
világszínház
Sólyom Katalin haja felcsavarva lok-

nikba, nyűtt slafrokban, merev derékkal,
felvetett fejjel, összecsücsörített ajkakkal a
szék szélén egyensúlyozva egy kis asz-
talkánál ül, szemben a szomszéddal, mel-
lette az Apa. Peregnek a társalgás elkop-
tatott kliséi, az Anya szemez a szomszéd-
dal, aki semmit nem vesz észre, heves
vágyat érez a férfi iránt, mindenáron fel
akarja magára hívni a figyelmét, de úgy,
hogy a konvenciók szellemében járjon el.
E kettős érzelem viharzik át rajta, ezek-kel
tusakodik, mígnem kimeredt szemmel,
székéről előrehajolva elveszti egyen-
súlyát, és a szomszéd lábai elé hull.
Minden apró mozdulat, minden rezzenés
pontosan megtervezett és kitűnően ki-
vitelezett, olyan, mint egy bonyolult ko-
reográfia vagy/és egy tökéletes bohóc-
tréfa.

Amikor viszont az Apa elmeséli fiatal-
ságukat, megismerkedésüket, esküvőjüket,
leányuk születését, Sólyom Katalin
balettruhában van és az Apa elbeszélését
táncmozdulatokkal kíséri. A tiráda befe-
jeztével az Apa és az Anya szédületes pas
de deux-t táncol. Sólyom tánca jól kivi-
telezett balettprodukció, ugyanakkor
minden mozdulat idézőjelbe is van téve.
Szivler József Apaként nehézkesen és
ügyetlenül téblábol körülötte, ezzel még
inkább hangsúlyos lesz annak a táncnak a
hamissága, amely lényegéből eredően
maga lenne a szépség - miként életük
kezdete is annak tűnt -, de ahogy ez most
megjelenik, ahogy a már korosodó embe-
rek ezt eltáncolják, az szánnivalóan ne-
vetséges, és a szituáció gyökeres hazugsá-
gáról árulkodik. Sólyom Katalin ezúttal is
halálosan komolyan valósítja meg a
harsányan komikus jelenetet, ez az ellen-
tét ad különös hangsúlyt és színt az alakí-
tásának.

Az utolsó színi megnyilvánulása egy
iszonyatos üvöltés. A Hang, mint any-
nyiszor, ismét megszólal, ezzel egyidejű-
leg a falak is megmozdulnak, szűkül a tér.
Az Anya még berohan az összezáró-dó
falak között az Apa nadrágjáért, de vissza
már nem tud jönni, a feje beszorul, s csak
egy kiáltásra futja erejéből. Ez a kiáltás
nem a figura eddigi jellemzéséből
következik, ez egyértelműen a helyzet
tragikumát felfogó ember végső meg-
nyilatkozása. Amit a többiek csak rész-ben
vagy egyáltalán nem tudtak megoldani, azt
Sólyom Katalin egymagában megtette: a
viani modell abszurditását és humanitását
egyidejűleg és totálisan ábrázolta.

HEGEDÜS GÉZA

Peter Hall Othellója

Az 1979/80-as színházi évadnak Lon-
donban alighanem a legirodalmibb -
színházi és dramaturgiai szakemberek
számára is, az olvasó emberek számára is
-, legnagyobb szenzációja az Othello
felújítása volt Peter Hall rendezésében. Az
idei év első felében került erre a sor, és jó
sorsom úgy hozta, hogy áprilisban éppen
Londonban lehettem, s minthogy ottani
enyéim idejében gondoskodtak jegyről -
amire nagyon is szükség volt, mert a nem
túlságosan nagy közönség számára épített
Olivier-színházban az ilyenféle
előadásokra jó előre kell gondoskodni -
április i4-én este ott ülhettem a nézőtéren.
Nem először voltam ebben a színházban,
amely az oly hosszú előkészítés után
végre megvalósult Angol Nemzeti
Színház (National Theatre) egyik terme,
de olyan terem, amely tud-tom és
tapasztalatom szerint ma a föld-kerekség
legjobb akusztikájú és optikájú színházi
nézőtere. Legutóbb Marlowe N a gy
Tamerlánját (Timburlain the Great) láttam
itt ugyancsak Peter Hall rendezésében, és
már akkor megerősödött bennem az az
objektíve szakmainak, szubjektíve a néző
esztétikai gyönyör-keltő képességének
mondható felismerés, hogy ez a Peter Hall
a mi esztendeinknek - világviszonylatban
- legalábbis az egyik legnagyobb színházi
rendezőmű-vésze. Vitatkozni azt lehet és
néha kell is vele, de ahogy ő értelmezi a
drámairodalom remekeit, azt legalábbis
mint az értelmezés egyik érvényes
lehetőségét okvetlenül tudomásul kell
venni. Láttam már jó néhány rendezését,
és ezek közt az utóbbi húsz évben több
Shakespeare-értelmezést is. Még olvastam
is egy-két írásbeli megjegyzését a shakes-
peare-i művek színpadi értelmezéséről, s
így alakult ki bennem az a tudat, hogy ez
a színházi rendező - a láttatás mű-vésze -
manapság a világ egyik legjobb
Shakespeare-szakértője, vagyis az iro-
dalmi értelmezés olyan tudósa, aki egyen-
rangú vitapartner irodalomtörténészek,
kultúrtörténészek és dramaturgiában ala-
posan felkészült kritikusok körében is.

No persze jól tudom, h o g y Peter I-lall
mögött már sok egyéb mellett 24 (igen:

huszonnégy!) eddigi Shakespeare-ren-
dezés áll. Ebből még az én nézői múl-
tamban is feledhetetlen élmény volt előbb
a Vízkereszt, majd A velencei kalmár
előadássá varázslása Stratfordban, illetve
az Aldwich Theatre-ben. Amikor a Ví z -
keresztet láttam az ő rendezésében, akkor
jöttem rá, hogy Shakespeare az angolok
számára nem csak az, ami nekünk Katona
József, hanem az is, ami nekünk Szigligeti
Ede. Peter Halltól tanultam meg, hogy a
Vízkereszt többek közt népszínmű is. El
tudom képzelni, hogy ha ő állítja
színpadra a Windsori v í g nőket, akkor ebből
a királydrámákhoz kapcsolódó víg-
játékból akár amolyan farce jellegű vásári
komédiát is lehet csinálni. Peter Hall
Vízkeresztjéből ki tudtam találni, milyen
is lehet az ő elképzelése szerint az a
shakespeare-i vígjáték, amely valójában
középkori gyökérzetű, egyszerre kritikai
és mégis burleszk jellegű blődlizés, mint
ahogy a shakespeare-i tragédia részben az
ókori tragédiákban, részben a romantikát
előlegező krónikairodalomban elő-
készített emberi dokumentum.

Nagyon jó példa és példázat volt szá-
momra Peter Hall A velencei ka lm á r - é r -
telmezése. Hiszen ez a mű - amely esz-
meileg is, sorrendben is közvetlenül meg-
előzi a Hamletet - vígjátéki kibontakozása
ellenére tragikus helyzetek sorozata,
tragikus lelki alkatok összeütközése és
lényegében jogtörténeti probléma-
megfogalmazás, amely az olvasó és a néző
számára megvilágítja, hogy a reneszánsz
ember milyen lelki válságok közepette élte
át azt a hite jogot, amely a feudális
gondolkozásban váltójogként, a j övőt
előkészítő polgári gondolkodásban
kereskedelmi jogként (a római jog klasz-
szikus kifejezésével a iu s strictum és a iu s
aequum szükségszerű történelmi konflik-
tusában) jelent meg. Peter Hallról azóta
tudom, hogy nemcsak nagy rendező, de
nagyon jó kultúrhistorikus is, amióta A
velencei kalmárában sem Antoniót, sem
Shylockot nem ábrázolta se negatívnak, se
pozitívnak, hanem mint két jogi ma-
gatartás egyenértékű képviselőjét mutatta
meg.

Peter Hall tehát nem volt ismeretlen a
számomra, amikor most az Olivier-
színházban szembekerültem Othellójával.
Es talán még arra is emlékszik, hogy na-
gyon sok évvel ezelőtt a Vízkereszt egyik
előadása után személyesen is leültünk
Shakespeare-ről beszélgetni, és kiderül-
vén, hogy angol fordításban olvasta A
velencei kalmárról írt tanulmányomat, a
kitűnő angol művésznő, Dorothy Tu-



tin társaságában hármasban megittunk egy
üveg whiskyt. Franciául beszélgettünk a
Shakespeare-művek értelmezési
lehetőségeiről, mivel legföljebb írásban
beszélgethettünk volna angolul, hiszen én
alig-alig értettem az ő angol angolságát, ő
pedig szinte érthetetlen idegen nyelvként
figyelte azt az idiómát, amelyet én angol
nak véltem. De azért nagyon sajnálom,
hogy a mostani Othello-előadás után nem
mentem fel a színpad mögé, hogy kezet
rázzak vele, köszönvén; általa mennyivel
többet tudok most a néger velencei
tábornokról, aki naivitásában és
ostobaságában oly magasztosan tud
emberséges lenni, és oly emberségesen öli
meg azt az egyetlen lényt, aki igazán
szereti.

Rég volt ilyen igazán katartikus él-
ményem, mint most Othello végérvényesen
ostoba tragédiájának tanújaként.

Pedig nem is csodálom, hogy a kritika
igen tartózkodóan vette tudomásul Peter
Hall Othello-értelmezését. A szakma - ne
tagadjuk -- fanyalog, a kritikák igazán nem
egyértelműek. Es még azon se
csodálkozom, hogy Paul Scofield alakítá-
sától sincsenek elragadtatva. Bevallom, én
sem voltam túlontúl elragadtatva. Scofield
igazán nagy színész. Láttam már Lear
király-alakítását, láttam Bolt Morus
Tamásának megformálójaként, tudom,
hogy korunk egyik legnagyobb szín-
művésze. De azért Bessenyei jobb Othello
volt! Scofield - bár lehet, hogy Peter Hall
elképzelése folytán megjelenése első
pillanatától fogva úgy mozgatta kezeit,
mint aki éppen fojtogatni akar. Ez
számomra zavaró volt, hiszen ez a néger
származása miatt „Minder-
wertigkeitsgefühl"-lel küzdő velencei tá-
bornok, aki személyes vonzó tulajdonságai
folytán elnyeri az édes Desdemona
szerelmét, eleve maga a derék embersé-
gesség, aki ostoba hiszékenysége miatt
válik egyetlen szerelme gyilkosává. Ahogy
Scofield megjátszotta (vagy ahogy Peter
Hall elképzelte), ebben az Othelló-ban
eleve kísért a szerelmét megfojtó
hitvesgyilkos. Igaz, Peter Hall mindent
előkészít: még a zsebkendőmotívum is
előkészített. És amikor Emilia vetkőzteti
Desdemonát, az olyan, mintha áldozatra
készítené elő. Vagyis a rendező úgy állítja
be alakjait, mint akiket a sors
elháríthatatlanul egyetlen lehetőségre
szánt.

Kénytelen voltam elhinni Peter Hall-nak
a maga vízióját, de közben folyton
vitatkoznom kellett vele. Igaz: Shakes-
peare-ről csak azoknak van sablonos

közös látomásuk, akik csak felületesen
vagy csak mások jellemzéséből ismerik.
Shakespeare igazi értői, barátai, elra-
gadtatottjai ahányan csak vannak, annyi
látomásuk van róla. Magam is hajnal-
korom óta élek Shakespeare varázsában.
Tehát saját Shakespeare-múltammal ültem
szemben Peter Hall Shakespeare-
múltjával. Az én naiv, ostoba és mégis
magasztos Othellóm nem volt egészen
azonos Petei- Hall eleve hitvesfojtogatásra
felkészített Othellójával. De kénytelen
voltam elhinni, hogy Peter Hall
elképzelése is az egyik lehetőség.

Azt hiszem, még csak vitatkozni sem
lehet azon, hogy ez a mostani londoni
Othello inkább irodalmi, mintsem szín-
házi élmény. Peter Hallnak volt bátorsága
a Ben jonson-féle 1623-as első Folió-
kiadás teljes szövegét eljátszani, sőt még
azt is kiegészítve az első Quartó-kiadás
variánsrészleteivel, hogy a szín-padon
jelen legyen minden Shakespeare-szó,
valamennyi Othelló-beli Shakespeare
„blankverse". Igy, ilyen teljességgel talán
soha - talán még Shakespeare korában sem
- játszották az Othellót. Hiszen azért is
különbözik az első „Folió" és az első
„Quartó" szövege jó néhány tucatnyi
sorra], mert eleve eltérően játszották a
tragédiát. És a XVII. század elejének a
nézője merőben másképpen kapcsolódott a
színpadon játszódókhoz, mint a mai
színházlátogató. Akkor a nappal játszott
drámát a fedetlen színház nézőterén fel-
alá járkáló közönség figyelte.. . vagy alig
figyelte. A nézők hol egymással
beszélgettek, hol az erotikusabb vagy
szadistább vagy a tragédia kellős közepén
burleszkké váló jeleneteknél felfigyeltek.
Sört vagy whiskyt ittak közben, és ha
valami nem tetszett, feldobták a poharat a
színpadra. Ha Francis Drake kalózai
látogattak a Globe-színházba, és valami
nem tetszett nekik, hát akkor jó esetben a
levegőbe lőttek hosszú pisztolyaikkal, de
ha nagyon unták a hosszú dialógusokat,
akkor egyenest a színpad-ra lőttek, vagy
az ivópult közelében kerestek egy
kedvükre való ledér perszónát, majd
amikor kiszórakozták vele magukat, akkor
újra felfigyeltek, mi is zajlik a színpadon.
Hát az ilyenfajta elő-adásokhoz sok
töltelékszöveg kellett. És nincs az a
modern színház, amely a Shakespeare-
szöveg olyan reneszánsz-teljességét
adhatná, mint amilyennel most Peter Hall
kísérletezett. Ez az elő-adás csaknem
kétszer olyan hosszú volt, mint nálunk egy
szokványos Othello. (Feleségemmel
együtt egyre jobban fél

tünk, hogy a végén nem kapunk föld-
alattit, holott otthonunk messzebb volt a
színháztól, mint Budapesttől Vác, és taxit
fizetni ilyen távolságra, hát annyi valutája
nincs is a külföldinek... De szerencsére a
földalatti még háromnegyed tizenkettő
urán is járt!)

Az igaz: a nálunk sohase játszott jele-
netek is olyan varázsos Shakespeare-jam-
busokban szóltak, hogy a vájt fülnek
példátlan nyelvzenei élményt adtak. És én
legszívesebben elvinném nemhogy szí-
nészjelölt tanítványaimat, de köztisztelt
színművészeinket is, hogy megtanulják,
miként is kell tisztelni a szöveget és a
nyelvritmust. Csodálatos, hogy az angol
színjátszásnak milyen nagyszerű a nyelvi-
verstani kultúrája. Az se volt baj, hogy
nem minden szót értettem: nagyon jól
értettem a jambus hullámzását. Nem
utolsósorban nyelvzenei élmény volt szá-
momra ez a túl bosszú Othello. És a leg-
nagyobb tisztelettel vettem tudomásul,
hogy a közönség templomi áhítattal
figyelte végig ezt a valójában nem is szín-
házi, hanem irodalmi élményt.

A teljes szöveg következtében a nálunk
sohase játszott clown-jelenet is belekerült
az előadásba. Az első pillanatban zavaró
volt ez a burleszk a tragédia
kibontakozása előtti pillanatokban. De
azután nyilvánvalóvá lett, hogy ez
ugyanolyan dialektikus ellenpontozása a
nyomasztó tragédiának, mint a
Macbethben a részeg kapus jelenete a
király-gyilkosság előtti percekben. . .
Illetve, hogy míg odabent megölnek egy
királyt, idekint egy részeg alak azt sem
tudja, mi történik. Ennek az Othellónak
szinte sohasem játszott clown-jelenete
aláhúzta az élet sokoldalú realitását, hogy
egyszerre „jajgatunk és kacagunk" (hogy
a Shakespeare-t annyira értő Petőfit
idézzem).

Á szöveg teljessége nagyobb szerep-
lehetőséget adott Brabantiónak Des-
demona apjának , akit Basil Henson
alakított, és némi Lear királyra emlékez-
tatő indulatos keserűséget adott neki. Ez
nem rossz rendezői elképzelés, és jó
színészi alakítás. Igy Desdemona családi
háttere gazdagabb lett, mint a mi elő-
adásainkban. Mint ahogy a clownt alakító
Roger Gartland többszólamúvá tette a
drámát, mint ahogy eddig megszoktuk.
Mondottam: első megjelenési pillanata
zavart engem, de hamarosan meggyőzött,
hogy szerepével és a drámához képest
stílusváltásával gazdagabbá tette a szín-
házi élményt.

A néző számára azonban mindennél
többet jelentett Jago, akit Michael



Bryant alakított. Nem is tagadom, nézői
életem egyik legnagyszerűbb élménye volt
ez. Igaz, maga a rendezés is inkább Jago-
centrikussá, mintsem Othello-centrikussá
állította be a cselekményt. De hát ezzel
minálunk is kísérleteztek. Csakhogy nálunk
Huszti Péter Jagója egy afféle
rokonszenves jampec volt, és igazán csak
Bessenyei Othellójának magasztossága
mentette meg a nézőt, hogy ne Jagónak
drukkoljon. Nekem a pozitívvá tett Huszti-
Jago egyáltalán nem tetszett (ennek nem
Huszti Péter az oka, hanem a szerintem
téves rendezői koncepció). Peter Hall
Jagója egyáltalán nem volt pozitív. . . de
érthető. Ebben az elképzelésben Jago ősz
hajú, kopaszodó idős ember, akinek
semmi sem sikerült, és még a fiatal úrifiú,
Cassio (Stephen Moore) is elébe kerül
hadnagyként, míg ő még mindig csak
zászlós. Bizarr gondolattársítással azt
súgtam oda mellettem ülő feleségemnek:
„Ez a Jago a nyugdíjaztatása előtti utolsó
lehetőséget akarja megjátszani." Ez a
Michael Bryant alakította Jago egyáltalán
nem rokonszenves, de emberileg érthető.
Ez az idős ember azt tudja, hogy semmi
sem sikerült neki, és még a felesége is
lefeküdt a gyűlölt néger generálissal. Ez a
Jago valóban úgy akar visszaütni, hogy az
se baj, ha ő belepusztul. És miközben Sco-
field Othellója megmaradt primitív néger
katonai szakembernek, és nem emelkedett
arra a humánus magasságra, amelyre
nálunk Bessenyei fel tudta emelni - Bryant
egy olyan keserű, cinikusságában is,
gonoszságában is sajnálatra méltó,
elcsúszott emberi egyéniséget formált,
amely múlhatatlan emlékként marad meg
a nézőben.

És végül a szcenikai megoldásról né-
hány szót. Nagyon hálás voltam Peter
Hallnak, hogy álmodern színpadkép-
csúnyaságaink után merészkedett rene-
szánsz színpadképet és hiteles reneszánsz
jelmezeket elénk állítani. Ez a Velence
tényleg Velence. Nem amolyan Meinin-
gen-féle berendezett színpad, de azért
mégis reneszánsz palotabejárat, fölötte
erkéllyel; mégis olyan hálószoba, amely
hálószoba. A reneszánsz kori olasz lova-
gok sem öltöztek űrpilótaruhába, ha-nem
hiteles mezbe, amely jelzi az ábrázolt kort.
Vagyis a díszlet díszlet volt és a jelmez
jelmez. A szöveg pedig szöveg, amelyet
gyönyörűséget adó enyhe skandálással
mondottak a nagy nyelvi kultúrájú
művészek.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

A 25. Sterija Játékok

A múlt századi klasszikus drámaíró ne-vét
viselő Sterija Játékok a jugoszláv drámai
színházak hagyományos sereg-szemléje,
amely idén 25. jubileumához érkezett. A
Novi Sadon április 17-26. között
megrendezett fesztivál második felét
láttam. Egybehangzó vélemények szerint
a színvonalasabb felét, amit az is bizonyít,
hogy a kiosztásra került díjak közül az
első kettőt az általam látott előadások
vitték el.

A fesztivál vegyes benyomásokat ha-
gyott a külföldi résztvevőkben. Ennek oka
elsősorban a válogatás hiányossága volt.
A találkozón csaknem valamennyi
köztársaság színházművészete képvisel-
tette magát: a résztvevők ljubljanai, zág-
rábi, zombori, maribori, celjei, skopjei és
két belgrádi színházat láthattak. A
bemutatott nyolc előadást az elmúlt évad
produkcióiból választották ki. Ezek az
előadások azonban íróilag, rendezőileg és
színészileg egyaránt közepesek voltak. A
fesztivál idei színvonala jugoszláviai
vélemények szerint is alacsonyabb volt a
tavalyinál. Ez hangzott el az elő-adásokat
követő vitákon, ahol a helyi és fővárosi
színikritikusok bírálták a válogatás
szempontjait és a produkciók szín-
vonalát.

Az idei Sterija Játékok programja fő-
ként kortárs szerzők műveiből állt: az
általam látott négy előadás között mind-
össze egy klasszikus mű szerepelt: Ivan
Cankar Lepa Vida (A szép Vida) című
darabja, amely a celjei Szlovén Nép-
színház előadásában a fesztivál második
díját nyerte. A kritikusok döntését való-
színűleg a Cankar-mű klasszikus erényei
befolyásolták. A mű Cankar talán legke-
vésbé színpadszerű alkotása, amely szám-
talan sikertelen kísérletet ért meg a ju-
goszláviai színpadokon. A rendező Mile
Korun Cankar-specialistának számít, ám
ez a munkája igen szélsőséges kritikákat
kapott Szlovéniában és Novi Sadon is.
Véleményem szerint a zsüri inkább a
vállalkozás jelentőségét, semmint az elő-
adás színvonalát jutalmazta.

Az előadás hibáit és erényeit a téma
másik variációjának összevetésével ért-
hetjük meg. Mert ezen a fesztiválon -

szakmai érdekességként - két azonos című
darab, két Lepa Vida szerepelt. Cankarén
kívül egy modernebb feldolgozás, a
harmincas éveit számláló Rudi Seligo
munkája. A közös téma alapja régi
szlovén legenda, amely a kutatók szerint a
XII. századból maradt fenn nép-ballada
formájában. Szép Vida az elér-hetetlen
eszmény jelképe az emberi élet-ben - az
örök vágy szimbóluma. Ahogy Cankar
írja: „A vágy, a fennkölt gondolat és az
álom azért adatott meg neked, hogy ne
lásd a valóságot. . ." Cankarnál tehát ez a
vágy menekülés is, elfordulás a valóság,
az élet kegyetlen realitása elől. Ezért
fontos az a társadalmi közeg, amelybe
hőseit ágyazza (a ljubljanai kül-város). Es
ez az a társadalmi valóság, amely hiányzik
Korun rendezéséből a celjeiek
előadásában. A szereplőket - négy
halálosan beteg férfit - egy kórházi szoba
időtlen, kék falú, áttetsző homályába
burkolja, térben és időben elvonatkoztatva
a Cankar-mű valóságától. Ez a helyszín
logikai töréseket okoz az elő-adásban:
követhetetlenné válik álom és valóság
viszonya és kölcsönhatása.

Alapvető különbség van a két Lepa
Vida-feldolgozás között. Cankarnál szép
Vida a vágy tárgya: sugárzó szépségű nő,
akiről a férfiak álmodoznak. Seligo
darabjában maga a női főszereplő az, aki
elvágyódik kisszerű környezetéből - szép
Vida tehát a vágy alanya. Elvágyódása
korban és időben kötetlen. Seligo
szabadon kezeli a tér- és idősíkokat. Szép
Vidát - aki elszökik a szeretőjével - előbb
arab környezetben látjuk kiszolgáltatott
asszonyi sorsának szimbóluma-ként, majd
a spanyol királyi udvarban a fény, pompa,
ragyogás hamis álarca alatt. A dráma
végén megtörten, öregen tér vissza
vándorlásainak kiindulópontjára:
otthonába, családjához. Felnőtt
nagylányának személyében az elvágyódás
örök körforgásának lehetőségét veti fel a
szerző: a lány anyja sorsának folytatója
lesz (lehet). A maribori Szlovén Színház
előadása rendezőileg és színészileg sokkal
fantáziadúsabb, pergőbb, élvezetesebb
előadás, mint a celjeieké (rendező: Franéi
Križaj). Különösen fontos mind-két
esetben a női főszereplő személyisége. A
celjei előadás jelentéktelen külsejű
főszereplőnője nem indokolja eléggé azt a
vágyakozást, amelyet az emberek-ben
kelt. Meggyőző és hiteles viszont a
maribori szép Vida alakítója: Minu Kju-
der.

Történelmi dráma is szerepelt a Sterija
Játékok idei programjában, mai szerző


