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Rendezői látomás -
színházi valóság

A korszerű színházi törekvések mind arra
irányulnak, hogy az írói szöveggel
egyenrangú - esetenként fontosabb - sze-
repe legyen a látvány meg a különböző
akusztikai hatások együttesének. Ez a
törekvés a magyar színházi rendezők
egynéhányától sem idegen. Ám a látvány
és az akusztikai hatások nem léphetnek a
dráma helyébe, és nem érvényesülhetnek a
színész ellenében. A színházi többszó-
lamúság csak akkor jöhet létre, ha abban
prímszerepe a színésznek van. Ez kettős
következménnyel jár: egyrészt a rende-
zőnek maximálisan számolnia kell szí-
nészei képességeivel, teherbírásával,
másrészt a színésznek el kell fogadnia a
rendezői elképzelést. Ez nem mindig
egyszerű feladat, sem az egyik, sem a má-
sik fél számára. Van, amikor egy-egy
társulat kedvezőtlen összetétele, nem kel-
lő felkészültsége vagy más, leginkább
szubjektív tényezők miatt az önmagában
kitűnő rendezői elképzelés eleve kudarcra
van ítélve. Máskor viszont a
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hogy a rendező és állandó díszlettervező
partnere a látványban kompromisszum-
mentesen tudja gondolatait kifejezni, de a
színészek és a rendező együttmunkál-
kodása során törvényszerűen bekövetkező
értelmezési különbség már olyan
végeredményt ad, mely kisebb-nagyobb
mértékben perel az előadás képi keretével,
a látvánnyal.

Paál István legutóbb Győrben, a Kis-
faludy Színházban vendégként rendezte
Majakovszkij szatíráját, a Gőzfürdőt. Az
előadás egésze remek szórakozás, már
csak azért is, mert Majakovszkij éles
nyelvű, gunyoros szatírája sok szem-
pontból aktuális a mai Magyarországon is.
Az 1929-ben Meyerhold rendezésében
bemutatott mű a kiskirályok, a hatalmuk-
kal visszaélő, a ranglétrán felkapaszkodott
érdemtelenek, a bürokraták, az élősködők
gyilkos erejű karikatúrája. S ki tagadná,
hogy ezek a típusok a szocializmus
megvalósítása során nem haltak ki sem
nálunk, sem más szocialista országban.
Ugyanakkor a darab szereplői nem árnyalt
jellemű egyéniségek, hanem egy-egy típus
karakterisztikus jelzései csupán, emiatt
sajátos játékstílust igényel a mű.
Különösen, ha figyelembe vesszük a
futurista hatásokat felhasználó szerkesz-
tést, jelenetezést, a mű megkövetelte
tempót. Ez a csupa mozgás, lendület darab
azonban Győrben meglehetősen
komótosan csordogált.

Annak érdekében, hogy az egyes jele-
netek közötti váltások ne akasszák meg a
játék lendületét, egyetlen, több helyszín
jelzésére alkalmas díszletépítményt
tervezett Najmányi László. A vas-vázas,
meredek vaslépcsőkkel ellátott kétszintes
emelvényen két óriási íróasztal
helyezkedik el, az alsó, kisebb asztal
Optimisztyenkóé, az örök beosztotté, a
megtestesült bürokratáé, a másik, a na-
gyobb és emeletes, Diadalové, a hivatali
fő-főé, a kiskirályé. Az íróasztal alsó ré-
szében foglal helyet Diadalov gépírónője,
Olympia Remington, az íróasztal két
szélső rekesze szolgál Diadalov családi
fészkének jelzésére, és az íróasztal két
oldala a hivatal ajtaja egyben. A színpad
szintjén játszódnak a mindennapi élet
jelenetei, a feltaláló Perpetumov Mobilin
viszontagságai, a kommunizmusba repítő
időgép készítése, a kommunizmusba
utazók kiválasztása. itt kopott bútorok,
egy vaságy és egy időgépnek képzelhető
szekrény áll csak. A zegzugosan beépített,
meglehetősen zsúfolt színpad, a vas-
lépcsős emelvény megszabja a darab stí-
lusához illő mozgásteret. Az előadás kez-

rendező nem tekinti alkotótársainak a
színészeket, csupán mozgó-beszélő lát-
ványelemként használja őket, s emiatt nem
születhet meg a legzseniálisabbnak tűnő
rendezői látomás sem. Sok-sok tényező
szerencsés egybeesése, de még inkább e
tényezők harmóniájának szívós, kitartó,
évadokon át tartó kialakítása
eredményezhet csak valóban kitűnő
előadást. Legtöbbször azonban csak va-
lamilyen - jobb esetben ésszerű - komp-
romisszum születik a rendezői vízió és a
színházi valóság között. Érdemes meg-
nézni : adott esetben mi vezet ilyen komp-
romisszumra ?

Gőzfürdő

Paál István rendezéseit általában az jel-
lemzi, hogy az előadás mondandóját a
színpadi hatáselemek együttese hordozza.
Nála ezért különösen nagy szerepe van a
díszletnek, a világításnak, a hang-
hatásoknak, a színészek mozgatásának, az
önálló, a dráma gondolatait tovább-
gondoltató asszociatív, sűrített képek-nek.
Ezek a képek néha csak lazán kap-
csolódnak a darabhoz, a belső azonosság,
a belső logikai rend alapján tartoznak
össze. Paálnál a rendezői koncepciót
általában maradéktalanul közvetíti a lát-
vány, a térszervezés, a díszlet, de csak
részben valósítják meg a színészek. Ennek
egyik oka nyilván abban keresendő,



detekor például derengő háttérfényben
minden szereplő végigmegy a színpadon,
felmászik a vaslépcsőn, bebújik Diadalov
íróasztalába, kijön onnan és a másik
oldalon lemegy a lépcsőn. A látvány fel-
idézi Dejneka ismert képét, ahogy a vas-
hídon a görnyedt hátú árnyalakok lépdel-
nek, ugyanakkor hangulatában hamisítat-
lanul gogoli is. Ebben a díszletben nem
lehet egy helyben játszani, mert a gyors
jelenetváltások miatt állandó helyváltoz-
tatásra van kényszerítve a színész. Ám ez a
külső kényszer sem volt elég ahhoz, hogy
a szereplők képesek legyenek a darab
lényegét kifejező örökmozgás hangulatát
felidézni. Ez leginkább azon múlott, hogy
a színészek mozgáskészsége, erőn-léte
igen gyenge. S ezen vajmi keveset segített
az, hogy az előadásnak külön
mozgásbetanítója volt.

A néhány, bonyolultabb mozgást kívánó
epizódot oly bizonytalanul végezték el a
színészek, hogy a nézőből csak testi
épségükért aggódó érzéseket váltottak ki.
A darab egyik legmulatságosabb jelenete,
amikor a nézőtéren ülő Diadalovnak a
darabbeli Rendező pozitív tartalmú,
osztályharcos élőképeket mutat be. A
színészeknek jobbára csak egy-egy
gesztussal, testük lazított vagy feszített
állapotával kellene megjeleníteniük egyes
kimerevített mozgásfázisokat, ám a fiatal
színészek produkciója legfeljebb fáradt
illusztrációnak hatott. Az élőképsorozat
betetőzéseként a szereplők gúlát alkotnak,
hogy annak tetején elevenítsék meg a
szovjet filmek emblémájából ismert
összefogódzó, előrelépő férfi- és nőalakot.
Bármilyen frappáns is az ötlet, a
kivitelezés bizonytalansága és nehézsége
miatt nevetés helyett kínos mosolyt keltett.

A rendező nem tudja a többnyire más-
fajta stílushoz szokott, eltérő rutinnal,
felkészültséggel rendelkező színészeket
egységes játékmódra fogni, emiatt a ri-
pacskodás határán járó kabaréhumor, a
bohózati színjátszás, a jellegtelen rutin-
jelenlét egyaránt fellelhető az előadásban.
Ebben a közegben súlyos jelenség Dráfi
Mátyásnak, a komarnói Magyar Területi
Színház tagjának Diadalovja. Dráfi
blöffölő, rangért, pozícióért libegő, tör-tető
demagóg vezetőkádere rendkívül
mulatságos, egyben félelmetesen fenye-
gető is. Nem lehet rajta egyértelműen
mulatni, míg a többieket ki kell nevetni.
Valahol itt fogható meg a fő különbség a
színészek munkájában. Majakovszkij
negatív alakjai egytől egyig olyanok,
akiket nem lehet úgy kikacagni, hogy
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csak másokra ismerjünk bennük, ma-
gunkra nem. Ezt az összetettebb humort
csak Dráfi Mátyás érezte meg és ábrá-
zolta. Ettől a fajsúlykülönbségtől lett
felemás a darab egyébként legkacagta-
tóbb jelenete, a nézőtéren ülő és a szín-
padi Diadalov szembesítése. A másik
színészi hangsúlyeltolódás abból adódik,
hogy a darab pozitív szereplőit, a feltaláló
és a komszomolista Biciklint Nagy
Sándor Tamás és Uri István unalmas
figurának rajzolták, így nem voltak
képesek Diadalovék ellenpontjává válni,
hiányzott belőlük az önirónia is, az iga-
zukba vetett hit is.

A felemásul sikerült produkción ezek
után nem segíthetett az a csavarás sem,
amire a befejezés lett volna hivatott. Az
előadás végén, miután a kommunizmusba
szállító Időgép otthagyta mindazokat,
akiket a Foszforeszkáló Nő nem talált
méltónak a jövő társadalmára, Diadalov
töméntelen poggyászán hasalva a közön-
ség szemébe mondja, súgja: „Lehet, hogy
az olyanokra, mint én, nincs szükség a
kommunizmusban?" E költői kérdés után
felmegy az íróasztalához, be-jönnek a
szereplők, és mindenki a maga
legjellegzetesebb mondatait monoton
hangon ismételgeti. Diadalov kérdése
után egyszer már befejeződött a darab, és a
bevonulással másodszor tűnik lezártnak,
de még mindig jön valami: a sikkasztó
könyvelőt kergető rendőr felfigyel Biciklin
ismételt kérdésére - Még mindig a Kaspi-
tengerbe ömlik a Volga? és hagyja futni a
könyvelőt, de lecövekel a gyanúsnak tűnő
feltaláló és komszomolista mellé. Ezzel
fejeződik be valójában az előadás. Ez a
befejezés épít a történelmi ismereteinkre,
és a darab logikus folytatásának
tekinthető, hiszen az 1929-es bemutató,
az ezután nem sokkal bekö

vetkező Majakovszkij-öngyilkosság után
néhány évvel azok a vezetők, funkcioná-
riusok, akiket a szerző a szatíra torzító
lencséjén keresztül a Gőzfürdőben áb-
rázolt, részben maguk is hozzájárultak
elvtelen magatartásukkal a törvénytelen-
ségek időszakának bekövetkezéséhez. Es
azokat is bemutatta Majakovszkij da-
rabjában, akik ugyancsak néhány év
múlva áldozatai lettek vagy lehettek volna
annak a korszaknak. Ám ez a jól
kigondolt, a darab eszmeiségéből követ-
kező, de a mű hangulatát elsötétítő dra-
maturgiai csavarás a felemás előzmények
és főleg a nehézkes, többszöri összekötés
miatt nem ül igazán, nem kapcsolódik
szervesen a darabhoz. (Igaz, ebben luda-
sak a színészek is, akik végső bejövete-
lükkor szinte provokálják a tapsot.)

Derby a kastélyban

Egészen más jellegű disszonancia érez-
hető a pécsi Nemzeti Színház Derby a

kastélyban című előadásán. Jaroslaw
Abramow-Newerly, lengyel szerző ko-
médiáját a poznani Teatr Polski igazga-
tója, Roman Kordziński vendégként
rendezte. Segítőtársai a díszlet-. és jelmez-
tervező Zbigniew Bednarowicz és a
zeneszerző Tadeusz Wożniak. Tehát
lengyel szerző, a lengyel valóság elemei-
ből építkező darab és lengyel alkotó-
művészek találkoztak a magyar színész-
partnerekkel. A magyar és a lengyel való-
ság, történelmi hagyományok, színházi
tradíciók és gyakorlat különbsége azon-
ban ebben az esetben oly mértékben áthi-
dalhatatlannak tetszett, hogy a legjobb
szándékkal, közösen készített előadás
félreérthetetlenül két félre bomlott, voltak
megoldások, epizódok, melyek kifejezet-
ten lengyel ízűek lettek, mások, különö-
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sen, melyek a színészeken múltak, ma-
gyarosak.

Hajlamos lennék arra, hogy a közel-
múlt más példáival együtt a pécsi eset
kapcsán azt a következtetést vonjam le: a
magyartól eltérő színházi tradíciójú
rendező nem boldogul az erősnek ítélt
magyar színházi hagyománnyal, a sajátos
magyar színjátszással. De van ellenpélda
is! Részben Tovsztonogov nemzeti
színházbeli Revizor-rendezése, és teljes
egészében Brigitte Soubeyran Macska-
játék-rendezése a Népszínházban. S így
már nem annyira az eltérő színházi ha-
gyományokra kezdek gyanakodni, sokkal
inkább a kényelmességre, a rutin-
munkára, a könnyebb ellenállás irányába
vivő út keresésére és tévedhetetlen fel-
ismerésére. Egy társulat játékstílusától (ha
egyáltalán van saját stílusa!) eltérő stílusú
előadás megvalósítása a szokásos
próbaintenzitásnál sokkal nagyobbat kí-
ván. Nagy valószínűséggel nem is elég a
magyar gyakorlatban igencsak szűkre
szabott pár hét a felkészülésre, a résztve-
vőknek egy-egy ilyen feladatért esetleg
más, talán kifizetődőbb munkát kell le-
mondani, egyszóval nem egyértelműen
vonzó, „kifizetődő" egy rendhagyó vál-
lalkozás. Ez a mentalitás természetesen
nem csak a színházművészeten belül él,
de ott is él, és alighanem ott nézhető el a
legkevésbé.

Pécsett lényegében a szokásos próba-
periódus alatt készült el a Derby a kas-

télyban előadása, a színészek millió más
elfoglaltsága közepette, s volt például
olyan délelőtti főpróba, mely után éppen
csak bekaphatták a színészek ebédjüket, s
már ismét színpadon voltak a délutáni
előadásban. Pedig a lengyel színházmű-
vészet egyik vezető képviselőjével - is-
merve a lengyel színház általánosan ma-
gas színvonalát -- aligha tanulság nélküli
az együttműködés. Nem ártana a magyar
színházi életnek, ha valamilyen módon
megpezsdítené a lengyel színjátszással
való intenzív és közvetlen találkozás. Ám
ez a vérpezsdítés ezúttal elmaradt.

A színpadkép, a zenei motívumok, né-
hány jelenet beállítása, hangulata egyér-
telműen arra utal, hogy az előadás lengyel
rendező keze munkája. Az előadás kez-
detekor furcsa hangulatú szobát látunk.
Kétoldalt a falakon nemes urak és höl-
gyek arcképei, vadásztrófeák, agancsok,
fegyverek, baloldalt, hatalmas, díszes
keretben fekete ruhás fiatal nő képe, ara-
nyozott antik asztal, két bőrtámlás
karosszék, a színpad mélyén baloldalt egy

kitömött fehér ló, jobboldalt egy rózsa-
színű baldachinos kerevet, hátul fekete
drapériák lógnak mint oszlopok, mögöttük
hangsúlyozottan műkert, az oszlopok
síkjában tüllfüggöny. Megszólal az
előadás hangsúlyos pontjain ismételten
felhangzó zenei motívum, szél kavarja a
függönyöket, villogó kékes fény lüktet a
szoba félhomályába. Aztán hirtelen el-áll a
szél, kigyúlnak a lámpák, megszűnik a
zene, és az egyik oszlopnál ott áll libé-
riában az idős inas, Jozef. Megjelenik két
gumicsizmás, csőkabátos melós,
vastalicskával és létrával. A sejtelmes
kezdés, az inas és a szoba, valamint a
munkások közötti ellentét remekül ex-
ponálja a darabot, feszült, várakozásteli
légkört teremt. Később ebből a feszült-
ségből vajmi kevés marad.

Igaz, maga a darab sem remekmű, de a
szerepek jól játszhatók, a szituációk
legtöbbje életteli, még ha az alapkonflik-
tus meglehetősen kimódolt is. A főhős,
Karbot a háborús nemzedék tagja, végig-
harcolta a háború minden szakaszát, utána
mezőgazdasági akadémiát végzett, és egy
gróf hajdani birtokán, ahol az apja csak
kocsis volt, az ország legjobb méntelepét
hozza létre. Ezt a telepet akarja
tönkretenni egy ifjú, törtető titkár, aki a
nyugatiaknak turistaparadicsomot
rendezne be a méntelep helyén, ter-
mészetesen saját igazgatása alatt. S
ugyancsak Karbot munkájának megsem-
misítésére tör az ezeréves Lengyelország
ünnepségeire Kanadából hazalátogató
gróf, aki egyrészt hazai földben akar
nyugodni, másrészt a méntelep legjobb
lovait akarja megvásárolni. Nyilván-való a
mű parabolajellege. Különösen abban a
jelenetben, ahol Karbot ellen-állását
külön-külön sem a gróf, sem a titkár nem
tudja megtörni, ezért a két férfi együttes
erővel s a különböző alakban megjelenő
munkások segítségével a fehér lóhoz köti
ki Karbotot, és így kényszeríti a
követelések teljesítésére. A jelenet meg-
oldása szintén érezteti a lengyel rendező
szándékát. A jelenet végén ismét a kék
villogó fényt látjuk, amelyben az alakok
mozgása furcsa szaggatott hatású lesz.
Karbot elszabadul a lótól, a szereplők jól
megkoreografált mozgással a színpad
teljes területén űzik egymást, az egész
olyan, mintha groteszk haláltáncot lát-
nánk. Amikor ismét kivilágosodik a szín,
kiderül, hogy mindezt csak álmodta a
méntelep igazgatója, de mégis minden
igaz is, hiszen a titkár csakugyan turista-
központot telepíttet a méntelep területére,
és a legjobb lovakat valóban elad

ják, csak nem a grófnak, hanem egy spa-
nyol üzletembernek.

Ez csak a váza a darabnak, emellett sze-
relmi bonyodalmak, szellemjárás, az
álhazafiság kifigurázására szolgáló jelenet
és számos hasonló epizód zsúfolódik a
darabba.

Ha ezt a művet realista játéknak fogjuk
fel, akkor menthetetlenül követhetetlen
cselekményű, széteső szerkezetű,
közhelyfilozófiájú darabot kapunk. Ennek
az előadása azt a groteszk-ironikus
kettősséget kívánja meg, amit az expo-
zícióban láttunk. Ám a színészek föld-
hözragadt játéka lehetetlenné teszi az
előadás vibrálását, a reális és irreális
szféra közötti lebegését, a bizonytalan-
ságban és feszültségben tartás izgalmát. A
színészek érthetetlen módon nem éreznek
rá a darab stílusára, az alakításokban
kettősség figyelhető meg, a figurák kon-
túrjainál a rendezői akarat hatása érezhető,
ám a részletek kidolgozásában már egy
gyökeresen más ízlés és elképzelés,
jobbára minden színésznél különböző,
érvényesül.

Mivel a színészi munka olyannyira elüt a
rendezőitől, még szembeötlőbbek a
dramaturgiai fogyatékosságok. Az utolsó
jelenet fölösleges, mivel új szem-pontot
nem ad az előzőekhez, nem gazdagítja az
előadást, sőt a villódzó fényben lezajló
szaggatott tánc az egész mű tartalmát
hatásosan szolgáló lezárás len-ne, arról
nem is beszélve, hogy a komédia
alaphangjához, kettős stílusához is jobban
illő, mint a minden szálat elvarró,
túlbeszélt, a realista játékot - Pécsett
különösen - segítő, az író szövegéhez
ragaszkodó befejezés. Ha realista játékot
látunk a színpadon, akkor nem tudunk mit
kezdeni azokkal a nyelvi ellentmon-
dásokkal sem, hogy ugyanarra az italra hol
konyakot, hol vodkát mondanak, Karbot
utazásának időtartama hol öt, hol tíz nap,
lakomáról beszélnek, de csak előételt
szolgálnak fel, vagy az olyan olcsó színészi
poénokkal, hogy a munkások egyike
„anno Domini" helyett „Anna Dominit"

mond, hogy a titkárt játszó színész elsüti
az „amikor én még kissrác voltam"

slágersort, hogy a pár-száz éves családi
ékszerek helyett, a magyar korona
hazahozásának friss élményérc utalva,
bizánci koronázási ékszerekről beszélnek
és így tovább.

Ebben a megközelítésben az eredetileg
groteszk szituációban felvetett erkölcsi-
társadalmi probléma - azok, akik meghar-
coltak mindenért, megteremtették a



nemzeti gazdaságot, a felemelkedés alap-
jait, görcsösen ragaszkodnak pozíciójuk-
hoz, munkájukhoz; ugyanakkor fellép egy
készbe települő, gátlástalan fiatal réteg,
amely több-kevesebb joggal szemére veti
az idősebbeknek: "Ez nem hit-bizomány!"
- szentimentális fecsegéssé válik.

Még egyszer hangsúlyozni kell: nem
elsősorban a lengyel alkotóművészek hi-
báztathatók: mindezért!

Pericles

A Pericles című színművet az irodalom-
történészek nem sorolják Shakespeare
legjobb művei közé. Sőt, sokan még szer-
zőségét is elvitatják, mondván, ilyen át-
gondolatlan darabot Shakespeare nem
írhatott. Akár egészében, akár részben írta
Shakespeare, akár csak belejavított,
kétségtelen, hogy ma már neki tulajdo-
nítják a művet, és ezt a tizenhat év tör-
ténéseit átfogó, epikus szerkezetű dara-bot
mutatta be a kecskeméti Katona József
Színház Ruszt József rendezésében.

Ruszt szkeptikus látomássá növelte
Shakespeare színművét. Az előadás Ruszt
szerinti műfaji megjelölése: színmű két
részben, előjátékkal és utójáték nélkül.
Furcsa megjelölés, annál inkább, mivel az
előjáték nem Shakespeare munkája,
hanem Ruszt leleménye. Ez az előadás
nem szokványos Shakespeare-interpre-
tálás. Rendezői összefoglalás, összegzés
inkább, Shakespeare darabja kapcsán. S
mielőtt felszisszenne az olvasó, hogy már
megint egy megerőszakolt Shakespeare-
mű, sietek leszögezni: nem esett csorba
Shakespeare tekintélyén, sőt, a széteső
színmű a következetes dramaturgiai
elemzés és a hallatlanul pontos térkiala-
kítás jóvoltából egységbe szerveződött.

Tehát rendezői összegzés ez a produk-
ció, melyben Ruszt eddigi legjelentősebb
előadásainak elemeit integrálta, megte-
remtve egy ritkán látható szép és tiszta
többszólamúságot. Ha az ember felüle-
tesen, a darab összefüggéseitől elvonat-
koztatva nézi az előadást, hajlamos lehet
arra, hogy manírosnak minősítse, hiszen a
Stuart Mária, a Bereniké, a Troilus és
Cressida, a Hamle t , a Passio díszletelemei,
kellékei csakúgy feltűnnek, mint az
ezekben a művekben kialakított jelrend-
szerek, szereplői magatartások vagy a
Csendes Don szimultanizmusa. S ahogy a
darab sem más, mint mese felnőtteknek, az
előadás is mese vagy álom. Ebben a
színpadi mesében vagy álomban keveredik
minden, ami az elmúlt években

Ruszt színpadán megelevenedett, vadnak
tűnő, mégis logikus összefüggésrend-szert
alkotva - ahogy tulajdonképpen
Shakespeare is annyi, a többi darabjában
már megírt részletet hordott össze a
Periclesben.

A nyitott színpadon egy bonyolult
emelvény- és dobogórendszer látható. A
színpad elején ovális, alacsony dobogó,
amelyhez jobbról és balról két-két egy-
másnak ellenkező irányban emelkedő lejtő,
valamint középen, hátul egy magasabb
dobogó és emelvény illeszkedik. A színpad
középső szektora az előjáték és a darabzáró
monológ alatt hatalmas vörös drapériával
van lefedve, ez a drapéria a darab idején
háttérfüggöny. Az előadás kezdetekor
besétálnak a szereplők, először Gowert, a
mesemondót játszó Kézdy György,
katonaköpenyben, fején sál, rajta
katonasapka, lábán bakancs, egyik kezében
összecsukott rongyos esernyő, a másikban
tölcséres gramofon. Felhangzik Bach d-
moll toccáta és fúgája recsegő, sercegő
felvételen, a dallamot ágyú- és
géppuskaropogás zaja szakítja meg. A
többi szereplő is néhány évtizeddel ezelőtti
ruhában áll a színpadon, toprongyosan,
fázósan, és az eget kémleli. Néhány gyerek
szalad be, leül az ovális dobogó szélére, a
közönséget mustrálja, hátrakúszik a
középső dobogóra,

Shakespeare: Pericles (Kecskeméti Katona József Színház). Kézdy György és Farády István
( B í r ó Lá s z ló fe l v é te l e )

hogy átadja helyét Periclesnek, Farády
Istvánnak. Néhány szereplő megtöri a
tabló nyugalmát, elindul, mintegy társat
keresőn, meg-megáll más szereplők nél,
majd továbblépdel. Ezeknél az epizó-
doknál a fény vörösre vált, a Bach-zenét
Lutoslawski akkordjai szakítják meg.
Aztán ismét kivilágosodik, és sercegve
szól a Bach-zene. Majd ahogyan jöttek,
eltávoznak a szereplők, csak egy kisfiú
marad a téren és Gower. Kézdy moso-
lyogva megsimogatja a kisfiú fejét, az
ki-szalad, és elkezdődik Gower meséje.
Mire a prológust befejezi, a kisfiú helyén
ismét Pericles ül, és Kézdy az ő fejét si-
mogatja meg ugyanúgy, ahogy előbb a
kisfiúét, rájön tévedésére, és egy suta bo-
csánatkérő kézmozdulattal távozik. Ez az
előjátékkép részleteiben az előadás során
többször felbukkan, mintegy keretbe
fogva a történetet.

A darab történetét az a nagyon egy-
szerű dramaturgiai sűrítés teszi általános
érvényűvé, hogy az azonos jellegű, sze-
repű figurákat egyazon színész játssza.
Igy például a bérgyilkosokat vagy a kirá-
lyokat. Ezáltal egy mesemechanizmus
érvényesül, a jó Pericles vándorlása
során különböző, jó és gonosz és még
gonoszabb uralkodókkal találkozik,
különböző megpróbáltatások érik, de
végül minden jóra fordul. Ebben a
mesében



Periclesnek a naiv mesehőst kell képvi-
selnie. Fárady István többször bizonyí-
totta, hogy hitelesíteni tudja a tiszta és naiv
hősöket. Periclese azonban ennél a
hitelesítésnél több, sokszínűbb, pontosak a
váltásai, és különösen a lányával, Marinával
való találkozás jelenetében egy összetett
figura eltérő lelkiállapotú megszólalásait is
érezteti. Trokán Péter az egymáshoz
hasonló szerepeinek sorát gyarapítja
Helicanussal, a feddhetetlen jellemű,
becsületes, hű alattvaló figurájával.
Tartásában méltóság van, s ahogy két kezét
elhárítón felemeli minden eset-ben, ha
megtisztelő feladattal akarják megbízni,
jellemzi Helicanust. Ez az egyetlen
gesztusba sűrített egyszerűség jellemzi
Trokán színészi erejét. A különböző
uralkodókat - Antiochus, Cleon, Simonides
-, valamint a halottat is fel-támasztani
képes patikáriust, Cerimont Major Pál
játssza. Négy különböző szerep,
amelyekben sok a közös vonás is. Nem a
különböző színű köpenyek vagy az eltérő
fazonú fejfedők adják a figurák
megkülönböztethetőségét, hanem Major
Pál belső alakváltozása, apró, alig észlel-
hető gesztusai, hangsúlyai.
Ők hárman maradéktalanul megvaló-

sítják azt, amit a rendezői koncepció rájuk
ró. Úgy tudnak beleilleszkedni egy
szuverén rendezői világba, hogy közben
nem adják fel színészi egyéniségüket,
alkotótársai lesznek a rendezőnek, s a
maguk keretén belül gazdagítják azt a
képet, mely egészében a rendező víziója.
Hozzájuk tartozik még a Gowert alakító
Kézdy György. Színész számára igen-csak
hálátlan szerep, hogy időnként bejön, és
összefoglalja azt, amit láttunk, vagy látni
fogunk, esetleg azt, ami a szereplőkkel két
jelenet közben történik. Ezt úgy oldja meg
Kézdy, hogy az előadás fő-szereplője lesz,
az a kulcsfigura, aki nem-csak mint
játékmester, mesélő, álomba ringató mágus
tartja kézben a játékot, de összekötőkapocs
is a történet és korunk között. Kézdy
egyedülállóan groteszk játékmódja kiválóan
érvényesül ebben a szerepben, egyszerre
van belül a darabon és válik elidegenítő
szerepűvé. Az előadás befejező gesztusát,
utolsó üzenetét is Kézdyre bízza Ruszt.
Miután Pericles hosszú hányódás után
megtalálja feleségét is, leányát is, boldog
véget ér a darab. Ismét bevonulnak a
szereplők, és utolsónak bejön
elmaradhatatlan gramofonjával Gower is.
A Bach-muzsika most már sercegés nélkül
szól. Kézdy elmond-ja Gower utolsó
monológját, összefoglal-ja az erkölcsi
tanulságot.

„Láttátok: Antiochus s lánya hűn
Példázta: méltó bért kap szörnyű bűn,
Pericles, a királyné s lányuk azt,
Hogy bár kegyetlen sorsuk kínt fakaszt,
Erényök vészben meg nem inog soha, Ég
védi, s díjuk aranykorona.
S láttátok Helicanust, ő a jó,
Igaz és hűséges alattvaló.
Tisztes Cerimonban látni lehet,
Mit ér a bölcsesség és a szeretet.
S gonosz Cleon és asszonya? Mihelyt A
tettnek s Periclesnek híre kelt, Házukra
a bősz nép üszköt vetett,
S a gonosz pár s háznépük ott veszett.
Az ég megverte mindkettőjüket,
Bár nem vitték véghez gaz tervüket. -"

Minden úgy történt tehát, ahogy a me-
sében, a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig
büntetését. Ám a monológ a következők-
kel zárul: „Számítok még türelmetekre,
várom.

Éljetek boldogul, szívből kívánom."

És míg az előbbi részt mint egy kikiáltó
mondta el Kézdy, az utolsó két sorba
annyi aggodalom, félelem szorul, hogy ez
visszafelé áthangolja az egész előadást, és a
kezdőkép ismételt felbukkanásával vagy a
bordélyházban is megszólaló Bach-zenével
amúgy sem felhőtlen vég még borúsabb
lesz, mintegy jelezve: nem mindig és
mindenhol megy ez az igazság-osztás ilyen
magától értetődő mesés módon végbe.

Mégis, annyi telitalálatú megoldás,
gyönyörű kép - hogy csak a szoborrá válás
árnyképszerű jelzésére, a szimultán
megjelenések térképzésére, a színhatá-
sokra, a kivételesen jól megkomponált
világításra utaljak -, remek színészi pilla-
natok ellenére sem maradéktalanul nagy
élmény az előadás. S ennek nem első-
sorban a gyengébb írói anyag, a rendezői
összegzésből adódó déja vu érzés az oka,
hanem mindenekelőtt a kiegyenlítetlen
színészi játék, a színészi jelenlét hiánya. A
szereplők zöme teljesíti feladatát, jó
néhányan becsülettel, de itt kevés a be-
csületes helytállás. Hiányzik az a többlet,
ami a színészek alkotó hozzájárulásában,
vagy a három-négy mondatot mondó,
sokat dolgozó s a Ruszt rendezéseinél
nélkülözhetetlen emberek alázatában tes-
tesül meg. Minden egyes színész arcával,
tekintetével, testével, tartásával, külső és
belső kondíciójával van jelen az előadás-
ban. De ha az arcok kifejezéstelenek, a
szemek üresek, az eszközök külsődlegesek,
egy-egy komponens vész el a sok-sok
hatáselem szoros egységére épülő elő-

adásból. Akárcsak akkor, ha a világítás
pontatlan, ha a zene rossz ütemben szólal
meg.
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