehe-
tőséget nagyon határozottan utasítja vissza. Ön-
sajnálattól mentesen statisztál a tömegkommu-
nikáció közvetítette, alapítványtétellé stilizált
nyilvános kivégzésén. Pátosz nélkül áll kivégzői
előtt.

Nem hős - nem lehet tiszte helyre tolni a ki-
zökkent időt -, szerepét nem felvállalta, csak
beletörődött. Halála sem katartikus, ahogy eb-
ben az előadásban rideg intézkedéssorozat ma-
rad Claire utolsó megjelenése is. Nincsenek ér-
zelmek, tények vannak. Az öreg hölgy győzött.

Kulka János (Alfred III és Spindler Béla (Pol-
gármester) (Simara-fotók)

Güllen polgárai faarccal, kórusban imádkoznak
boldogságuk és jólétük megmaradásáért,
miközben a (Khell Zsolt tervezte) szürkésfekete,
kopott állomás csillogó pályaudvarrá változik,
körülötte színes neonfeliratok világvárosias er-
dejével. Güllen eljutott Európába. És ehhez nem
is kellett mást tennie, mint - miután elindult a
könnyebb ellenállás irányába - kicsit nem gon-
dolkodni, azután kicsit hárítani, mellébeszélni,
majd nagyot hazudni és végül gyilkolni. (A város
lakossága az előadásban elsősorban tömegként
van jelen, kevésbé válnak ki belőle karakteres fi-
gurák. A városi vezetők is egyre jobban hasonlí-
tanak egymásra: viselkedésben, gesztusokban,
gondolkodásban. Nem fontos az sem, ki öli meg
végül Illt. A bűn közös.) Az öreg hölgy bosszúja
Güllen összes lakosát sújtja, akiknek embersé-
gük porlik szét, amikor tettüket sikerül igazság-
szolgáltatássá ideologizálni, amikor már hiszik
is, amit mondanak, hogy a szegénység egyetlen
oka a bűnös Alfred III.

Az előadástól - igazi ascheri módon - távol áll
mindenfajta kikacsintás és aktualizálás
( S z akács Györgyi jelmezei is a darab
keletkezési korának divatját idézik); csak
megszólít, megborzongat és magunkra hagy.
Úgy képzelem. a be-mutatóval Dürrenmatt is
elégedett lenne.
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Szinház, Kaposvár)
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