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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-
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tatos-groteszk nyitózenére bizarr fények megvi-
lágította infernális életkép tárul föl. Fásult világfi-
akat, kiélt kéjenceket, unott kurtizánokat látunk.
Nyugtalanító, enervált mozdulatokat, heves,
szaggatott ölelkezéseket, kéjelgő mozgásokat.
Bujaság, hivalkodás, hiábavalóság érzetét kelti e
némajelenet. Mintha az „élvezd az életet!" pa-
rancsa átokként szakadt volna erre a világra.
Súlya alatt varázsukat vesztik a pillanatok, a
távlattalanná lett idő végső menedéknek tűnő
fragmentumai. Az élet megragadására tett
kétség-beesett kísérlet önkéntelenül fordul át a
mulandóság diadalát hirdető danse macabre-
ba.

A miskolci előadás nyitóképe a megjelenített
történet hangulati hátterét, értelmezésének kö-
zegét teremti meg. Apokaliptikus világról tesz ta-
núbizonyságot mindaz, ami az amalfi hercegnő,
titkos férje, Antonio, illetve a Hercegnő bátyjai, a
Bíboros és Ferdinánd herceg, valamint az alkal-
mazásukban álló besúgó, Bosola között történik.
Az egyik jelenetben a széthúzódó függöny mö-
gött egy Utolsó ítélet-freskó is láthatóvá válik. A
klasszikus kompozíción Krisztus jobbján paradi-
csomi, balján pokolbéli jelenetek. Az előadás
mintha ennek a látomásnak egy-egy jelenetét
nagyítaná fel - színpadi eszközökkel festve meg
a kiemelt részleteket. (A szerelmi történet- játé-
kos iróniától áthatott - „paradicsomi képzeteket"
kelt, az intrikus cselekményszálat teljes egé-
szében „pokoli erők" uralják.)

Összhatásában tehát burjánzó színpadi ké-
pek, erőteljes vizuális hatások, többértelmű szín-
házi mutatványok szervezik a miskolci produkci-
ót. Hangulatokból, pillanatnyi benyomásokból,
érzékeny játékötletekből, töredékesen megis-
mert emberi szándékokból áll össze a világ aktu-
ális állapotát érzékeltető teljes vízió.

Declan Donnellan rendezésének kezdőképé-
ben a szereplők mozdulatlanul állnak a színpa-
don. Olyanok, mint egy élő sakktábla különféle
irányokba fordított bábui. Eleinte csak Antonio és
Bosola mozog a merev figurák között. Ők (a szö-
veg utalásai szerint is) kívülről - külföldről, illet-
ve a gályarabságból - érkeznek. És ennek a két
„hierarchián kívüli" személynek a megjelenése
hozza mozgásba ezt a „kicentizett" világot, ahol,
úgy tűnik, rögzített minden pozíció és szerep.
Ugyanis az első jelenetben, az összemontírozó-
dó dialógusok alatt Antonio és barátja, Delio, a
Bíboros és besúgója, Bosola, illetve Bosola és
Antonio párbeszédének hangsúlyos mondataira
megmozdulnak a „sakktábla" figurái, pontosab-
ban más irányba fordulnak, de ugyanúgy moz-
dulatlanok maradnak, mint azok, akik nem szó-
lalnak meg a jelenetben.

Az újabb jelenetre újból átrendeződik a szín-
pad: helyzeteket, pózokat váltanak a szereplők,
mások lesznek az aktív résztvevők, mások a né-
ma tanúk. Fokozatosan feltárul tehát e látszólag
nyugalmas, túlságosan is kimértnek tűnő világ

Létay Dóra (Hercegnő) és Horváth Lajos Ottó
(Bosola) a miskolci előadásban

lényegi instabilitása is. A formai ötlet gondolati
tartalmat nyer. A Cheek by Jowl előadásában a
cselekmény: az amalfi hercegnőnek és titkos
férjének, Antoniónak, illetve a megbízói ellen for-
duló Bosolának a története próbatételként hat.
Végkicsengésében a struktúra ellen lázadó sze-
mélyiség, a társadalmi mechanizmusokban ön-
maga szerepére rádöbbenő individuum tragikus
küzdelmére utal. A szerzett érdem (vagy „ér-

demtelenség") fontosabbá válik az öröklött rang-
nál és társadalmi hatáskörnél.

Mindez azt is jelzi, hogy az angol előadás el-
sősorban a Webster-darab emberi dimenzióit
bontotta ki. Hangsúlyai a különféle személyisé-
gek között lezajló játszmákra helyeződnek. Moti-
vációikban is megmutatott törekvéseik folyama-
tokká állnak össze. Félreértés ne essék, nem
realista előadás az angol produkció sem.
Erőteljes stilizáció érvényesül benne. A játék
majdnem csupasz színpadon zajlik. A legfeljebb
egy-két jelzésértékű bútorral, kellékkel
berendezett, sötét függönyökkel határolt üres
térben, a meg-
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komponáltnak tűnő beállításokban motivikusan
felépített gesztusok szervezik az előadást. De
ebben a puritán színházi közegben mindenkép-
pen a színészekre összpontosul a legtöbb figye-
lem. (A miskolci előadáson viszont maguk a szí-
nészek is a színpadi víziók részeivé, részeseivé
válnak.)

Képek

Az eltérő színpadi közegben (másfajta eszkö-
zökkel megjelenítve) egészen különböző figurák
születnek. Az angol amalfi hercegnő (Anastasia
Hille meggyőző alakításában) méltósággal teli,
öntudatos lény, aki szuverenitását még a halál
közelében, sőt azon túl sem adja föl. (A halott
Hercegnő a háttérben ülve figyeli a végkifejletet,
egy-egy fontosabb pillanatban közelebb is lép az
eseményekhez.) Antonio (Matthew Macfadyen)
úgy változik meg, hogy személyisége lényegé-
ben ugyanaz marad: eleinte a helyzetéből kiin-
dulva értékeli önmagát, majd miután a Hercegnő
titkos férje lesz, önértelmezésének hangsúlyai
áttevődnek azokra a személyes értékekre,
amelyek addig is jellemezték, de pozíciójánál
fogva háttérben maradtak.

A miskolci amalfi hercegnő (Létay Dóra föl-
szabadult játékában) pajkosságra hajló, végle-
tes érzelmeket megélő felnőtt bakfis. Antonio
hozzá hasonló késő kamasz: a világra
malíciával

tekintő kívülálló, odaadó-követelőző szerelmes,
dühödt-szenvedélyes, de mégiscsak botcsinálta
taktikus. Mindketten kicsit kétségbeesnek, ami-
kor önmagukat az egész világgal szemben kelle-
ne megvédeniük. És kelletlenül, kényszerűen
szállnak le a pokol bugyraiba.

A két páros különbségét jelzi már a szerelmi
kapcsolatuk kezdetét érzékeltető jelenet is. Az
angol előadásban a Hercegnő a kezdeményező:
előbb csak beszél a gyűrűről, majd át is nyújtja
Antoniónak. A férfi szabódik, kíváncsian az ujjára
húzza az ékszert, majd amikor megérti, hogy
szerelmi zálogról van szó, vissza akarja adni. A
Hercegnő határozott, mégis gyengéd gesztu-
sokkal nyugtatja meg: valóságosak az érzelmei,
semmi különös nincs az ajánlatában. A miskolci
előadásban két egymásnak teremtett ember já-
tékát látjuk. A Hercegnő lehúzza kezéről a látha-
tatlan gyűrűt, végigcsúsztatja a hosszú asztalon,
amelynek másik végén Antonio ül. A férfi fölkapja
a láthatatlan ékszert, és huncut mosollyal az ujjá-
ra húzza. Ezután pajkos összekacsintással avat-
ják be egymást saját külön világukba: a Herceg-
nő átnyújtja a fiúnak a walkman fejhallgatóját,
Antonio visszajátssza a Hercegnőnek a videoka-
merájával rögzített képeket. (A miskolci előadás
anakronisztikusan használt technikai eszközei a
mába helyezik a történetet, az angol előadás
másképpen anakronisztikus ruhái, kellékei az
1930-as éveket idézik.)

Mindkét előadás a féltékenységgel indokolja
Ferdinánd ikertestvére iránti dühét. Az angol
Ferdinánd (Scott Handy) gesztusai, mozdulatai
jelzik, hogy érzéki gerjedelemmel viseltetik húga
iránt. (Leginkább a szobájában tett éjszakai láto-

gatásból derül ez ki.) A Hercegnő azonban erő-
sebb nála: többször is pofon vágja a férfit, akinek
erre kiesik kezéből a tőr, amellyel az asszonyt fe-
nyegette. Nincs más hátra, mint valóban meg-
öl(et)ni őt. A miskolci előadáson a Hercegnő
meggyilkolása után derül ki Ferdinánd (Szerémi
Zoltán) motivációja: halott testvére hasonmásá-
vá változik, mimikrizálja őt. Parókát és női ruhát
ölt, kifesti a száját. Az elkent rúzs olyan az ajka
körül, mint a megalvadt vérfolt.

Az angol előadáson a Hercegnőre szabadított
őrültek kíméletes lassúsággal keringenek az
asszony körül. A jelenetet a fehérre festett arcú
Bosola feltűnése változtatja át a halál fájdalmas
elő-érzetévé. Miskolcon a bolondok tánca
szorongáskeltő, vad vízióvá változik. Távozásuk
után még sokáig csikorogva lengenek a rácsok.
Az angol előadáson megmutatják a Hercegnőnek
a kötelet, amellyel néhány perc múlva meg fogják
fojtani a gyilkosai. A miskolci előadáson Bosola
nagy fejhallgatót hoz, az asszony fejére illeszti,
vér csurog alá meztelen testére. Groteszk áhítat-
tal szól az After Crying József Attila-megzenésí-
tése: „Ha féltem is, a helyemet megálltam - /
születtem, elvegyültem és kiváltam."

És amikor már tombol az erőszak, az áttetsző
ravaszdisággal teli angol Bíboros (Paul Brennen
nagyszerű alakításában) azonnal átlátja, hogy a
szeretője csapdába akarja csalni. Bűnbánatot
színlelve ráveszi hát, hogy - afféle bizarr eskü-
ként - nyalja meg a Szentírás mérgezett lapjait.
A miskolci előadáson a Bíboros (Matus György)
mérgező szert szóra kádba, amelyben a szere-
tője fürdik. Füst csap a magasba, az asszony a
semmibe tűnik.

Bosola (Horváth Lajos Ottó) a miskolci elő-
adáson cselekménymozgató intrikus, dühödt
energiákkal teli amorális lény, aki csak akkor ve-
gyít cselekedeteibe erkölcsi szempontokat, ami-
kor már körülötte is szorul a hurok. Az angol Bo-
sola (George Anton) fájdalmas rezonőr, maga is
inkább csak megkeseredett áldozata mindazok-
nak a szörnyűségeknek, amelyeket ő maga
követ el.

Az angol és a magyar előadás, miután igen-
csak eltérő darabértelmezésből indul ki, egészen
másfajta viszonyt alakít ki a szöveggel is. A Cheek
by Jowl produkciója a mozaiktechnikával építkező
mű történetének összefüggéseit igyekszik kibon-
tani. Az egyes képek - annak ellenére, hogy sok-
szor csak hiányosan illeszthetők egymáshoz -
egy folyamatosan épülő eseménysor különféle fá-
zisaiként jelennek meg. (Elsősorban azért, mert a
színészek többsége emberi folyamatokat érzé-
keltet.) A miskolci előadás viszont épp
ellenkezőleg: felnagyítja a cselekményépítkezés
szaggatottságát, a mű töredékszerűségét.
Telihay Péter rendezése „snittekből" áll: az
egyes jelenetek szinte önálló értékű,
önmagukban zárt kompozíciós egységekké
válnak.

Jelenet a miskolci Amalfi hercegnőből
(Strassburger Alexandra felvételei)
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Záróképek

Ez a különbség arra s utal, hogy eltérő színház-
eszményből indul ki a két produkció. Az alkotók
másképpen értelmezik a színház szerepét, más-
hogy látják a saját feladatukat. Egymástól igen-
csak különböző gesztussal mutatnak rá a szín-
házi helyzetre is. Ez derül ki a záróképekből is.

Miskolcon darabos mozgású, durva beszédű
vulgáris alakok lépnek a térbe. Körülnéznek és
káromkodnak: mi a franc történt itt? Hogy került
ide ez a sok hulla, vér és mocsok? Aztán divatos
arcú, művészallűrökkel felruházott fiatal filosz lép
közéjük, s a Webster-szöveget idézve szól
hozzájuk. Jambikus, emelkedett beszéde éles
ellentétben áll a „kellékesek" alig artikulált be-
szédmódjával. Az ő közönséges megszólalásuk
igencsak bizarrá minősít át a darab igényesen
megformált verbális rétegét, amellyel egyébként
is „polemizáltak" a sokféle hangulati elemet ve-
gyítő, sokfajta viszonyítási pontot kínáló játéköt-
letek. Gyakran kapcsoltak a történethez hangsú-
lyozottan szabad asszociációkat, amelyek sok-
szor önálló értékű történésként funkcionálnak. A
kontraszt hatására néha az eredeti szöveg hat
ironikusnak. Többszörössé változik a csavar,
amikor az előadás végén az egyik „kel lékes" - a
fiatal filosz szavaira válaszolván - visszavált
Webster nyelvére. Relatívvá válik az is, amitől el-
távolodik az előadás, és az is, ahogyan ezt teszi.

Napjaink színjátszásának egyik legnagyobb
paradoxona jelenik meg a miskolci előadásnak
ebben a villanásnyi mozzanatában: az a feszült-
ség, amely a klasszikus, megformált irodalmi
szövegek és a mai durva élettények között kelet-
kezett. Az irodalmi kánon elemei egyre kevésbé
mutatkoznak alkalmasnak arra, hogy valóságunk
tükörképeinek higgyük őket. A miskolci produkció
azt érzékelteti, hogy - vizuális lehetőségei, az
emberi test kifejezőereje révén - a szín-ház
autonóm művészi formává vált. Épp ezért az
előadást nézve többször is az volt a benyomá-
som, hogy mennyire anakronisztikus a színház-
ban drámai alkotásokat előadni; míg az angol
előadást figyelve úgy éreztem, hogy a színját-
szásnak nem is lehet más értelme.

A záróképben itt Delio a nézők felé fordul, köz-
vetlenül nekünk mondja el tanulságokat összeg-
ző szavait. Hisz mindnyájan tudjuk: színházban
vagyunk csak. Amit látunk, hallunk, az nem ró-
lunk szól, de ránk vonatkozik. A színház igazsá-
gai belső koherenciájából fakadó kivételes igaz-
ságok, amelyeket maga a műforma hitelesít. Hisz
a mívesség, a megformáltság, a színészi ki-
fejezőerő megannyi időtálló esztétikai kategóriá-
nak tűnik, amelyeknek értékét, hatását nem
csorbítja a kifejezendő valóságtartalom durva-
sága. Telihay Péter rendezése az élményt akarja
újrateremteni, amelyet a Webster-mű feldolgo-

zott, Declan Donnellan magát a megformáltsá-
got hangsúlyozza, amely hitelesíti a megformált
életanyagot.

A Cheek by Jowl produkciójából az derül ki,
hogy ők mint evidenciára tekintenek a színházra.
A közmegegyezés által szentesített formákat vir-
tuózan használják, s nincs semmi okuk ezeket
megkérdőjelezni. Feladatuk az, hogy magas
színvonalon megfeleljenek a velük szemben tá-
masztott elvárásoknak, hisz feltételezésük sze-
rint nézőik számára sem kétséges, hogy mi a
színház értelme és melyek legmeggyőzőbb ha-
táselemei. Telihayt és csapatát viszont a nyugta-
lan keresés kényszere, a kísérletezés vágya
hajtja. Úgy gondolják, hogy újból bizonyítaniuk
kell a színjátszás értelmét, demonstrálniuk kell
erejét, hisz annak presztízse, hitele igencsak
megkopott az utóbbi években. Ki akarják zök-
kenteni nézőiket kényelmes megszokásaikból.
Folyton váratlan, izgalmas, furcsa hatáselemek-
kel bombázzák őket. A miskolci produkció alkotói
arról akarják meggyőzni közönségüket - nem is
eredménytelenül -, hogy a színpadon ilyen ér-
dekes-izgalmas dolgok is történhetnek. Hogy így
is el lehet mesélni egy történetet a színházban.
Vagy hogy talán nemis a „mese" a fontos, hanem
azok az elemibb emberi történések, melyekről a
szavak oly sután képesek csak szólni.

Két megközelítést láthattunk, kétfajta termé-
keny viszonyt a színházhoz. Ám a két produkció
erényeiből fakadnak hiányérzeteim is. Az ango-
lok magas szinten megvalósuló művészi formá-

jához némi sterilitás társult. A miskolciak izgal-
mas kísérletei néhol öncélú „mutatványokká"
váltak. (Előadásuk valóban meggyőz például ar-
ról, hogy a színészeknek teljes testükkel kell lé-
tezniük a színpadon, de ezt bizonyítandó, sok-
szor akkor is a kötélhálón közlekednek a szerep-
lők, amikor ez dramaturgiailag nem indokolt. Bo-
sola a világítóhíd tetején hal meg, de a színész a
rúdra támaszkodva mégis megtartja magát, ne-
hogy ernyedt teste a nézők közé zuhanjon. Hiá-
nyoltam a miskolci előadásból - talán a körül-
ményekből adódóan is - azt az egy-két lélegzet-
elállítóan nagy ötletet, amely valóban ellenállha-
tatlan hatásúvá tehette volna a produkciót.)
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