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nyegtelennek tûnô hangeffektu-
sok – mint a Hólyagcirkusz ko -
rábbi elôadásainál – itt is jelenté-
sesek, hiszen viszonylag kevés
szöveg hangzik el a kétórás elô -
adásban. A nemi élettel kapcsola-
tos terminus technicusok archai-
záló, századfordulós stílusú, te -
ker vényes körülírása ugyan adhat
okot némi derültségre, ám eköz-
ben valójában szívszorító és gyo-
morforgató emberi tragédiák lel-
tárának részesei leszünk. 

KEDVES ISMERÔSÖK 
(A Hólyagcirkusz Társulat a Merlin Színházban)
Jeles András és a Hólyagcirkusz Társulat közös darabja

Zene: Szôke Szabolcs. Díszlet: Perovics Zoltán. Jelmez: Bánki Róza.
Rendezô: Jeles András.
Szereplôk: Csák Zsolt, Eszes Fruzsina, Homonnai Katalin, Lukin
Zsuzsanna, Nádasi László, Rácz Attila, Szabó Domokos, Szôke Szabolcs,
Tóth Evelin, Váradi Gábor.

Tegyük fel, hogy mi, élôlények,
valamennyien isten alkotta
bábok vagyunk, akár csak játék-
szerül az istenek számára, akár
komoly céllal; ezt sohase fogjuk
felismerni, annyit azonban
tudunk, hogy a bennünk lakozó
szenvedélyek mint valami fona -
lak vagy zsinórok rángatnak
bennünket, és ellentétes termé-
szetük folytán egymással ellenté-
tes cselekvések felé húzgálnak
bennünket, s ezen dôl el 
erény és bûn.

Platón: Törvények, I. könyv

Nem állítom, hogy emberrôl
mint isten bábjáról kellene filozo-
fálni a Váci utcában este hétkor
(pedig ennél kevesebbért nem na -
gyon érdemes belefogni az esté-
be), de ha már éppen ezt a dara-
bot viszik színre az alkotók, ahol
az istenek egyszer csak emberala-
kot öltenek, és megtréfálják a
halandókat, hôsöket, szolgáikat és
feleségeiket, akár lehetne is. Per -
sze ennél kevesebbet is el lehet
játszani: például hogy egy ember
hazamenne, de mit ad isten, már

otthon van. Már ott van, pedig még meg sem jött, ahogy az egyik sze-
replô, Sosias mondja. És akkor el lehet elmélkedni azon, mi az, hogy én
– burok, lepel, arc, kép, más –, amit hirtelen kisajátíthat valaki, és kész,
ezzel felfüggesztôdött a lét. A létünk. Minthogy velünk is megtörtén-
het. És ha e csoda – vagy borzalom, lidérc, rémálom, délibáb – meges-
het, ahogy Kleist fogalmaz A marionettszínházról címû írásában: az
emberalkat két véglete válik láthatóvá, a bábuvá és istenné lett ember.
És akkor ott vagyunk, ahonnan elindultunk: hogy muszáj a láthatatlan-
ról, isten bábjáról filozofálni, a Váci utcában is, még ha nem tudhatjuk
is, miért vagyunk azok, amik: egy-egy hordozható-elorozható én. 

De ha nem ez, legalább a látható legyen látható, az emberi anyag: a
mozgató szenvedélyek (lásd a Platón-idézetet), zsigerek, belsô tüzek és
lángok (Jupiter darabbéli villámát nem kell megjeleníteni, ha a színre-
vivôk nem akarják). Ez esetben legyen az Amphitryon helyzetek, duet-
tek sorozata, hisz végül is az: úr és szolgája (mindketten a feleségük-
kel), és hozzá két isten, aki a bôrükbe bújik; kifáradt házasság és fel-
szikrázó vágy, hûség és bûn, kisszerû földi vágyak és nagyszerû
po litikai hatalom viszálya. Mert a darab efféle (ellentét)párok, bohózati
félrevezetések, tévedések, félreismerések és fel nem ismerések sorozata. 

Az isteni és emberi közti különbség – állítják a Pesti Színházban – az
isteni (nyilván örök) fiatalságban és emberi (folyamatos) öregedésben
keresendô. Így áll szemben egymással a darabbéli Amphitryon és Ju -
piter, Sosias és Merkur. Vékony gondolat, és szomorúvá tesz a tudat,
hogy az istenek csak ennyivel jobbak nálunk, ráncosodó, hájasodó,
kopaszodó, odvas fogú embereknél. De ezt is el lehet játszani, a büsz-
ke fiatalságot meg a szánalmas öregkort. Emberi anyagot azonban itt
csak Epres Attila hoz a színpadra, aki Sosiasként nyitja az estet, ígére-
tesen, élvezetesen. Dolga van: fél a sötéttôl, alkudozik önmagával, pú -
derezi hazugságát. Epres egyedül van, játszik, vitatkozik, érvel, a teat-
ralitás semmilyen eszköze sem támogatja – minimalistának is mond-
ható, ám inkább jelzésszerû, érdektelen díszletben (Füzér Anni
munkája) gazdag színészi eszköztár. Ám útját állja egy férfi, aki azt

Tompa Andrea

Társas érintkezés 
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állítja magáról, hogy szintén So si -
as, aztán elpáholja, majd elkergeti
hôsünket. Epres remek ka rak  -
terfigurája mellett Juhász Ist ván
meghatározhatatlan, szürke, üres
halmaz, akinek nincs indítéka, és
célja is folyton kihull kezébôl. Az
Amphitryon bôrébe bújt Jupiter
(Varjú Kálmán) és Alk me ne (He -
gyi Barbara) kettôse következik,
ezt azonban csak ak kor értjük
meg, amikor az „igazi” Amp hi try -
on (Lukács Sándor) kerül szembe
Alkmenével. Az isteni és az em -
be ri állna itt szemben egymással:
egy csodás, szerelmes éj sza  ka,
amely a megszokott-unt fe  le ség -
bôl adakozó szeretôt varázsol,
majd egy házastársi vita. A ket  -

tôsökben azonban nem az emberi
(helyzet) szikrázik fel – sem sze-
relem, sem egy szürke há zasság
eldurvuló vitája, a színészek nem
együtt építenek jelenetet, hanem
magukban, szoborszerûen mono-
logizálnak, sem kí vül, sem belül
nincs történés. Hegyi Barbara szí-
nészete nem képes elhitetni, hogy
eltöltött egy éjszakát egy istennel,
játéka egyetlen, sápadt színbôl
kevert, kiszögellések, hangsúlyok,
belsô emberi gyúanyag nélküli.
Varjú Kál mán ugyanolyan üres,
mint társa, Merkur, hiszen ebben
az elôadásban nincs elgondolva,
mit jelenthet istennek lenni, a két
színész bizonyára nem tudja, élet-
korán kívül mit játszik. Lukács
Sándor Amphitryonként az embe -
rek közt a hôst, az istenekhez – és
a rendezôi elgondoláshoz – ké -
pest az öreg férfit alakítaná, aki
helyett felesége inkább a fiatal fér-
fit választja férjül. Lukács ezt a
megtöretést, az öregséggel való
szembenézés drámáját nem te -
kinti szerepének; talán el sem vár-
ták tô le. Eszköztárából az ismert
„nagy hôst” idézi fel, önmagára
való reflektálás nélkül. 

Vígszínházi társas magány uralja
az elôadást: a színészek nem egy-
mással, hanem ikonná vált ön ma -
gukkal játszanak, önmaguk un -
termarionettjeiként. Társas érint -

FENT: Lukács Sándor (Amphitryon) 
és Hegyi Barbara (Alkmene)

JOBBRA: Lukács Sándor 
és Epres Attila (Sosias)
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ke zés ez, ahogy Sosias nevezi eu -
femisztikusan a kapott verést. Pap
Vera (Charis, Sosias felesége) és
Epres Attila eleven kettôsei üdítô
színfoltok és valódi színészi
együttlétek. Az elôadás utolsó har-
madában szereplô tábornokokat a
Budapest Bábszínház mûvészei
által mozgatott bunraku bábok
jelenítik meg. Üde, humoros já ték
ez, amelyben egy tábornok ke -
resztbe teszi a lábát, vagy a fejét
vakarja. Hogy közben a jelenet ar -
ról szól, hogy Alkmene inkább az
istent választja férjül, ezzel örökre
megszégyenítve igazi, emberi
anyag ból gyúrt pocakosodó férjét,
és hogy netán elkövetett volna
valamilyen bûnt, teljesen érdekte-
len – ezt a drámát  ezen az estén
nem játsszák el. Honnan és miért
kerültek vajon ide a bábok… Talán
Kleist 1801-ben írt, idézett esszé-
jébôl, ötletszerûen. Ám hogy em -

ber, isten, báb egymáshoz való viszonyán rágódjunk – erre semmi kész-
tetést nem kapunk.  

Forgács Péter újabb nagyszínpadi rendezését nézve úgy tûnik, a
Vígszínház padlásáról aláereszkedve egyre konvencionálisabb, egyre
kevésbé felkavaró vagy gondolatébresztô színházat nyújt a nézônek –
talán úgy véli: ezt várják tôle, meg akar felelni. Vajon elérhetett volna-e
többet ezen a színpadon ezekkel a színészekkel? Mindenesetre az
Amphitryonnal ezúttal nem mûvészi kockázatot vállal, hanem a társas
érintkezés színháznak nevezett formáját szolgálja, ennek szellemében
teszi a dolgát: Kleist csodás darabját két és fél órára húzza, hogy az úri
közönség idejét feleslegesen ne rabolja, és a tét nélkülire hangolt,
kényelmes estét nem kavarja fel holmi elmélkedéssel arról, hogy végül
is mindannyian csak marionettek vagyunk isten kezében, über vagy
unter, ahogy a költô mondja: ki merre fordul, aszerint. 

HEINRICH VON KLEIST: AMPHITRYON (Pesti Színház)

Fordította: Szabó Lôrinc. Díszlet-jelmez: Füzér Anni. Világítás: Ko mo -
róczky Gábor. Rendezôasszisztens: Juhász Gabriella. Rendezô: Forgács
Péter.
Szereplôk: Varjú Kálmán, Juhász István, Lukács Sándor, Epres Attila,
He gyi Barbara, Pap Vera.

Kiss Csaba Kun Lászlója a klasszikus történelmi
drámákra hajazó mû, amelyben a konfliktusok és a
jellemek szép szavú, választékos beszédekben feje-
zôdnek ki. A cselekmény a XIII. századba visz vissza,
históriánknak egy olyan pontjához, ahol akár más-
képpen is alakulhattak volna a dolgok. A legmessze-
menôbben másként. Például el lehet játszani a gon-
dolattal, hogy ha akkor a cseh Ottokár csapatai nyer-
nek háborút (velünk vagy nélkülünk), akkor
Magyarország késôbb esetleg nem kerül Habsburg-
uralom alá. Ez persze történelmietlen felvetés, de
egyebek közt azért jár színházba az ember, hogy ott
mindenféle eszébe jusson arról, amit a színpadon lát.
Kiss Csaba színdarabja pedig ad valamelyes teret a

fantáziának, legalábbis a tekintetben, hogy milyen
személyiségnek értékeljük IV. László királyunkat.
(Akinek megítélése a történészek körében nem
egyértelmû, az viszont ténykérdés, hogy tragikus
sorsú uralkodóink közé tartozik.)

A szerzô esetünkben avval a fogással él, hogy
három alakban jeleníti meg fôhôsét. Az egyik a
Gyerek Kun László, a másik a Fiatal, a harmadik az
Érett. (Ez utóbbit ne képzeljük javakorabelinek,
hiszen mindössze huszonnyolc éves volt a király,
amikor meghalt.) A három az egyben hôs alanyai egy-
részt kronologikusan lépnek fel a dráma történeté-

Stuber Andrea

Három királyok
K I S S  C S A B A :  K U N  L Á S Z L Ó  

a egy drámaíró maga rendez színházi elôadást a darabjából, annak egyaránt lehetnek elônyei és 
hátrá nyai. Amennyiben talányos, bonyolult, zárt mûrôl van szó, esetleg kifejezetten jól jön, hogy 

a szerzô saját kezûleg ad kulcsot az értelmezéshez. Más esetekben viszont inkább az válhat a színpadi
megjelenítés hasznára, ha egy másik ember, a rendezô, olyasmit lát meg és bont ki a drámából, amire 
az író alkalmasint nem is gondolt. 

H

A mû szövege 2006. januári számunk drámamellékletében jelent meg.


