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Az idő és az emberek

Budapesten két Shakespeare-bemutató
volt. Az egyik nem tudta elfogadni a teljes
Shakespeare-szöveget, a másik nemcsak a
szöveget fogadja el. Mert Shakespeare Téli
regéje állítólag utolsó előtti, 1610-ben írott
műve Major Tamás rendezésében jelenik
meg a Nemzeti színpadán. Az a mű,
melyet hol A vihar előjátékának tekintenek,
hol egy frivol dramaturg játszi ötletének,
hol pedig a drámai konfliktus
föloldásának. A Téli rege színpadra vitele
igen ritkán sikerül. Talán éppen a
fentebbiek miatt. Ügyesen meg szokták
ragadni a népi figurákat, mert azoknak van
színpadi íze, valahogy beállítják a népi
jeleneteket, hiszen pász-tor, meg
pásztornál király, királyfi és Perdita, aki
pásztorlány és mégsem az - ezek mind
nagyszerű mesei fogások, s a szín-padon a
mesének mindig van valami sajátos bája.
A marionettben a mese természetes.
Mármint a népmesei jelleg. A szín-padon
azonban már csak az is, hogy mese jelenik
meg, valamennyire ironikus, s nemcsak
komédiázási lehetőséget nyújt, hanem
mögötte finoman húzódhat meg valamiféle
buffó kritikája annak a nép-életnek, melyet
a mese ábrázol.

Major legfontosabb érdeme az, hogy
szakított ezzel „a mese fontos, a többi
körítés" felfogással. Itt jelenik meg először
az első felvonás igazi komplett drámája.
Ez a felvonás, illetve ez a rész
nem nagyon tudjuk, Shakespeare-nél hol
vannak a felvonásvégek - olyan dráma,
amelyet megírhatott volna egy modern író
is, hiszen semmi más, mint egy lélek-tani
törés története, ahol azonban a lélek-tani
törés a hatalommal párosul, a hatalom
pedig önmaga ellen tör.

Mert miről is van szó? Egy királyról,
aki legjobb barátjára, szinte testvérére és
addig imádott feleségére féltékenykedni
kezd, s ezáltal barátját menekülésre
kényszeríti; terhes feleségének megszü-
letett kisgyerekét „kiteszik"; az asszony
meghal, megtudván, hogy elsőszülött fia
belehalt bánatába. Csak ezek után ébred rá
a király: bizony kár volt féltékenykednie,
Apollo jóslata helyes, az ő viselkedése
pedig zsarnoki. Az egész első rész
voltaképpen egy reneszánsz rémdráma,

belső katarzissal, a szegény király őrjön-
gése, majd bűnbánata. S ezzel vége is
volna a drámának, hogyha Shakespeare
reneszánsz rémdrámát írna. Ezután kö-
vetkezik az, amiről beszéltem: a népi világ
bemutatása, pásztorral, pásztor-ünneppel,
kucséberrel és mindennel, ami ehhez kell -
s kapunk egy Shakespeare-korabeli angol
népszínművet (ennek semmi köze nincs a
XIX. századi magyarhoz). S ezt a
népszínművet osztja kétfelé az Idő,
amelynek megjelenése a színpadon
Benedek Miklós segítségével történik. S
az Idő egy pillanatra kísérteties, majd
hirtelen - s különösen utolsó mondatában
kedves, színészien bohócos lesz. Benedek
remekül érezteti azt, hogy a darab itt
fordul meg. Tudniillik ez a darab
valójában az időről szól, ami sajátos
módon mindent megfordíthat, amit az
emberek elgondoltak. Az Idő arról beszél,
hogy a hajdant és majdant keverhetem,
mert éppoly ó a friss jelen nekem, mint
nektek e regény. Egyszerű homok-óra-
fordítás, s Benedek kezében egy valóban
óriási homokóra van, s az idő megfordul.
Kifordult az idő, oh kárhozat! - kiáltott fel
Hamlet; megfordult az idő - s minden
rendbe jöhet -, kiált fel Major a Téli
regével.

Az első pillantásra azt lehetne hinni,
hogy ez az előadás azért él, mert Major
tudja azt: volt és létezett egy korszak,
amikor akadtak „koncepciós perek",
azután következett valami spontán
fejlődés, s ez a spontán fejlődés az idővel
együtt behegesztette a sebeket. Most már
egyenesben vagyunk, most már jöhet a
darab befejezése, ahol Perditáról kiderül,
hogy nem pásztorlány, ahol a pásztor és
fia, Mufurc nemesi rangot kapnak, és ahol
a rég halottnak hitt Hermione szoborból
élő lesz. Egyszóval az idő vala-hogy
rendbe hoz mindent, ha az emberek
lemondanak rögeszméikről, és csak a
legnormálisabb érzelmek vezetik őket. De
Major nem ezt akarja. Nem is ezért hozta
színre a Téli regét. Nála éppen az a
probléma, hogy ha minden rendbe jön,
akkor valóban rendbe jött-e minden?
Elsősorban tudatilag nem jött rendbe
semmi. Shakespeare zseniális dramatur-
giailag, mert kihagyja a nagy felismerési
jeleneteket - ezeket nemesurakkal me-
sélteti el, továbbá a megtérő király maga
is csodálkozik azon, hogy az idő mindent
így rendbe hozott, s úgy gondolja, az
egészet megérteni jobb lesz később. De én
azt hiszem, hogy éppen itt van a lényeg. A
rendezés alapján valami hihetetlen sokk
éri az embereket, legalább ak

kora - persze nem olyan kellemetlen -,
mintha minden tragikusra fordulna. Ho-
gyan fordult minden jóra? Mi történt
Hermionéval tizenhat évig? És hogyha
Tolsztoj nyomdokán haladnék, akkor a
Lear király-tanulmányánál sokkal több
oktalan dolgot tudnék fölsorolni a Téli
regében. Sőt, magának Leontes félté-
kenységének sincsen oka, egyszerre csak
jön. Shakespeare nem vesződik azzal,
hogy sokat magyarázzon, éppúgy nem
magyarázza meg ezt, mint azt, hogy
Romeo és Júlia miért szeretnek egymásba.

S éppen az a csodálatos Major Tamás
Téli rege-rendezésében, hogy nem akarja
agyonmagyarázni a dolgokat. A kezdet és
a végpont között van magyarázat, de
amikor valami elkezdődik, akkor egy-
szerűen elkezdődött. Dramaturgiailag
semmi értelme, s különösen Shakespeare
dramaturgiájában nincs, hosszas magya-
rázatokba kezdeni. Mert Shakespeare-nek
az az egyik lényeges vonása, hogy nála
minden árnyalt, ami nem természetes
kiindulópont. Ami gondolatilag fontos. A
kiindulópontok viszont árnyalatlanok.
Mindenki úgy viselkedik, ahogyan az
adott kiindulópont után viselkedni lehet.
Az öreg pásztor fiával, Mufurccal együtt
örül a megtalált kincsnek, s
természetesnek tartja, hogy a kincset
nevelési költségként kapja, tehát elviszi
és felneveli a gyereket. Mikor az Idő be-
jelenti, hogy Florizel beleszeretett Perdi-
tába, ez éppen elég, a további kérdések
már az apa és a gyerek konfliktusából
származnak: az apa meg akarja akadá-
lyozni a pásztorlánnyal való egybekelést.
S Perdita, aki utódja Júliának s elődje
Mirandának, olyan naiv és olyan primi-
tíven tiszta, mint azok. Neki nincs is más
feladata, mint hogy ilyen naiv és ilyen
tiszta legyen. Örüljön annak, hogy szereti
Florizelt, bánkódjék a konfliktuson, majd
ismét csodálkozó szemekkel nézze,
miképpen egyenlítődik ki minden.

De éppen a kiegyenlítődés mint em-
lítettük, nem az. Az emberek természe-
tesen a maguk sorsát intézik. De az ő
sorsuk mégis történelmileg intéztetik. S
akkor, midőn abszolút biztosak abban,
hogy mi lesz terveik, céljaik kimenetele,
állandóan csalódnak. Amint Leontes
biztos benne, hogy igaza van féltékeny-
ségében, úgy Polixenes is biztos abban,
elválaszthatja Florizelt és Perditát. De
minden másképp történik, mint ahogy
kitervezték. A jó véget az idő hozza létre,
amint hogy a rossz kezdetet is az idő te-
remtette meg. A darab elején mindenki
rosszkor érkezik, a darab végén min-



denki éppen idejében. A történelem, az
idő nem Kronosz immár, mint a görög
mitológiában, mely megeszi saját gyer-
mekeit. Itt új idő van, s ez az idő hoI
előrelendíti, hol pedig hátráltatja a fejlő-
dést. Az idő tehát furcsa játékos - nincs
előjele. S előjel nélküliségében tréfálja
meg az embereket, akik mindent a maguk
cselekedeteire vezetnének vissza, holott a
cselekedetek csak az időben és az idővel
válnak érvényessé. Az emberek célja
megvalósul ugyan, de mindig valami
mást hoz létre, mint ami eredetileg a
tervben benne volt. Ezért válik a Téli rege

ebben a rendezésben az idő iróniájának
drámájává. Ezt maga Leontes is elismeri
utolsó szavaival, mikor azt mond-ja: azt,
hogy mi és hogyan történt, legfeljebb
sejtjük. Igazában nem értjük saját
sorsunkat sem, de ha jó, el fogjuk
fogadni, és majd utána megpróbáljuk
megérteni.

De mindez csalóka volna, ha nem
akadnának olyan emberek, akik egyszerű
és józan, közvetlen becsületességükkel, a
nil human a me alienum putóval nem vol-

nának mindig harmóniában az idővel.
Major remek érzékkel állítja középpont-
ba azt a két női szereplőt, Paulinát és
Hermionét, akik valóban nem választják
külön az időt önmaguktól, mert a fen-
tebbi tulajdonságokkal rendelkeznek.
Hermionéban ugyan különválik ez, de
csupán Leontes miatt, Paulina azonban
végig az idő gyermeke. S ehhez a beállí-
táshoz fűződik az előadás két kimagas-
lóan legjobb alakítása is. Máthé Erzsi
Paulinája szinte az egész színpadon ural-
kodik, amikor jelen van. Végig határo-
zott és egy-egy mondatával finoman ön-
ironikus és szatirikus. Ő az, aki helyre-
tolja a kimozdult időt, elméletileg is és
gyakorlatilag is. A végén, mikor Camillo
felesége lesz, mégpedig Leontes kegyé-
ből - enyhén komikus módon - már csak
befejeződik története. Camillo azonban
Paulina igazi párja; mindkét király mel-
lett Csurka László játssza finoman, oko-
san, sőt néha önmaga számára kissé hun-
cutul, s épp ezért bölcsen. De a másik
nagy alakítás mégiscsak Törőcsik Marié.
Döbbenetesen hűen, szinte leképezve da-

rabbeli férje, Cserhalmi György játékát,
indítja a darabot, majd a hamis vád telje-
sen felháborítja. Ekkor azonban egy pil-
lanatra sem hisztérikusan tiltakozik, ha-
nem valami mély csodálkozás ömlik el
rajta, és tökéletesen meg tudja tartani
személyiségét. Szoborként, majd élő
szoborként nagyon finoman tér vissza az
életbe, és válik most már ismét nemcsak
önmaga, hanem az idő nyílt bizalmasává.
Emellett ez a törékeny alkatú nő éppen
törékenységéből tudja azt a hihetetlen
keménységet és erőt meríteni, amit a
színpadon megteremt. Nagyon közvet-
lenül - helyesen - köti össze régebbi
szerepének, Cordeliának néhány vonását
Hermionéval. Tudniillik Cordeliával is az
idő gyermeke jelent meg, s most ez talán
még színesebben tér vissza. Igen sok jó
alakítást láttunk, mint amilyen Cserhalmi
Györgyé, aki különösen bűn-bánó,
megtört voltában tetszett, vagy Kállai
Ferencé, öreg pásztorként a népi
okosságot és az ugyancsak népi, elmara-
dott butaságot mutatta meg érdekesen.

Major kitűnő koncepciójának teljes
végigvitelét néhány színészi egyenetlen-
ség akadályozta. A főszereplők mellett,
akik közé Szacsvay László lírai és he-
lyenként gondolati Florizeljét, valamint
Udvaros Dorottya nagyon kedves és
komikusan naiv arccal végigjátszott Per-
ditáját is számítom, a mellékszereplők
sokkal egyenetlenebb teljesítményt nyúj-
tottak. Ezúttal például Szilágyi Tibor, aki
a Különcben kiemelkedően játszott, sokkal
halványabb volt, alakjának nem volt meg
a tőle megszokott karakteres jellege.
Másutt is fel-feltűnt, hogy a szak-mát
éppen csak tanuló, tehetséges emberek
vállalták a szerepeket. Kivétel azonban
Őze Lajos kucsébere. Ő az, aki valami
kétségbeesett görcsösséggel próbálja -
éppen a tisztességtelenség időnkénti
igénybevételével - vállára venni az időt.
Az idő azonban állandóan nehéz neki.
Folyton úgy véli, mindenkit be-csapott, s
folyton kiderül, hogy önmagát csapta be.
Őze alakítását méltán számít-hatjuk az
előadás legkomolyabb élményei közé.

Az idő elköszönt - látszólag akkor,
mikor jó dramaturgként áthidalta a tizen-
hat évet. Az előadás tanulsága azonban az,
hogy az idő nem köszönt el. Jó sorsban,
rossz sorsban sokszor vagyunk úgy vele:
képtelenek vagyunk rekonstruálni
mindazt, ami történt. Mindig meg fogjuk
próbálni, de ez csak akkor sikerül, ha az
idő cselekedeteinkben él.
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