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Az emberek halnak,
a mese él

A Shakespeare-kritika és a Téli rege

Sokan mondják, hogy irodalomtörténé-
szek, filológusok tudományos Shakes-
peare-kritikája és a színpadi rendezők
Shakespeare-je két külön világ. De igaz
az ellenkezője is, mert Shakespeare-kri-
tika és színpadi előadás egymást tagadva
vagy elfogadva mégis mindenkor ösz-
tönzést nyertek egymásból, és végső so-
ron közösen alakították ki egy-egy kor-
szak vagy nemzet jellegzetes Shakes-
peare-képét.

Ha a Shakespeare-kritika végeláthatatlan
tengeréből kiemelünk két jellegzetes
irányvonalat, azt a korábbit, amelyik
határozott princípiumok alapján álló
normatív ítélkezéssel közelítette meg
Shakespeare művészetét, és az újabban
kialakultat, amelyik tájékozódó, kutató
szándékkal, eddig ismeretlen rejtett igaz-
ságok felfedezésének reményével köze-
ledik az életműhöz, szembetűnő a Téli rege
rendkívül ellentétes megítélése. A
normatív ítélkezésben ugyancsak mostoha
sorsra jutott; akár Gyulai Pálnak a drámai
műfajok tisztaságát számon kérő, tragédia
és komédia keveredését hibáztató ítéletére,
akár pedig a korai, egyoldalú marxista
kritikának a mű „eszmei
kompromisszumát" kifogásoló meg-haladt
vélekedésére gondolunk. A fel-szín
mögötti mélységekben búvárkodó
irányzatok egyike-másika viszont mito-
logikus motívumokat (Déméter-mítosz),
vagy a keresztény hitvilág (feltámadás)
szimbólumait látta a talányosan csillogó
mese szövedékében. Egy modern törté-
nelmi megközelítés pedig (Charles Barber)
elég meggyőzően a kor társadalmi
harcaiban való állásfoglalást, az udvar és a
falu egyesülése folytán újjászülető Anglia
ábrándját látja benne. A színmű ilyen
felfogása egyébként összeegyeztethető a
szovjet kritika Shakespeare népiségét
hangsúlyozó alapállásával, amely felfigyelt
Shakespeare népmesei, balladai témáira,
újabb kutatásokkal alátámasztva, hogy
egész műve ezer szállal kapcsolódik a
folklór világához. Hasonló irányúak voltak
Greguss Ágost. Shakespeare népmesei
kapcsolatait elemző kuta-

tásai is, míg Puskin csodálatos intuícióval
utalt Shakespeare dramaturgiájának a népi
költészetből táplálkozó törvényeire,
amivel egyben perdöntő választ is adott a
Téli regében merev drámai törvényeket
hiányoló felfogásnak. Ehhez a műhöz
ugyanis valóban a folklór alkotásmód-
szere adja meg a legbiztosabb kulcsot.

A Téli rege és a mai színpad

De ugyanígy látja a modern színpadi
rendezés is. Hermione „feltámadását" nem
elemezni, hanem színpadon előadni kell,
és a közönség vele megy a mesével,
mondja a kortárs színművészet nagy
mestere, Peter Brook. A racionális bon-
colgatás rostáján kieső mesei lebegés a
színpadon szuggesztív erővé válik. Ér-
dekes egyébként, hogy ez a mű, úgy lát-
szik, éppen mesei jellegénél fogva ez idáig
elég szívósan ellenállt az újszerű
elidegenítések kel, idézőjelek kel kísérle-
tező rendezői próbálkozásoknak. (Mi-
közben más Shakespeare-színművek, mint
például a Szeget szeggel vagy a Troilus és
Cressida esetében nem okozott nehézséget
az ilyenfajta, akár egzisztencia-lista,
borúlátó, akár parodisztikus meg-
közelítés.) Ez az oka annak, hogy bizonyos
hiányérzetet keltett - az újdonság varázsa
ellenére is - a Téli regének akár „pop"

változatban (Cambridge 1966), akár Hair-
és űrkorszakot idéző stílusban (Stratford
1969, rendező Trevor Nunn), vagy éppen
idehaza Zsámbéki Gábornak (Kecskemét
1976) kissé hitetlenkedően modernizáló
előadása. De még olyan költői légkörű
változtatás is, mint a lengyel Krystyna
Skuszanka rendezése (1975), amelyben a
feltámadást „tovább-csavarva" mindenki (a
királyfi is) feltámad, mindenki
megfiatalodik, a homok-óra visszafordul,
és minden kezdődik elölről az idő
véghetetlen körforgásában: a „senki sem
tanul semmit, minden mindig elölről
kezdődik" pesszimista filozófia gondolata
is ellentmond a shakespeare-i mese
intencióinak. Az idő a színműben ugyanis
cselekvő emberi akarattal szövetkező
pozitív hatóerő. A Téli rege forrását alkotó
történet címe: Pandosto or the Triumphe of
Time, vagyis A z idő diadala. Az idő
elrendező erejének gondolatát Shakespeare
az emberi változó képesség, fejlődés
reményévé széle-sítette ki, miközben
egyértelműen a pozitív végkifejlet, a mesei
feloldás irányában módosította az eredeti
történetet. Greene Pandosto című
pásztordrámájában a királynő meghal, és
halott is marad. A király beleszeret a
visszatért és fel

nem ismert leányába, majd pedig a felis-
merés után, még mielőtt az incestus meg-
történne, váratlanul öngyilkos lesz.

A Téli rege és a népköltészet

Érdekes megfigyelni, hogy Shakespeare
ebben az ismert mesei és balladai témák-
ból alkotott művében a tragikus végki-
fejletű balladai motívumokat következe-
tesen a szerencsés kimenetelű mesei fel-
oldás változata felé módosítja. (A folklór-
ban is egyébként közismert jelenség egy-
azon témának kétféle, tragikus balladai és
feloldó mesei változatának szimultán
egymás mellett élése.)

Jellemző példa a Téli rege alapmotívuma.
A házasságtöréssel vádolt, ártatlanul
megrágalmazott állapotos asszony
története mint tragikus végű középkori
eredetű balladai téma, számos változatban
ismeretes az európai kontinensen. Katona
Imre (A Magyar Népköltészet 1969, kézirat)
megemlít egy Marianson gyűrűi című
francia középkori eredetű változatot,
amelyben az asszonyt férje előtt hírbe
hozzák, a férj halálosan megsebzi
feleségét, megöli gyermeküket, és mire az
asszony ártatlansága kitudódik, késő már a
férj bánata:

Marianson, szép hitvesem,
Ó bocsáss, bocsáss meg nekem! -
A magam halálát igen,
Kis gyermekünkét sohasem.

A balladai konfliktus feloldása tömören
jellemzi, mit tartott a közfelfogás
igazságosnak. Gyermeke elpusztítását anya
sohasem bocsáthatja meg. Erre az igazságra
épül a Shakespeare-színmű fel-oldása is.
Hermione tizenhat évig férje közvetlen
közelében, templomban rejtőzve hagyja
sírja mellett bűnbánatban zokogni, sorvadni
Leontest, várva az orákulum beteljesedését,
és csak ennek „megtaláltuk Perditát"
varázsigéje támad fel megbocsátóan.
Balladai morál és a dráma mesei feloldása
összecseng. Shakespeare korában az általa
feldolgozott témák nyilván közismertek
lehettek, és velük együtt a színjátékba a
forrástól eltérő pozitív kibontakozást célzó,
be-épített népmesei szerkezeti elemek is. A
cselekményben a gonosz indulatokkal
szemben fellépő pozitív erők, Paulina, vagy
a rossz parancsot végre nem hajtó Camillo
alakjai is szervesen illeszkednek a mesei-
mondai motívumok körébe. A családi
viszály miatt kitett és pásztorok (halászok,
parasztok) által felnevelt királyi gyermek a
nemzetközi folklór-



kincsben ugyanúgy ismert mesetéma
(Aarne-Thomson), mint a hozzá kapcso-
lódó „vár és kunyhó" a szerelmi mesal-
liance, a folklórban rendszerint tragikus
kimenetelű nemzetközi balladatéma (Ká-
dár Kata).

Shakespeare is érzékelteti a tragikus
végkifejlet lehetőségét, lásd Polixenes
király halálos fenyegetéseit:

... de ha kalyibád
Csak egyszer is előtte megnyitod
És két karod abroncsa fogja testét
Oly durva halált szabok rád amily
Törékeny vagy magad. (IV. 4.)

(Mészöly Dezső ford.)

de végül is kalandos bonyolítással, ön-
magán élcelődve is („ez is valóságos daj-
kamese") pozitívan, meseszerűen oldja fel
a konfliktust. Az író úgy tesz, akár

a népi mesemondó, aki mondja is a me-
sét, meg kívül is helyezkedik rajta: „aki
nem hiszi, járjon utána".

A Téli regében tehát a saját éltető köze-
ge, a folklór felől megközelítve önmagá-
tól szertefoszlik a vissza-visszatérő vád,
végképp eltűnik mindenfajta feltételezett
műfaji-tartalmi törés a három kép, a tra-
gikus, komikus és feloldó befejező rész
között. Saját törvényei szerint felépült
harmonikus egységet alkot a mű.

Az előadás
Major Tamás bízott a műben, vállalta a
mesét. A pusztító pokol és a felemelő em-
berség, a rettegés borzalma és a draszti-
kus komikum, a trivialitás és a lehelet-
finom poézis gazdag shakespeare-i világá-
ból bontja ki az előadás alapgondolatát: a
fenevad az emberben lakozik, az ellene

feszülő emberi akarat, humánum és szép-
ség, a mindent elrendező Idővel talán
mégiscsak felülkerekedik; az Idő Homok-
órája fel is old meg nem is, a megtörténtet
kitörölni nem tudja .. .

Major Tamás Téli regéje 1978 januárjá-
ban Magyarországon szólal meg. Stratford
messze van . . . a pesti nézőnek azonban
korszerűsítő fogások nélkül is köze lehet
egy téveszmékből táplálkozó koncepciós
per rombolásaihoz. Ez a néző így is
elhiszi, hogy Leontes királynak Othellónál
is félelmetesebb - mert külső ok nélkül,
belülről született - tombolását nem fékezi
meg az óvatos hunyászkodó meggyőzés,
egyedül az ugyanolyan hő-fokon i z zó

igazság dühe (Paulina) tud egyenrangú
félként harcolni vele. Az Idő nagy
Homokórája majd őt igazolja tizenhat év
múlva. De addig elpusztult a fiatal herceg
(Mamillius, a csírázó jövő), fene-vad
martaléka lett a harcos Paulina élet-társa, a
gonosz parancsot (a csecsemő pusztába
kitételét) jajgatva végrehajtó bűnrészes
Antigonus, ráncos arcúvá vált a hajdan
virulóan boldog ifjú asszony, Hermione
királyné, és vele találkozik az önvádba
belerokkant, megőszült Leontes.

Major Tamás tíz évvel ezelőtti, 1968-as
nagy hatású kolozsvári rendezésében még
bizonyos „áthallásokkal" dolgozott
(mikrofonos hangerősítésre emlékeztető
díszlet a bírósági tárgyalásnál stb.). Ma
már ettől is eltekintett.

Ebben a rendezésben világos koncep-
cióbeli egységbe kerül az első és második
rész: a nép ereje segít helyrehozni a „ki-
zökkent időt". Leontes király szicíliai
udvarának, a „rettegés birodalmának"

képét nem idilli pásztorjáték, hanem a
napfényes Bohémia birkanyíróünnepsé-
gének realisztikus képe, a népszokás me-
leg ragyogása, vásári harsánysággal ve-
gyes életerős humora váltja fel. Ezt zárja
le a harmadik rész, a Szobor „feltámadása"

körül összpontosuló öröm és fájdalom,
kétkedés és remény között lebegő,
rezignáltan mosolyos feloldó befejezése.
Az erős rendezői irányításnak a színészi
játékban mutatkozó nagy szint-
különbségek ellenére is sikerült az elő-
adásban érvényre juttatnia alapvető fel-
fogását.

Míg az első részben meggyőző színészi
alakítások, élükön az érdekes, jelentős
Törőcsik Mari (Hermione) és Cserhalmi
György (Leontes), valamint a hozzájuk
társuló kitűnő Máthé Erzsi (Paulina) és a
többi szereplő Csurka László (Camillo), az
Antigonus szerepébe beugró Major

Leontes (Cserhalmi György) és Hermione (Törőcsik Mari) jelenete Shakespeare drámájában
(Iklády László felvételei)



Tamás, az ezúttal ugyan sablonosabb
Szilágyi Tibor (Polixenes) kiegyensúlyo-
zott összjátékát élvezhettük, addig a má-
sodik részben két kimagasló alakítás,
Kállai Ferencé (Öreg juhász) és Őze
Lajosé (Autolycos), valamint a fiatal szí-
nészek, Udvaros Dorottya (Perdita),
Szacsvay László (Florizel) és Tomanek
Gábor (Mufurc) játéka között fennálló
szintkülönbséggel érezhetően megbillen az
egyensúly. A jövőt, a tisztább, emberi
kapcsolatot jelképező fiatal szerelmespár
és a humort, a népi életerőt képviselő
társaik halványabb alakításával némileg
gyengül a pásztorképnek a nézőre gya-
korolt szuggesztív hatása. Pedig ahogy a
mű szorongatóan tragikus mozzanatainak
megvan itt és ma a sajátos visszhangja,
ugyanúgy a népszokás melengető
közössége napjainkban az elmagányoso-
dásból való menekülés, az elveszett
„Árkádia" utáni nosztalgiák idején talán
sokkalta intenzívebb vonzerőt gyakorol,
mint Shakespeare korában.

Népi alakok

Az elnagyoltabb alakítások, úgy látszik,
egyben Shakespeare népi alakjainak álta-
lánosabb problematikáját is érintik.

A Shakespeare-kritikában és a színpadi
hagyományban is sokszor felbukkant a
múltban a primitív, de sokrétűen értel-
mezhető népi alakoknak egysíkúan
bohózatos, szinte clownszerű felfogása.
Igy a Téli rege szövegében is lépten-nyo-
mon elhangzik a népnek „együgyű tahó,
ütődött vakond" stb. jelzőkkel való em-
legetése, és mivel csakugyan nyersek,
vaskosak, komikusak is a szerepek,
könnyen a jól bevált hatásos színpadi
sablon, az olcsóbb nevettetés felé csúszhat
a színészi játék is. Talán ezért kell itt
különösen résen lenniük a darabot
újszerűen olvasó művészeknek. Nem vitás,
hogy egy Kállai formátumú művész és
úgy-szólván egy élet színészi tapasztalata
szükségeltetik ahhoz, hogy az Öreg juhász
külső bumfordisága mögött meg-csillanjon
Hemingway Öreg halászának
monumentalitása is. Lenyűgöző az első
belépés, a viharjelenetben megjelenő
kontraszthatás: a tomboló természetben
elveszett udvaronc Antigonus és a pusz-
tasághoz szokott természeti ember, az
„ítéletidőben" groteszk morgolódással
„bürgéit" kereső Öreg juhász ellentéte.
Kállai a megtestesült biztonság, az élet-
ben való - apáról fiúra szálló - eligazodás,
ember és környezet teljes harmóniája.
Halál és születés, az élet folytonosságának
egyszerű elfogadása. „Most fo-

hászkodj nagyot, mert amíg a te embereid
kimentek az árnyékvilágba, itt egy em-
berfia napvilágra került." Csak a számára
idegen környezetben, újnemes par-
venüként válik valóban szánalmasan
groteszk, elbizonytalanodott „sült pa-
raszttá". Ennek az embertípusnak fiata-
labb, tapasztalatlanabb párját kellett a
fiában, Mufurcban Tomanek Gábornak
megformálnia. Fel-felcsillanó tehetségével
együtt is inkább még csak az egysíkúbb
képig, a nevettetésig jutott el.

Még nehezebb, komplexebb feladat
jutott osztályrészül a pásztorként nevelt
királylányt, Perditát alakító bájos Udvaros
Dorottyának: a mű egyik vezéralakjává, a
tisztultabb erkölcsű új nemzedék jelképévé
kell válnia. A fiatal színésznő még csak
vonzó megjelenéssel és korrekt
szövegmondással tudta jelezni a szerepet.
Angliában, úgy tudjuk, egyazon jeles
színésznő, Judi Dench játszotta Hermione
és leánya, Perdita szerepét. Noha nem
kedveljük az ilyenfajta erőltetett kettőzést,
ezúttal mégis elgondolkodunk azon, hogy
Törőcsik Mari érett művészete, a boldog
csevegésből, a feldúlt élet méltóságteljes
szenvedéséig ívelő puritán szépségű
szerepépítése után, aligha tud-hat
folytatásként egyensúlyt teremteni
pályakezdő művész.

A bohémiai jelenetek légköre Őze Lajos
provokálóan nyugtalanító, sok színben
szikrázó, züllött és szórakoztató
csavargójának, Autolycusnak színre lé-
pésével forrósodik fel.

Major Tamás mai szemmel, mai szen-
vedéllyel keltette életre a téveszme és
igazság harcáról szóló mesét.

Shakespeare: Téli rege (Nemzeti Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Rendezte: Major
Tamás. Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez:
Schäffer Judit. Zeneszerző: Simon Zoltán.
Dramaturg: Bereczky Erzsébet. Segédrendező:
Thuróczy Katalin.

Szereplők: Cserhalmi György, Csurka
László, Tyll Attila, Szirmai Péter f. h.,
Versényi László, Szilágyi Tibor, Szacsvay
László, Izsóf Vilmos, Kállai Ferenc,
Tomanek Gábor f. h., Spindler Béla f. h.,
Őze Lajos, Raksányi Gellért, Gyulay
Károly, Törőcsik Mari, Udvaros Dorottya
f. h., Máthé Erzsi, Dániel Vali, Andresz
Katalin f. h., Kánya Kata, Benedek Miklós,
Szokolay Ottó, Katona János f. h., Bars
József f. h., Csere Ágnes, Károlyi Irén, Kun
Tibor, Sárvári Győző f. h., Jancsek Rudolf.

FÖLDES ANNA

A vitadráma vitája

Sánta Ferenc: Éjszaka

Hiába szerepel Sánta Ferenc majd' minden
elbeszélésének, regényének jelzői között a
drámai minősítés, kénytelenek vagyunk
elhinni, amit tíz évvel ezelőtt, legelső
drámája bemutatója előtt vallott, hogy őt
soha nem is vonzotta a színház. Sánta
büszkén mentegetőzve, tárgyilagosan
közli, hogy Az áruló színpadi változata, az
Éjszaka rendelésre íródott, de valójában
alig tekinthető új műnek: az író igyekezett
az amúgy is erősen dialogizált regény
adaptációja során megőrizni az eredeti
szöveget, s csak az elengedhetetlen
változtatásokra, rövidítésekre szorítkozva,
elkerülni mindenfajta - szerkezeti-
szemléleti - eltolódást.

Ha Sánta Ferencnek nem volt is szük-
sége a színházra, a magyar színháznak
szüksége volt Sánta Ferencre. Több no-
vellája került képernyőre, három regénye
színpadra. (A Húsz órának Győrben, az
Ötödik pecsétnek Debrecenben volt az
első bemutatója.) Ezek az adaptációk
azonban, sajnos, valóban megmaradtak a
regénydramatizálások szintjén, egye-lőre
nem született belőlük önálló szín-padi
életre képes, érdemes alkotás.

A legelső Sánta-dráma, az 1968-as
Éjszaka színpadi története is meglehető-
sen rövid. A Katona József színházi be-
mutató nagyobb vitát kavart, mint
amekkora sikert aratott. Ezt követően két
vidéki városban játszották - Fényes Márta
rendezésében -, de Debrecenben (1968) és
Pécsett (1972) is csak a felol-
vasószínpadok nyilvánvalóan szűkebb,
értelmiségi, ifjúsági nézőközönsége szá-
mára. A rendező a második bemutató előtt
meg is indokolta, hogy ez a darab oly
mértékben gondolati, és annyira nélkülözi
a külső cselekményt, hogy szinte
kiköveteli a felolvasó jelleget. A díszlet és
jelmez nélküli, csak mozgásokkal
színszerűvé tett pécsi előadás óta az
Éjszaka nem került színpadra, feledésre
vagy feltámasztásra ítélve porosodott a
Rivalda 1967-68-as kötetében.

Hogy a két sors közül melyiket érdemli
a dráma - a feledést vagy a feltámasztást -,
nem érzem kétségesnek. Kérdés csak az,
hogy az érdemes művek felújítása minden
esetben feltámasztásnak


