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Kellemes
kegyetlenségek
Shakespeare: Minden jó, ha vége jó a
Vígszínházban

Horesnyi László a Kettős helyszín együgyü Mihalikja (Madách Színház)

delláné alakjában, aki a többiek szürkeségével szemben valamiféle harsány zajosság színpadi sikerét véli fölfedezni. Bármennyire is mulatságos, e másik végletben túlkarikírozza szerepét.
Körmendi János játssza Kreisz Árpádot, a mozdonyvezetőt. Ellenállhatatlanul
komédiázik, és miközben őt figyeljük,
egyre-másra az az érzésünk, tulajdonképpen a Vidám Színpadon ülünk,
egy jól sikerült tréfa pereg előttünk. De
hát akármilyen sziporkázó magánszámot
ad is elő, az mégis csak szólózás marad, s
nem válik drámai karakterszereppé.
A Kettős helyszín színpadán Horesnyi
László az egyetlen, aki megpróbálja komolyan venni szerepét, s Mihalik figurájából embert teremt. Őszinte, egyszerű
hangjával a megíratlan szövegből is építkező jellemábrázolással emberi sorsot
sejtet. Valóságos tragédiát, amelyet már
érdemes színpadra vinni, de amelyhez valóságos szituáció, írói és rendezői fegyelem is kellett volna.

A magán számokra hulló, koncepciótlan, már-már bohóctréfába hajló előadás
tehát annak a következménye, hogy a
rendező ennyire szabadjára engedte színészeit. S a hatás? Az sem szívet derítő.
Szórakozást, tréfát, kacagást, sikert ígér a
Kettős helyszín előadása a közönségnek.
De ki tudja, nem lenne-e jobb, ha ezt a
fajta kellemes szórakozást nem a Madách
Színházban, és nem épp egy belső
komolyságra hivatott s annak látszatában
tetszelgő dráma előadásában kellene
keresni.
Polgár András: Kettős helyszín (Madách
Színház)
Rendező: Szirtes Tamás. Díszlet: Götz
Béla. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet.
Szereplők: Székhelyi József, Bencze Ferenc, Sunyovszky Szilvia, Gáti Oszkár,

Horesnyi László, Bodor Tibor, Némethy
Ferenc, Körmendi János, Tímár Béla,
Káldi Nóra, Bencze Ilona, Lőte Attila,
Cs. Németh Lajos, Szénási Ernő, Csűrös
Karola, Lontay Margit, Hűvösvölgyi Ildikó,
Menszátor Magdolna, Vándor József.

Legszívesebben egy régi pop-dal címével
faggatnám ezt a jó produkciót: „What's the
name of the game?" Ami bele is illene még
a Vígszínházban látható Valló-rendezés
játékrendjébe, hiszen Darvas Iván is akkor
kapja egyik nyíltszíni tapsát, mi-kor
magyarból shakespeare-i angolra váltva
próbálja meggyőzni Bertramot a házasodás kötelességéről. Persze, a fenti dalcím nem shakespeare-i - de Valló Péter
rendezése sem követi a hagyományos
Shakespeare-képet, és így minden rendben is lehetne. Mert ezt az átköltést a
klasszikus játék nemcsak megengedi, hanem el is várja, az előadás élvezhetőségét
pedig épp ez a szövegre épített, gondosan
kidolgozott játékosság teremti meg. S
ennek a játéknak nem az a címe, hogy
minden jó, ha a vége jó...
Teljes joggal. Mert Shakespeare valóban
ironikusan biggyesztette vígjátéka élére
ezt a közmondást: keserű ez a történet,
mint oly sokszor az érett költő víg-játékai,
„románcai", szerelemről, házasságról,
szerencséről szóló meséi. A Minden jó...
pedig szinte élvezi e keserűség, leleplező
indulat
elrejtését,
az
olvasó-néző
csőbehúzását: törje csak egy kicsit a fejét
a zárópoén után, hogy vajon tényleg olyan
felhőtlen ez a mesevilág ? Ez volt
Shakespeare nagy, tragédiával terhes
vígjátéki felfedezése: a reneszánsz boldog
életélvezetében észrevette a veszélyes
zsákutcákat. Azokat, melyekre senki sem
gondolt még, s „direktben", komor
fenséggel előadva, talán még neki sem
hitték volna el. Így épp hogy csak
felfedezték az individuális szerelem érzelmi kalandját, gazdagságát és örömeit, és ő
máris dzsungelt látott benne, melyben
nemcsak eltévedni lehet, de ahol a gyanútlan álmodozóra, az érzelmektől megrészegültekre szinte emberevő szörnyetegek lesnek. Ez a réteg talán a Szentivánéji
álomban a legsötétebb : négy ember, mintegy körhintában ülve, kergeti egymást,
mindegyik egy másik után sóhajtozik, míg
azt, aki őt imádja, kíméletlenül ellöki
magától, jóllehet az, aki felé ő fordul, őt
fogja közönyös hidegséggel kétségbe ejteni. A Szerelem-egzaltáció reneszánsz
korában csak Shakespeare látta meg, hogy
e

csodálatos szenvedély embert megemelő,
játékos
és
varázslatos
képességei
ugyanabból
a
történelmi
emberi
változásból lobbantak fel, mint amiből
tragikus
következményei
lelket
meghasonlásba kergető tulajdonságai: egy
szív csak egyetlen választottat kíván
magának (egyidejűleg ...) és ha nem
találkoznak a szenvedélyek - önmagukat
pusztítják, meg másokat. Persze: a
Szentivánéji
álom
is
játék,
sőt
hangsúlyozottan álom, a darab felszínén
láthatóak a keserű mélyrétegek. A Minden
jó, ha vége j ó még inkább ezzel a kettős
szerkezettel él: a mesebelien naiv keret, a
mulatságos körítés arra szolgál, hogy egy
„kínzókamra" szenvedélyes építgetését
mutassa be, illetve terelje el a figyelmet a megmutatott, de ki nem mondott lényegről. A szerelem itt is játék és
szórakozás - de annak, aki komolyan veszi: megalázó rabság; csodálatos álom világa, de ha valakit rabul ejt az igazi szenvedély, véráldozattal fizet érte. Mint Heléna, aki maga kovácsolja ezt a kínzókamrát, ügyesen, okosan -- vak szerelemmel készítve kelepcét egy üres, karakter nélküli férj számára, aki mellett rémség lesz
majd osztályrésze. A „vége jó" tehát nem
is ironikus - rezignált: nincs mentség,
hiszen az emberek saját maguk keresik
vesztüket. S Valló Péter ezt a kérdőjelet,
ezt a rezignált játékosságot erősítette fel
anélkül, hogy a poén előtti premisszák
játékosságából levett volna.
Valló Péter azonban tovább is megy:
épp a játék mesebeli körítését hosszabbítja
meg, ebből építi fel az előadás rend-kívül
szórakoztató, bájos-naiv közegét. S igazat
kell adnom neki: ez a történet - a késői
„románc"- darabok sorában talán a
leginkább kanavász szerű, azaz a legtöbb
játéklehetőséget engedi meg, sőt - enélkül
nem is értelmezhető. Ha nem számítjuk
Heléna
kiszolgáltatottságát
saját
érzelmeinek a darab csupán egy ügyes
férjfogási trükk. (Másodszori nekifutásra...) S hogy ezzel az üres széltolóval mire
megy, ezt a jövőből ránk vigyorgó kérdést
már a játék, a színi megjelenítés
többnyelvűsége van hivatva megjeleníteni.
A sztori kereteit - tudjuk - Boccacciótól
kölcsönözte, akinél az ilyen kelepcék arra
szolgálnak, hogy illusztrálják a szerelmi
játék kíméletlen párbaj jellegét: férfi és nő
úgy állnak szemben egymással, hogy
miközben kívánják egymást, nem is a
végső beteljesülés okozza az élvezetet,
hanem a cselek, kelepcék építése, a
hódítás trükkjeinek kikerülése, az újabb
akadályok, próbák kitalálása és kivitelezése. Ahol az nyer, aki okosabb, ügye-

sebb, tehát a meghódított kegyeire a leginkább méltó. Hogy aztán az eredmény, a
birtokbavétel milyen örömmel szolgál szinte mellékes. Shakespeare látszólag átveszi ezt a modellt, sőt még a férfi--női
párharc egyenjogúságának tézisét is. Hiszen ebben a darabban is a nő az okosabb,
itt sem a férfié a hódító szerep, a birtoklást
a nőnek kell kivívnia. De ahogyan
Boccacciónál a kaland a fontos, úgy
Shakespeare-nél csak látszatra az, nála
már a tét értéke az igazi kérdés: meg-érie? Igaz-e, hogy az akadályok, játékosan
lerakott aknák kikerülése csak a végső
b o l d o g s á g o teszi édesebbé ? S igaz-e a szerelmi egyenjogúság reneszánsz tétele, miszerint a szerelmesek között nincs társadalmi, emberi különbség? A társadalmit
ugyan felcsillantja - hisz Bertram azért
veti meg Helénát, mert nem rangos családból való -, de a hangsúlyt mégis másutt
helyezi el: Helénát épp a szerelmi
szenvedély hendikepje teszi egyenlőtlen
vívópartnerré: érzelmei elvakítják, s ezért
nem látja választottja igazi arcát.
De ezt a mélyebb réteget csak kanavászszerűen érzékelteti a darab: a női
okosságban feltűnő férfiasan elszánt jellem naivitása csak a játék felett lebegő fátum. S végül: a történetet feldúsító mellékszálak, a király és a francia udvar, s fő-

képp Parolles epizódsorozata szinte csak
sematikusan követi a vígjátékkonvenciót hogy épp e sémákat lehessen kitölteni az
értelmező játék ellenpontjaival. Azzal a
„csavarral", hogy mindez csak naiv körítés
egy emberi tragédia körül, ami viszont oly
bohókás, oly mulatságos, mint a nagy
tévedések az életben. (Ha kívülről
nézzük...) Persze: a kanavász-szerűen
felépített sztoriban is van kivétel:
Roussillon grófné sokszínűen mély alakja,
akit megoldhatatlan konfliktusba sodor ez
a bújócska. Kit szeressen inkább: fiát, akit
nyilván jól ismer gyenge oldaláról, vagy
Helénát, akivel - talán Shakespeare-nél
először - a női szolidaritás, az értéktisztelet,
talán még saját fiatal-kora tapasztalatai is
összekapcsolják.
Shakespeare tehát, mint „vígjátékaiban",
idős kora vígjátékaiban majdnem mindig
itt is talányt rejtett el, de a rejt-vény
megfejtéséhez
szerkezetileg,
dramaturgiailag is helyet hagyott: csak törje a
fejét a rendező, hogyan oldhatók meg a
kiáltó ellentmondások, a cselekményszövés bakugrásai, miképp állnak össze a
kompozíció látszólag cselekményidegen
elemei. Szinte dörzsöli a kezét az utókor
tanakodásán, hogyan fogják majd megtalálni a megfelelő kulcsot, mely a darab
egészét nyitja.

Shakespeare: Minden jó, ha vége jó (Vígszínház). Jelenet a francia király udvarában
(Tahi Tóth László, Mádi Szabó Gábor, Lukács Sándor, Darvas Iván)

A Bolond (Kern András) a mutatványos színpad középpontjában

Olykor még külön is megnehezíti a feladványt, mikor például cinikus gesztusokat kever a sztoriba-Parolles-t leleplezik,
de legádázabb ellensége, Lafeu, aki elsőként látott keresztül alávalóságán, mégis
megbocsát neki. De ugyanilyen cinikus
gesztusként értelmezhető Bertram végül
is mindenbe beleegyező zárómondata,
amiből a Nagy Boldogság, a „minden jó"
kikerekedik. De ha ez cinizmus, úgy a
bölcs gesztusával az. Annak a bölcsnek
okosságával, aki tudja, hogy bár az élet
cinkelt kártyákkal játszik az emberek
tisztességével - de az sem árt, ha a hamiskártyások kezejárásában a játékot észrevesszük.
Valló Péter rendezése tehát egyszerre
emeli ki ezt a játékos csomagolástechnikát és a csomagba rejtett keserű üzenetet.
A „csomagolástechnikára" már a díszlet
(Najmányi László munkája) és a kosztüm
uniformisa (Jánoskúti Márta tervei) is
utal: ringlispil forog - vurstliban vagyunk. (Hál' istennek nem igazán cirkuszban: az utóbbi években nagyon is elkopott ez a színház-cirkusz egyenlet.) S a
vurstliban ugyebár mindent túlszíneznek.
Úgy itt is. A király beteg - Heléna
meggyógyítja. A szín modern műtővé
változik, s Kútvölgyi Erzsébet színészi
gumikesztyűt húz, igazi fogókkal, műszerekkel dolgozik, az operáció fájdalmas, a tét nagy - legalább annyira, mint
amennyire túlzott a hirtelen gyógyulás
„csodája" . . . A vurstliban is egymás mellett lehet a francia király udvara és Firenze, a csatamező és a szerelmi légyott.
S itt a vurstliban látható az árnyjáték, a
camera obscura is - mert Valló színpadán
a fehér, keretre feszített körvászonra tájés városképeket, csatajeleneteket vetítenek. S hogy mindenki ugyanazt a fe-

hér, a rangot alig jelző uniformist viseli,
ez is illik a késői románc-stílus idézőjeltechnikájához: nehogy véletlenül valaki
komolyan vegye a mesét, valóságnak a
történet naivitását - itt mindenki túlfehér
angyalszínt öltött. Homogén térben vagyunk tehát, de - ez már rendezői jelzés másra kell figyelnünk, nem a rang, az
öltözék, a kor, a mese a fontos. Nem a
csomagolástechnika. De hogy ez kiderüljön - ahhoz ilyen mesteri módon kell
tudni csomagolni. (Hogy e csomagolással
vannak vitáim, arról majd később.)
Valló tehát túljátszatja azt, amit Shakespeare is ironikusan kezelt : a mesebeliséget. S engem ezen belül már nem zavar,
hogy a csomagolás egyes elemeit már láttam valahol - hiszen Shakespeare is a
sztori vázát máshonnan vette... A rendező
ugyanis nemcsak vállalja a kölcsönzést,
olykor idézetként is kezeli ezeket az
elemeket:
Efrosz
Turgenyev-rendezésének körforgó-szaletlije itt körben
forgó, kifeszített vászonfalakká változva
tér vissza -, de a forgatás „idézet". A fehér színpad Brooktól való, de vajon nem a
Szentivánéji álom egyik problémaváltozatát
akarja láttatni ez a produkció is? S különben is: előbb-utóbb mindenki „idéz"
egy kor színpadi nyelvújítóitól - másképp
nem terjedhetnének el az új köz-nyelvi
lehetőségek. Legfeljebb azon lehetne
vitatkozni, hol funkciótlan egy-egy
idézet, hol fogja el az embert az az érzés,
hogy a rendező szinte dicsekszik, én még
ezt is tudom, kérem szépen. . . Í g y például a színpadra állított fejgépek tologatása,
a velük való játék a Bűn és bűnhődésből
került át ide - s nem biztos, hogy itt is
képes játszani...)
De mi van a csomagban? Még egy-szer:
What's the name of the game ? Elő-

szőr is: kellemes játék van benne. Darvas
Ivánt, a francia királyt „sötét gyanú
kínozza" - ezért a színpad elsötétül, mindenki mozdulatlanná válik - ki merne
lámpát gyújtani, ha a királyt sötét gyanú
gyötri. Bertram hetvenkedése következtében kénytelen átmenni az ellenség táborába. Éjjel van - de ezt onnan tudjuk, hogy
néhány méterrel magasabban, mint-egy a
fákon lógva Kern András (Lavache, a
bolond) huhog néhányszor, s Bertram, aki
számolja - mert az ő füle kakkukos órát
hall - be is jelenti: tíz felé jár az idő.
Roussillon grófné elereszti „kisfiát" a
messzi francia földre, s mint jó anya,
nemcsak áldását adja rá (azaz: kezébe
néhány aranyat), hanem nyakára meleg
sálat teker, fejére meleg hálósipkát húz:
mit meg nem tesz egy anya gyermekéér t... Am ez a kis minigroteszk nemcsak
a „szerető anya" közhelyét karikírozza,
hanem e kényeztetéstől karaktervesztett
Bertramot is jellemzi. Léhaságának, ürességének egyik motívuma, hogy vattában
nevelték, az életnek csak napos oldalát
élvezte gyerekkorától - miért lenne egyéniségében kevesebb emberi tartalom ?
Valló legtöbb játékos ötlete, a színi
anyagot dúsító gagje így a belső
tartalomra, sőt a szövegre támaszkodik.
Nem kívülről akasztja rá a darabra
díszítőelemként. (A legtöbb ötlet ilyen mert néha a gag-show túlfut lehetőségein
és feleslegesnek tűnik. A király például
úgy fogadja Bertramot, hogy az érkező
lovag hátára ül, és így, ebben a
mindkettőjüknek
kényelmet-len
tornamutatványban diskurálnak. Ez is gag
- csak nincs funkciója. Viszont, mikor
Kern András Bolondja az általa oly
mélyen utált Parolles levelét obszcén
gesztussal toalettpapírnak használja, a néző nevet, s közben ezt is csak színpadra
ötlött trükknek veszi - csakhogy a jelenetet követő dialógból kiderül, hogy a Bolond azért nem akarja átvenni a levelet,
mert az „Fortuna árnyékszékéből" való ...
Játékos és komoly irónia a már említett
fehér térelválasztó vásznakkal beállított
trükk is: egy cippzár segítségével mindig
megjelenik egy fej, egy fül, egy figyelő
szempár azokban a jelenetekben, mikor
valaki kettesben akar maradni bizalmasával, amikor titkokról esik szó, és
mikor a bizalmasok úgy hiszik, magukban
vannak: itt azonban mindenkit kihallgatnak. Ez már Pest : lehet itt valami titokban? De lehet-e titok a shakespeare-i
játékban? A leskelődők kijátszásából válik
„csodává" igazán, hogy Heléna cselfogását senki sem tudja kifürkészni, hogy az
elcserélt nászágy a hencegők, pletykások

és fülbesúgó feljelentők tömegében az
utolsó percig titok maradhat. Persze: a
mesében.
Ez a szövegre épített játékos gag-show
emeli meg az előadást, túl a csak szórakoztató ötleteken. Mert érezni rajtuk, hogy
csak előkészítenek valami mélyebb poént amit viszont nem mondanak ki, de amit
könnyű kitalálni. A csomag tartalma tehát
nem merül ki a játékosságban. S ha valaki
erről elfelejtkezne, azt a Bolond
hangsúlyozott szerepeltetése, a láthatatlan
vurlicer - és dal - sokszoros átvonulása
figyelmezteti: tessék csak várni, mind-járt
nem tetszik majd olyan nagyon nevetni...
A Bolond ilyen játékmesteri funkciója
Valló ügyes találmánya: ezt a parádét
Lavache-Kern vezényli. Bohócként indul - nagydobbal, obszcén gesztusokkal
ő is szeretne feleséget, de legalább egy
nőt kapni, alig tudja magát visszatartani a
nemi erőszaktól. S innen, erről a groteszk
dobbantásból emelkedik a keserű bölcs
szintjére. Ez utóbbihoz kevés szövege van,
de ami hiányzik, azt Kern zseniális játéka
pótolja: esetlen kéztartása, talányosan
komoly arca, rezignáltan „ejtett" humora.
De játékának ez csak a külső rétege. A
shakespeare-i bolondok bölcsességét a
rendezés és Kern András megtoldja a rezonőr tanácstalanságával. (Ami
már önmagában abszurd ötlet: van-e tanácstalan rezonőr? Ő - ilyen.) Ismeri a
világ keserű igazságait, a csalóka látszatok
kiábrándító lényegét - de senki játékát nem
rontja el. Különben is, hiába segítene senki sem hinne neki. Helénát még utolsó
percben is hívja - némajátékkal -,
meneküljenek. O is jól járna, a lány is.. .
Persze: hiába. A mai bölcs is ilyen szerepre van kárhoztatva: hiába tudja a jövőt,
az emberek csak a szép hazugságoknak
hisznek. Csakhogy Kern Bolondja még a
jövőt sem tudja pontosan, csak van egy
olyan érzése, hogy jó játékoknak általában
rossz vége szokott lenni, akkor is, ha
mindenki úgy látja, beköszöntött a happy
end. Valló tehát előretolja ezt a figurát,
kiemeli a shakespeare-i felállásból,
nagyobb hangsúlyt ad gesz-tusainak,
játékmesteri funkcióval ruházza fel - de
van egy olyan érzésem, hogy e nélkül a
„túlzás" nélkül nem szólalna meg a darab
ellentmondásait gordiuszi csomóként
átvágó alapgondolat: az élet happy endjei
általában csalódást takarnak.
Ez tehát a játék „neve", mondanivaló-ja:
a shakespeare-i cím kifordítása. Attól,
hogy a végkifejlet - némi erőszakkal -

,.Gőzfürdő-jelenet" (Iklády László felvételei)

mindent megold, még nem fog elsimulni
az emberi dráma. De van-e más megoldási
lehetőség? Tehet-e mást Heléna, akinek
az a peche, hogy pont ilyen krakéler ürességbe szeretett bele? Heléna rossz lóra
tett, s mivel az okossággal többnyire
együtt jár a vak következetesség is, ezt a
szerencsétlent az isten sem mentené meg
attól, hogy tönkre ne tegye magát. Mert
hajtja az az átkozott szenvedély, melyet a
reneszánsz oly felső fokon tud dicsőíteni és ami az ő esetében, íme pusztító
démonként szövi szálait: az egyetlen tisztességes, túlságosan is tökéletes emberkét kényszeríti ebbe a megalázó életfogytiglanba. Valló ebben a keserű sugallatban fedezi fel a darab dramaturgiai
ellentmondásainak kulcsát: a világ a hamis játékosoké, s bár az egyiket (Parollest) leleplezik, a többi annál nagyobb
biztonságban élhet. (Mint ahogy alteregója, Bertram is megússza ezt a kalandját, bár neki sem lesz könnyű élete de ez
már inkább egy Strindberg-darab témája
lenne.) De nemcsak a shakespeare-i rejtvényhez talál megoldást, hanem egy mai
köznyelvi torzulásunkat is megfricskázza:
mi is szeretjük bajainkat, keserű csalódásainkat - társadalmiakat is - valami szirupszerű vágyálommal leönteni: azért
nincs itt semmi baj, hiszen a vége jó...
Színpadán ezt is eljátsszák, de anélkül,
hogy kikacsintanának a firenzei meséből.
Ami nem tetszett: a technika túlpörgetése. Heléna magastrapézon függő ágyban
- melynek átlátszó műanyag matraca van lesz titkon Bertram igazi felesége, ki
tudja, miért? Amilyen szellemes a két
egyforma tüllfátyolba burkolt lány (Heléna és Diana) bújócskája -- hiszen Bertram itt választja tévedésből saját hitvesét
az alkalmi szerető helyett - olyan erőltetett, hogy ez a szembekötősdi a „tetőn"

játszódik. De nehezen barátkozom a tömegmozgatással is: ha sokan vannak a
színen, csikorog a tempó. A háborús jelenet némafilm-burleszkje jól indul, de aztán gödrökbe-egymásba botló statiszták
és színészek képzavarába fullad, amitől
csak a hulla borította csendes színpadon
lehet felismerni a szándékot, hogy ez sem
csak komikus átkötés akar lenni. Nem sok
funkciója van Kútvölgyi Erzsébet
„gerendagyakorlatának" sem. Először még
súg valamit, hiszen messzire indul, a
vállalkozás is kockázatos. (A lámpákkal
való - ugyancsak funkciótlan - játékot
már említettem.) A technika túlfeszítésébe
kicsit a diszlet hallatlan precízen konstruált
szerkezete is belesegít. Többnyire találóak megoldásai, mégis marad az emberben néhány kérdőjel, főként mikor az
egymástól távol eső - a mesében ugyan
közeli - városok egy-egy kis sátorral jelződnek, és benne majdnem egy időben indul meg a csevegés. Ezek a technikai művarázsok, csikorgó jelenetek azonban
csak azért szúrnak szemet, mert a játék
megoldott szerkezeti egésze maga hívja
fel rájuk a figyelmünket. Ezek a „bakik"
tehát a tűrési határon belül maradnak : az
összkép vonzóan friss, stílusújító rendezői munkáról árulkodik.
A színészi játékról szólva hadd kezdjem
félig megoldott feladatokkal. Lukács
Sándor a játék kulcsalakja (Bertram), neki
kellene szolgáltatnia a keserű tanulságot
előkészítő gyúanyagot -, de túl ha-mar és
könnyen adja ki aduit. Voltaképp már a
játék elején felfedi maszkját, s még csak
jelét sem látjuk annak, miért is szeretett
bele ez az okos Heléna. (Ami persze még
Shakespeare álcinikus kelepcéje is lehet.)
Nagyobb baj, hogy játéka egy-síkú
marad, nem tudja figuráját ellenpontozni.
Kútvölgyi Erzsébet átszellemülten

hozza a férfiésszel, de női lélekkel megvert Helénát. Egy baja van: nem mindig
érzékeli a körülötte levő teret. Akkor is
harsány, mikor a szcenikai környezet, a
játék logikája visszafogottabb, rejtettebb
lobogást kívánna. Nagyszerű élmény, áttörő erejű, ironikus játékív Darvas Iván
produkciója. Mesebeli király, s mégis
emberi nyűgösséggel beteg. Bábfigura, s
mégis a többszörösen idézőjelbe tett
igazságtevés pillanatában bölccsé tud
emelkedni. Hogy „játszik", alig észrevehető - s finom gesztusainak mégis elementáris komikuma van. Ruttkai Éva
(Roussillon grófné) gyermeteg anya fiával
szemben, udvari démon kastélyában - de
idézőjelbe tett méltósággal, mely mögül
mindig ki tud kacsintani. Helénával
szemben szolidáris, de az idősebb nő féltékenységét is tudja sugallni - egyszer
csak feladja a küzdelmet, és Heléna halálhírére máris túlad kedvencén. Abszurd
színházat játszik shakespeare-i eszközökkel. Mádi Szabó Gábor robusztus és
ügyetlen úr (Lafeu), a király bizalmát
azonban épp ezzel a balkezes otrombaságával nyeri meg. Tahi Tóth László viszont
csak elkezdi felépíteni a hetvenkedő
Parolles-t, aztán valahol megáll ez a munka, és a leleplezési jelenetre teljesen erejét
veszti. Az igazi nagy meglepetés Kern
András óriási szerepíve. Róla már szóltam, most csak annyit, hogy lehetőségeit,
felhalmozott képességeinek elemeit már
sokszor csodáltam - most szinte minden
változatát kiadja játéktudásának, olyan
skálán játszik és vált, amire minden pillanatban figyelni kell. Akkor is, ha - a vurlicerezéssel - ismételnie kell magát: tőle
ezt nem vesszük ismétlésnek.
Vas István fordításának szövegfejtő,
besegítő megoldásait jól használja ki ez a
kellemes előadás.
Shakespeare: Minden jó, ha vége jó (Vígszínház)
Fordította: Vas István. Rendező: Valló
Péter. A rendező munkatársa: Bőhm György.
Zene: Hidas Frigyes. Zenei munkatárs:
Komlósi Zsuzsa. Díszlet: Najmányi László
m. v. Jelmez: Jánoskúti Márta. Szcenikus:

Éberwein Róbert, Győrfy Lajos.
Szereplők: Darvas Iván, Lukács Sándor,
Mádi Szabó Gábor, Hegedűs D. Géza,
Gálffi László, Maszlay István, Gáspár
Sándor f. h., Nagy Gábor, Kern András,
Tóth Máté f. h., Ruttkai Eva, Kútvölgyi
Erzsébet, Földi Teri, Venczel Vera, Szatmári Liza, Auer Pál, Eichner András,
Földes László, Juhász Sándor, Koszó
István, Ludaics István, Márton József,
Orosz Péter, Péter János, Soós András,
Deák Éva f. h., Marton Kati f. h., Simorjai
Emese f. h., Bánfalvi Ica, Borbély Vali,
Bökönyi Laura.

NÁNAY ISTVÁN

Lengyel dráma magyar színház

A szocialista országokban időről időre
kölcsönösen nemzeti színházi és zenei
napokat rendeznek. Volt már nálunk a
szovjet, az NDK-beli, a lengyel drámának
ünnepe, s készülünk az újabb szovjet
darabok seregszemléjére. Mi a szerepük
ezeknek a reprezentatív rendezvényeknek? Csupán protokollesemények, szükséges rosszként felfogható bemutatók,
vagy van érdemi hasznuk ? Találomra kiválasztott és nagyjából egyidőben bemutatott néhány mű előadásával csupán letudják a színházak a másik nemzet irodalmával való ismerkedést, avagy tényleges
és élő kapcsolat alakulhat ki színházak és
alkotók között? Hasznosítható-e valami az
egyik nemzet színházi életében a másikéból ?
Lengyel színházi napok

Az 1978 december elejére időzített lengyel
színházi és zenei napok nem csupán
protokollesemény volt. Egyrészt túl-nőtt a
hivatalos rendezvényen, és szinte az egész
szezon a lengyel dráma jegyében zajlott,
másrészt egy többé-kevésbé tudatos
válogatás eredményeképpen az ország
színházaiban bemutatott darabok a lengyel
drámairodalomnak
mintegy
keresztmetszetét adták. No persze csak annak,
akinek módjában állt színházról színház-ra
vándorolni! A szerzők névsora imponáló:
Slowacki, Witkiewicz, Gombrowicz,
Iwaszkiewicz, Przybyszewska, Mrožek,
Róžewicz,
Abramow-Newerly,
Kruczkowski, Grochowiak, Choiński...
Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy a
lengyel darabok és a magyar színházak
találkozása nem minden esetben volt szerencsés; az előadások legtöbbje csak kis
részben éreztette meg: miért tekinthető a
lengyel drámairodalom és színházművészet Európa egyik legkiemelkedőbbjének,
miért számít a bemutatott szerzők jó néhánya Európa- és világhírű alkotónak ?
Az elmúlt hetekben, hónapokban jó
néhány lengyel darab bemutatójáról közöltünk beszámolót, kritikát. Ezúttal inkább az általánosítható tendenciákra figyelve szólunk az előadásokról, esetenként azokról is, amelyekről már írtunk.
A lengyel drámairodalom egészét te-

kintve is igen sok adóssága van a magyar
színháznak, de talán a legfájóbb a
klasszikusok teljes ismeretlensége. Jóformán lefordítva sincsenek a lengyel klaszszikus szerzők, vagy éppen most folyik
egyikük-másikuk magyarra való átültetésének kísérlete. Éppen ezért tűnt örvendetesnek, hogy Słowackinak, aki Miczkiewicz és Wyspianski mellett a nagy triász harmadik tagja, két drámája is látható.
A Mazepát lengyel vendégrendező állította
színpadra Veszprémben, a Kordiant pedig
a poznani Teatr Polski mutatta be Abramow-Newerly A z ég mélysége című
darabja mellett - pécsi vendégszereplése
alkalmából. A két előadás gyökeresen
eltérő stílusjegyeket viselt magán,
kifejezve a két rendező eltérő viszonyát a
klasszikusokhoz.
Veszprémben a Jelenia Góra-i Norwid
Színház igazgatónője, Alina Obidniak
rendezte a Mazepát. A darabnak érdekes
magyar vonatkozása van, ugyanis
Slowacki hazájától távol, száműzetésében
nem érhette meg, hogy műveit lengyelül
előadják. Az egyetlen darabja, amit még
életében előadtak, az a Mazepa volt, amelyet Pesten 1847-ben Egressy Gábor rendezésében és főszereplésével, Lendvay
Mártonnal a címszerepben mutattak be. A
veszprémiek előadása helyenként azt az
érzést keltette, mintha az egy élő múzeumban egy elképzelt Egressy-Lendvay-féle
színjátszás megidézése lenne. A rendező
munkájából hiányzott az értelmezés, a
céltudatos színészvezetés, a térkomponálás, a színészek teljesítménye ennek következtében nem volt több a szöveg becsületes felmondásánál, régi szerepsablonjaik
nem is a legjobb színvonalú ismétlésénél.
Az előadásból nem derült ki, hogy az alkotók mit tartottak fontosnak a drámában,
a legendás hírű Mazepa tiszta jellemének,
a férfiaknak kiszolgáltatott Vaj-dáné
tragikus
sorsának,
a
férfialjasság
következményeinek megmutatását, vagy a
férfiszínészek egyik szerepálmát jelentő
Vajda lelki felőrlődésének ábrázolását,
vagy mindezt együtt kor- és állapotrajzként? Számtalan lehetőség kínálkozik e
romantikus dráma megszólaltatására, csak
egyetlenegy nem, a Veszprémben látott, a
poros, kötelező irodalomként le-darált
variáció. A szituációk kidolgozatlansága,
az árnyalatlan jellemrajz s minden más
fogyatékosság ellenére, a produkción
átsütött
Kerényi
Grácia
kitűnő
fordításában Slowacki művének nyelvi
szépsége, romantikus sodrása, a szenvedélyek igazsága.
A poznani színház Roman Kordziński

