
sziánszozik és bejelenti a válást. Ennek a
jelenetnek a színészi intenzitását Szegedi
Erika nem tudja megismételni: a felpör-
getett monológokban már nem talál rá
korábbi hangjára. Alakításának - az
egyenetlenség dacára - értékes és élvezetes
pillanatai vannak. Kovács János Klanfarja
rossz szokásaival együtt is szinte
rokonszenvesnek hat ebben a kifinomultan
romlott közegben. Holott Krležánál erről
szó sincs : ő igencsak keményen ítélkezik
erről az újgazdag polgárról, aki a
Glembayaknál egészségesebb, de erő-
szakosabb morál képviselője.

A második nagy összecsapás Klara és
Oliver között zajlik, az előadás valójában
itt „ül le" leginkább. A rafinált hódítási
játékban Bács Ferencnek nincs megfelelő
partnere. Béres Ilona szerepfelfogása
ugyanis első perctől fogva hamis: decens
úrinőt játszik, aki beleszületett a jólétbe,
holott csak testi előnyei révén felkapasz-
kodott. Béres alakítása annyira kiszámított,
hogy valójában teljesen kívül marad a
szerepen: ez a Klara nem érez sem-mit,
sem Aurel, sem Oliver, de még Léda iránt
sem: indulatai, dühkitörései erőltetettek és
hamisak, nincs mögöttük érzelmi fedezet.
Nem értjük, miért enged Olivernek, miért
sír utána, miért fontos neki Aurel.
Hasonlóképp halványabb a megszokottnál
Tordy Géza is. A befutott festőből
felszínes, komikus figurát formál - ez az
Aurel mindössze gyáva papucs-férj. Tordy
alakítása inkább a férfiúi gyávaságra és a
művészi önsajnálatra szorítkozik, a
társadalmilag veszélyes típusból, az
önkritikátlan, karrierista művészből alig
éreztet meg valamit.

Az előadást valójában ketten viszik:
Bács Ferenc Oliverje és Pap Vera Fanny-
ja. A szobalány eredetileg mindössze né-
hány mondatos szerepe a Pesti Színház
színpadán főszereppé nő. Horvai István
rendezői ötlete, hogy jelenetátkötőnek
alkalmazza. Amíg a színpadot átrendezik,
a függöny előtt Pap Vera olyan né-
majátékot ad elő, ami a színészi gyakorlat
magasiskolája: iszik, imádkozik, festi
magát, zenét hallgat, Melitát utánozza

és Oliverről álmodozik. Ezek a némajá-
tékok készítik elő azt a folyamatot,
amelynek végén a naivan romlott és ár-
tatlanul kacér teremtés példaképéhez ha-
sonul: maga is Lédává válik.

A másik meglepetés Bács Ferenc, aki-
nek végre lehetősége van bebizonyítani,
hogy nemcsak „snájdig" filmszínész,
hanem kitűnő jellemábrázoló művész is.
A Pesti Színház előadásának ő az igazi
haj-tómotorja, szinte mindvégig színen
van, és gyakran megfelelő partnerek
nélkül kénytelen játszani. Oliverje, e
„bakakáplári Don Juan" kellően cinikus
és charme-os ahhoz, hogy egyik női ágytól
a másikig botladozzon. E Glembay
ivadék az ő ironikus megformálásában
gunyoros, szellemes intellektuel, aki
kívülállóként tisztán látja a polgári világ
züllöttségét, barátja tehetségtelenségét,
szeretői kisstílűségét, sőt önmaga
aljasságát is. Túlságosan korának és
osztályának gyermeke azonban:
barátjából hasznot húz, a nők-nél egyetlen
alkalmat sem szalaszt el, képességeit
aprópénzre váltja, romlottságát
filozófiával palástolja. Bács Ferenc játéka
nem nélkülözi az öniróniát sem, ezért
ambivalens érzéseket kelt a nézőben: va-
lójában szimpátiánkat sem tudjuk megta-
gadni ettől az Olivertől, aki messze ki-
magaslik kisstílű környezetéből.

E farsangi éj kavalkádja végső soron
csak súrolja a tragédiát, valójában a
komikumba, sőt a burleszkbe fullad. A

Léda szereplői csak szavakkal gyilkolnak,
a tragédia lehetőségét feloldja az
érzékiség, a konfliktusok szeretkezésekbe
torkoll-nak. Krleža ítélete így válik
keserűen egyértelművé: a rafinált
élvezetekbe merülő polgári világ már a
tragédia katarzisát sem érdemli meg.

Miroslav Krleža: Léda (Pesti Színház)

Fordította: Dudás Kálmán. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Jánoskúti Márta. Rendező:
Horvai István.

Szereplők: Bács Ferenc, Kovács János,
Szegedi Erika, Tordy Géza, Béres Ilona, Pap
Vera.

MIHÁLYI GÁBOR

Bordélyház és kolostor

A Szeget szeggel Miskolcon

A hetven-egynéhány évesen is megúju-
lásra képes Major Tamás - lehet-e őt nem
csodálnunk ? - (szinte napra pontosan) tíz
év után újra színpadra állította Shakes-
peare talányos remekművét, a Szeget
szeggelt, ezúttal a miskolci Nemzeti Szín-
házban.

Major Tamás - mint az a színházi mű-
sorfüzetben kinyomtatott nyilatkozatában
olvasható - úgy döntött, hogy itt
Miskolcon újragondolja, átfogalmazza
korábbi rendezői koncepcióját, amellyel
annak idején (1973 januárjában) a budapesti
Nemzeti Színházban késztette elismerésre,
és ingerelte vitára kritikusait és nézőit.
Major ezúttal hét pontban fogalmazza meg
művészi célkitűzéseit, és már az első
pontban kijelenti: „A rendező vitát
provokál már magával a drámaválasztással
- beleértve, hogy korábbi rendezésével is
vitatkozik."

Major állást foglal a stílusok keveredése
mellett, hadat üzen a régebbi klasszikus
előadások általános emelkedettségének,
amelynek nevében tompítani igyekeztek a
Shakespeare-drámák „cirkuszi" jeleneteit.
Úgy véli, a mai rendezés nem tagadhatja
egy pillanatig sem a néző előtt, hogy
szereplői színielőadást játszanak,
méghozzá olyan színielőadást, amely
valójában „egymást követő, egy-másra
felelő, gyakran száznyolcvan fokos
fordulattal következő egymás utáni
számokból" áll, amelyeket „lehetne akár
elválasztó gongütésekkel jelezni". Fontos
gondolata Majornak, hogy „minden
előadásnak a mai korral kell szembesül-
nie. A Shakespeare-dráma tiltakozik va-
lamiféle kizárólagos, egyetlen rendezői
koncepció ellen. Ha ma újra olvasom,
újakat fedezek fel a már teljesen ismert-
nek hitt darabban . . ." Végül megálla-
pítja: „Amikor a modern rendezés az
irodalomcentrikus színház ellen harcol,
akkor nemhogy lenézi, hanem még in-
kább megbecsüli a szöveget. Csakhogy
ezt a szöveget a rendező működésében
tudja látni a színpadon. A szöveg nem
önmagáért hat, hanem azt kell megvaló-
sítani, hogy a szó egy adott, feszült tár-
sadalmi helyzetben, igazi társadalmi kap-.

Szegedi Erika (Melita) és Tordy Géza (Aurel) a Lédában (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)



csolatokat kifejezve hasson a szereplő
szájában."

Major művészi elvei már hosszabb ideje
nem változtak. Ám éppen ezekből az
elvekből következik, hogy Major
szükségét érezte tíz év után újragondolni
korábbi rendezését. Tíz év alatt a világ is
változott, és így a mindig jelen idejű
előadásnak is változnia kell. A miskolci
előadásban más a díszlettervező, más a
díszlet, mások a színészek, a lényeg azon-
ban nem ez, hanem a megjelenítés vál-
tozása mögött meghúzódó koncepció-
változás. Mindenekelőtt ezt kellene meg-
értenünk és elmondanunk. De itt bele-
ütközünk a művészi megjelenítés és be-
fogadás sajátos problémáiba, amit itt az
emlékek megbízhatatlansága is nehezít. A
műalkotások „aktualizálásának" meg-
fejtése azért is kényes téma, mert a mű-
vész, a rendező, a színház a maga ak-
tualizálási szándékát csak sugallja, s e
sugallat megértését, megfejtését a nézőre
bízza. Valójában nem törekszik többre,
mint hogy elindítson egy a jelenethez
kapcsolódó asszociációs sort a befogadó
tudatában. És ez a gondolatsor a befogadó
appercepciójának megfelelően szük-
ségszerűen változik. Igy a kritikus is csak
a maga képzettársításait fogalmaz-hatná
meg - de neki is tartania kell a vulgarizálás
veszélyétől. Hiszen a színpadi képek,
metaforák óhatatlanul többet és
kevesebbet - mindenképpen mást -
mondanak, mint ami szavakkal közvet-
lenül kifejezhető. De a művészet igazsága,
társadalomkritikája nem is azonos a
társadalomtudomány igazságaival, nem
kérhető rajta számon az az egzaktság, az a
kiegyensúlyozottság, amit minden tu-
dományos következtetéstől elvárunk.

Az 1973-as Szeget szeggel a kibontakozó
új gazdasági mechanizmus légkörében
született. Major, aki mindig is politikus
alkat volt, világéletében közéleti, politikai
színházat művelt, ettől az igényétől ma
sem tér el. Arra azonban már nem könnyű
válaszolni, hogy rendezéseivel hogyan is
foglal állást a közéleti vitákban.
Kétségtelen - mindkét rendezésben félre-
érthetetlen -, hogy Major a drámából kiol-
vasható shakespeare-i szándékoknak meg-
felelően elítéli azt a bigott puritanizmust,
amelyet a színműben Angelo és részben a
herceg is képvisel. Elítéli Bécs
uralkodóinak azt a törekvését, hogy az el-
züllött, bordéllyá változott városban
visszaállítsák a kolostori rendet. Az aktu-
alizálás negatív üzenete egyértelmű : ne
kívánjuk vissza a dogmák éveinek ál-szent
puritanizmusát! De ezen a ponton

túl már minden következtetésünk óha-
tatlanul elbizonytalanodik. Igaz, Shakes-
peare darabja maga is többértelmű, és
mindinkább az a meggyőződésem, hogy
Major maga is rájátszik rendezésé-ben az
értelmezésnek erre az ambivalenciájára.
Csak ez magyarázhatja azt a furcsaságot,
hogy a tíz év előtti és a mai kritikákban is
a darab és az előadás magyarázatában
egymásnak homlokegyenest ellentmondó
értelmezések születtek. Méghozzá annak
megfelelően, hogy ki mit látott bele a
drámába és a rendezésbe - és éppen ezek
az értelmezések a leglényegesebb
pontokon térnek el egymástól.

Van, aki szerint Vincentio túlságosan is
mesebeli jó királlyá válik az előadásban,
mások szerint sötét manipulátor, aki
jóságát csak álruhaként viseli, és manő-
verének célja az, hogy megszilárdítsa
hatalmát. Egy harmadik álláspont az, hogy
az álruhás herceg a valóságot meg-
ismerve eljut a megértés, az okos komp-
romisszum bölcsességéhez.

Megoszlik a vélemény a bécsi állapotok
megítélésében is. Egyesek szerint az
erkölcsök valóban elzüllöttek, és rendet
kellene teremteni - igaz, nem Angelo és
Vincentio módszereivel. Mások viszont
úgy látják, hogy szó sincs züllésről, az
ábrázolt állapotok az élet természetes
rendjét mutatják, amelyet elítélni, amelyek
megváltoztatására törekedni nem pusztán
dőreség, hanem emberellenes igény.

Nem tisztázható a kritikákból Lucío
szerepértelmezése sem. Egyesek szerint
Major Lucíót -Őze Lajost - az első vál-
tozatban is megtette az előadás főszerep-
lőjének, játékmesterének, narrátorának, és
nagy elismeréssel említik Őze és a
miskolci Lucío, Szirtes Gábor alakítását;
mások viszont úgy vélik, hogy az előadás
főszereplője, játékmestere a herceg (Kállai
Ferenc, illetve Körtvélyessy Zsolt), és e
szerep elemzésére fordítják a legtöbb
gondot. Ugyanezek a kritikusok Lucío,
illetve az őt alakító színész nevét le sem
írják vagy pedig jelentéktelen
epizódfiguraként említik. Meglepő
értelmezési változat, amely a Porkolábot
teszi meg a miskolci előadás kulcsszerep-
lőjének.

Végül még abban is megoszlanak a
nézetek, hogy valójában változott-e lé-
nyegbevágóan Major rendezői koncep-
ciója a tíz évvel korábbihoz képest.

Kíváncsi lennék, vajon Major Tamás
hogy válaszolna ezekre a kérdésekre. De
attól tartok, ravaszan és bölcsen csak

annyit mondana: „Úgy van, ahogy lát-
játok."

Így én is csak a magam értelmezését
ismertethetem abban a biztos tudatban,
hogy ugyanolyan szubjektív, és csak
ugyanannyira megbízható lehet, mint
kritikus kollégáimé .. .

A pesti előadásról írott kritikám (Kri-
tika, 1973. G. sz.) szerint az 1973-as vál-
tozatban még egyértelmű volt, hogy Bécs
városában az erkölcsök elzüllöttek.
Méghozzá oly mértékben, hogy ez már az
államrendet is veszélyezteti. Bécs hercege
be is látja, valamit tenni kellene a régi
erkölcsök visszaállítására, de a rend-
csinálás népszerűtlen feladatát inkább a
szigorú puritán hírében álló hívére, An-
gelóra bízza, hogy aztán helytartójának
túlkapásait helyrehozva, a megszilárdult
államrendben - alattvalói szeretetétől és
megbecsülésétől övezve - folytathassa
uralkodását.

Szóvá is tettem, hogy a cselekmény
folyamán Kállai Ferenc Vincentiója egy-
re inkább mesebeli jó királlyá válik, a
rendezés lemond a hercegi manipuláció
bírálatáról, és ezzel megtöri a politikai
parabolának játszott Shakespeare-színmű
realizmusát. Ezt a törést nem hozza hely-
re, hogy az előadás végén a színészek
maszkot öltenek, és így jelzik, hogy csak
ebben a szép színházi mesében fordul
végül minden jóra, mert a valóságban az
élet kegyetlen logikája érvényesül.

Higgyük el Majornak, amikor azt állítja,
hogy bizonyos mértékig változtatott
korábbi rendezői elképzelésein.
Mindenekelőtt - magam is úgy láttam -
megértőbb a bécsi állapotok iránt, és
kritikusabban ítéli meg a herceg maga-
tartását. Major és színészei, ha nem is
minden irónia nélkül, de annyi megér-
téssel és szeretettel hozzák színre a bécsi
polgárok különféle típusait, hogy egy-
szerre csak nyomatékot kapnak szavaik,
amelyekkel tiltakozni próbálnak az er-
kölcscsősznek bélyegzett Angelo „zab-lát
visszafogó" rendeletei ellen. A miskolci
előadásban már úgy tűnik, Angelo szigora
az élet hétköznapi folyásának emel gátat,
amikor a szerelem, a szeretkezés
szabadságát bűnnek kiáltja ki, és a hóhér
bárdjával akar lesújtani a vétkezőkre.
Ebben a rendezésben Lucíónak kell igazat
adnunk a jó erkölcsöket védelmező
herceggel szemben, amikor megállapítja,
hogy a paráznaságot ugyan-úgy nem lehet
betiltani, mint az evést-ivást. A
mintaszerű gondossággal -
elcsodálkozunk, mennyi jó színésze van a
miskolci színháznak! - megformált mel-



Shakespeare: Szeget szeggel (miskolci Nemzeti Színház).
Szirtes Gábor (Lucío) és Körtvélyessy Zsolt (Vincentio) Az álruhás herceg (Körtvélyessy Zsolt) Mariannával (Igó Éva) és

Izabellával (Sándor Erzsi)

lékfigurák, Szirtes Gábor chaplini kisem-
bernek játszott Lucíója, Csapó János
derék, jóságos porkolábja, Dóczy Péter
mulatságosan ostoba Tuskó rendőre.
Sallós Gábor sokat tapasztalt, bölcs csa-
posa, Galkó Balázs mesterségére büszke,
öntelt hóhéra, Gáspár Tibor folyton
összecsukló korhely Bernátja, Rudas
István naiv szerzetese és Tímár Éva ide-
genes akcentussal beszélő, előkelősködő
Tekerinéje mind azt tanúsítják ebben az
előadásban, hogy ezek a polgárok élnek a
világ természetes rendje szerint. És azt is
tudják, hogy ilyen az élet, amelybe jó és

rossz, a bordélyház és a kolostor is
beletartozik.

Megszoktuk, hogy a Shakespeare-elő-
adásokban a fent lévők - a királyok,
arisztokraták, előkelők - szemével köves-
sük a jámbor nép ágálását, ahogy a Szent-
ivánéji álomban Theseus és kíséretének a
szemével látjuk a derék mesteremberek
színházi előadását. Major új rendezésé-
ben megfordul a perspektíva, ezúttal az
élet dolgait bölcsen ismerő nép szemével
látjuk a fentieket. Ez az új szemlélet fe-
jeződik ki Lucío szerepének felértékelé-
sében, aki ebben a rendezésben narrátori
funkciót kap, a herceg népi ellenlábasa-
ként főszereplővé lép elő. Ennek követ-
keztében alakja etikailag is felértékelődik,
nem az a „nagyszájú léhűtő", aminek a
színlap írja, hanem derék kisember, aki a
maga naiv, chaplini módján, némileg
groteszkül, de alapjában mégiscsak jól
látja a világ dolgait. Ezúttal el kell hin-
nünk neki, hogy nem puszta rágalom, amit
a hercegről állít, hogy őfensége egyaránt
kedveli a boroskancsót és a női nemet.
Major rendezésében a herceg éppen azt
nem érti meg, hogy azért szereti őt a nép,
mert magához hasonlónak, valódi hús-vér
embernek hiszi.

A Mátyás király módjára álruhát öltött

Vincentiónak Miskolcon járva - azt kell
megértenie, hogy városának elzüllésétől
nem kell tartania. Hatalmát nem fenyegeti
a nép, hiszen valójában kedveli hercegét.
Uralmára az igazi veszélyt Angelo és
módszerei jelenthetik, mert meg-bontják a
város békéjét és uralkodójuk ellen
fordíthatják polgárait. Ezért is kell
gyorsan közbelépnie és lelepleznie An-
gelo visszaéléseit. Úgy sejthetjük, az
uralkodói szék gyors átadása Angelónak
előre megfontolt csapda, hogy a herceg
leleplezhesse helytartóját, esetleges ve-
télytársát. Az erkölcsileg megsemmisített
Angelo a jövőben nem tehet mást, mint
hogy híven szolgálja uralkodóját. Nem
lesz többé erkölcsi alapja arra, hogy puri-
fikátorként fellépjen a herceg ellen.

Angelo szerepmagyarázata nem vál-
tozott. Már Iglódi István is azt a szkizof-
rén politikust jelenítette meg, aki annyira
összenőtt szerepével, hogy hiszi is, amit
hirdet, illetve azonnal elfojtja tudatában
mindazon önző tetteinek emlékét, ame-
lyek ellentmondanak a vállalt erkölcsi
példakép szerepnek. Így felejti el a Ma-
riannának tett házassági ajánlat megsze-
gését, és ezért is lepődik meg annyira,
amikor beleszeret az apácának készülő,
tiszta Izabellába, aki még radikálisabban
képviseli az övével megegyező elveket. A
mélypszichológiának micsoda példája
Angelo, aki a maga eszményeit gyalázza
meg, amikor a szűz Izabellát ágyába akar-
ja kényszeríteni. Angelónak arra kell rá-
döbbennie, hogy vágyait éppen Izabella
szűziessége, tisztasága, apáca léte keltette
fel benne. Abban akarja örömét lelni,
hogy mindazt meggyalázhatja, amiben
hisz, amit személyisége lényegének val-
lott. Az Angelo-féle jellemek lélekrajzát
századok múlva Dosztojevszkij fogja
majd megrajzolni regényeiben, Shakes-
peare itt éppen csak jelzi egy figura lélek-

tani ellentmondásait. Hiszen a Szeget
szeggel nem Angelo lelkéről szól, külö-
nösen nem Major mostani rendezésében.
Így Blaskónak nem is lehet módja arra,
hogy ezt a bizonyos mértékig Doszto-
jevszkijből visszavetített lelki konfliktust
teljes mélységében kibontsa alakításában.
Blaskó Péter Angelója csak annyiban kü-
lönbözik az Iglódiétól, hogy Blaskó
megjelenítésében a helytartó veszélye-
sebb ellenfélnek tűnik, akitől a herceg-
nek mindig is tartania kell majd.

Körtvélyessy Zsoltnak Vincentiót ala-
kítva egyetlen hamis vagy rossz gesztusa
sem volt, habár színészi eszköztára még
nem elég gazdag. Az új rendezésben,
Körtvélyessy meggyőző alakításában,
Vincentio nem rosszhiszemű manipulá-
tor, hanem olyan politikus, aki jó ural-
kodónak hiszi magát, aki a legjobb
szándékkal igyekszik jót tenni. Meggyő-
ződése, hogy gátat kell vetni az erkölcsi
romlásnak, ezért helyesli is Angelo intéz-
kedéseit. Még a Claudiót sújtó halálos
ítélettel is egyetért. Rendet kell csinálni -
vallja -, és még arra is kapható, hogy papi
álruhájában felkészítse a halálra a
szegény ifjút. Csak akkor lép közbe,
amikor megtudja, hogy Angelo maga is
megszegi saját törvényeit, és meg akar-ja
kapni Izabellát, akibe a herceg maga is
beleszeret. Ekkor is jóhiszeműen beszéli
rá Izabellát, hogy színleg fogadja el An-
gelo ajánlatát, és küldje maga helyett
Mariannát Angelo ágyába. Szemrebbenés
nélkül javasolja a porkolábnak, hogy
Claudio helyett a mihaszna Bernátot vé-
geztesse ki, aki eddig azért kerülte el a
vesztőhelyet, mert nem sikerült rábizo-
nyítani, hogy valóban elkövette a gaz-
tettet, amivel vádolják. A hercegben fel
sem merül a gondolat, hogy utasításával
esetleg egy ártatlan embert küld halálba.
Igaz, örül a porkoláb javaslata-



nak, hogy a megismert, rokonszenves
korhely feje helyett egy halott fejét vigyék
el Angelónak. Major rendezésében
örömében még arcul is csókolja a porko-
lábot.

Körtvélyessy hercege észre sem veszi,
hogy machiavellista módszerekkel igyek-
szik jót tenni. Ezért nem habozik eltitkolni
Izabella elől, hogy Claudiót nem végezték
ki, csak hogy eljátszhassa, ami-kor
visszaveszi uralkodói székét, az igaz-
ságosztás nagy színjátékát, amelyben
Claudio haláláért a szemet szemért elv
alapján Angelót is halálra ítélheti. Kell ez
a halálos ítélet, hogy „jóságos uralko-
dóként" Izabella könyörgésére megke-
gyelmezzen Angelónak, akit a halálos
ítélet előtt még férjül adott Marianná-nak.
Annak ellenére, hogy tudjuk, Angelo csak
a pénzéért akarta a lányt feleségül venni. A
herceg még csodát is tehet, elővarázsolja a
halottnak vélt Claudiót. A herceg egyedül
Lucíót bünteti, aki őt bírálni merészelte. Ez
nem bocsátható meg. Választás elé állítja,
fel-akasztatja, vagy pedig feleségül vesz
egy ócska ringyót. Hiába mondja a megré-
mült fiatalember: „Ringyót venni fele-
ségül: olyan, uram - mint kerékbetörés,
megkorbácsolás - akasztás együttvéve." A
herceg hajthatatlan: „A felségsértő
megérdemli mindezt."

Hogy a mesébe forduló történetben
teljes legyen a happy end, a herceg meg-
kéri Izabella kezét, és felajánlja neki „fele
királyságát". Vincentio ezt is abban a
meggyőződésben javasolja, hogy Izabellát
csak boldogsággal töltheti el az uralkodói
kegynek ez az újabb megnyilvánulása. Fel
sem merül benne, hogy a lány már Jézus
jegyese, és talán nem örül a házassági
ajánlatnak. Major rendezésé-ben a herceg
nem fogja fel „jó" tetteinek
életidegenségét, embertelenségét. Hiába
vegyül el álruhában a nép között, ezúttal
nem nyílik rá a szeme a való világ viszo-
nyaira.

Lehetne persze valamelyest enyhíteni
Vincentio váratlan házassági ajánlatának
lélektelenségén, amennyiben a herceget
alakító színész már az első perctől fogva
érzékeltetné az uralkodó vonzalmát
Izabella iránt, akit azért is segít meg
Angelo ellenében, mert ő maga is
beleszeret. Ila nem túlozzák el, és mindez
megmarad a jelzés szintjén, még az is
érzékeltethető lenne, hogy gátolja a herceg
fellobbanó érzelmeinek kifejezését a
magára öltött barátcsuha és a lány
apácaruhája.

Mai látásmódunk Mariannának az el-
lenszenves Angelo iránti kitartó vonzal

mát sem tudja elfogadni. A kis szerepé-
ben is kitűnő Igó Éva úgy próbálta hi-
telesíteni a figurát, hogy végtelenül os-
tobának és naivnak mutatja Mariannát.
Talán még valószínűbbé válna a cserben-
hagyott leányzó szerepe, ha ezt egy csú-
nyácska vagy legalábbis csúnyának
maszkírozott színésznő játszaná, aki el
tudná hitetni, hogy ennek a nőnek nincs
más életsansza, mint hogy Angelo - aki
mégiscsak az ország második embere -
feleségül veszi.

Major Tamásnak Izabella kulcsfontos-
ságú szerepére sem korábban, sem most
nem sikerült a szerepnek megfelelő szí-
nésznőt találnia. Ronyecz Máriát
legalább színésznői tehetsége, erőteljes
játéka segítette abban, hogy elfogadtassa,
sikerre vigye a maga testére szabott Iza-
bellát. Egy hideg, számító nőt alakított,
aki mert nem talál férjet, okosabbnak véli
kolostorba vonulni, ahol, mint azt első
bemutatkozása is jelzi, „Én inkább még
nagyobb szigorra vágyom" - mond-ja
kolostorbeli elöljárójának, céltudatos
törtetéssel és képmutatással építette vol-
na karrierjét. Ennek az Izabellának aztán
nagyon is megfelel, amikor erényessége
jutalmául elnyeri a herceg kezét. Miskol-
con Sándor Erzsinek kellene elhitetnie,
hogy olyan vonzó szépség, akit az alakját
rejtő apácaköntös ellenére is az első pil-
lantásra olyannyira megkíván a kegyes
Angelo, hogy elveit meghazudtolva, letér
érte az erény útjáról. Az Izabellával való
találkozás után a herceg is feladja
minden más tervét, és kizárólag a szép
apáca ügyeinek szenteli minden idejét.
Az ezt elhitető, ellenállhatatlan vonzás
azonban hiányzik Sándor Erzsiből, és

A herceg (Körtvélyessy Zsolt) és Angelo (Blaskó Péter) (A háttérben: Szirtes Gábor és Sándor Erzsi)

(Jármay György felvételei)

így hiába tesz eleget minden rendezői
instrukciónak, szerepe legfőbb követel-
ményének nem tud megfelelni. (Nem a
kritikus dolga, hogy szerepet osszon. De
ezúttal kézenfekvő lett volna Izabella
szerepét a miskolci színház „sztárjára", Igó
Évára bízni, és engedni, hogy Sándor Erzsi
Marianna termetére szabott szerepében
mutathassa meg oroszlánkörmeit.)
Soha nem fogjuk megtudni, hogy

Shakespeare maga hogy vélekedett darab-
jának mesebeli befejezéséről. A mi huszadik
századi felvilágosult tudatunk számára
azonban teljesen elfogadhatatlanná vált a
színműnek ez a megnyugtató feloldása. A
modern rendezések többnyire egy fintorrá
torzuló gesztussal érzékeltetik a
látszólagos boldog vég megoldatlanságát,
problematikusságát. Ennek szellemében,
Major tíz évvel ezelőtti rendezésében a
színen maradt szereplők álarcot vettek elő,
és lábujjhegyen járva, lebegve, karjukat
lengetve vonultak ki a színpadról - így
jelezve az előadás befejezésének
hamisságát, mesejellegét. A miskolci
előadás érzésem szerint ennél ki-fejezőbb
és egyértelműbb képpel zárul. Az
egymásnak ítélt szerelmespárok ezúttal is
álarcot vesznek elő, ezúttal is jelzik, hogy
csak egy színházi, cirkuszi előadás-nak
lehettünk a tanúi. Majd párokká for-
málódva, menyegzői zene kíséretében
kifele indulnak a színpadról. A herceg
azonban nem veszi észre, hogy jegyese
elmarad mellőle. Valamennyien kivonul-
nak, csak Izabella marad a színpadon,
leveszi az álarcát, és kezének egy lemondó,
elkeseredett gesztusával jelzi, hogy ő végül
is megértette: a herceg valójában csúf játék
részesévé tette. De ez a gesztus



mást is mond. Az Izabellát játszó színész-
nő álarcát levéve, kilép szerepéből, és arra
figyelmeztet bennünket, hogy ebben a
bolond világban legfeljebb ilyen furcsa
happy endek lehetségesek.

Bizonyos reminiszcenciákat ébresztett
Miskolcon a vendégként meghívott Vayer
Tamás díszlete. Az üres színpad közepén
egy hatalmas lépcső áll - mintha a híres
expresszionista rendező, Jessner lépcsőit
látnánk. Ez a lépcsősor valóban
elsőrendűen alkalmas a majori koncep-
cióban fontos szerepet játszó fent és lent
érzékeltetésére. Az első képben a lépcső
valóban teljes egészében játszik is:
Vincentio hercege ennek a tetején fogadja
Escalust, és itt adja át helyét hely-
tartójának, Angelónak, majd a lépcsőn
lerohanva elindul, hogy elvegyüljön, el-
tűnjön a lent élő nép között. Kifejező-nek
találtam azt is, hogy a lépcső alsó része fel
tud emelkedni, és alatta kap helyet az a
hercegi börtön, ahol Claudiót is őrzik, míg
halálos ítéletét várja. Ez a lépcső azonban
egy forgószínpadon áll, és ennek
megfelelően el is fordulhat helyéből.
Ilyenkor eltűnik a szemünk elől, és a
forgószínpad más színhelyeket mutat,
amelyeknek már semmi közük sin-csen az
eredeti lépcsőképhez. Úgy érzem,
ellentmondás feszül a lépcső minden
konkrétumtól elvonatkoztatott, csak ha-
talmi viszonylatokat kifejező absztrakt
játéktere és a konkrét helyszíneket áb-
rázoló többi díszletkép között.

A rendezői koncepciónak és megvaló-
sításának ezek a problémái azonban első-
sorban a szakembert érdekelhetik. A
szélesebb közönség, attól tartok, némileg
kielégítetlenül távozik a miskolci Szeget
szeggel előadásáról, mert a színpadi játék
nem elég szórakoztató, nem elég mulat-
ságos, nem tud igazán érzelmeket kelteni a
nézőben. Nehéz az ilyesmit bizonyítani, de
úgy éreztem, hogy a rendezés aktualizáló
szándékai sem igen jutottak el a miskolci
nézők tudatáig. Akik megváltott
bérletükkel nem maradtak otthon, szép,
színvonalas, korrekt előadást kaptak,
amely az idei évad jó produkcióinak so-
rába tartozik. Tudom, a Mester, ahogy
Major Tamást a miskolci színészek neve-
zik, ennél többre vállalkozott a Szeget
szeggel megismételt rendezésével, de úgy
hiszem, ezt a többletet ezúttal csak a
Mester valójában nem kisszámú tisztelői
tudták kellően érzékelni és értékelni. Nem
utolsósorban a miskolci társulat színészei,
akiknek szerencséjükre nem először adatik
meg, hogy Major Tamás kitűnő
színésziskolájába járjanak.

NÁNAY ISTVÁN

Utak a közönséghez

Brendan Behan
és Kocsis István darabjai Szegeden

Valami átok ülhet a szegedi színházon!
Mi mással lehetne ugyanis magyarázni
azt, hogy évek, évtizedek óta csak vegetál
a prózai színjátszás Szegeden. Rendezők
jönnek, igazgatók mennek, a társulat
cserélődik - és a közönség konokul távol
tartja magát a színháztól. Amíg volt, a
Nemzeti Színház épületétől, ami-óta azt
építik, a Kisszínházétól.

Az átkon kívül alighanem reálisabb okai
is vannak a szegedi színházi élet
pangásának. Az okok feltárására nem ár-
tana részletes, átfogó és mély elemzést
végezni, ám enélkül is néhány gátló kö-
rülmény nyilvánvalónak látszik. Minde-
nekelőtt az, hogy évtizedek óta tapasz-
talható a műfajok közötti hangsúlyelto-
lódás: az operáé a vezető szerep. Ez per-
sze örvendetes, mert azt mutatja, hogy
színvonalas, jó operatársulat működik a
városban, s ennek a műfajnak és társu-
latnak kialakult a közízlést is meghatározó
széles törzsközönsége. Az viszont
kevésbé örvendetes, hogy részben az
operaműfaj sajátosságai, részben az ope-
raközönség szociológiai tagozódása, íz-
lésstruktúrája, részben a város kulturális-
politikai hagyományai következtében
megerősödött a prózai színházra is kisu-
gárzó általános művészetszemléleti kon-
zervativizmus. S miközben a magyar
színház, ha ellentmondásosan is, de vál-
tozásban volt és van, ennek a változásnak
csupán fuvallatai borzolják a szegedi
színházi kultúra állóvizét.

A színház ügyéért felelősséget érzők
előtt azonban nyilvánvalóvá kell válnia,
hogy Szeged társadalmi összetétele már
régen nem az, ami akkor volt, amikor
megerősödött és uralkodó műfajjá vált az
opera. Szeged egyetemi város, és egyre
inkább ipari város is, a fiatalság, a diákság
és a munkásság éppen olyan meghatározó
közönségréteg lehetne, mint - jobb szó
híján - a városi középréteg. Lehetne, de
nem az. Ugyanis a potenciális közönség
ízlése más, mint a tényleges közönségé,
ezt a réteget nem elégíti ki az opera vagy
az operajátszás ízlésvilágában fogant
prózai színház. Így hát nem jár színházba
sem a diákság, sem a munkásság,
legalábbis nem olyan

számban, amilyenben számarányuk alap-
ján joggal elvárható lenne.

Ahhoz, hogy az új nézőrétegeket meg-
hódíthassa a színház, közelebb kéne ke-
rülni ezekhez a rétegekhez, valamint
differenciáltabb színházi kínálatra - uram
bocsá' -, több színházra, illetve színházi
társulatra lenne szükség, s még inkább
nagyobb türelemre. Képtelenség, hogy
még az olyan vidéki színházaknak is, mint
a szegedi egymagában kell minden igényt
kielégítő műsort szolgáltatnia. Ez csak azt
eredményezheti, hogy a nézők java része a
műsorválasztékból kizárólag az őt érdeklő
egy-két előadást nézi meg, tehát ha
bérletezik a színház - márpedig anyagi
biztonsága érdekében erre kényszerül -,
eleve bekalkulálhatja magának a foghíjas
nézőtér állandó, lehangoló látványát. Ezen
csak az segíthet, ha egy akkora városban,
mint Szeged, szakosodna a szín-ház, több
színház vagy színház jellegű intézmény
működne. Három-négy év múlva talán
segít a helyzeten az, hogy el-készül a
Nemzeti Színház épülete, s ezzel
egészségesebben oszlik meg a repertoár a
két terem között. De fel kéne karolni a
már meglévő kisszínházi, egyetemi
színházi kezdeményezéseket is, illetve fel
kéne kutatni azokat a helyszíneket,
amelyek a speciális színházi események
állandó színterei lehetnének. Az általános
gazdasági helyzet, a társadalmi szokások
alakulása alapján úgy tűnik, már a közel-
jövőben csökken a nagyszínházak rentá-
bilitása, és a rétegigényeket jobban szem
előtt tartó kisszínházak virágozhatnak föl.
De ehhez az kell, hogy azok, akik egy
színház profiljának, művészi tevé-
kenységének kialakítására tehetséggel
vállalkoznak, lehetőséget, támogatást -
nem csak anyagit, de erkölcsit is - és időt
kapjanak. Alig van még egy színház az or-
szágban, amelyben az elmúlt évek alatt
többször cserélődött ki a színház veze-
tősége és társulata, mint a szegediben.
Pedig egy hibás koncepcióról is csak bi-
zonyos idő után lehet ítéletet mondani, hát
még egy alapjaiban jó elképzelésről. A
színház tervei csak a közönséggel való
kapcsolat során ítélhetők meg igazán, s ha
a színháznak nincs ideje arra, hogy
elképzeléseivel magához vonzza a néző-
ket, ha energiái belső és külső ellentétek
megoldására, kivédésére, elsimítására fe-
csérlődnek a művészi munka helyett,
akkor minden újrakezdő próbálkozás
hiábavaló.

Ebben az évadban ismét egy újrakez-
désnek lehetünk tanúi. Ezúttal Nagy
László igazgató, Sándor János főrendező


