
N A G Y A N D R Á S

CSILLAGOK ÉS TENISZLABDÁK
„Bosola: A csillagok teniszlabdái vagyunk csak,

S arra szállunk, amerre ők ütöttek."
Webster: Amalfi hercegnő

(Vas István fordítása)

mlékszünk még a Nagyítás című film
záróképére: a láthatatlan labdával
folyó teniszmeccsre? Vajon milyen
volna ugyan-ez láthatatlan
játékosokkal - hiszen akik láthatók,

azok a mérkőzésnek úgysem alanyai, csak
tárgyai?

Cheek by Jowl.
A transzcendens „teniszbíró" elnémulásának

hosszú és szép korszakát a művelődéstörténet
reneszánsznak nevezi. A Gondviselés attól kez-
dődően nem felelős a mérkőzés végeredményé-
ért, s ha ül is még a pálya fölött, a magasított
székben egy ismerős, mindenható alak, szerepe
immár nem különbözik a többi nézőétől. A törté-
netek titkát őrző horoszkóp pedig a továbbiak-
ban csupán dramaturgiai elemmé válhat - drá-
maszinopszissá már soha.

A reneszánsz színház egyszerre volt hűséges
tanúja és gyanútlan áldozata ennek a keserves
folyamatnak: mintha éppenséggel a mérkőzés
kimenetele az ő számára csakis előnytelen le-
hetne. Míg a dráma persze túlélhette mindezt,
ám óhatatlan magányban, ettől kezdődően vég-
ső társtalanságban - úgy is fogalmazhatnék:
özvegyen; míg persze képtelen kalandokba ke-
veredve próbálta feledni és feledtetni, hogy min-
den további viszony „mésalliance". Morális vét-
ség - talán éppenséggel tragikai -, hiszen ahol
hagyomány és erkölcs megfakul, vakítóan éles-
sé válik minden, ami viszonylagos, minden, ami
értelmezés.

A Cheek by Jowl úgy lehetett előttünk négy
estén át az értelmezés zsenije, hogy megsejte-
tett végre valamit a dráma történetéből; mintha a
zsinórpadláson nem lámpák és kötelek, de zo-
diákusok mozogtak volna. Nem a dráma „sztori-
járól" volt szó tehát, hanem a történet sorsáról
inkább; hiszen annak megértése vagy megértet-
lensége lényegesebbnek bizonyult, mint a késő
reneszánsz gyilkos főúri intrikáinak mégoly szí-
nes epizódjai. És mintha ezzel játszott volna el
Declan Donnellan és remek társulata; olyan szi-
gorral, találékonysággal és szépséggel persze,
amely efféle vérfagyasztóan izgalmas kísérletek -
ritkán teljesülő - feltétele.

„Pontosan, szépen" játszottak, mondhatnánk
tehát; „ahogy a csillag megy az égen", hogy kissé
még kölcsönzött kiindulópontunknál marad-
hassunk. Mely a darabban azután lassan fősze-
repre tör: a horoszkóp - ahol a sors, tárgy és
metafora szépen összeér. Hiszen a legelső pilla-
nattól kezdődően volt valami különös, csaknem
„konstellációszerű" mozgás és mozdulatlanság a
szereplők között; ahogy a színen valamennyien
jelen voltak, majd lassan fordultak „be" vagy

„odébb". Ahogy jelenlétükben elhomályosod-
hattak, vagy tetteikkel hirtelen felfénylettek; míg
a színpadi világegyetem mégiscsak őket jelen-
tette, s nem létezhetett olyan párjelenet, de még
bravúrosan elhadart „félre" sem, amely nem ez
alatta mindannyiukból boltozódó égbolt alatt kö-
vetkezett volna. Mely egyszerre volt viszonyok
„asztrológiájával" feltárható szociális univerzum
- kapcsolatok mozgása és új konstellációi -, a
reneszánszban még vitathatatlan rendi egyete-
messég, amelyet ekkoriban éppen ilyesféle, a
darabban megsejtetett érzékenység kezd ki, és
mindezek által: színháztörténet volt, szellemes
parafrázisa annak a reneszánsz színpadi játék-
térnek, mely aktuálisan és művészi ihlettel már
csak efféle mozzanataiban rekonstruálható.

Paul Brennen (Bíboros) a Cheek by Jowl
előadásában

Amit pedig majd néhány évszázad múltán a
film sejtet meg és kelt életre a maga montázsai-
val és párhuzamos vágásaival - az itta jelenet-
váltások frappáns látványa lehetett: egyetlen
képbe fogva össze előzményt, következményt
és nagyívűen megrajzolt kontextust; s odavil-
lantva arra az égboltra, melynek hatalmát lám,
így őrzi és tükrözi a színpad.

És ezért nyit utat számunkra a Cheek by Jowl
előadása arrafelé, amerre tompuló érzékenysé-
günk és konvenciókkal zsúfolt szemléletünk már
régen nem találhatna semmiféle járatot: az előz-
mények és következmények másféle logikájá-
ban elevenen maradó múltra s a realitás különfé-
le szféráira, amelyek láthatatlanul körülfogják a
mi látható univerzumunkat. Így például a halottak
jelenlétének „racionális" képtelenségét szép és
sokatmondó ténnyé komponálja az előadás;
akárcsak a visszhang rejtett és a közlés teljes
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tást sejtetett téboly és szerelem: a színészek já-
téka itt pontosan követte a Webstertől is ismert
hagyományt. Hiszen - be lehet talán már vallani -
a reneszánsz élménye éppen ez volt: Boccac-
ciótól Shakespeare-en át Bandellóig. Futó vagy
súlyos eset, akut vagy heveny elgyengülés - de
szinte kúrálandó lelki kábulat. Mi másról szól
akár még Romeo és Júlia története is, ha egy pil-
lantást vetünk rá a szülők (a korabeli közönség)
joggal értetlen tekintetével, minta gyermekek já-
tékáról ezzel az újféle, veszedelmes, érzelmi-ér-
zéki „droggal"? Efféle értelmezéssel kísérlete-
zett egyébként az elmúlt nyáron maga a Royal
Shakespeare Company is. Júlia ott csakugyan
egy alig rokonszenves, eszement bakfis volt, aki-
nek irracionális és kábult szenvedélyét nyilván-
valóan csak Lőrinc barát-féle füvek és szerek
tudják előidézni vagy elmulasztani; ám a szere-
lem otthona sokkal inkább lehetett a boszorkány-
konyha, semmint a hálószoba vagy - uram bo-
csá' - a bálterem. Így fogalmaz pontosan a
Szentivánéji álom is: az érzelmi kollízió éppúgy
lehet „kemikális" eredetű - mint bizony velünk
született téboly.

Mert hát mi egyéb indokolná a Hercegnő hirte-
len szerelemre lobbanását Antonio iránt, mint ez
a feltétlen és kezelhetetlen kábulat, amely magát
a kiszemeltet éppúgy meglepi, mint például a ko-
mornát, Cariolát - aki épp ekkor és ezért beszél
úrnője tébolyáról először. S milyen finoman, és
mégis: milyen szükségszerűen csúszik át „való-
ságos" (tehát: ami számunkra is ismert) őrületbe
a darabban és Anastasia Hille játékában mindaz,
ami előbb csak az érzelmek szelíd és illegitim de-
vianciájának tűnt! A rövidesen felbukkanó másik
szerelem: Júlia szenvedélye Bosola iránt ugyan-
ezen a pályán mozog, de amikor hasonló irracio-
nalitást sejtet, legalább magyarázatként felbuk

kan a „megétetés", vagyis a szerelmi méreg ha-
tása, ahogy felszívódik elmében és érzékekben.

Ami számunkra persze már (lapos) evidencia
a szerelem elemi hatalma, szemben például a
származás - negligálható - kötelezettségeivel;
ám a darab egykori nézői számára éppilyen
evidencia volt a származásból fakadó kötelezett-
ségek feltétlensége, melyhez képest minden
más negligálható: kiváltképp az érzelmek kábító-
tébolyító hatalma. És az előadás ebben ismét
rendkívül pontosan fogalmazott. Ferdinánd és a
Bíboros fivéri aggodalmát, majd pedig „pszicho-
logizáló" kegyetlenkedését nem a puszta önzés
motiválta, de valamiként annak a világrendnek a
vágyott helyreállítása, melyben pontosan válik el
őrület (szerelem) és élet (házasság, család, jog).
Hiszen maga a Bíboros is pontosan választja el
ezt a két területet a maga Júliájával, mert ha egy-
szer ezek a határok áthághatókká válnak, úgy
végleg kisiklik a normalitás kritériuma kezünk kö-
zül: Ferdinánd elhatalmasodó tébolyából a far-
kassal együtt annak a természetnek az éjszakája
üvölt, melynek nappala már beragyogta a Her-
cegnő érzelmeit.

Érzelmeit bizony és nem érzékeit - és ez ismét
a Cheek by Jowl értelmezési merészségét
dicséri. Mert míg előadásuk minden perce át-
gondoltan és virtuóz módon „fizikális" (,physical',
ahogy ezt Anglia-szerte napjainkban meg-
formálják és értelmezik a DV8 csoporttól a ná-
lunk is látott Complicite-ig), hiszen ölelések,
gesztusok, ütések és maga a rendkívüli erejű
testi jelenlét végre ténnyé változtatta azt, ami
többnyire posztulátum marad hazai színpadain-
kon - addig egy pillanatra sem tévesztették
össze az érzelmek vonzását az érzékekével. És
ez is része ennek a remek színpadi
„archeológiának", hogy megsejthessünk valamit
a késő reneszánsz emberi konstellációiról. Így
például a Hercegnő úgy adja oda magát
kiszemelt férjé-nek, mint mondjuk, játékmackót
szokása gyerekeknek, kibontva
csomagolásából; míg önfeledt éjszakai
hancúrozása ikerfivérével, Ferdinánd-dal az
ellentétes nemű Narcisszusz iránti, csak-nem
incesztuózus érzéki vonzódást sejtette. Júlia
melle pedig hosszan és bizony megalázóan időz
a Bíboros markában, míg Bosola iránti
szenvedélye inkább hevült platonizálás, s
visszafogottságában vérforraló. Később az
ujjakra lehelt érzelmes csókok nem
folytatódhatnak a kézfejnél tovább, merthogy
levágott kéz simul a Hercegnő ajkaira; saját
gyilkosának azonban majd érzékien vonzó férfit
szemel ki a tébolyult asszony; és így tovább.

Tébolyból halálba vezet az út tehát: szinte
éppoly simán, ahogy a Hercegnő halála jött el -
lehanyatló keze tanúsága szerint. Ezért lesz a
nem tébolyodottak pusztulása szükségképpen
fájdalmasabb: erre utal Cariola megfojtásának
ikerjelenete; később pedig a Bíboros keserves

gazdagságával tündöklő dialógusát: hiszen nem
csak a szavak szeretnek és tudnak jelentést hor-
dozni. És így tovább - hogy modern érzékeny-
ségünkre (érzéketlenségünkre) vetítse a késő
középkorit (kora újkorit), s így nyisson utat ahhoz a
szekuláris hármassághoz, melyet a halál-
szerelem-téboly trinitása jelent a reneszánszban,
Websternek s azóta.

Amely három és mégis egy: hogy teljes legyen
a profanizáció. A halál ugyanis, ez alatt az égbolt
alatt legalább, nem ellentéte az életnek, csupán
epizódja - bár szükségképpen a végső -, míg
más életek számára éppenséggel tartalommá
válhat: legyen szó bosszúról, örökségről, két-
ségbeesésről. Így a darab számára a kiindulás-
ban megjelenített halál (az amalfi hercegnő fér-
jéé) éppenséggel a fellobbanó szerelem teljesülő
feltétele lehet; míg ugyanennek lesz következ-
ménye szinte minden a továbbiakban: minden
halál és pusztulás. Így háta szerelemben fogant
életek is - a gyerekek hamar lezáruló sorsa -
közvetetten ebből a halálból erednek; s így „nö-
vekednek" a saját haláluk felé, mely az illegitim
szerelem nyomán lecsapó bosszú egyik epizód-
ja lesz. Azt a megrendítő közhelyet azonban,
hogy a szerelem az életen túl is szerelem, naivan
suta mozdulataival zseniálisan formálja meg a
színpadon a Hercegnő, amikor sorsától próbálja
óvni választott férjét, Antoniót; szép ellenpontja-
ként egyébként annak, amikor a síron túlról
„nyúl" a hűtlen özvegy után a halott férj keze -
meghosszabbítva persze az élő Ferdinándéval.

Ha tehát halál és szerelem feltételezhette
egymást - mennyivel erőteljesebb szinonimi-

Nicola Redmond (Júlia) és George Anton
(Bosola)
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pusztulása. Mert mintha a halál katalógusa is fel-
tárulna a színen. Hiszen végre elmúlásról és an-
nak változatairól, értelméről és értelmezéséről is
bőven gondolkodhatunk: a csillagok ténye így
jelenik meg a sorsban. És azt is tudjuk: a halál
individualitása, tehát a pusztulás
egyediségének oldhatatlan tragikuma
ugyanannak a folyamat-nak keserű gyümölcse,
melynek édes termése-ként különül majd el a
szerelem a tébolytól. Amit az individuum
szomorú magára találásának neveznek. Csak
magára immár.

Ez a folyamat a reneszánsz - és kiváltképp
az olasz reneszánsz - zseniális rekvizítumaiban
szívesen változott látvánnyá, mégpedig
„valóságos" távlatokban immár, hogy a távolság
megjelenítésével örökkévalóvá lehessen a tér, a
táj, a szépség, az égbolt; a harmadik dimenzió.
Hogy ezzel helyettesíteni vagy inkább feledtetni
lehessen az ugyanerről az égboltról immár hi-
ányzó dimenziót: Istenét. A csillagok pályájáról a
Gondviselését. Általában annak illúzióját, hogy
a teniszmeccsnek az immanensnél magasabb
tétje van.

De ez a folyamat sem nélkülözhette a
kétség-beesést - kiváltképp nem Websternél.
És a Cheek by Jowl társulata mintha végre
láttatni tudta volna ezt az egész, modern
nyomorúságunkat megformáló viadalt, mely
ezen a metafizikai teniszpályán folyik. Ábrázolni
és ekként kommentálni tudta, mert ennél több
aligha lehetséges, ezt a viadalt, amelynél persze
nincs fontosabb, de amelyen úgysem
változtathatunk. Csillagok mozgása. Ám ha
erről nem gondolkodunk, úgy minden
gondolkozásunk csak szél-jegyzet marad. Tét
nélkül. Színpadon kiváltképp.

Ahol csakugyan zseniális szemléletességgel
váltak látvánnyá és akcióvá a „konstellációsze-
rű", modern dilemmák. Például az elmúlásról és
erőszakról szólók: a gyilkosságok és agóniák
analitikusan felbontott jeleneteiben. Amikor pél-
dául csak a függönyre vetülő árnyékban ér össze
tett és tettes; vagy amikor a haldoklás folyamatá-
ban a színész merészen vállalja az utánzás (mi-
mézis) kánonját, s ekként szakít az imitálás lapos
konvenciójával. És ahogy máskor hirtelen szim-
bolizációval és mégis nyers gesztussal szakítja
át a jelképek sűrű szövetét: ahogy Júlia halálra
csókolja magát a Bíboros mérgezett könyvével.

Így sejteti ezt a néma csillagok alatti új teret a
hangok kulisszája is: egyfelől az evilági - már
csak evilági - akusztikával: kabócákkal, varjak-
kal, éjszakai zörejekkel; másfelől a fülünk szá-
mára is meghitten zengő transzcendenciával:
harangzúgás, egyházi kórus, földöntúli vissz-
hang.

És ugyanebben a térben lesz jelképnél jóval
több: mert színpadi kellék az individualitásában
láttatott megannyi tárgy - kereszt, koporsó,
gyertya, mackó, miegyéb. Abban a „félig á1;
eresztő" függönyökkel tagolt térben, mely lehe-

Scott Handy (Ferdinánd) és Anastasia Hille
(Hercegnő)

tővé tette a szenvedélyek efféle ozmózisát, s
amely mégis egyszerűségében szinte semmit
nem tartalmazott, de mindent sejtetett: világítás-
sal, lebbenéssel, viszonnyal. És így lett minden
festett illúziónál gazdagabbá. (Jó ezt leírni
városunkban, ahol rendezők immár nyolc
számjegyű kalkulációkat készíttetnek saját
kulisszáikhoz.)

De szólhatunk akár a számokról is: azok logi-

kájáról, ismét csak kommentálva a reneszánsz
hiedelmeit - ahogy a matematika biztonságát
ellenpontozza elemeinek eredendő varázshatal-
ma. A számmisztika. Így sorakoznak a „trinitá-
sok": a három testvér, a három nő, a három gye-
rek; ellenpontozva a kétszer három udvaronc-
cal-tiszttel-őrülttel-hóhérral; hogy a darab sze-
replőinek száma végül mégse hárommal legyen
osztható, hanem - az intrikust, a férjet és
barát-ját hozzászámolva - majd inkább héttel.
Ami te-hát a színpadon ritmus, arány és
kompozíció - az így lehet egy elfelejtett nyelv
sejtetett gram-
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matikája. Amelyet az előadás éppoly könnyedén
beszél, mint azét a színpadét, mely éppen
autentikus erejében lesz ízig-vérig mai.

Ám rögtön ezután el is tévedünk az előadás
értelmezésének útvesztőjében. Mégpedig vala-
hol a játékmackó és a kereszt között - melyek
„iker"-analógiáit, szinte a megfeszített maci ké-
péig, talán még senki nem merte ilyen bátran fel-
ismerni. Ez pedig ami időnk felé nyit utat, hiszen
mindannyiunk macija az ott, és mert jól tudjuk,
hogy nincs más, csak ami időnk, vagyis
értelmezésünk öntőformái, melyekbe „loccsan" a
mindig forró élmény. Így hát a reneszánsz sem
más, mint ezeknek történeti újrarendezése;
ismerjük az ide vonatkozó művészetbölcseleti
paradoxonokat.

Mint a cigaretta. Meg az estélyi ruha. Revol-
ver. S a többi. És főleg: a fekete ing. A csizmák. A
férfiasan szép uniformisra emlékeztető viselet,
melyben mégsem gyönyörködhettünk önfeled-
ten, hiszen az olasz fasizmus ruhatárából gaz-
dálkodott.

Hogy ez mi.
Amikor például Pasolini de Sade-ról és Sodo-

máról kezd gondolkodni, akkora Salói Köztársa-
ság nemcsak kínálkozó metafora, de pontosan
körülhatárolható értelmezési tartomány. És va-
jon Webster (Bandello) történetében mi lehet
az? Vagy vajon az erőszak és kegyetlenség uni-
verzális metaforája lett a fasizmus? Ám úgy nem
veszítjük-e el a konkrét bűnök - történetinél jóval
mélyebb, olykor szinte mitologikus - értelmezési
lehetőségét? Ha pedig éppen ott leljük meg a
feketeingeseket, mondjuk, Bosolában és
Ferdinándban, akkor nem értjük-e félre az egész
történelmi teniszmeccset, amennyiben egyfelől
egy karrieristát ruházunk fel illetéktelenül méltó-
ságteljes, szinte mitikus dimenziókkal - másfelől
pedig éppen a hagyományt és ebben a maga
módján a transzcendens távlatot védelmező,
persze rosszul védelmező, fivért soroljuk azok
közé, akik éppen a humanizmus Istennélkülisé-
gének hitében veszítették el, persze megint csak
történelmi távlatban, a humánumot magát? De
úgy vajon nem a Hercegnő volna-e ezen a térfé-
len - (öltözete végül is megengedné)? Ám akkor
a meghasonló feketeingesek hajtanák végre rajta
- talán ezért: ikrükön - voltaképpen a saját
ítéletüket?

Az előadás szigorú szellemi kompozíciójának
és bravúrosan megjelenített történetszemléleté-
nek ismeretében efféle súlyú felületesség aligha
feltételezhető. Vagy csak én voltam süket a nyil-
vánvaló és kínálkozó magyarázatra? Netán vá-
rakozásom és elragadtatásom, és éppen ez, a
hazai színpadokról immár csaknem eltűnt zseni-
alitás süketített meg?

De ha nem? Akkor pedig ilyen súlyos követ-
kezményei lehetnek a teniszbíró távolmaradásá-
nak?

Nyitóképek

Túlfűtött nyugtalanság és méltóságteljes kimért-
ség - e két véglet jellemzi az Ama/fi hercegnő
közelmúltban látott két előadásának a felütését.
A miskolci bemutató zaklatott kezdőjelenetének

épp ellentéte az angolok vendégjátékának moz-
dulatlan nyitóképe.

Telihay Péter rendezésében a felharsanó áhí-

Anastasia Hille (Hercegnő) és George Anton
(Bosola) a Cheek by Jowl előadásában

SÁNDOR L. ISTVÁN

DANSE MACABRE
JOHN WEBSTER: AMALFI HERCEGNŐ


