
műhely
tragikus tévedése az, hogy lehetséges a
hellén kultúra fenntartása a hellenizmus
történelmi keretei között. Ezért ő maga a
kultúra világtörténetének alakjává válik,
míg már Éanna is legfeljebb kiszolgálója
ennek a gondolatnak, végszavazója, noha
az ő szövege gondolatilag és költőileg is
megfogalmazott.

Mindezek alapján A szuzai menyegző
ugyan nem tartozik a hibátlan alkotások
közé, de mégis megdöbbentően drámai.
Drámai elsősorban azért, mert - s ebben
Ruszt József rendezése is csaknem szer-
zőtársi helyet kér - a szereplők nagy része
teljesen gondtalanul és problémátlanul
hiszi és tudja, hogy a hellenisztikus
parancsokat nemcsak végre kell hajtani,
hanem végre is lehet hajtani. Parmenion
mindebben nem hisz, és éppen Parmenion
gondolkodása és változatlanul görög
szelleme hozza létre a tragédiát, amely
egyszerre tragédiája Parmenion
szerelmének, a hellén kultúrának és a
hellenizmusnak is.

Az évad darabjai tehát sajátos pályát és
görbét írnak le az utánérzésektől a lázon-
gásig és a lázadás költői bemutatásáig.
Csak Sütő Andrásnak sikerült nagy rész-
ben és igazában költőivé emelnie a láza-
dást, mégpedig azért, mert nála világ-
történeti alak és világtörténeti probléma
szerepel a színpadon, világtörténeti el-
lentmondásokkal és világtörténetileg -
valamint konkrét történetileg - feldol-
gozható konfliktussal. Az, hogy még Sütő
darabjában is ennek a konfliktus-nak
alárendelődő elemek, ezt a konfliktust
építő elemek vannak anélkül, hogy önálló
és magában véve nagy jelentőségű
gondolatiság és történeti szerep képviselői
lennének, igaz ugyan, de mégis az
alapkérdés evokatív hatása oly nagy, hogy
a néző nem tudja magát kivonni alóla. S
hadd említsem meg, hogy ebben a
rendezőn kívül igen nagy szerepe van egy
művésznőnek, Szirtes Aginak, aki mintha
a színpadon átvette volna az igazi
görögség és a Sütő által megrajzolt hel-
lenizmus konfliktusának minden terhét, és
elsősorban belőle sugárzik ennek a
drámának igazi töltése.

Többféle szempontból ítélhető meg az a
sok kísérlet és az a néhány balsiker,
melyről említést tettünk. A legfontosabb
tanulság pedig az, hogy írók és színházak
egyaránt kötelesek napjainkban a
dramaturgiai fegyelmet megszilárdítani.
Nem kívülről és nem utólag, hanem mint
A szuzai menyegző mutatja, bensőleg és
már a munka folyamatában.

MAJOR TAMÁS

„Shakespeare rendetlen,
mint maga az élet"

A legfőbb brechti tanács az, hogy
Shakespeare-nek ezt az idézőjelbe tett
rendetlenségét ne szégyelljük, sőt örüljünk
neki, használjuk fel, hiszen ez alatt a
látszólagos zűrzavar alatt csodálatos
rendet, kompozíciót találunk. Mik is ezek
a rendetlenségek a shakespeare-i műben?
Elsősorban azt kifogásolják, hogy nem
tartja be az arisztotelészi szabályokat,
sűrűn váltogatja a színhelyeket, ugrál
térben és időben. Az Othellóban még csak
Velence és Ciprus szerepel, de az
úgynevezett gyöngébb darabjaiban, a Lear
király utáni Szeget szeggelben, a
Periklesben, Téli regében, Cymbeline-ben
már a helyszínek :ugrásai is nagyobbak és
többfélék. Ezért hányják a szemére sokan,
hogy nem tudta összefogni a darabjait.

Következő rendetlenség az időegység
be nem tartása. De a shakespeare-i idő-ről
külön fejezetet kell írni. Nála az idő
sohasem reális, és mégis nagyon reális -
vagyis nem naturalista, hanem drámai idő.
Hiába kíséreljük meg, hogy meg-fejtsük,
mennyi idő alatt érhetett el Othello a
végveszedelemmel fenyegetett Velencéből
Ciprusba. Drámai idő alatt ért el.
Ugyanígy felemlíthetnénk példának a
Coriolanust vagy akár a Szentiván ji álmot,
amelynek erdőjelenetei egy éjszaka alatt
játszódnak le, de ezalatt Puck
körüllovagolja a Földet.

A történelmi drámákban még érdeke-
sebben alakul az idő. Egy-egy darab nem
is egy emberöltőnyi időt foglal magába,
mert az egyik dráma életben maradt
szereplői átviszik a stafétabotot a követ-
kező drámákba, e nélkül nem is lehetne
ezeket folytatni. A főszereplő viszont az új
darabban továbbélve viszi tovább a
cselekmény fő vonalát. A II. Richárdban, a
IV. Henrikben, az V . Henrikben, egészen a
III. Richárdig lépnek át a szereplők a régi
darabból az újba - sőt Shakespeare olyan
hamisítást is elkövet, hogy Margit királyné
sokkal tovább él, mint ahogy a történelem
szerint élt, azért, hogy jelen lehessen,
szerepelhes-

* A Tél i re g e új kiadásához írt kommen-
tárok bevezetőjének első részét augusztusi
számunkban közöltük. (A Szerk.)

sen a III. Richárdban, és megátkozhassa a
főhőst.

Van az idővel való játéknak, a meg-
hosszabbított időnek még egy furcsasága,
főleg utólsó darabjaiban. Meg kell várni
az új generáció felcseperedését, hogy
befejezhessük a darabot. Igy van ez a Téli
regében, de a Periklesben is. Ezek
emberöltőnyi ugrások, és ilyenkor
Shakespeare kénytelen - azt kell mon-
danunk, hogy hála istennek kénytelen -
konferáló szövegeket beiktatni a darabba.
Így konferálja végig a Periklest Gower, és
ennek köszönhetjük a Téli rege csodálatos
Idő-figuráját is.

Vannak az idővel kapcsolatban szinte
megfejthetetlennek látszó kérdések is
Shakespeare-nél. Ilyen például az Athéni
Timonban az a rész, mikor a szolgák el-
mennek, hogy legalább egy kis részét
behajtsák annak a pénznek, amelyet Ti-
mon kölcsönzött barátainak. Ezeket a je-
leneteket évszázadokon át nem tudták
megfejteni az esztéták.

Sempronius :
... Próbálta volna Luciust, Lucullust! Elég
vagyonos Ventidius is. . .

Szolga:
... Jártunk náluk is.

Kitalálták azt, hogy innen hiányzik
három jelenet. Pedig nem hiányzik semmi
más, csak egy gongütés, mert
Shakespeare itt azt akarta bemutatni -
cirkuszi módon - közönségének: hogyan
tagadja meg adóssága kifizetését az egyik,
a másik, a harmadik úr; méghozzá a be-
csületesség látszatát is megóva. Ez a
három kis jelenet tehát három cirkuszi
szám, és a látszólagos időzavart egy-egy
gongütéssel kell megoldani. Valójában
Shakespeare darabjaiban maga az idő is
relatív -- a szereplők szubjektív érzelmei
szerint múlik. Ennek talán legcso-
dálatosabb példája II. Richárd börtön-
monológjában található:

„Időm elvertem én, most ő ver engem.
Most órájává tett meg az idő:
Eszméim percek, melyek nyögve szegzik
Szemem külső lapjára számukat,
Míg ujjam mutatóként vándorol
Feléjük, könnyeim letörleni.
Most, uram, minden óra, mely elüt,
Hangos sóhajjal kondul el szívem
Harangján: sóhaj, könny s nyögés mutat
Időt, percet, órát s az én időm
Csak Bolingbroke vad gyönyörébe

száguld,
Míg én, bolond kakukkja, itt verem."

(Somlyó György fordítása)



A látszólagos rendetlenség oka tehát: a
gyakori váltás, „ugrándozás" helyszín-ben
és időben. De van egyéb baj is: a stílusbeli
rendetlenségek. Néha száz-nyolcvan fokos
fordulatokkal váltják egymást a különféle
stílusok; vers és próza, lírai részek és
bohóctréfák, izgalmas krimirészek és
színhelyleírások. De ezen túl is:
Shakespeare olyan „rendetlen", hogy nem
elégszik meg egyetlen cselekményszállal,
hanem egyidejűleg legalább két - de sok
esetben több -- drámai szállal dolgozik.
Ráadásul olyan „betétek" is vannak
darabjaiban, amelyek stílus szempontjából
a szó klasszikus értelmé-ben meglehetősen
zavarosak. A 1 íz-keresztben például az
egyik szál a szerelmi dráma; a másik
Malvolio beugratásának a vonala, amelyet
Mária írt, szerkesztett, tervezett, rendezett.
Aztán váratlanul megjelenik a színen egy
foglyul ejtett kalóz, aki csodálatos,
tragikus szavakkal szavalja el monológját
a hűtlenségről. Ez a monológ arról szól,
hogy a bajba esett jó barátot hogyan
tagadja meg gyáván pártfogoltja. A
monológot nyilván-valóan - a téma
komolyságához illően -tragikusan kell
elmondani. De mi - a beavatott közönség -
tudjuk, hogy a hűtlen fiatalember
valójában lány, Viola, akinek
kétségbeesése a többi partner
megrökönyödésére -- komikus hatást vált
ki. De ott, ebben a monológban a
mondanivaló komolysága mégis igazi.
Tehát ilyen „stíluszavarok" is vannak
Shakespeare műveiben.

Mint már említettem, Shakespeare
egyes darabjaiban a szereplők maguk írják
a cselekmény egyik vonalát, vagy
legalábbis a dráma egyik részletét. Külö-
nösen érdekes példa erre az Othellóban

Jago. A megsértett Jago, aki helyett
mást neveznek ki hadnaggyá, bosszú-
szomjában először megfogalmaz - úgy is
mondhatnánk - egy szinopszist: a mórt
utálom, tehát bosszút kell állnom rajta.
Majd később, mikor Cassiót leitatja, és a
hadnagy hangos duhajkodására Othello
felriad - Jago elmondja harmadik
monológját, melyben már nemcsak meg-
írja, de részletesen ki is fejti, sőt meg is
rendezi a színdarabot: felállítja a csapdát,
és ebbe a csapdába Othello bele is lép. Itt
nem az a kérdés tehát, hogy mi történik
majd, hanem az, hogy a bekonferált -
nagyon izgalmas - cselekvések meg-
történnek-e, és ha megtörténnek, hogyan
történnek meg. A Vízkereszt ben a darab
Malvolio-vonalának szerzője: Mária. Má-
ria zseniális tehetsége, jókedve, rendezői
képessége alkotja meg a színdarabnak

azt a részét, amellyel az életet szerető, a
kedélyt, a vígságot, a fantáziát, általában a
költészetet kedvelő emberek bosszút
állnak a puritán Malvolión, aki viszont
ezekkel a szavakkal búcsúzik : „ .. bosszút
állok én az egész bandátokon!" (Sajnos ez
a jóslata be is válik: Shakespeare halála
után - az erősödő puritánok hatására -
betiltják a színjátszást, bezáratják a
színházakat.)
A színdarabot sok esetben tehát a sze-

replők írják, és erre több példát is sorol-
hatnánk. Például a Lear királyban Edmund
szintén előre bejelenti magasra törő
szándékát, és annak megvalósítására
minden lehetőséget megragad a Lear által
létrehozott zűrzavarban. Ezeknél az előre
bekonferált jeleneteknél (ilyesmi történik
a III. Richárdban is) az a különösen
érdekes, hogy a konferáló túl-teljesíti
eredeti tervét, vagy más formában teljesíti.
A Lear királyban például Edmund közli a
nézőkkel, hogy majd egy beszélgetést fog
inszcenálni, melyet apja kihallgathat - de
nem így történik. (Egyébként ez a jelenet
valóban le is játszódik, de nem a Lear
királyban, ha-nem az Othellóban, ahol
Othello végig-nézi a számára kigondolt
jelenetet, melyet Jago játszik el Cassióval,
és ahol Jago néha fölemeli hangját, hogy a
féltékeny Othello azt a szöveget hallja,
amelyet kell. A többi -- a zsebkendő
lobogtatása
pantomim.) Edmund tehát nem az előre

bekonferált jelenetet játssza. Miért? Nincs
rá ideje. A történet olyan fordulatot vesz,
hogy Edgart azonnal el kell távolítania -
így Edmund új jelenetet rögtönöz. Ezek a
szereplők zseniálisak; tudják azt, amit
egyébként minden Shakespeare-
színésznek tudnia kell: tud-nak
rögtönözni, képesek minden alkalmat
megragadni, hasznukra fordítani, és ezzel
az előre bekonferált jelenetek izgalmát is
tovább fokozni.

Bizony, van itt rendetlenség bőven!
Brecht tanácsa az, hogy szeressük,

becsüljük, fedezzük fel ezeket a „rendet-
lenségeket", és ne szégyelljük őket - mint
ahogy a színházak napjainkban is teszik -,
hanem használjuk ki, használjuk fel a
látszólagos zűrzavart. Ne próbáljunk
benne rendet teremteni. Ez a rendetlenség
teszi Shakespeare darabjait oly hallatlanul
életszerűvé. Még egy fontos javaslata van
Brechtnek: helyezzük el Shakespeare
darabjait a társadalomban, vagyis ne
valamiféle általános szépet keressünk
benne, ne valami általános költészetet
hozzunk színpadra, mert a drámák igazi
feszültségét, valódi konf

liktusát mindig a társadalmi összeütkö-
zések hozzák létre. Ezek az összeütközé-
sek viszont társadalmi magatartást, tár-
sadalmi gesztusokat követelnek. Például,
ha a Lear királyban a Kentet játszó színész
nem veszi tudomásul azt, hogy az istentől
felkent királlyal szembeszállni
szentségtörés, ehhez halált megvető bá-
torság kell, akkor egyszerűen csak vég-
szóra deklamál, kiabál, veszekszik.
(Ugyanez a viszony a Téli regében is
Camillo és Leontes között.) És hogy a
helyzet még bonyolultabb legyen, a sze-
replők - a történelmi darabokban külö-
nösen rangban is emelkednek a darab
folyamán, így hatalmi viszonyuk is vál-
tozik. A rangban való emelkedés gyakran
új nevet is, jelent, így lesz Macbethből - a
boszorkányok jóslata szerint: Glamis
thánja, Cawdor thánja, végül király. A
Lear királyban a hatalmát vesz-tett Gloster
egészen más viszonyba kerül Albannal és
Cornwall-lal, mint hatalmának elvesztése
előtt volt, sőt Goneril és Regan társadalmi
rangja is emelkedik férjük rangjának
növekedésével. Ha ezeket a függőségeket
nem tisztázzuk, a drámai helyzetek
tisztázatlanok marad-nak, a szituációk
nem lesznek igaziak. Ugyanígy, ha a Téli
regében Camillo nyugodtan mondja a
szép szöveget Leontesnek, akkor abban
nem az urát féltő, a születő rögeszméktől
kétségbeesett, hű szolga haláltmegvető
bátorsága szólal meg, aki életében először
kénytelen ura hirtelen, esztelen döntésével
szembeszáll-ni. Ennek a rögeszmének -
az őrült féltékenység rögeszméjének - a
születése egyben a zsarnokság kezdetét is
jelenti. Talán még nem késő
meggyógyítani az őrjöngő fejedelmet:
hiszen féltékenységi tébolyával együtt az
addigi társadalmi rend is felbomlik, a
szeretett uralkodó kegyetlen diktátorrá
válik, és birodalmát katasztrófába taszítja.
Ha a rendező és a színész erről
megfeledkezik, akkor - mint már
mondottam - a szereplők csak végszóra
deklamálják a szöveget (a „szép"
szöveget), és a jelenetek nem-csak
társadalmi, de lélektani feszültségüket is
elveszítik.

Ha megfeledkezünk a társadalmi hie-
rarchiáról, akkor az úgynevezett álruhás-
jelenetek is elveszítik feszültségüket. A
Lear királyban például társadalmilag a
lehetetlenséggel határos, hogy az álruhá-
ba öltözött „közember" Kent kapcsolatot
találjon a királlyal; ugyancsak szinte
reménytelen a helyzete Edgarnak, mikor a
csatába készülő Albannal próbál szót
váltani. Mindkettőjüknek óriási találé-



konyságra van szüksége, mindketten a
legjobb lélektani pillanatot választják ki,
hogy magukra vonják a figyelmet. Alban
például feldúlt lelkiállapotában, a csata
előtt szóba sem állna a rangban mélyen
alatta álló, közembernek öltözött Edgarral,
akinek nemcsak minden kétségbe-esett
szuggesztivitására szüksége van, hogy
kapcsolatot tudjon teremteni, de szavainak
titokzatosságával is fel kell keltenie Alban
érdeklődését.

Nagyon sokan felháborodnak az első
pillanatban, amikor meghallják azt, hogy
mi a shakespeare-i dramaturgiát cirkusz-
hoz, a cirkuszi dramaturgiához hasonlítjuk.
Mint már említettük, a cirkuszban a bohóc
előre bejelenti, mit akar csinál-ni: csapdát
állít partnerének, és amikor a feszültség a
legnagyobb, a partner bele is esik a
csapdába, a közönség pedig azért izgul,
hogy sikerüljön a bohócnak a mutatvány.
Soha nem felejtem el a Rivels-cirkusz
egyik előadását, ahol is egy nagy család
tagjai elhatározták, hogy hidat építenek,
egymás vállára állva, saját testükből, mert
anélkül nem lehet él-ni. Óriási, megható
lelkesedéssel fognak neki a munkának, és
mikor a híd már-már felépül, az építők
ujjonganak - hátranéznek, és a híd
összeomlik. Nagy a sírás, a kétségbeesés,
de utána mindig újra meg újra
megpróbálják, elölről kezdik. Ezt a példát
azért mondtam el, mert a shakespeare-i
színházban is keveredik - mint minden
valóban humanista színházban - a nevetés
a fojtogató sírással. Az igazi cirkuszi
bohócban mindig van valami megrendítő.
Kitűz ő is valami célt, amit el akar érni.
Amikor látszólag sikert ér el, ujjong,
amikor csődbe megy a szándéka, akkor sír.
Es milyen érdekes, a közönség általában
akkor könnyezik, mikor a bohóc ujjong, és
akkor hajlandó nevetni, mikor a bohóc sír.
A klasszikus dramaturgiából az ilyenfajta
megoldások teljesen hiányoz-nak. Mégis,
mikor nevettet Shakespeare? Bertolt
Brechtnek van egy nagy-szerű mondása:
„Én csak nevetni tudok azon a színházon,
amelyen nem lehet nevetni." Az ilyenfajta
nevettető jelenetekre a klasszikus
színjátszás szabályai értelmében
kénytelenek vagyunk azt mondani:
stílustalanok.

Nézzünk egy példát. A szerencsétlen,
vak Gloster a Lear királyban találkozik a
koldussal - persze azt nem tudja, hogy a
koldus valójában saját, kitagadott, csa

vargó fia. A fiú észreveszi, hogy a
szerencsétlen öreg kétségbeesésében ön-
gyilkos akar lenni, és hogy eltérítse szán-
dékától, cirkuszi tréfát játszik vele. Ez a
cirkusz természetesen nagyon szomorú
dolog, hiszen Edgar nem tartozik azok
közé a szereplők közé, akik Shakespeare-
nél csapdát szoktak állítani. (Vannak
olyan szereplők, akik nagyszerűen érte-
nek a komédiázáshoz, ravaszak, ügyesek,
szuggesztívek - vagyis kitűnő színészek.
Ilyen Jago az Othellóban, Edmund a Lear
királyban, ilyen III. Richárd. Edgar nem
tartozik közéjük. Edgart a halálos
kétségbeesés teszi találékonnyá, sőt még
bocsánatot is kér a közönségtől azért,
hogy cirkuszt kell játszania szerencsétlen
apjával. Nyilvánvaló, hogy a színpad
ebben a jelenetben: cirkuszi porond. (A
shakespeare-i csapdajeleneteknek közös
sajátossága az, hogy feszültségük óriási,
olyan nagy, mint ami-kor a cirkuszban a
trapéz akrobatái a halálugrásra készülnek;
szinte hallani a dobszót.) Mi itt a veszély?
Az, hogy a szereplőt az áldozat
felismerheti, rájöhet, hogy be akarják
csapni. Shakespeare zseniálisan kezeli
ezeket a feszültségeket. „Mikor leszünk a
hegy tetején ?" - kérdezi Gloster. „Most
hágunk fel, nézd, hogy erőlködünk." „Úgy
tetszik, ez sík föld." ... Gloster hajszál
híján le-leplezi a csapdát, Edgar
kétségbeesetten küzd, hogy ez ne
történhessen meg. Milyen eszközöket
használ? Megnyújtja, kiszélesíti a teret,
elrohan, és a hangjával távolságot jelez,
előreszalad a' másik irányba, és hangjával
mélységet teremt - csupán a hangjával
állítja fel a doveri sziklát. Szédülést imitál,
csakis a hangjával:
„Nem nézhetek tovább, nehogy fejem
Megszédülvén, s elkáprázván szemem,
Hanyatt-homlok lebukjam."

Aztán az apját a porond szélére vezeti
(elég egy húsz-harminc centiméter magas
emelkedés, ahol érzékeltetni tudja vele,
hogy egyetlen lépés és lezuhan. Ezután az
öreg, aki utolsót fohászkodik, meg-áldja
fiát és leugrik. Az egész közönség látja,
hogy a fűrészporba hull, húsz-harminc
centiméternyi magasságból. Baj, ha itt
nevet a közönség? Nem baj, mert ez a
nevetés a megkönnyebbülés nevetése -
különösen, ha Edgar ráadásul előreszalad
a színpad szélére, és a közönségtől
bocsánatot kér, amiért kénytelen volt ilyen
komédiát játszatni apjával, hiszen azért
tette mindezt, hogy meg-mentse. Ezen is
lehet nevetni, és az apja szövegén is, aki a
fűrészporban fekszik:

Gloster:
De hát leestem-é?

Edgar:
Csak e meszesnek rémséges fokáról. Nézz
bár föl: az édes torkú pacsirta is Elvész ott
fenn a szem elől, s nem

hallható
Nézz fölfelé.

Gloster:
Hajh! nincs szemem...

Ezeken a mondatokon gyakran nevet a
közönség, itt tehát óriási a stíluskava-
rodás, de ez mégis egy magasabb rendű,
megrázóbb színház, mint az, amely csak
egyfajta érzést kelt. Esztéták, rendezők
gyakran naturalista logikával vizsgálják
Shakespeare darabjait, és így megközelít-
ve bizony sok logikai ellentmondást ta-
lálnak benne. Ezek a látszólagos logikai
ellentmondások is hozzátartoznak a
shakespeare-i rendetlenséghez.

Mint már említettük, a szereplők gyak-
ran előre bekonferálják, mit fognak csi-
nálni, milyen csapdát állítanak fel part-
nereiknek, azután egészen mást játszanak,
mint amit előre elterveztek. A csapda
ennek ellenére rendszerint sikerül. Hol itt
a logika? A logika ott van, hogy ezek a
szereplők remekül tudnak rögtönözni,
nagyszerűen fel tudják használni a
véletlenül kialakult szituációkat. A
Shakespeare-színésznek sohasem szabad
végszóra beszélnie, mindig rögtönöznie
kell, mindig minden játéklehetőséget fel
kell használnia. A shakespeare-i jelenetek
megkívánják, hogy a színésznek a
partnere szövegei alatt is legyen „belső
monológja", amellyel válaszol annak
beszédére, és nem csak szavakkal, hanem
mozdulatokkal, gesztusokkal is. Mond-
hatnánk: elektromos kapcsolatnak kell
lennie a szereplők között. Ennek a kap-
csolatnak köszönhető, hogy a veszélyt, a
felismerés veszélyét - például az előbb
idézett jelenetben - Edgar azonnal le-
reagálja.

Gloster:
De úgy tetszik nekem,
Hangod megváltozott, s jobban beszélsz
És jobbat, mint előbb.

Edgar:
Csalódol; én miben sem változám,
Csak öltözetemben.

Gloster:
Mégis, mintha jobb
Beszédű volnál most.

Aki pedig azt a kérdést teszi fel, hogyan
lehet, hogy az egyes szereplők nem
ismerik fel az álruhába öltözött és magát
más figurának játszó partnert - hiszen
röviddel azelőtt még más körül-



mények között együtt voltak -, annak csak
egy mondattal tudunk válaszolni: ne jöjjön
színházba! A shakespeare-i dráma
tudniillik semmiféle ilyen naturalista
nyomozást nem tűr meg. Aki beül a
színházba, annak el kell fogadnia a játék
szabályait: vagyis azt, hogy ha valaki más
alakban jelenik meg, azt nem ismerik fel -
különösen, ha az író ezt még mesteri
módon valószínűsíti is. Az álruhát öltött
szereplők majdnem mindig azért öltenek
álruhát, hogy megakadályozzák az egyre
jobban előre-rohanó tragédiát vagy az
elhatalmasodó őrületet; majdnem mindig
szinte lehetetlen feladatra vállalkoznak, de
mindig az észretérítés, a gyógyítás
érdekében. A Lear királyban, mikor Kent
elszánja magát új szerepére, minden
zsenialitására szüksége van, hogy
maszkját el is fogadtassa, hiszen a
felzaklatott idegállapotban levő Lear
ráförmed : „Ismersz engem, fickó?" Itt
mindig kell lennie egy pillanatnak, amikor
a játék majdnem megáll, mert a partner
eszébe jut, ösztönösen felvillan: mintha ezt
a hangot már hallottam volna. A
Shakespeare-előadásokban rendszerint
átsiklanak ezek fölött a pillanatok fölött,
pedig a színészeknek ezeket a
feszültségeket - amikor hajszálon múlik,
hogy felismeri-e partnere az álruhás
szereplőt - nagyon komolyan kellene
venniük.

Shakespeare darabjain nagyon sokat
lehet nevetni, és legtöbbször azokon a
jeleneteken, amelyek éppen a legmeg-
döbbentőbben leplezik le az emberi hi-
székenységet, butaságot, kapzsiságot, a
hatalomra törekvés eszköztelen vadságát,
sőt ripacskodását. Gondoljunk például
arra, milyen mulatságos az a jelenet,
amelyben III. Richárd nem akarja
elfogadni a koronát, és - nem is egyszer -
visszautasítja. Richárd itt jó partnerra talál
a szintén hatalomra törő, elszánt és
cinikus, tehetséges és gátlástalan
Buckingham személyében. Shakespeare
odáig fokozza a jelenetet, hogy a
legfeszültebb pillanatban Richárd faképnél
hagyja partnerét, akivel együtt ugratja be a
londoni népet. El lehet képzelni, mekkorát
nevetett a közönség, látva, hogy a
megkövült Buckingham egyszer csak ott
marad egyedül - hogy Richárd aztán annál
boldogabban jöhessen vissza és
folytathassa a játékot.

Érdemes persze közelebbről megvizs-
gálni, mitől olyan megrázóak valójában
ezek a cirkuszi jelenetek. Mért olyan
hasznos ma is abszurd humoruk ? Mibe
avatják be a közönséget? Két dologba:

először is abba, amit a szereplő saját
terveként bekonferál, másodszor a saját
jelenébe, saját korába; abba a korba,
amely tele van lázadással, összeesküvé-
sekkel, babonákkal, följelentésekkel, ál-
landó veszéllyel. Mi pedig, a mai kor
nézői, saját korunk jelenébe is be vagyunk
avatva, amely gyakran megdöbbentően,
rendkívüli módon hasonlít arra a
shakespeare-i „cirkusz"-ra.

A Sárgarézvásár („Messing Kauf")
Ez a cím azt jelenti, hogy a kereskedő,
amikor sárgarezet vásárol, és megvesz egy
egész fúvószenekart, akkor őt csak a réz
súlya érdekli: kilóra vásárol, és hogy az
egyes hangszerekben, kürtök-ben,
trombitákban, harsonákban milyen
művészi lehetőség rejlik, a dallamok
milyen végtelenségét lehet velük meg-
szólaltatni, ezt a rézpiacon nem érté-kelik.

Elméleti írása ez Bertolt Brechtnek, de a
Berliner Ensemble az ilyenfajta
értekezéseket is színpadra vitte, hogy a
szerző módszereit világosabban mutassa
meg.

A Sárgarézvásár előadása úgy kezdődik,
hogy egy elegáns színész lép a függöny
elé, engedelmet kér, hogy az elő-adás előtt
közöljön valamit a közönséggel:
„Hölgyeim és uraim! Önök, akik ide
jegyet váltottak, ezt azzal a
meggyőződéssel tették, hogy színházba
jönnek. Lelkiismereti kötelességem fel-
világosítani önöket, hogy amit itt látni
fognak, az nem színház, nevezzük inkább
„szánhíz"-nak (Theater Thaeter). Nem
akarjuk, hogy bárki becsapódjék, ezért aki
ezen bejelentés után nem akar itt maradni,
annak a kassza visszafizeti a jegy árát."
Erre a végszóra a jegyszedők erélyes
mozdulattal, hangosan félrehúzzák a
bejárati függönyöket, és csaknem minden
előadáson akad nyolc-tíz néző, aki
elhagyja a nézőteret. Ezután a színész
folytatja: „Mi ebben az épületben csak
vendégek vagyunk - a függöny mögött
egy másik társulat előadása zajlik. Hogy
addig se unatkozzanak, amíg sor kerül
ránk, felhúzzuk a függönyt." Valóban fel
is húzzák, és amikor a függöny felgördül,
csodálatosan szép díszletet látunk. A

Hamletet adják éppen, és Horatio szavai
hangzanak a színpadon. A Brecht-színház
vezető művészei ott fekszenek holtan,
pompázatos klasszikus jelmezek-ben.
Horatio, majd Fortinbras gyönyörűen -
szinte énekelve - deklamálja a szöveget,
az égbolton felhők úszkálnak, ágyúk
szólalnak meg, dobok peregnek,

és végül legördül a függöny. A nézőtéren
ülő közönség beugrik, valóban tetszik
neki ez a minden hatást kihasználó, gyö-
nyörűséges jelenet. Nagy taps - de ebbe
belevegyül a magnóra előre felvett tet-
szésnyilvánítás is. A színészek meghajol-
nak. A kedvenceket fölerősödő taps
fogadja, Laertes nyeglén és sértődötten
hajol meg, épp csak belép a színpadra,
hogy minél előbb kint legyen. (Ezt a
szerepet a színészek rossz, hálátlan, úgy-
nevezett szerződésbontó szerepnek ne-
vezik szerte a világon.) Már mindenki
meghajolt, csak a címszereplő nem. Való-
színűtlenül hosszú ideig kell várni a meg-
jelenésére. De a közönség érzi, tudja a
késés okát: a művész, aki minden
érzésével, idegeinek minden rezdülésével
élte át órákon keresztül nehéz szerepét,
nyilván kifáradt. A várakozás alatt a taps
egyre erősebb, és amikor meghatott
mosollyal az arcán szinte betámolyog,
hogy fogadja a nézők elismerését, a mé-
lyen érző közönség tombolni kezd.

A Sárgarézvásár előadása ezután kez-
dődik. Mikor a függöny újra felmegy,
hihetetlenül mozgalmas kép tárul sze-
münk elé. A díszletmunkások széjjeI-
szedik a díszletet, nagy lendülettel, sietve
- hiszen a világ minden színházában
gyorsasági rekordot állítanak fel az
előadás végén, mert már alig várják,
hogy megihassák pohár sörüket. A tró-
gerek, szuffiták le és fel mozognak, a
világosítók egymással versengve szedik
le a reflektorokat, és ebbe a mozgó zűrza-
varba lép be Eckehard Schall, a színház
egyik vezető művésze, szemüveggel az
orrán.-- ő játssza majd a filozófust : Brech-
tet. Ügyetlenül topog ebben a kavaro-
dásban, és „véletlenül" beleesik a nyitott
süllyedőbe - természetesen esés köz-ben
szaltózva. A kétségbeesett munkások
megdöbbenve állják körül a süllyedő
gödrét, amikor Schall ismét meg-jelenik -
lentről, mosolyogva -, kezében tartva a
Hamlet-koponyát, melyet egy elegáns
mozdulattal átnyújt a kellékes-nek. Vita
kezdődik el. Részt vesznek benne: a
színház dramaturgja, két vezető művésze
(egyikük a Hamlet anyját, Gertrudist
játszó Gisela May), és néha a
díszletmunkások is közbeszólnak. A szí-
nész megkérdezi a filozófust, hogy tet-
szett-e az előadás? A filozófus azt vála-
szolja: „I lát . . . tetszett." „Miért mondod
így? - kérdezi a színész. - Tetszett vagy
nem tetszett?" „Mondom, hogy.. .
tetszett." „Hát ezt nem értem." „Mind-járt
megmagyarázom - feleli a filozófus. -
Tudjátok, hogy én nagyon szeretek



négyszemközt
színházba járni. A múltkor nagyon meg-
örültem, hogy szabadtéren játszottatok egy
Shakespeare-darabot - végre egy olyan
előadás, ahol rá szabad gyújtani. És tudod,
mi történt? Képtelen voltam rágyújtani."

„Miért?" - kérdezi a színész. „Mert annyira
a hatásod alá kerültem, hogy egy
pillanatnyi időre sem tudtam a
szuggesztivitásodtól megszabadulni."

„Ennél nagyobb dicséretet nem is
mondhattál volna. . ." „Nem egészen -
feleli a filozófus -, tudniillik az ilyen
előadásokon az ember megrendül, meg-
indul, a színész hatása alá kerül, és ezt az
élményt viszi haza magával, amikor
távozik a színházból. De hogy a szerző
miért írta meg a darabot, vagy esetleg hogy
a darabban nem látszódik világosan a
cselekvés, azt észre sem veszi, azt nem
tudja meg az előadásból. Vagyis ezzel az
előadással nem azt a hatást érjük el, mint
amelyet Shakespeare el akart érni vele,
mikor megírta a dara-bot."

Felvetődik tehát a kérdés : mégis, hogyan
kell játszani Shakespeare-t? Vegyünk egy
példát: a Lear királyt. (Vehetnénk más
példát is, de erről a darabról már többször
is ejtettünk szót.) Shakespeare nyilván
azért írta meg ezt a dara-bot, mert -
ugyanúgy, mint a Brecht-színház - meg
akarta változtatni saját korának emberét,
gondolkodásmódját. Nem tudta megérteni
azt az őrületet, amely az emberiséget
fenyegette a reneszánsz kori nagy
felfedezések után. Hiszen végeredményben
kora emberének a fejlődő tudomány, a
világ kitágítása birtokában minden
lehetősége megvolt az értelmes, szép
életre. Felfedezték Amerikát - éppen
Shakespeare egyik pártfogó-ja alapítja meg
az Erzsébet királynő tiszteletére elnevezett
Virginia államot. (Virgo = szűz, és
Erzsébet királynő szűzen halt meg.)
Körülhajózták a Jó-reménység-fokot,
megtalálták - ha nem is arra, amerre
Columbus kereste - az Indiába vezető
hajóutat, megalakult a Kelet-Indiai
Társaság, az új fűszerekkel
megváltoztatták az étrendet, például tar-
tósítani tudták a húst. Az ember érezte,
hogy valóban birtokba veheti a világot,
végre megvetheti lábát a földön. De
ugyanakkor a bekerítések során a
gyapjútermelés, birkanevelés miatt föld-
jeikről elűzött parasztok munkátlanul és
kétségbeesve csavarogtak az ország-
utakon, amikor a legszigorúbb tör-
vényekkel tiltották a csavargást - akit
elfogtak, arra bélyeget sütöttek vagy fel-
akasztották. Ugyanakkor mindennapo

sak a vallási viták, és a vallási mezben
megjelenő új törvények egyre zavaro-
sabbak. Terjed a puritanizmus, és egyre
nagyobb a háborús veszély. A Spanyol-
ország által még mindig fenyegetett
szigetországban sorozatosak az össze-
esküvések, lázadások. Mindez ellent-
mond annak a világképnek, humanitás-
képnek, humanitásnak, amelyben a
reneszánsz kori ember reménykedett.
Mindez legalább olyan lehetetlen és
abszurd volt, mint korunkban. E miatt az
abszurditás miatt váltja - gyakran teljesen
váratlanul - a legdrámaibb jeleneteket
egy-egy bohóctréfa, és a Lear királyban
nem azért énekel a Bolond az első
viharjelenet után egy - ma úgy mondanánk
- protest songot, mert - ahogy Ben Jonson
vélte - nem tudta a szerző a cselekményt
tovább folytatni, hanem azért, mert a
képtelen embertelenséget már csak
akasztófahumorral lehet le-leplezni :

Bolond:
...jóslatot mondok, mielőtt elmennék; Míg
pap sok jót mond, s tesz keveset, A
szaladhoz serfőző önt vizet;
Ha majd szabónak úrfi gyámja lesz, S
máglyán nem hithagyó, kurafi vesz, Ha
bíró minden ügyben jól ítél,
S lovag, nemes adósság nélkül él,
Ha nyelven többet pletyka nem repes, S a
zsebmetsző tolongást nem keres, Ha
pénzén uzsorás földet mivel,
S kerítő, kurva templomot emel: Akkor
lesz Albion
Zavarral teljes hon,
Es oly idő jön, aki még megéri,
Hogy fő divat lesz lábbal mendegélni.

(Vörösmarty Mihály fordítása)

Tehát Shakespeare ilyenkor szándéko-
san állítja meg a cselekvést, éppen úgy,
mint Brecht. Ez az abszurd játék hiányzik
az irodalomcentrikus színház deklamáló
előadásaiból.

Bertolt Brecht tehát olyan színházat
kívánt a XX. században, amelyik meg-
változtatja a világot. A marxizmus alap-
ján, tudományos alapon alkotta meg szín-
házát, de ez a forradalmi játékelmélet,
amely megbolygatta a kor egész színházi
világát, még ma is hihetetlen ellenállásba
ütközik. Pedig ha valaki tiszteli a tra-
díciókat, és haladó módon viszonyul
azokhoz a színházakhoz, amelyek szen-
vedéllyel teljesítik hivatásukat, akkor az
Brecht. De minden színház akkor telje-
sítheti csak hivatását, Shakespeare-től,
Moliére-en át Csehovig, ha meg akarja
változtatni a világot.

CSÍK ISTVÁN

Beszélgetés
Jánoskúti Mártával

A tervező hatalmas mappájában egymás
mellett lapulnak a rajzok, vázlatok: egy
koncepció alakulásának, fejlődésének,
megvalósulásának állomásai. Érdekes út -
az Őfelsége komédiása jelmezeinek útja,
története - rajzolódik ki, egészen a
bemutatóig. Az a folyamat, amelynek
során az első, Moliére és Bulgakov
korának jellegzetességeit ötvöző ruhákon
fokozatosan csökkennek a tizenhetedik
századra utaló vonások, és egyre nyíltab-
ban, direktebben jelennek meg a har-
mincas évekre, a „személyi kultusz"

ellentmondásos korára mutató jelzések. A
kritikák jelentős része azonban éppen ezért
a közvetlen megközelítési módért
marasztalta el a jelmezeket, és pontosan
azt az összetett, áttételesebb jellemzést
kérte számon a tervezőtől, ami az első
vázlatokban megfogalmazást nyert.

- Most könnyű lenne arra hivatkozni,
hogy lám, én eleve úgy gondoltam; ez
azonban nem lenne igaz! - válaszol-ja a ki
nem mondott kérdésre, kissé indulatosan,
Jánosk úti Márta. - A színházi előadásoknál
nagyon csalóka dolog külön-külön
vizsgálni egy-egy részteljesítményt! Nem
elég a jelmezek fejlődését-formálódását
vizsgálni; legalább ennyire fontos, vagy
sokkalta fontosabb, hogy ez a fejlődés
hogyan kapcsolódik az előadás egészének
kialakulásához! Mert mi is történt
tulajdonképpen? Az, hogy úgy éreztük -
mi, a produkció részesei, valamennyien -,
hogy Moliére személyes drámája akkor lesz
általánosítható, ha benne eljátsszuk
Bulgakov személyes drámáját is. De abban
is megegyeztünk, hogy bármennyit írtak,
bármennyit beszéltek már azokról a
bizonyos „személyi kultuszos" évekről, az
emberek, főként a fiatalok még mindig nem
értik, nem ismerik eléggé, hogy mi is
történt abban az időben ... Minden ezzel
kapcsolatos információt lényegesnek tartot-
tunk! Félreértés ne essék, nem azt akartuk
bebizonyítani, hogy erről szól a darab, csak
annyit szerettünk volna elér-ni, hogy a
nézők feltétlenül rádöbben-jenek: erről is
szól . . . De nem voltunk bizonyosak abban,
hogy ezt a célt, az eredeti elképzelések
alapján, sikerül félre-


