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túlzott taglejtés, túlzott dikció. Ez a fajta lecsupaszí-
tott koncepció visszafogottabb játékstílust követel.
Minden mesterkéltség eltávolít. Ugyan ilyen hatást
váltanak ki a Szakács Györgyi jelmezeiben jelentkezô
olyan ötletek is, mint a Tekeriné nyakát beborító
fuxgyûjtemény vagy Mari anna szexis fekete alsó-
nemûje. Az egyszínû öltönyök, Izabella egyszerû sza-
bású szoknyája, a papnak álcázott Vincentio gallérjá-
nak diszkrét fehér csíkja sokkal jobban illenek az elô -
adás koncepciójához. A letisztultság abban is segít,
hogy a darab teljesen az idôtlenség síkjába lépjen.

A színészek nem követik híven a shakespeare-i jel-
lemeket. Vincentio (Varga Zoltán) nem azért bújik ál-
ruhába, hogy korrupt államát megismerje alulnézet-
bôl, pusztán a kedélyrontó intézkedéseket kívánja
átruházni feddhetetlen, ám meglehetôsen naiv he-
lyettesére. Egy figyelemelterelô háborúnál minden-
képpen bölcsebb és államkassza-kímélôbb terv. Az
Angelo-csomag terhe alatt nyög a nép, így a herceg
renoméját helyreállítva térhet vissza trónjára, nem
büntet méltatlanul, de nem hirdet általános amnesz-
tiát sem. 

Angelo (Selmeczi Roland) nem viaskodik lelkiis-
meretével túl sokáig, egyetlen röpke monológban le-
számol addigi erkölcseivel, a gazemberséget választ-
ja, s egy pillanatra sem tér le zsarnoki útjáról. Iza bel -
lá nak mintha elôre megfontolt szándékkal tenne
ajánlatot, nem a hosszúra nyúlt társalgás közben
veszti el fejét.

Lucio (Dózsa Zoltán) jelleme is új színnel gazdago-
dott: az örökké bratyizó haszonélvezô száguldó ripor-
terré avanzsált. Kéjjel vájkál mások nyomorúságában,
habzsolja az információkat; kérdéseiben már benne
rejlenek a hallani vágyott válaszok. Nemcsak a közvéle-
ményt formálja, hanem közvetít a lent és a fent között. 

A legérdekesebb változáson mégis Izabella (Szôlôs -
kei Tímea) alakja esett át: a fiatal apácajelölt eredetileg

a tisztaság megtestesítôje, itt azonban valódi vénlány,
aki makacsul ragaszkodik elveihez. A szexuális érint-
kezést nem keresztényi kötelességbôl veti meg, ha-
nem pusztán félelembôl, a túl sokáig parlagon heverô
nôk felnagyított szüzesség-rögeszméjébôl.

Escalus (Cs. Németh Lajos) csúszó-mászó udva-
ronc, Karácsonyi Zoltán és Trokán Júlia kissé vérsze-
gény szerelmespár, Nagy Enikô bumfordi és slampos
Marianna, Szûcs Péter Pál túljátszott Hólyag, de a
Szeget szeggel sava-borsát valójában a mellékszerepek
adják. Zámbori Soma erôs tájszólásban beszélô, egy-
ügyû fogdmegje, Kerekes József intellektuális
Porkolábja, Hayth Zoltán elégedett Hóhérja, Haás
Vander Péter simulékony, behízelgô csaposa és vé-
gül, de nem utolsósorban, Szilágyi Zsuzsa üzletasz-
szonyos kerítônôje mind egy-egy gyöngyszem.

Az elôadás igazi fôszereplôjének mégis Bernátot
(Csadi Zoltánt) tekinthetjük, aki átalussza az esemé-
nyeket. Az elôadásról csakúgy nem vesz tudomást,
mint a nézôkrôl. Ô az örök kívülálló. A tükör elôtt
fekszik, részeg álmában forgolódik, zavarja a képet.
Hiába nézzük magunkat a tükörben, mindig ô hever
a lábunknál. Felirat helyett lábjegyzetként int: ismerd
meg magad, s változtasd meg élted. Ha pedig nem si-
kerül, vár a boldog delírium.  

WILLIAM SHAKESPEARE: 
SZEGET SZEGGEL (Budapesti
Kamaraszínház, Ericsson Stúdió)

Fordította: Mészöly Dezsô. Jelmez: Szakács Györgyi.
Díszlet-rendezô: Csiszár Imre.
Szereplôk: Varga Zoltán, Selmeczi Roland, Dózsa
Zol tán, Cs. Németh Lajos, Haás Vander Péter, Szô -
lôskei Tímea, Szilágyi Zsuzsa.

endezô, színpadra alkalmazó, dramaturg legyen
a talpán, aki visszaemlékezésekbôl és levélrész-

letekbôl mûködôképes színpadi szöveget applikál.
Pláne két személyre. Pláne Greta Garbo életérôl. Pláne
arról az életszakaszáról, amelyben semmi sem kiált
színpad után.

Az adaptálás nehézségeirôl, a levéldrámák és drámai
levelek hátulütôirôl elmélkedni messze vezetne, az
azonban bizonyos: Greta Garbo biszexualitása kevés
ahhoz, hogy egy színházi elôadás alapjául szolgáljon.

Legfeljebb a pletykalapok találhatnak csemegéznivalót
abban, hogy az „isteni svéd” intim viszonyt folytatott
színiakadémiai szobatársával, Mimi Pollakkal – s ezt
nem holmi kultúrsznobizmus mondatja, hanem a ta-
pasztalat, miszerint Garbo unásig ismert életrajza drá-
matémának tökéletesen érdektelen. Hogy a késôbbi
színésznô miként tengette napjait szegény lányként
Stockholm külvárosában, miként fedezte fel Mauritz
Stiller filmrendezô a Dramaten színiiskolájában,
miként lett Gustafssonból Garbo, és Hollywood meg
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az MGM ünnepelt sztárja: tudjuk. Vagy ha nem, hát föl-
csapjuk bármelyik színészlexikont a „G” betûnél. Az
igazi izgalom éppen ott kezdôdne, ahol a Pin ce színház
Garbo címû elôadása véget ér. A visszavonulásánál.
Hogy a korábbi színésznô miként vegetált jómódú
New York-i polgárként, miként igyekezett mindjobban
bezárkózni, miként lett Garbóból Gus tafs son és lesifo-
tósok meg szenzációhajhászok céltáblája.

Szántó Erika, a pinceszínházi elôadás rendezôje –
és Tin Andersen Axel Garbo levelei nyomán írott élet-

rajzi bulvárregényének színpadra alkalmazója –
Greta Garbo életének olyan olvasatát adja, amelyben
a cselekedeteket az ösztön irányítja. Elôször: Garbo
vele született színészi ösztöne; másodszor: a nemi
ösztön, Garbo és Mimi Pollak héja-násza. Valamelyes
drámai feszültség akkor próbálgat kibontakozni, ami-
kor a fenti két ösztön konfrontálódik, s a hôs válasz-
tani kényszerül közülük. (Az összeütközéseknél rend-
re Pollak kisasszony húzza a rövidebbet, elôbb Stiller,
aztán Hollywood bizonyul fontosabbnak nála.) A fe-
szültség azonban ahogyan jön, úgy el is száll, nem
rajzol semmiféle ívet, nem diktál tempót, nem szer-
vezi az elôadást. Bár a színlap azt ígéri: „az idôrendet
szétfeszíti az emlékezet logikája”, kronologikusan el-
mondott, illusztrált Garbo-élet(szakasz)rajzot kapunk
csupán.

Az illusztráció terepe Bujdosó Nóra csupa bôrönd
díszlete, amely – ugyancsak a színlap szerint – „az em-
lékezés asszociációs tere”. Pillanatról pillanatra alakul
át kollégiumi szobából szállodai lakosztállyá, színiaka-
démiából filmstúdióvá. Idônként némafilmjelenetek
vetülnek a hátsó falra (zene és kép: Zöldi Gergely), me-
lyek fekete-fehéren is beletarkállanak a megállapodott-
ság és állandóság hiányát sugalló barnán barna szín-
padképbe.

Amelyben ormótlan férfikabátban, koronás csönd-
del abszolválja primadonnai antréját Fullajtár Andrea.
Az elôadás legjobb pillanata ez, a legelsô. Amikor a
szurtos, lihegô emberféle mögül kiragyog a géniusz.
Fullajtár láthatóan úgy értelmezi a Garbo-kliséket – a
lesütött pillákat, a megközelíthetetlenséget, a kimódolt
titokzatosságot – mint védekezô reakciókat. Annak az
embernek a defenzíváját, aki bár eszével és logikájával
százszor is felfogja: boldogságáért vissza kellene térnie
Svédországba, mégis marad a tengerentúli álomgyár-

ban. Mert színésznônek született.
Fullajtár e garbói tragédiát nagy biz-
tonsággal, aprólékosan és eszközgaz-
dagon dolgozza ki. Hangja, tartása,
Garbója belülrôl, mélyrôl alakul át.
Egyszerû fekete ruhája koszlott gú-
nyából kisestélyivé nemesül – csak
mert úgy viseli. Hangja a kiélt díva
rekedtségére és a naiv szerelmes csi-
csergésére egyformán képes. Arcán
akart és akaratlan könnyek egyaránt
végiggörögnek. Csöndjei erôsek és
tartalmasak, képes egy-egy pillantásba
annyit sûríteni, hogy igazolja, amit
Irene Mayer, Louis Mayer korlátlan
MGM-vezér lánya mondott Garbó ról:
„Az elsô tekintete sztárrá tette.”

Szantner Anna Mimi Pollakja nem
kevésbé átgondolt és pontos. Amint
Szantner kimondja, „csodálatos vagy,
te vagy a legjobb”, hangsúlyából-te-
kintetébôl nyilvánvalóvá válik: jól
tudja, hogy sem tehetségben, sem el-

ismertségben soha nem érheti utol Garbót. A dicsôí-
tett színésznônek, Stiller kegyeltjének és Hollywood
üdvöskéjének árnyékában hordozza, emészti saját di-
lemmáját: feladni a saját karriert és kitartani az értel-
metlen szerelemben, vagy ellökni Garbót és gyakorla-
tilag új életet kezdeni. Az utóbbi mellett dönt. Bár a
sztár mellett léte észrevétlen volt, hiánya metszô.
Mimi mindvégig háttérben marad Garbo pályafutásá-
ban, de pótolhatatlan része annak. Szantner alakítása
asszisztál Ful lajtárénak, de az egyik nélkül mit sem
érne a másik.

Az elôadás végén Szantner – biztos, ami biztos –
még kap egy katarzishajhász végmonológot. Pedig
amikor a két nô elôször egymás mellé került, amikor
az egyik a Carmenbôl énekelt részletet, a másik meg
Aase monológját készült szavalni, a katarzis már ak-
kor, ott megvolt. Szikáran és magától értetôdôn.

GARBO (Pinceszínház)

Tin Andersen Axel regényébôl színpadra alkalmazta
és rendezte: Szántó Erika. Fordította: Dragos Erzsé bet.
Szereplôk: Fullajtár Andrea, Szantner Anna.

Fullajtár Andrea (Greta Garbo) 
és Szantner Anna (Mimi Pollak)
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