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D Ö M Ö T Ö R A D R I E N NE

ELCSÁBÍTVA
NAGY ANDRÁS: A CSÁBITO NAPLÓJA
A szinpad valódisága és a szinpadon épülő
teremtett világ valósága kopírozódik egymásra A
csábító naplója egri bemutatóján. A játéktér
minden irányban nyitott, a csupasz falak, a színpad
leplezetlenül hagyott vagy éppen kifejezetten
hangsúlyozott tartozékai beépülnek az előadásba.
A forgószínpadon ülő nézők teatralitásból szőtt
világ közepén találják magukat, egy leginkább
filmekből ismerős, álomszerű miliőben, melyben a
színpadi történéseket kísérő - követő vagy
ellenpontozó - erőteljes hatások veszik célba
érzékeiket. Szíki Károly - aki színházában először
mutatkozik be rendezőként - terekben, képekben,
tárgykompozíciókban, fényekben, zenékben, sőt,
zajokban és illatokban gondolkodik. Ennek a
világnak egyenrangú eleme például a sötét
utcasarok fekete padjával, gyér fényű lámpájával,
falfirkájával; a tüskefrizurás, fekete szemüveges
figura (Karner Péter), aki időről időre feltűnik, hogy
szaxofonján eljátsszon néhány futamot; a zenei aláfestés, amely a klasszikusoktól Garbarekig terjed; a
parfümillatú szalon, töredezett, blondelkeretes
tükrével, biedermeier szekrénykén álló világvevő
rádiójával; vagy a színházi öltözőkre, mosdókra
nyíló, elektronikai berendezésekkel gazdagon
felszerelt diáktanya.
Szíki és alkotótársai - mindenekelőtt Csanádi
Judit díszlet- és Csengey Emőke jelmeztervező nem hittek az általánosan elterjedt véleménynek, miszerint A csábító naplója inkább
dialógusokban megfogalmazott esszé, semmint
valódi dráma. Nem tekintették bizonyítéknak a
Budapesti Kamaraszínház két évvel ezelőtti,
Wladimir Herman rendezte előadását sem,
amely - főként a színészi alakításoknak köszönhető érdemei ellenére is - adós maradt annak
igazolásával, hogy Nagy András darabja, ha
nem is „könnyen kezelhető" mű, mégis színpadra kívánkozó, élő drámai alapanyag. Annyi bizonyos, hogy a hasonló című kierkegaardi szerelemfilozófiai esszét és a filozófus élettörténetének egy szakaszát alapul vevő darab nem elsősorban és feltétlenül kisrealista megközelítés,
korhű életkép-illusztráció után kiált; emelkedetté
stilizált, idézeteket, reminiszcenciákat magukba
olvasztó mondatai, a szöveg erős képisége,
metaforikus
telítettsége
elemeltebb
közelítésmódot
kíván.
Johannes
sorsa,
döntései, paradox csábítása úgy válhatnak
igazán élővé, ha sikerül álta

luk megérzékíteni a kétségbeesés legyőzhetetlenségét, az érzelmek megélhetetlenségét, a
„de mégis" felhorgadását. (Vallásbölcseleti krízise következtében a teológushallgató a szerelemben kezdi keresni a végtelenség érzésével
való szembesülés lehetőségét. Vérbeli kierkegaardi csábítóként pontosan kiterveli Cordelia
meghódítását, saját képére és hasonlatosságára
formálását; mindent följegyez. majd a kölcsönös
szenvedély felizzásakor - szerelemképtelenül elhagyja a lányt, feláldozva kapcsolatukat saját
érzéseinek oltárán.) Kierkegaard paradoxonjai
mellé Pilinszky János sorai kívánkoznak.
Kierkegaard: „Házasodj meg, meg fogod bánni;
ne házasodj meg, azt is meg fogod bánni;
házasodj vagy ne házasodj, mindkettőt meg
fogod bánni. (...) Nevess a világ ostobaságain,
meg fogod bánni; sirasd el, azt is meg fogod
bánni; nevess a világ ostobaságain vagy si-
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rasd el, mindkettőt meg fogod bánni... Akaszd fel
magad, meg fogod bánni; ne akaszd fel magad,
azt is meg fogod bánni: akaszd fel magad vagy
ne akaszd fel magad, mindkettőt meg fogod
bán-ni." Pilinszky: „Minden lejátszódhat újra,
holott
megisméteihetetlen,
minden
megváltódhat, hol-ott megváltoztathatatlan,
jóvátehető, holott vég-érvényesen végé van."
Az egri bemutató szemléletesen példázza,
hogy a színház mennyire nem alkalmazott
irodalom. Az előadás a dráma köré szuverén
világot teremt,, melynek plasztikus színpadi
nyelve érzékenyen befogadja és kivetíti,
érzékletessé teszi a darab gondolatiságát.
(Cordelia közelít olyasféleképpen a világhoz,
mint az előadás a szöveghez: „Mégsem hiszem,
hogy a szavak segítené-nek... hátha jobban
értelek akkor, amikor hangodnak, melegednek,
jelenlétednek örülök" - mondja Johannesnek.)
Összefutnak korok és stílusok: rólunk van szó
és a világról, pokláról, szépségéről, időhöz és
helyhez nem köthető élményekről, életérzésről.
A körmozgás- a forgó-színpad segítségével mi,
nézők mozdulunk, hogy a játéktereket lássuk
körbefordulni - a szereplők egymásba
kapaszkodó,
bezáruló
és
újra
induló
életköreinek metaforájává válik. Az előadás
talán legszebb perce az első részt lezáró képsor:
forog a színpad, a terek szinte filmszerűen
elfutnak előttünk, és összeérnek a különböző
helyeken elkiáltott vágyak, kétségek. Majd következik az ellenpont: a szaxofonos a hátán
„szünet" felirattal ballag ki a színről.
Jó arányérzékre vall, hogy az újabb és újabb
ötletek nem nyomják agyon, nem teszik se záró-,
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Johannes: Altorjai Attila (Szíki Károly felvétele)

se idézőjelbe a drámát. Szándék szerint nem valami helyettvannak, hanem valamiért. Az alkotók
ügyeltek arra, hogy az aprólékosan kibontott hat
sors mozzanatai ne sikkadjanak el a filozofikus
gondolatmenetek és a harminc-egynéhány jelenet
sodrában (a húzások ellenére se). Erre azonban
inkább a jól megválasztott és pontosan elhelyezett
színi effektusokból következtethetünk, semmint az
alakítások kidolgozottságából. Így tehát az
előadás mégis azt mutatja, hogy a szín-padi
apparátus sok esetben valami helyett is van: el kell
játszania mindazt, amit a színészek nem
játszanak el, holott ebben a testközeli teatralitásban nagyon is helyük volna az elmélyült, árnyalt
alakításoknak; hiányukban halkabban szólal meg
a „mert nem voltál enyém, örökre tartalak"
költészete. A színészek nagy akarással, de talán
éppen ebből fakadóan meglehetősen görcsösen
játszanak; nem tudják levetni nagyszínpadi játékmódjukból magukkal hozott külsődleges
megnyilvánulásaikat,
amelyek
stúdiószínházi
körülmények között még inkább művinek hat-nak.
Altorjai Attila ballonkabátos, varkocsfrizurás,
vibráló Johannese remek figura - ám az
alakításból hiányzik a szereplő óriási érzelmi váltásainak kidolgozott megjelenítése. Látjuk a vonzó
férfit, de nem érezzük benne a sodró személyiség
életeket átformáló hevületét, mellyel most éppen
Cordeliát ostromolja, mint ahogy egykor
féltestvérét, Wilhelmet (Horváth Ferenc) pappá,
barátját, Edwardot (Bajcsi Lajos) forradalmárrá
„csábította", s a tizenhat éve bezárkózott Nagynénire (Deák Éva) is mély benyomást tesz, miközben nem kerüli el a Jansen lány (Berzéki
Krisztina) figyelmét sem. Moravek Krisztina az
utolsó jelenetekben mutatja meg a legtöbbet
Cordeliából, akkor, amikor a szerelemből kivettetett, összezavarodott bakfis csalódásában felnőtté válik; ám nem játssza el sem a Johannes figyelmére érdemes fiatal lányt, sem a nőt, akibe a
csábító beleköltötte magát, hogy belőle önmagát
költhesse meg.
Mégis, mindennek dacára: a bemutató elcsábítja a nézőt, aki ezt nemcsak az előadás hevében hajlamos így érezni, hanem - ami meghatározó - a benne tovább élő képek, hangulatok
hatására később is.
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