
MAJOR TAMÁS

Bevezető
a Téli rege-kommentárok elé

Szinte minden tizedik sorhoz magyarázatot fűznek.)
Rendező adja ki a drámát. Nem a szöveget magát, hanem

szavak és mondatok működését figyeli. A drámai szöveg értelme
sohasem direkt, hiszen a szöveget egy-egy meghatározott
jellemű szereplő más-más hőfokon mondja cl, céljának,
törekvéseinek megfelelően, bizonyos helyzetekben, bizonyos
indulati töltéssel, magatartását állandóan változtatva.

(Többek között ezért nincs igazuk azoknak a kitűnő köl-
tőknek, esztétáknak, akik azt tanácsolták: Shakespeare-t csak
olvasni szabad. Ezek közé tartozott Babits Mihály is. A maguk
korában természetesen - még Hevesi Sándor szerint is --joggal
tették fel így a kérdést, hiszen a Shakespeare-előadások
egyszerűen élvezhetetlenek voltak. Minden jelenetéhez szép,
reális díszletet alkalmaztak. Hevesi panaszkodik is róla, hogy
egy-egy izgalmas jelenet között néha nyolc-tíz percig kellett a
közönségnek sötétben ülnie. Így igazán érdemesebb volt olvasni
Shakespeare-t. Mi viszont azt szeretnénk bebizonyítani, hogy
Shakespeare-t csak a színpadon lehet igazán megérteni. Ezt
bizonyítják sikerrel korunk legnagyobb rendezői is, egy
Tovsztonogov, egy Brook, egy Strehler elő-adásai. Akik éppen
az élő Shakespeare-t tudják a színpadra vinni. Akik a szöveg
működését figyelik. Akik igazán tudnak darabot olvasni.)

A leírt szó a játék folyamán gyakran eredeti jelentésének
ellenkezőjét jelenti. Ilyen például III. Richárd bemutatkozó
monológja:

„Most homlokunkon győztes koszorú,

Diadalemlék csorba fegyverünk Vad riadónkból víg vacsora lett

És édes dallam szörnyű indulónkból."
Ha a színész csak szépen deklamálja a szöveget, akkor a

,győztes koszorút", a „diadalemléket", a „víg vacsorát" és az
„édes dallamot" a szó értelmének megfelelően derűsen mondja
el, vagyis a szavakat játssza. A monológ ebben az esetben
elveszti drámai értelmét, hiszen Richárd szívében a csorba
fegyver, a vad riadó és a szörnyű induló után vágyakozik, és a
győztes koszorút, az édes dallamot, a diadal-emléket mondja ki
undorral.

A rendező karmester is, aki az avoni hattyú szimfóniáját
vezényli. Ö hallja ki a látszólag rendetlenül egymást követő
jelenetekből azok hangütését, harmóniáját vagy diszharmóniáját.
Egyes tételek tempóját, ritmusát, a különböző cselekmény-szálak
tónusát, a lírai vagy bohócjelenetek, a közönséggel cinkosságot
kötő szereplők szövegeinek egymással való

szembesítését. Brecht szellemes megállapítása szerint Shakes-
peare olyan rendetlen, mint maga az élet. A látszólag zűrzavaros
szerkezet mélyén igenis megtalálható a rend. Shakespeare több
műfajú drámáiban egy összetettebb, a szimfóniák egymásra
felelő tételeiből kibontakozó harmóniához jutunk. (Az arisz-
totelészi klasszikus szabályok szerint ezért stílustalan a mi
szerzőnk.) A nagy rendezők érdeme, hogy szembeszállva a
divattal, a konzervatív kritikával, sok bukást is vállalva, meg-
cáfolták a gyakran idézett szentenciát: „Shakespeare azért óriás,
mert minden kor kiveheti belőle azt, ami az övé." Logikus felelet
erre, hogy ha a műből kivesszük a magunkét, akkor azért jó adag
mindig benne is maradt. A modern rendezők éppen ezért a teljes
Shakespeare-t, a maga korában élő Shakespeare-t akarják a
színpadra vinni. Már Hevesi Sándor is megállapította, hogy
vissza kell térnünk az igazi Shakespeare-hez, az eredetihez. A
rossz tradíció azonban még napjainkban is kísért. Nem véletlen,
hogy Brook színészei, a Lear király vagy a Sgentivánéji álom
szereplői Budapesten harci jel-szóként hangoztatták: a XIX.
századdal akarunk szakítani.

Egyébként a Lear vagy a Szentivánéji előadása láttán az volt az
érzésünk, hogy Brook olvasta Hevesi Sándort. Ez nem való-
színű, hiszen Hevesi Sándor 1908-ban és 1919-ben találta meg a
maga igazi Shakespeare-jét. A század elején ő fedezte fel azt a
Shakespeare- t, akit ma a legtehetségesebb modern rendezők a
színpadra visznek. Pontosan olyan előadást képzelt el, mint
amilyet a mai, legmagasabb színvonalú Shakespeare-színrevite-
lekben látunk. És milyen sokáig nem hallgattak a szavára! Sokan
még ma sem hallgatnak. De mit is tudott Hevesi Sándor? Rájött
arra, hogy Shakespeare olyan bálvány, akiben nem hisznek. Azt
mondták, hogy nem ismerte a szabályokat, tehát munkáit át kell
alakítani. Az átalakítás vált hosszú időn át a Shakespeare-
színjátszás hagyományává. Ez az ellentmondás voltaképp egyidős
a szerzővel. Hiszen jó barátja, Ben Jonson sem értette, hogy egy
ilyen dramaturgiában járatlan fiatalember egyáltalán miképpen
tud sikeres darabokat írni. Hiszen amikor a cselekvést nem tudja
továbbvinni, akkor egyszerűen behoz a színpadra valamilyen
bohócot vagy egy bolondot, és énekeltet valamit, hogy aztán
folytathassa a drámát. Az értet-lenség egyik oka az, hogy már
Shakespeare korában elindult egy új, másfajta stílusú,
arisztotelészi szabályoknak engedelmeskedő színház. A színház
művelődött, finomodott, és egyre inkább betartotta a klasszikus
szabályokat. Hevesi szerint és azt hiszem, ebben nagyon igaza
volt -- Shakespeare színpadról való visszavonulásának az lehetett
az egyik oka, hogy már nem a Globe-ban játszott, másrészt, hogy
a divat, az előkelőbb, műveltebb divat ellene szólt. Tehát
megszűnt a népies színpad. Hevesi Sándor nagyon szellemesen a
maga korának kabaré-színházi díszletezéséhez hasonlítja
Shakespeare színpadát, díszletezését. A kabaréban elég, ha
betesznek a függöny elé két széket, és már egy szobában
vagyunk. A későbbi Shakespeare-előadások nem elégedtek meg
ezekkel az egyszerű esz-közökkel. Pedig a drámaírónak nincs
szüksége több díszletre, hiszen majdnem mindig pontosan
elmondja a helyszínt. A Makrancos hölgyben például többször, is.
Aki belép a színpadra, az közli, hogy megérkezett Padovába. Hát
miért kell ezt folyton bejelenteni? Nyilván azért, mert nincs ott
Padova díszlete. Pedig Shakespeare maga adja meg
díszletezésének, színpadának szerkezetét, magának a színháznak
az ars poeticáját. Például az V. Henrik bevezető monológjában a
Kórus szavaival:

De, kedvesim, bocsánat,
Hogy ily lapos, lendülni lomha szellem

A Téli regét itt nem irodalomtörténész
kommentálja, nem a szöveg hitelességét,
változatait, finomságait kutatja, mint
ahogyan ezt a legújabb, izgalmasan szép,
modern Arden-kiadások teszik. (Egyszer
ezeket is izgalmas lenne lefordítani.
Évszázadok filológiai detektívmunkáját,
felfedezéseit, tévedéseit és eredményeit
közlik ezekben a jegyzetekben.



E rossz állványra ily óriási tárgyat
Mer hozni. E kakasvívó porondon
Elfér-e Frankhon földje? E fa (U-ba
Betömhető a sisak rengeteg,
Mely megdermeszté Agincourt egét?
De ó, bocsánat! Ha egy görbe szám
Kicsiny helyen egy milliót jelenthet,
Nagy összeg nullái nem hathatnak-e
Jaj mi is képzelőerőitekre?

Hevesi felfedezése az is, hogy Shakespeare drámái jelenetekre
oszlanak, nem pedig felvonásokra. A párhuzamos cse-
lekményvezetés szerinte szintén a shakespeare-i dramaturgia
alapvető tanulsága, és csak a francia dráma hatására kezdték el
darabjait felvonásokra osztani. Ugyancsak a francia dráma
hatására használtak pompás díszleteket, a látvány, a hatásosság
kedvéért. Hevesi mondja el azt is, amit később Brecht szeretett
hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen operát csináltak élő
Shakespeare-előadás helyett. Megölték a dráma lényegét, megbé-
nították az egymásra felelő jelenetek izgalmas pergését. Ebből az
átalakításból és a francia dráma hatásából keletkezett az is, hogy
bejött a pátosz, az emelkedett hang, a deklamálás, a klasszikus
szövegmondás. E mögött keresi és találja meg Hevesi Sándor az
igazi Shakespeare-t. Nem pátosz kell, hanem - ahogy ő mondja -
lelkiség; a természetes emberséget kell megtanítani, megtanulni.

Hevesi arról is panaszkodik, hogyan változtatták meg olykor
Shakespeare stílusát és mondanivalóját. A velencei kalmár vál-
takozva hol Belmondban játszódik, hol Velencében. Ezek a
jelenetek csodálatosan felelnek egymásra, ami nagyon zavart
bizonyos rendezőket, úgyhogy a jeleneteket összevonták. Így a
darabból egységes játék helyett csupán afféle Shylock-rémdráma
lett. Ennek következtében A velencei kalmár V. felvonását nem is
játszották el, hiszen akkor már Shylock nincs a színpadon, és
nincs tovább értelme a darabnak. Hevesi felhívja a figyelmet arra,
hogy Shakespeare-nél, aki a lélektan mestere, a színpad az a
keret, amely összefogja a hősök cselekvéseit. Igen ám, de ez a
keret megváltozott, amikor a Shakespeare-darabokat a függönyös
színházba tették, és így a művek szerkezete is megsérült.

Hasonlóképpen igen kényes jószág a drámák szövege.
Hányszor mondták és mondják a rendezők, hogy ezt vagy azt
húzzuk ki, mert megállítja a darabot. Vagy milyen gyakran
érvelnek így: mi ez, miért kell ezt a szöveget elmondani, hiszen
ezt már hallottuk. Teljesen megfeledkeznek arról, hogy Shakes-
peare dramaturgiája merőben más, mint a klasszikus vagy a
schilleri dramaturgia: a cselekmény nem épül egyvonalban,
hanem - horribile dictu -- a darab tartalmát az egyik fő-szereplő
esetleg el is mesélheti, a darab elején vagy később, és így az író
cinkosává teszi a közönséget. Tehát ez a dramaturgia - mely
szerint a közönség ismeri a darab tartalmát, tudja, hogy mire
törekszik a főszereplő, a többi szereplőnek viszont fogalma sincs
arról, hogy mi fog történni - másfajta feszültséget hordoz. Itt nem
kell arra gondolni, hogy mi lesz, hanem inkább arra, hogy
megtörténik-e az, amit bejelentett a szereplő, illetve hogyan fog
megtörténni. És bizony arra is mondhatunk példát, hogy
lejátszódik a jelenet, aztán az egyik szereplő az egészet újra
elmeséli. Ezt teszi Benvolio a Romeo és Júliában. Természetesen
ezt is ki kell húzni, mondják gyakran. Pedig itt nem az a cél,
hogy a közönség még egyszer át-élje azt, amit látott, hanem az,
hogy a többi szereplő reagálása is ábrázolható legyen.

Ezekkel a „konferálásokkal" kapcsolatban egyéb kritikákat is
kaptunk a felszabadulás után, például az Othello-előadáson, ahol
Jago nem is egy, hanem három monológban mondja el, hogyan
akarja megszervezni a cselekvést. Először csak általánosságban,
mintegy szinopszisát adva a darabnak, aztán részletesebben, és
végül a harmadik monológban már meg is rendezi az általa írt
darabot. Többféle elmélet született akkoriban ennek
magyarázatára. Az egyik szerint azért kellett elmondani ezeket a
monológokat, mert a Globe Színházban rendetlenség volt, és a
későn jövők kedvéért megismételték a szöveget. Hosszan
sorolhatnánk a hasonló példákat: azokat a jeleneteket, amelyek
látszólag teljesen fölöslegesek, mert csak-ugyan megállítják a
darabot. Kihagyásuk azonban stílustörés, ami abból következik,
hogy idegen mércéket próbálunk ráerőszakolni e különös, több
szólamú drámai művészetre. Akik nem értik ezt a szerkesztési
módot, azok ma is gyakran rendszertelen-nek, zavarosnak ítélik
Shakespeare dramaturgiáját. Pedig csak az arisztotelészi
értelemben vett egység hiányzik. A Shakespeare-féle egység
komplikáltabb: csak a tüzetes, előítéletektől mentes elemzés
derítheti ki, hogy ebben a látszólag tébolyult kavargásban rend
uralkodik, minden a helyén van.

Hevesi küzdelmét annál nagyobbra értékeljük, ha elolvassuk
azokat a bírálatokat, amelyeket Shakespeare-ről a század elején
írtak. A bírálók mindig megérzik Shakespeare-ben a zsenit.
Hódolnak a költőnek, de nem tudnak mit kezdeni a semmilyen
klasszikus mértékkel nem mérhető, tehát rendetlen drámai
szerkezettel. A szerintük ízlésgyalázó stílustörésekkel, a
cselekvést megállító „ízléstelen", „alpári" jelenetekkel, a
szerteágazó cselekvési vonalakkal. Hiszen még olyan nagy kriti-
kus is, mint Babits Mihály, leírta, hogy ezek a bohócjelenetek
úgy kerültek a darabba, hogy Shakespeare az alacsonyabb igényű
közönséget is ki akarta elégíteni. A bírálók tehát a költőt féltik,
és megróják a színházat, ha ezeket a jeleneteket nem húzza ki,
nem fogja jobban össze az előadást. Javítják és óvják a zseniális
szörnyeteget. A kitűnő Benedek Marcell például azért tartja az
Antonius és Kleopátrát a költői jelenetek ellenére Shakespeare
gyöngébb darabjának, mert negyvenegy színből áll, tehát a
szerző nem tudta összefogni az anyagát.

Azután itt vannak az úgynevezett gyöngébb, zavarosabb
darabok. A vihar kivételével az utolsó korszak drámái. Máig
egybehangzó vélemény szerint Shakespeare-nek ez az utolsó
korszaka nem volt olyan színvonalas, mint a nagy drámák ideje,
a Lear, a Hamlet, a Macbeth stb. kora.

Alpári és alantas. Ez a kifejezés a leggyakoribb a Szeget szeggel,
a Minden jó, ha a vége jó, a Pericles bírálataiban. A Téli regéről azt
szokták mondani, hogy zavaros és nélkülözi a drámai egységet
(még a legutóbbi nemzeti színházi előadás kritikájában is
olvasható volt ez a megállapítás). Az, hogy csellel csempészünk
egy szerelmes ifjú nőt egy erőszakos zsaroló ágyába (a Szeget
szeggelben), Alexander Bernát vagy Gyulai Pál számára
ízléstelen. Védik tehát a költőt önmagától és az egészséges
boccacciói ízektől. Több évszázados ez a moralizáló pirulás.
Ezért dorgálják meg Hevesi Sándort a Szeget szeggel
bemutatásáért. Shakespeare ebbe az erkölcsi mértékbe valóban
nem fér bele.

Azután szegény Erzsébet-kori szerző tudatlan is, hiszen
darabjai tele vannak anakronizmussal. A harang Athénban, az
ágyú a puskapor feltalálása előtt, az angol uzsorakamat az Athéni
Timonban. A Julius Caesarban, Cassius sátrában az angol
parasztok viszonyairól beszélgetnek. A bírálók nem veszik észre,
hogy Shakespeare-nek esze ágában sem volt történelmi drámát



írni. Egy Schiller-tragédiában hasonló korszerűtlenség elvisel-
hetetlen lenne. De a mi szerzőnk fejében a történelmiség fogalma
fel sem merül. Bármilyen témát választ, korának tart tükröt.
Színészei a ,kor foglalatai" és „rövid krónikái", Az hamisítja meg
Shakespeare-t, aki bármelyik történelmi darabjából korhű
látványosságot rendez. Hagyjuk ezt a „klaszszikusokna.k".
Hogyan lehet a Lear és a Ilamlet szerzője nem klasszikus a szó
arisztotelészi értelmében? Brecht szellemes megállapítása szerint
fogalma sem volt róla, hogy klasszikus lesz. Az úgynevezett
klasszikus szerzők általában arra törekedtek, hogy klasszikusak
legyenek. Hiszen az ókori drámaírókkal igyekeztek versenyezni,
és betartottak minden klasszikus szabályt. Voltaire például
büszkén hangoztatja, hogy az ő Oedipe-roi című darabja milyen
magasan fölötte áll a barbár görögök Oidipusz-darabjának.
Shakespeare tehát nem akart klasszikus lenni, nem tehet róla,
hogy azzá lett. Megfogalmazta és színpadra vitte az őt feszítő
cselekményeket, gondolatokat: a lenni vagy nem lenni (Hamlet),
tenni vagy nem tenni 01/lacbeth) kérdést, a féltékenység
emberpusztító hatását., az egymásra találó szerelmesek jogát a
szerelemre. A rágalom gyilkos veszélyét, vagy a vérben és
vasban született társadalmak szörnyű embertelenségeit, a
földjükről elűzött csavargókat, a bérgyilkosok és felbujtók
százféle kapcsolatát stb. Mindezt a legkülönbözőbb történelmi
vagy regebeli témákban, vagy olyan novellák feldolgozásakor,
mint a Cinthío-anyag, amelyből az Othello született, Shakespeare
a saját világát élte, szenvedte, kínlódta, tehát a költői anyag
készen volt benne; témát a siker reményében akkor választott
mondanivalójához„ ha a színháznak új darabra volt szüksége. A
királydrámáknak például akkora sikere lehetett, mint ma egy jó
televíziós sorozatnak. Igen ám, de ezek a drámák a V I . Henrikkel
kezdődnek és a tII, Richárddal fejeződnek be. A sorozatot a siker
miatt folytatni kellett, Ezért született meg a két IV, Henrik, az V.
Henrik, és utána még elé kellett írni a II. Richárdot, és egy régebbi
sikerdarabból kis átdolgozással pedig a János királyt is.
Hogyan? Ez a nagy költő, a Lear, a Hamlet és az Othello, tehát a
kritikáktól is elismert legnagyobb darabok írója a sikert kereste?
Darabgyáros volt? Igen, az. De óriási költő. Micsoda felségsértés
ez a kifejezés. Ezzel megbélyegezni az Erzsébet-kori nagy
drámaírót) Pedig megrendelésre is írt darabokat. Így például A
laiindrori vlg nőket és a Vízkerevet. Bizonyíthatóan, És
valószínűleg a Szentivánéji álmot is. Tanult a kor legkeresettebb
szerzőjétől, elődjeitől is. Közvetlenül előtte a legnagyobb siker, a
színházak Crárdáskirálynője, Kyd .Spanyol tragédiája
(Hyeronimus). Ott a sértett apa és menye színjátékot rendez két
király előtt, és a nyílt színen, valódi tőrt használva öli meg fia
gyilkosait, hátborzongató jelenet következik ezután. Az apát
kínpaddal fenyegetik, hogy vallomásra bírják, erre ő a nyílt
színen kitépi nyelvét, és a királyok lába elé hajítja. Nem baj,
hiszen írni még tud, kínpadra vele. Lúdtollat adnak neki, ő
ravaszul kést kér, hogy kihegyezze a pennát, mire leszúrja mind a
két királyt. Színház a színházban és tetemrehívás. És a darab
folyamán ott áll a színpadon a maralításokból ismert Bosszú.

Shakespeare-re hat a Hyeronimns. De nézzük meg, milyen
remeket formál a tetemrehívásból a hamleti L'gérfogr'ban, vagy
milyen csodálatos drámai feszültséggel szerepelteti Hamlet ap-
jának szellemét az ácsorgó, szimbolikus Bosszú helyett.

Az Arden-kiadások nagyon helyesen mindig közlik a shakes-
peare-i forrásokat. Ha ezeket összehasonlítjuk a művel, akkor
döbbenünk rá igazán Shakespeare költészetére és emberségére.

Az egyik angol esztéta (a nevét még majd megkeressük)
nagyszerű könyvet adott ki a VííkeresV születésének körül-
ményeiről. Címe: First Night of the Tuwelfth Night, magyarra
fordítva: a tizenkettedik éjszaka első estéje vagy éjszakája. (A
I'íikeresZtangolul ezt a tizenkettedik éjszakát jelzi.) A költő
megrendelésre írta ezt a darabját is, méghozzá igen gyors
munkával, A darab, az előadás, a díszletek alig több mint két hét
alatt készültek el. Erzsébet uralkodásának legutolsó korszaka ez,
a királynő legutolsó hónapjai. Majdnem minden angol költő arról
énekel, hogy a nagy királynő idején végig gyönyörűen sarjadt a
béke olajága. Ebben az időben jelen-tették be, hogy az angol
udvarba egy Orsino nevű herceg érkezik. Mindenkit nagy
szeretettel fogadtak, aki nem volt spanyol. A herceg tiszteletére
is díszelőadással akartak kedveskedni, Ben Jonsonnak volt egy
olasz tárgyú darabja, amelyet gyerekek játszottak. Ez
mindenesetre készen volt. De azért Shakespeare-t is
megkérdezték, nem írna-e erre az estére egy új drámát. A szerző
érdeklődött az iránt, ki is ez az Orsino. Csak annyit tudtak róla
elmondani, hogy mostanában rendkívül szomorú, mert egy
gyönyörű hölgy kikosarazta, nem ment hozzá zért, mert a bátyja
halálát gyászolja.

Shakespeare-nek ennyi körülbelül elég volt. Hogy milyen
pamfletszerűen aktuális drámát írt ebből, azt a könyv szerzője a
következőképpen bizonyítja: Orsino tehát olyan tragikus
személy, akit kikosaraztak. De hát egy vendégherceget ki más
kosarazhat ki, mint egy királyné? A név készen volt, a béke
olajága: Olívia. Orsino saját nevén fog szerepelni a darabban.
Igen ám, de hát természetesen második cselekményszál is kellett
egy igazi Shakespeare-darabhoz. Ebben az időben a királyi
udvarban a játékok fő rendezője, ma azt mondhatnánk,
üzemigazgatója, egy puritán érzelmű lord volt, aki nem szerette a
színházat. Shakespeare pedig fölismerte a puritanizmus veszélyét
a színházra (ebben sajnos igaza is lett, hiszen halála után
rövidesen megszüntettek Angliában minden színházat). Tehát ezt
az alakot akarta a második cselekmény főszereplőjévé tenni. Élt
akkor Erzsébet királyné udvarában egy gyönyörű fiatal özvegy.
Ezt a világhírű szépséget, aki alacsony származású hölgy volt,
Erzsébet Pembrolc grófhoz adta feleségül, aki azonban rövidesen
meghalt. Itt állt hát a viruló özvegy. Az ő szépségét a játékok
igazgatója is elismerte, és noha már idős ember volt
(negyvenéves, ami ebben az időben már öregedő embert
jelentett), szerelmével üldözte a szép özvegyet. Ezt az özvegyet
Mall kisasszonynak hívták. Shakespeare tehát elnevezi ezt a
szereplőt Malvoliónak. Képzeljük cl azt az óriási hatást, amit
már maga a név is kiváltott. A vendég Orsino herceg Malvoliót
értett, ami annyit jelent, hogy rosszindulatú, rosszakaratú. Az
udvari közönség viszont tudta, hogy Malvolio ez esetben annyit
jelent, hogy Ma//voh/io, vagyis hogy Mall kis-asszonyt akarom
megszerezni.

Ebből a figurából Shakespeare egy fantasztikus alakot tud
formálni: Malvolio tragikomikus, csodálatos szerepét. De hogyan
lehetett ennyi idő alatt ezt a remekművet megírni? Egészen
egyszerűen úgy, hogy Shakespeare akkor már a szerelem minden
változatát megírta, ezért olyan hihetetlenül izgalmas és drámai az
Olívia-Viola viszony, általában a nemek harca és a nemek
összetévesztésének ez a hihetetlenül költői drámája. Shakespeare
ismerte a szerelem minden változatát, hiszen megírta már a
szonettjeit. Tehát ezek a jelenetek nem voltak teljesen újak a
számára. S végül a megoldás: ki veheti el Olíviát feleségiil? Hát
természetesen egy uralkodó, Cezario.
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A szuzai menyegző
Kolozsvárott és
Budapesten

Sütő András drámájáról

„Nem azért jöttem, hogy kiirtsam Ázsia
népeit, hanem, hogy örömük teljék az én
győzelmemben." E Nagy Sándornak
tulajdonított kijelentés rávilágít a
megváltozott politika lényegére : tömeges
népirtás helyett egyetemes elrendezésről,
gondos agyonveretés helyett megfontolt
beilleszkedésről beszél a hódító. Íme, a
görög-macedón nagylelkűség! A
pánhellén reálpolitika, amely a fizikai
megsemmisítést felcseréli
lélekgyilkossággal, és azon igyekszik,
hogy a birodalom kohójába vesse a
különböző meghódoltakat, lett légyenek
perzsák, szkíták, indusok, masszagéták
vagy bármiféle barbárok. Az ötlet persze
nem új keletű, a történelem során többször
is felfedezték, Nagy Sándornak csak a
módszere különleges, ahogy a legyőzött
Perzsia méhében meg-telepedni kíván. Az
ő nevéhez fűződik a letiport népek
hasznosításának tudománya, az az
arisztotelészi elv, amely szem-ben a
kipróbált és be váltformulával (legjobb
indián a halott indián), azt vall-ja, hogy a
másnyelvűeket nem felkoncol-ni kell,
hanem beilleszteni, mint az állatokat és a
növényeket - hasznuknak megfelelően .. .

Zseniális emberismeretre (és taktikai
felfedezésre) vall tehát, hogy a világhódító
Sándor nyílt erőszak helyett az emberi
gyarlósághoz folyamodik, s elaltatva

a legyőzöttek veszélyérzetét, nem katonái
kardját, hanem a túlélés és az együtt-
működés lehetőségét kínálja fel a meg-
hódolt barbároknak: az egymásra találás
„mindent összebékítő" gigantikus lagzi-
ját.

Kétszeresen is zseniális kényszer ez a
népesküvő, amire a krónikák szerint i. e.
324-ben, Szuzában került sor. Egyrészt az
uralkodó már-már cinikus nyíltsággal
beismeri a beilleszkedés látszatönkéntes-
ségét, s így mindenkit, aki nem ránt
kardot, cinkossá avat. Másrészt a házas-
ságért cserébe pimaszul adókedvezményt
kínál, jól sejtve, hogy az ilyenféle juttatás,
mint tudjuk, „túltesz némelykor az ősök
szellemén, nyelvén, mindenén".

És Nagy Sándor jól számít. Lenyűgöző
az a csörtető buzgalom, az a földet súroló
alázat, amivel a legyőzöttek nagyobbik
része azonnal hozzálát „orcája
átalakításához", és sorozatban gyártja a
hűségnyilatkozatokat és szolga-deklará-
cókat. Fel sem ocsúdhatnak a hódítók, a
meghódoltak máris görögebbek a görö-
göknél. Sőt, helyzetük sajátosságánál
fogva, frissebb felfogóképességgel hama-
rabb alkalmazkodnak is. Pontosan tudják,
hogy a tízezer napiparancsot teljesítő
vőlegény és a tízezer hajánál fogva
előráncigált menyasszony mesterséges
párosítása a szolgalelkűségnek és a kép-
mutatásnak kedvez, és az érvényesülés
szabad versenye biztosított. Az önkén-
tességet és a szerelmet ugyanis a másik
oldalon is nélkülözik. Az esküvőről vé-
lekedni mindenkinek egyformán tilos, lett
légyen az neofita vagy ősgörög. A kü-
lönbség „mindössze" annyi, hogy amíg a
perzsáknak isteneikkel, nyelvükkel, őse-
ikkel, a sajátosság méltóságának a fel-

adásával is fizetni kell az életben mara-
dásért, addig a felemelt fejű görögöknek
„csak" az istenné szentelt Nagy Sándor
személyi kultuszával kell megküzdeniük.

E kettős bilincs, e kettős szorítás
drámája, a történelembékítő illúziók el-
vesztése keserű felismerésének torok-
szorítóan szép tragédiája A s zu za i

menyegző . ő . És még valami. Egy nép
erőszakos asszimilálási kísérletének
kudarca, az agresszív beolvasztás csődje
egyik oldalon, és a higgadt nemzeti
önértékelés, a reális történelmi helyzet
számvetése - a másikon.

A nemzeti lét és a történelmi önismeret e
súlyos kérdéseivel megterhelt darab
politikai-gondolati vonalát Sütő megkísérli
összeolvasztani magánéleti motívumokkal,
s a trilógia eddigi darabjaitól eltérően
némiképp újfajta konfliktusrend-szert
teremt. Egyetlen éjszakára sűríti az
eseményeket, egységes cselekmény-be, és
hősét, a világbitorló Alexandroszt - ügyes
dramaturgiai fogással - nem állítja a
színpadra. Ez bizonyos feszültséget teremt,
Alexandrosz betölti a végzet szerepkörét,
hiszen mindaz, ami a szereplőkkel
történik, rajtuk (és a színen) kívül álló erők
küzdelme.

A drámai kompozíció ennek ellenére
laza, a ritmus meg-megbicsaklik, a fe-
szesnek tűnő szerkezetet kitérők ballasztjai
nehezítik. Indokolatlannak tűnik például a
három felvonásra tagolt (ám Budapesten
két részben előadott) darab harmadik
felvonásában a kétszeri színváltás.
Pármenion és Eanna szerelmi kettőse
Bétisz várában leállítja a cselekményt,
felesleges betét, és széttagolja a dráma

Cézár! Így oldotta meg Shakespeare a feladatot, és így vitte
színre a Ví zkere sz t e t , legsikeresebb darabjainak egyikét.

Mindezt azért kellett elmondani, hogy megmutassuk : a nagy
angol drámaíró, az avoni hattyú, a költő színész volt, és mindig
kénytelen volt darabot írni, ha a színház érdeke így kívánta. Ezért
fogadott el megrendeléseket is. Hevesi Sándor mindezt tudta. Es
mint színházi ember harcolt az igazi Shakespeare-ért.
Felfedezéseinek máig is adósai vagyunk.

Hevesi felfedezései természetesen azóta továbbiakkal bővül-
tek. Brechtnek köszönhetjük, hogy felhívta a figyelmet a kö-
zönséggel való teljesen más kapcsolatra. Az ő vesszőparipája
volt, hogy nem egyfajta színház van, s nem egyfajta előadás-mód
létezett a világon, mint ezt a század elején a „függönyös
színházak" dramaturgiája hirdette.

A weímari Németországban, a húszas években Brecht be-
vezetőt mond egy Macbeth-előadás előtt. Nem érti, hol volt a

színház dramaturgiája, mikor ezt a zavaros darabot műsorra
tűzte. Mert hajlandóak vagyunk elhinni, hogy léteznek bo-
szorkányok, azt is, hogy igazat jósolnak. Macbethtel elhitetik,
hogy király lesz, Banquónak azt mondják, hogy a fiaiból
uralkodók lesznek. Nos, a jóslat első része beválik, Macbeth
valóban király lesz. Eddig rendben is lenne a dolog. Csakhogy
Banquo fia, Fleance, a dráma közepe táján hirtelen eltűnik, és a
végén egy eddig ismeretlen fiatalembert koronáznak királlyá.
Erről szó sem volt a jóslatokban, a boszorkányok tehát tévednek.
De a Macbethre vonatkozó jóslat mégiscsak bevált. Azt pedig
semmiféle dramaturgiai szabály sem engedi meg, hogy a
jövendölés igaz is legyen, meg nem is. Ilyen rossz drámaíró
lenne Shakespeare? Hol a megoldás? Ott, hogy a közönség
soraiban, egy páholyban, a Globe Színház díszpáholyában,
Banquo leszármazottja: Jakab király ül. Tehát a látszólagos
dramaturgiai zavar megfejtése a közönség beavatottsága.


