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Italában musicalek s
világkarriert befutni,
utóbbi időben Tony
Amerikában című da
Mamet Oleannájána

mű olyan disz-kriminációs té
a magyar közönség még csa
Úttörő szerepet vállalt
Budapesti Kamara-színház A
Stúdiója, amikor New York,
Bécs után késedelem nélkü
Oleannát, kockáztatva a lehe
nálunk ez a téma még n
azonban szó sincs. Inkább
nálunk ez a probléma a
söpörve.

Amerikában és Londonban
tóját éles viták és sajtópárba
térben az rejlik, hogy a darab
mindkét helyen elszaporodta
ség nevű mozgalom (politica
vábbiakban PC) szélsősége
nyomán kirobbant perek és b
nek során szexuális zaklatá
olyan férfiakat, akik a
„inkorrektül" viselkedtek.
megítélése meglehetősen
flexibilis, sokszor vontak á
bűnvádi eljárás alá. A
politikai befolyással, nem
katedrával rendelkező tekint
áldozatául; a szóban forgó m
elsősorban értelmiségi,
körökben alakultak ki.

Bizonyos amerikai egyetem
guk a diákok vezettek be
ismerkedési és szexuális
részletének előírására, ame
mindenkori kölcsönös és ve
beleegyezésre helyezi.
hátterében az úgynev
(,randevúerőszak')-perek h
lassan húsz éve alakítjá
közhangulatot. Mélyebb sz
emberi kapcsolatok totális vá
ez is, amely kívülről bevitt no
kívánja újrarendezni a meg
szexuális értékrendet. A
fronton folyik. Az egyik legfőb

David Suchet és Lia Williams
(Duke of York's Theatre)
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iásból indult ki; a torzulások, szélsőséges meg-
nyilvánulások - mint minden mozgalom eseté-
ben - akkor keletkeztek, amikor a szóban forgó
ideológiai eszköztár olyanok kezébe került, akik
érzelmi vagy egzisztenciális frusztrációból eredő
agressziójukhoz kerestek hatalmi eszközöket.
Mamet darabjának bizonyos értelemben ez adja a

GALGÓCZI KRISZTINA

MMI ROMANTIKA
zoktak olyan gyors
mint amilyen az

Kushner Angyalok
rabjának és most

k kijutott. Mindkét
mát érint, amellyel
k most ismerkedik.

tehát magára a
sbóth utcai Shure
London, Zürich és

l műsorra tűzte az
tséges vádat, hogy
em aktuális. Erről

azt mondanám:
szőnyeg alá van

a dráma bemuta-
jok követték. A hát-

megjelenése előtt
k a politikai korrekt-
l correctness, a to-
s megnyilvánulásai
otrányok, amelyek-
s vádjával illettek
nőkkel szemben

S mivel e vád
szubjektív, sőt

rtatlan embereket
perek-nek komoly

ritkán egyetemi
élyes fér-fiak estek
ozgalmak ugyanis
főleg egyetemi

eken például ma-
etikai kódexet az
illemtan minden

ly a hangsúlyt a
rbálisan kifejezett
Ennek közvetlen
ezett date-rape
úzódnak, amelyek
k Amerikában a
inten azonban az
lságáról tanúskodik
rmák segítségével

bomlott morális és
konkrét vita több
b vád, mely e felje-

lentéshullám kapcsán a nőket érte az, hogy fel-
mentik magukat a kölcsönös felelősségvállalás
alól.

A mozgalom teljességgel elfogadható alapál-

történeti hátterét. Ő azonban kísérletet tesz arra,
hogy ebből a témából ne tézis- vagy antitézis-
dráma szülessék, hanem két összeegyeztethe-
tetlen igazság kerüljön egymással szembe.

A PC érvrendszer járványszerűen tört be az
angol egyetemekre is, meglehetősen teret hódít-
va a liberális, alternatív gondolkodású fiatalok

az Oleannában
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körében. Az Oleanna októberi, West End-beli
bemutatójával egy időben robbant ki Angliában
az úgynevezett King's College botrány, mely az
ország közvéleményét hetekig lázban tartotta.
Két huszonegy éves egyetemi hallgató részeg
éjszakájának története került a bíróság elé,
melynek során a lány utólag erőszakkal vádolta
meg a fiút. Az ügy kapcsán heves viták lobbantak
fel a feministák között is; többen megkérdőjelez-
ték az egész PC-mozgalom hasznosságát. Ab-
ban azonban szinte egyöntetűen megegyeztek,
hogy az ilyen ügyek lejáratják a feminista moz-
galmat, és hátrányos helyzetbe hozzák azokat a

Michelle Fairley a Pinter rendezte Oleannában

valódi áldozatokat, akik tényleges szexuális
zaklatás vagy erőszak elszenvedői.

Harold Pinter tehát nem kis felelősséget vállalt
magára, amikor Londonban, a Duke of York's
Theatre-ben megrendezte Mamet darabját, de
ugyanez vonatkozik Dieter Giesingre is, aki a bé-
csi Akademietheaterben követte példáját. Ter-
mészetesen Bécs sem maradt mentes az emlí-
tett összecsapásoktól: egyenesen az osztrák
parlamentben robbant ki botrány, amely az egyik
képviselő lemondásához vezetett.

Nálunk idáig nem játszott jelentős szerepet a
női emancipációs mozgalom, amelynek a PC
csak egy későbbi, túlburjánzott formája. Az ál-
lamszocializmus látszat-egyenjogúsága a köte-
lességek szintjén valóban megszüntette a sze

xuális diszkriminációt, a férfi-női jogegyenlőség
azonban elsősorban annyit jelentett, hogy min-
denkinek egyformán dolgoznia kellett. Mivel
mindez nem párosult demokratikus, liberális
szellemiséggel, a szexista és tekintélyelvű ma-
gatartásformák zavartalanul tovább tenyésztek.
A ki nem mondott feszültségek azonban mára
nálunk is kezdenek kifejezésre jutni, s kialakuló-
félben van az az emancipatórikus gondolkodás-
mód, mely nemcsak elvi kinyilatkoztatásokban,
hanem a hétköznapi gyakorlatban is szeretne
megszüntetni mindenfajta sértő diszkriminációt,
így a nemek közöttit is.

A darab nagyon is létező szociális és szexuá-
lis feszültséggóchoz nyúl; érthető tehát azaz ér-
deklődés, melyet világszerte felkeltett. E kiemelt
figyelem okán óriási jelentősége van az
előadás-módnak, a probléma exponálásának; a
legapróbb részletek is fontos szerepet
játszhatnak.

Oleanna-változatok

A három előadás között érdekes hasonlóságok
és különbségek mutatkoznak, amelyeknek hát-
terében az eltérő rendezői koncepciókon túl gon-
dolkodásbeli különbségek is felderengenek. E
felfogásbeli eltérések legelőször a díszletben
mutatkoznak meg, hiszen az keretként működve
kijelöli azokat az erővonalakat, melyek közé a
rendező - s kicsit talán az adott kultúra is - a
konfliktust helyezi.

Bécsben Wilfried Minks díszlete a hetvenes-
nyolcvanas évek rideg, modern intézményeinek
berendezési stílusát követi, ahol a műanyag, a
merev formák, a nagy terek dominálnak, amely-
ben mindig fellelhető kötelező díszítőelemként a
modern képzőművészet valamelyik monstre al-
kotása, hogy ügyesen megoldja a hatalmas fal-
felületek borítását (az itteni kétoldalt kerekíti le a
teret). A térnek szinte nincs külső behatárolása:
nincsenek falak, ajtók, ablakok, s ezáltal a tér fő
jellegzetessége éppen az, hogy minden irány-
ban nyitott. Számomra ez azt sugallja, hogy a
rendező nem akarja le- és beszűkíteni az adott
témát, hanem inkább kitágítja, s kiemelve konk-
rét anyagiságából általános, illetve elvi síkra te-
reli. Az egyetlen fal, amely középen, magában
áll, inkább szimbolikusnak tekinthető, mintegy a
két embert, a két érvrendszert elválasztó falnak;
no meg persze ennek híján a színpadkép túlsá-
gosan strukturálatlan lenne. Feltűnik még egy
fénykép, amely ezen az üres falon függ, és a pro-
fesszort ábrázolja, amint büszkén mosolyog ka-
tedrája mögött. Ez az apróság nagyon is megha-
tározza a bécsi John karakterét: olyan ember be-
nyomását kelti, aki hajdani lázadóból meglehe-
tősen konformistává vált, s szavaival és tanaival
ellentétben nagyon is sokra értékeli egyetemi és
társadalmi státusát.
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Egészen más Szlávik István díszlete az As-
bóth utcában; hangulata melegebb és kelleme-
sebb, s minden oldalról ablakokkal és ajtóval ha-
tárolt: egy lehetséges tanári szoba a Múzeum
körúton. Az előbbi színpadkép nyitottságával el-
lentétben itta zártság ötlik először a szemünkbe,
amelyből az ablak az egyetlen nyitás a külvilág-
ra. Csak ebben az előadásban jutnak szerephez
a nyílászárók. John többször is a nyitott ablaknál
meditál, amit akár a zárt világból való elvágyódás
jelének értelmezhetünk. Az ajtó pedig mindig a
realitás részeként működik. Elhúzható fekete
paravánfal enged betekintést a nézőknek a szín-
padra, s ezáltal az egész ügyre. Az új stúdiószín-
pad térképzése adott esetben összhangban áll-
hatna a darab témájával, hiszen leginkább egye-
temi előadóteremre hasonlít. Mégis mintha az el-
lenkező hatást érné el: inkább elidegeníti a szín-
padon történteket. Ez a behatároltság - mint
majd a későbbiekben látni fogjuk - nem vélet-
len, s megfeleltethető a darab egész itthoni in-
terpretációjának.

Londonban Eileen Diss díszlete finom érzék-
kel találja el nyitottság és zártság egyensúlyát. A
tanári szoba úgy van a színpadra helyezve, mint-
ha makett volna. Dobogóalapja, baldachinszerű
álmennyezete, derékig érő falimitációja, ablak-
és ajtókerete mind ugyanabból a hófehér anyag-
ból készült; nagyon szép. A tér nyitottsága érzé-
kenyen jelzi, hogy itt modellált konfliktusról van
szó. A belső berendezés viszont igazi. ódon han-
gulatú dolgozószobát idéz, és a színészi játék
intim légköre is elevenséget és konkrétságot su-
gall. Az előadás elején halkan szól az
Oleannadalocska, a reluxán át besüt a nap a
lány széke felé. Ez a hangulat otthonossá
varázsolja a szín-padot. Kérdés, hogy a
díszlettel sugallt hang-súlyeltolódásokat
igazolja-e a színészi játékon áttetsző rendezői
koncepció is.

Ostobaság vagy érzékenység?

(Avagy miről szól az első rész itt és ott?)
A londoni színházban törékeny, érzékeny, ki-

csit félénk Carol (Michelle Fairley) ül lehorgasz-
tott fejjel az íróasztal egyik oldalán, miközben
John (Denis Lawson) - velünk szemben - hihe-
tetlen magabiztossággal és teátrálisan telefonál,
tudomást sem véve arról, hogy rajta kívül más is
tartózkodik a szobában. Lábai az asztalon, lazán
hátradől kényelmes forgószékében; csöppet
sincs terhére a beszélgetés. Kifejezetten élvezi a
saját hangját, kedvére való az a szerep, hogy
rendelkezzék, utasításokat adjon, s hogy várja-
nak rá.

Ugyanakkor Denis Lawson Johnja kellemes,
szimpatikus, szórakoztató egyéniség, aki elége-
dett magával. Öltözéke jómódú, laza értelmisé-
gire utal, semmiféle szélsőség nem fedezhető fel
rajta - ez érvényes Carolra is. Michelle Fairley

Ulrich Mühe és Susanne Lothar a bécsi elő-.

adásban

egyszerű farmert és pulóvert visel. Szép, való-
színűleg nem is ostoba lány, aki mégis egyre a
pulóverja ujját gyűrögeti, állandósult szorongása
jeléül.

Besüt a nap, és mi hallgatjuk Denis Lawson
humoros, ugyanakkor hátborzongató beszélge-
tését a feleségével. Ennek a beszélgetésnek
fontos szerepe van az előadásban, hiszen ez az
egyetlen támpont arra nézve, hogy hogyan bánik
ez a férfi valójában a nőkkel, és hogy mi lehetett
ennek az in medias res szituációnak legalábbis a
hangulati előzménye. John ugyanis demonstrál
a telefonbeszélgetés során, szabályosan hülyét
csinál a feleségéből. Amikor leteszi a kagylót.
Carol már nemcsak attól az arroganciától ide-
ges, ahogyan őt semmibe vették, hanem attól a
férfi-, vagy ha úgy tetszik, emberi attitűdtől is,
amely a hallott beszélgetésből sugárzott. Hozzá
kell tennem, hogy az angol előadásnak, bár-
mennyire szórakoztató is a felütése, mégis az
eleje a leggyengébb része. Denis Lawson ekkor
még kicsit a közönségnek játszik; amikor leteszi
a telefont, hajszál híján nyíltszíni tapsot kap. A hi-
ba az ezt követő párbeszédben rejlik: ez az anti-
dialógus Londonban rendkívül akadozó, óvatos
és vontatott. A lány részéről érzelemmel telített,
szinte könyörgő, a férfi részéről pedig csupa ér-.

tetlenség és türelmetlenség. Ilyen interpretáció-
ban azonban elvész a mameti szöveg lényege,
amely pontosan azt fejezi ki, hogy a két ember
nem érti egymást, mert nem beszél azonos nyel-
vet. Ez a mozzanat ugyan a bécsi előadásban

azonnal világossá válik, Londonban viszont a
darabnak éppen ez a szintje ekkor még nem kap
kellő hangsúlyt. Ez a szakadozott párbeszéd
ugyanis nem puhatolódzás, mint aminek itt tűnik,
nem valaminek a kezdete, hanem éppen valami-
nek a vége: egy darabjaira hullott kommunikáció
utolsó fázisa.

Hogy miről szól az első rész, azaz hogyan ér-
telmezi a darabot a rendező, szinte Carol első
megszólalásakor eldől, amikor azt kérdezi: Mi az
a terminus technicus? Ez ugyanis Londonban és
főleg Pesten valódi kérdésnek hangzik, s ez köti
lélekben össze a két előadást. Határozottan
érezhető, hogy Carol vár valamit ettől a férfitől.
Londonban segítséget, a végső talajvesztéstől
való menekülés esélyét, azaz egyfajta megerő-
sítést, amit - mint később kiderül - nem kap
meg. A két előadást összeköti John alakjának
felfogása is, hiszen Bálint András Johnja sokkal
inkább emlékeztet a londonira, mint a bécsire.
Mindketten felkeltik gentleman eleganciájukkal a
közönség szimpátiáját, s próbálnak úgy tenni,
mintha mindent elkövetnének a lány megértése
érdekében. E két alakításban érezhető legin-
kább személyes vonzalom a két szereplő között,
amely a pesti előadás esetében többször is kife-
jezetten erotikus formát ölt (lásd az összegyűrt
dolgozatgalacsin célbadobása a lány táskájá-
ba). A két előadás között ugyanakkor óriási kü-
lönbségek is vannak. Kerekes Viktória szájából
hangzanak legbutábban azok a mondatok, me-
lyekben rákérdez egy-egy idegen szóra. A ma-
gyar előadás alapján könnyen helyt adhatnánk
annak a vádnak, mely szerint Mamet olyan opti-
kával állította be a két szereplő viszonyát, amely
szinte önműködően a lány ellen irányítja a
közön-
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Kerekes Viktória és Bálint András a Mamet-da-
rabban (Németh Juli felvétele)

ség ellenszenvét. Ennél a Carolnál napnál vilá-
gosabban látszik, hogy haragja John ellen sze-
mélyes és főleg nőiségével kapcsolatos frusztrá-
cióból ered, hiszen ő az, aki Johnt az egész első
rész folyamán csábítgatja, lényegében sikertele-
nül. Deák Krisztina tehát határozottan körvona-
lazható pszichológiai drámát rendezett Mamet
művétől, amelyet ezen a szinten érzékenyen
épített fel. Értelmezése azonban az eredeti mű-
nek csak egy részét fedi.

A bécsi előadás másképp rendeli egymáshoz
a két szereplőt. Ulrich Mühe John-alakításában
kezdettől fogva szélsőségesebben jelennek
meg a nyárspolgáriság, az antiliberalizmus és a
hatalomvágy jelei; emlékezzünk például az
említett fényképre. Carol viszont Susanne Lothar
elő-adásában meglehetősen határozott és
rámenős egyéniség, aki elég pontosan tudja,
hogy mit akar a világban, s inkább elébe megy
a konfliktusnak, mintsem megfutamodnék előle.
Emellett határozott szociális érzékenysége
miatt nem tudja tolerálni a férfi pökhendien
autokrata viselkedését.

A két figura kontúrjainak rajza sokkal meré-
szebb Bécsben, mint a másik két helyen, ezért
már az első összecsapás, a legelső megnyilvá-
nulások is sokkal erőteljesebbek. Így Carol első
megszólalása nyilvánvalóan provokatív: Johnt
saját hazugságaival akarja szembesíteni. Kette-
jük első párbeszéde pedig kitűnően adja vissza a
mameti szöveg pergő ritmusát; egymás szájából

kapkodják ki a szavakat, meg sem próbálva kö-
zös hangot találni, úgy, ahogy Londonban teszik
a szereplők. Szabályos szópárbajt vívnak,
mely-ben - ha elvonatkoztatunk a formális
feltételektől - a lány egyenrangú félként vesz
részt. Később azonban oly mértékben
eluralkodik John erőszakossága, hogy Carol
igazából szóhoz sem juthat; arról nem is
beszélve, hogy ennek az egyensúlybeli
eltolódásnak dramaturgiai szerepe is van: ez ad
módot rá, hogy John személyiségét - melyet a
második részben igen komoly támadás ér -
működés közben megismerjük, s magunk
ítélkezhessünk fölötte.

John autokrata viselkedése előbb-utóbb
mindhárom előadásban lelepleződik. A különb-
ség abban mutatkozik, hogy a másik két előadás
igyekszik kiegyensúlyozni John e jellembeli fo-
gyatékosságát, míg Bécsben Carol minden
egyes reakciója kiemeli, aláhúzza azt. A
fokozottabb harciasság talán abból is
eredeztethető, hogy a német rendező
generációs konfliktussal tetézi a férfi-nő
viszonyt: Carol itt dacos diák, aki lábát pimaszul
felrakva dobozos kólát iszik, John pedig kissé
már elvesztette hajdani rugalmassá-gát és
humorérzékét. Ez a Carol helyezkedik a
leginkább elvi álláspontra; tanulmányi kudarcá-
ért a felelősséget egyértelműen Johnra hárítja,
azt állítva róla: azért volt képtelen teljesíteni fel-
adatát, mert közte és hallgatói között megszűnt a
kommunikáció.

Honnan fakad a lány dühe?
John sok apró figyelmetlensége és tapintat-

lansága mellett két igazán súlyos hibát is elkövet.
Azt legfeljebb csak sajnálatosnak nevezhet-
nénk, hogy éppenséggel az empatikus, antiauto

riter, liberális gondolkodású tanár szerepében
tetszeleg. Az viszont, hogy cinizmusával Carol
létbiztonságának utolsó bástyáját támadja meg,
komoly hiba; olyan meggondolatlanság, amely
nem maradhat drámai következmények nélkül.
Mindezt azzal tetézi, hogy a lány önbecsülését
porba tiporva egy laza mozdulattal összetépi
dolgozatát (ez mindhárom előadásban hangsú-
lyos pillanat), és tabula rasát ajánl. Carol el is fo-
gadná ajánlatát, ha rövid időn belül nem válnék
kétségessé John személyes hitele. Abban az
egyetlen pillanatban, amikor megszűnni látszik a
kettejük közötti kommunikációs szakadék, ami-
kor Carol éppen már-már kimondaná, ami a lel-
két nyomja, megszólal a telefon, ez a dramatur-
giai „jolly joker", s ez az alkalom is elúszik. John
pedig megfeledkezik erről a pillanatról, s feledé-
kenysége emberi és drámai szempontból egya-
ránt végzetes hibának minősül.

John és Carol helyzete valójában hasonló.
Azon a ponton állnak, amikor elveszíthetik vagy
megnyerhetik az egzisztenciális biztonságot.
John választott: a saját érdekeit helyezte előtér-
be, s ezzel megkérdőjelezte a lány igényének
lét-jogosultságát, belekényszerítette őt az
agresszor szerepébe, megadva egyben a
támadás lehetséges irányát is.

Megfordított előjelek

A második részre kialakuló fordulat mindenhol
változásokat von magával. A felcserélődött erő-
viszonyoknak megfelelően megváltoznak a ru-
hák is. Londonban és Pesten a lányok
csinosabbak és nőiesebbek lesznek. Michelle
Fairley virágmintás szoknyát visel, s nem
hajlandó többé a diákoknak szánt székre ülni;
Kerekes Viktóriának a frizurája változik meg. A
férfiakra zakó kerül, hiszen éppen a tartás lesz
főjellemzőjük. Susanne Lothar viszont, aki eddig
sem volta lágy és simulékony nőiesség
megtestesítője, most még vadabb és kihívóbb
öltözetben jelenik meg. Hadiállapotot jelölnek
ezek a jelmezek, ki-ki azzal vértezi föl magát,
amije van. Különbségek abban mutatkoznak,
hogy ki mire akarja használni erejét és hatalmát.

Londonban a lány minden erejét összeszedi, s
az egész második rész élete első és legna-
gyobb lázadásává válik. Az ő szájából is épp-
olyan bizonytalanul, sőt néha nevetségesen
csengenek a feminista ideológia hajánál fogva
előrángatott érvei, mint Pesten, de lázadását be-
lülről jövő igazi indulatok hitelesítik. Carol tehát
komolyan vette a férfi szavait, melyek megkér-
dőjelezték az előítéleten alapuló tekintélytiszte-
letet, de továbblépett, s John befolyása alól is fel-
szabadult. Viselkedéséből nem érezni ki
bosszú- vagy hatalomvágyat, sokkal inkább az
ön-kéntelenül feltörő önkifejezés kényszerét,
amely
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nem válogat az eszközökben, amíg el nem éri a
célját. A cél pedig az, hogy mindenki megértse s
John is végre belássa: ő a felelős a történtekért, s
most ugyanaz történik vele, ami korábban a lány-
nyal. Mindezen érveket azonban eleinte a meg-
egyezés vágya hatja át, mindaddig, amíg ennek
a lehetőségét a férfi - hihetetlen magabiztossá-
gával - másodszor is el nem játssza. London-
ban tehát Carol az életéért, az igazságért küzd,
John pedig egyre jobban a kétségbeesés felé
sodródik.

Pesten mása helyzet; itt már lényegesen szét-
válik a két előadás. Kerekes Viktória nem azt
játszsza el, hogy a második részre megtalálta a
hang-ját, s már meg tudja fogalmazni sérelmeit; a
zavarodottan előadott érvek nevetségesen és
hihetetlenül hangzanak szájából, viselkedése
inkább tehetetlenségből fakadó hatalom- és
bosszúvágyról árulkodik. Bálint András reakciói
is azt sugallják, hogy a lány viselkedése teljesen
abszurd.

A bécsi előadás valósítja meg legkövetkeze-
tesebben a mameti dramaturgia lényegét: a tel-
jes szerepcserét. Innentől kezdve a lány de-
monstrál, s megállapíthatjuk, hogy kitűnő tanít-
ványnak bizonyul. Pontosan visszajátssza a férfi
korábbi cselekedeteit, felidézi érvelési módját, s
ugyanúgy nem vesz tudomást emberi érzéseiről,
mint ahogy korábban a férfi az övéiről. Az elő-
adás a mozgáskoreográfia leképezésével is erő-
síti ezt a hatást. A férfi korábban állandóan fel-alá
járkált, miközben például körbetekerte a lányt a
telefonzsinórral, ami történetesen igen kifejező
érzékeltetése az erő pozíciójának. Most a lány
foglalja el az ő helyét, ő ül a tanári forgószékben,
és azzal korcsolyázza be a színpadot, nem ritkán
sarokba szorítva Johnt. Pontosan demonstrálja:
milyen érzés olyanvalaki hatalmában lenni, aki
ezzel visszaél. Sajátos tartalommal telnek meg
szavai, amikor azt állítja: ezúttal ő akarja megta-
nítani a férfit valamire. Carol ezzel a játákkal
egy-ben a néző elé is tükröt tart, hiszen, ha ezt az
éles kontrasztot nem mutatná fel, a férfi
viselkedésé-nek arroganciája el is kerülhetné
figyelmünket - túlságosan ehhez vagyunk
hozzászokva.

Hogyan lehelt befejezni
egy ilyen darabot?

Az Oleanna bizonyos értelemben szimmetrikus
felépítésű darab. Az első rész töredezett párbe-
széde ismétlődik meg a harmadik részben, csak
ezúttal Carol kerül hatalmi helyzetbe: a dialógus
az ő monológjába torkollik. John ebben a rész-
ben már leginkább hallgat, egészen addig az
újabb telefonfordulatig, amelyből megtudja,
hogy mivel vádolja a lány. Tulajdonképpen ez a
képtelen vád teszi lehetővé, hogy robbanjon kö-
zöttük az eddig felhalmozódott feszültség.

Carol kemény elszántsága és a bekövetkezett

pusztulás mindhárom előadásban hasonló mó-
don tükröződik. A lány mindenütt fekete
öltözék-ben jelenik meg, John pedig teljesen
összetörve, magába roskadtan várakozik.
Londonban, ahol a mozgással szemben a
fényjátékoknak van dramaturgiai funkciójuk,
John félhomályban ül, majd felgyújt egy
kislámpát. Mozdulata nagyon finoman fejezi ki
azt a készségét, hogy meglásson valamit, amit
eddig nem vett észre.

Az angol előadás törekszik leginkább valami
kiegyenlítésre a két fél között. Itt érezhető a leg-
kevesebb gyűlölet és a legnagyobb hajlandóság
a megértésre, amit jól mutat egy apró gesztus az
előadás végén. John itt is, minta bécsi előadás-
ban, alaposan megrugdossa a lányt, aki az asz-
tal alól mászik elő, kezében újabb listával, s eb-
ben a teljes pusztulásban és világvége
hangulatban - szinte megbocsátó mozdulattal -
oda-nyújtja Johnnak a szemüvegét. A színpad
úgy sötétül el, hogy a nézőben ez a gesztus
rögzül.

Bécsben egészen más hangsúlyokkal fejező-
dik be az előadás. Szó sincs megegyezésről.
Carol teljes magabiztossággal bújik elő - szin-
tén az asztal alól -, s nem engedi, hogy a férfi ki-
magyarázkodjék. Az érzéketlenséggel határos
nyugalommal hagyja, hogy megismétlődjék a
korábbi helyzet, amikor a férfi nem volt kíváncsi

Az a légüres tér, ame
darabja hazánkban meg
„légüres", egyre szűkül
megjósolhatóan tágulni fo
eredeti (amerikai) meg
pillanatban egzotikusnak é
a provinciális (magyar)
ismerős - hogy otthonosnak

A Budapesti Kamaras
avatott az Oleannával, kö
szomszédságában. Ez is
nagyobb tán, mint az „As
lap alakú lévén - erősza
A színházavató bemutató
erősen emelkedik, a szék
utóbbiak minősége a ré
botrányos.

Mamet darabjához - k
szöveg, éles jelenetezés
nem szúró képi megjelení

az ő érzéseire. Most John áll ott, teljesen meg-
alázva, megfosztva emberi méltóságától, küsz-
ködve, hogy végre megfogalmazzon egy őszinte
mondatot, de a lány a torkára forrasztja a szót;
így ér véget az előadás. A bécsi színpadon a harc
nem fejeződött be.

Az Asbóth utcai előadásból kimaradnak azok
a szövegrészek, melyek többé teszik ezt a dara-
bot két ember küzdelménél. Bálint András és Ke-
rekes Viktória arca a pofonváltás után megint kö-
zel kerül egymáshoz; meglehet, hogy kapcsola-
tuk révbe ért. Nagyon hiányolom azonban azt a
mondatot, mely mindkét másik előadásban el-
hangzik: „Mindez semmivel sem volt rosszabb,
mint ami idáig történk". Ez a mondat alkalmas
ugyanis leginkább arra, hogy elvonatkoztassunk
a konkrét eseményektől; ez a mondat bizonyítja,
hogy Carolt nem kicsinyesség motiválta, hanem
magasabb szempontok vezették, hiszen
diadalmasan kihasználhatná a kiprovokált
agresszióból származó előnyöket; csak az
eszköztár, a kölcsönvett jelrendszer tűnt olyan
riasztónak.

Mamet igazán gyúlékony anyaggal dolgozott,
de a jó előadás előhívja a darab mélyén rejlő ár-
nyalatokat, s ekkor kitűnik, hogy a lány viselke-
dése voltaképpen példázat, amelyből mindnyá-
jan tanulhatunk.

C

SZER
DAV
S Á K I J U D I T

EPVESZTÉS

lyben David Mamet ú
jelenni látszik, mint

, mint „tér". bízvást
g. Ha a. problematika
jelenési formái e
s távoli-nak tűnnek is,
mutáció jelenvaló és
mégse nevezzem.

zínház új játékhelyet
zvetlenül a régi stúdió

szobaszínház; kicsit
bóth", viszont - tégla-
kosabban „kukucska".
ra kialakított nézőtér
ek kényelmesek - ez

gi Asbóthban például

ét szereplő, erőteljes
- visszafogott, szemet
tés kívánkozik.

Szlávik István „semmilyen" díszlete remekül fog-
ja össze ezeket a „semmilyen" elemeket: hideg
neonfény, puritán íróasztal, rajta a telefon, ké-
nyelmes, álmodern karosszék, az asztal másik
oldalán pedig a kötelezően kényelmetlen szék a
vendégnek, a többi sivár semmi. Egy egyetemi
tanár egyetemi szobája. Az ablakok mögötti vilá-
gítás a külső időt, a napszakot jelzi. Szakács
Györgyi ruhái ugyane stílben tartva lebegnek az
amerikai és a magyar komfortos viselet közt,
mindkettőben ottlhonosan.

Semmi sem akadályozza tehát a nézőt abban,
hogy a színészekre, általuk a szövegre, az abból
kialakuló, s fokozatosan a tér egészében szétter-
peszkedő fojtó lidércnyomásra figyeljen. Prekop
Gabriella ismét csak remekfordításában még
arra is ügyet, hogy fülünk ne akadjon fenn a sok,
itt-hon egyelőre idegenül csengő
„szakkifejezés" hallatán. S ha megkerülhetetlen
a darab közép-ponti eleme, a politikai
korrektség (nota bene: fordításában Prekopnak
sikerül megkerülnie),
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