
élő motívumrendszer lenne, az itta tette-
ket, a viselkedéseket, a viszonyokat a
bensőből szabályozó konvenciórend-
szerrel azonos. s ahhoz, hogy a bensővé
vált szokásrendszerből fakadó viszony-
változások tartalmilag is hiteleseknek
legyenek minősíthetők, ugyanez volna
szükséges a befogadó részéről is; vagyis
az, hogy a nézők befogadói hálózatában
ugyanaz a szokás- és illemrendszer,
ugyanaz a társasági konvenció éljen, és
ezek legyenek azonosak a belső mozga-
tóerőkkel.

A Kék róka kimúlt; világa ma már mint
vágykép sem él.

Herczeg Ferenc: Kék róka (Radnóti Miklós
Színpad)

Díszlet: Makai Péter. Jelmez: Tordai Hajnal.
Rendezte: Bencze Zsuzsa.

Szereplők: Kozák András m. v., Takács
Katalin, Nagy Sándor Tamás, Kelemen
Csaba, Zsíros Ágnes.

E számunk szerzői

BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalmi Tanszékének egye
temi tanára

BÉRCZES LÁSZLÓ
középiskolai tanár

BŐGEL JÓZSEF
a Művelődési Minisztérium főmunkatárs

EÖRSI ISTVÁN
író

FORGÁCH ANDRÁS
dramaturg

GEROLD LÁSZLÓ
újságíró, az újvidéki Magyar Szó munka
társa

KIRÁLY NINA
színháztörténész

NÁNAY ISTVÁN
újságíró, a Színház munkatársa

P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi Tanszék ad
junktusa

RADICS MELINDA
egyetemi hallgató

REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS
újságíró, a Filmvilág munkatársa

SAJÓ ANDRÁS
író

NÁNAY ISTVÁN

Öncélú ötletek színháza

A Szentivánéji álom
Egerben és Szolnokon

Ezt a kritikát még a nyáron meg kellett
volna írnom az Agria Játékok produkció-
járól. Én azonban húztam-halasztottam a
munkát, reménykedve vártam a mű
szolnoki reprízét. Abban bíztam, hogy az
egri előadás csupán a nyári produkciókra
oly gyakran jellemző hevenyészettség
miatt volt zavaros, és a kőszínházi felújí-
tásban helyére kerülnek az egymással
perelő különböző ötletek, világosan ki-
derül a rendezői szándék. Csalódnom
kellett. Csizmadia Tibor Szentivánéji
álomja Szolnokon is az maradt, ami
Egerben volt: önállósult, öncélú, de
„érdekes" ötletek kusza halmaza. Egy
sikerületlen előadásra tulajdonképpen
nem is igen kellene szót vesztegetni, ha
nem lehetne és kellene mélyebb és távo-
labbra mutató konzekvenciákat levonni
belőle.

Mint tudjuk: a színjátékmű nem a dráma
illusztratív interpretációja, hanem önálló
művészeti ág saját esztétikai tulajdon-
ságokkal bíró produktuma; a dráma
műnemi jellegzetességeit át kell fordítani
egy más művészet nyelvére, s ami a
drámában megfogalmazódik, azt egy
másik művészeti ág szabályszerűségei
szerint újra kell fogalmazni. Ezért a szín-
házművészet alkotóinak jogos törekvése,
hogy kialakítsák a csak erre a művészeti
ágra vonatkoztatható és érvényes speciá-
lis formanyelvet, jelrendszert, kifejezés-
eszköztárt. E törekvésben nagy szerepet
kap a látvány a maga komplexitásában,
illetve a kísérőzene. Ezek segítségével
olyan asszociációs mező hozható létre,
amelyben egy adott drámai mű világa
megőrizve-meghaladva transzponálható
egy másik világba, az előadás korának
világába. Ennek a folyamatnak alapköve-
telménye a következetesség, amelynek
egyrészt abban kell megnyilvánulnia,
hogy a színjátékmű mondandóját kife-
jező művészi jelek nem kerülhetnek el-
lentétbe a drámai közléssel, másrészt
abban, hogy e jeleknek a színjátékművön
belül is egységben kell lenniük. E kettős
követelmény teljesülése szükséges, de

természetesen nem elégséges feltétele a
színjáték-műalkotás létrejöttének. (A
Katona József Színház Ascher Tamás
rendezte Három nővér-előadása tökéletes
példája a műalkotássá válás ezen
folyamatának.)

Úgyanakkor a színházi alkotókat -
akárcsak más művészetek képviselőit -
egy másfajta, hol külső, hol belső köve-
telmény is sarkallja: a környező valóság
problémáinak újszerű, csak az adott
alkotóra jellemző megfogalmazásának
igénye. Ez az igény tartalmi és formai
újszerűségre egyaránt vonatkozhat, s
csak ritkán - megint csak a műalkotások
esetében - kerül szinkronba a kettő: egy
jelenség új szempontú, lényeglátó meg-
fogalmazása az ezzel adekvát eszközök
segítségével.

A rendezők jelentős része azonban
csak az eredetiséget hajhássza, az olyan
megoldásokat keresi, amelyek még nem
voltak, amelyek meghökkentenek ebben
az állandó sokkolásra beállítódott kor-
ban. Ennek a mentalitásnak egyenes
következménye az ötlet felértékelődése,
mindenhatóvá válása. Azonban csak rit-
kán születik olyan ötlet, amely egy egész
előadást képes áthatni és mozgatni. Az
ötletek többnyire csak egy-egy részlet
megjelenítésére, kifejezésére alkalmasak,
emiatt a részek külön-külön élnek, illetve
a részekből nem áll össze az egész, a
különböző értékű és mélységű ötletek
egymás ellen hatnak, kioltják egymást.

A régebbi és újabb ötletek nyomán ki-
alakult vizuális és akusztikus jelek együt-
tese kettős nézői magatartást vált ki: a
jelek egy része közhellyé vált, emiatt ezek
megfejtése semmiféle szellemi
megerőltetést nem kíván, a másik része
viszont rejtvénymegoldásra kényszerít. A
klasszikus művek mára hangolásának
mindenki által ismert és bevált eszközei a
mai ruhák, a mai zene, a katonabakan-
csok stb. használata. A véres vagy koszos
kéz a bűnösség különböző fokát jelzi; ha
egy szereplő a nézőtérről vonul a szín-
padra, vagy azon át távozik - pláne szö-
veggel! -, vagy ha mereven és fürkészve a
színpadról a közönséget vizslatja, akkor
ő aktivizálja a nézőt, közvetlen részesévé
teszi a cselekménynek, illetve a néző
erkölcsi érzékét képviseli az előadáson;
ha bizonyos zenei motívumok - például
Beethoven V., VII. vagy IX. szimfóniájá-
nak részletei - hangzanak fel, akkor adott
történelmi, politikai eseményekre utal-
nak vele stb. Ezeknek a sztereotípiákká
vált példáknak a száma hosszan sorol-
ható.



Ám ha Biberach és Ottó utolsó jelene-
tében a lézengő ritter egy nyereggel baj-
lódik, hol felemeli, hol a partnere lábához
hajítja, hol egy építőipari bakhoz
hasonlító alkalmatosságra helyezve babrál
rajta, vagy az V. felvonásban II. Endre
komikus, páncélt imitáló jelmezben ágáló,
korlátolt értelmi képességű egyén-ként
tántorog ide-oda, majd komoran és
hosszan mered Bánkra, miközben Si-
mándy József hangján a Hazám, hazám-
ária eltorzítva szól - hogy egy szolnoki
előadásból vegyem a példákat -, akkor a
néző egész jeleneteken át azon törheti a
fejét, vajon mit jelenthetnek ezek a mély
értelmű jelek, s közben képtelen magára a
jelenetre, a lényegre figyelni. Vagy ha két
szereplő egyszer csak kilép a szerepéből,
és egymással szemben ülve, civil hangon
olvassa fel a szövegkönyvet - mint az
Újvidéki Színház Örkény-elő-adásában, a
Szolnokon és Budapesten is látott
Forgatókönyvben ez Barabás és a Mester
között történik -, akkor a néző, akit már
addig is értek a darab követhetőségét
megnehezítő meglepetések (hogy mást ne
említsek: a kommunista hitéért
meghurcolt főszereplő cirkuszi tárgyalá-
sát hol démonikus erővel, hol cinikus
manipulációval vezető Mester úgy néz ki,
mint Bergendy István, de kopaszsága,
Sztálin-bajusza és sötét szemüvege
különböző, egymással egyáltalán nem
összemosható asszociációkra ad lehető-
séget), s aki a produkció eleje óta tűnőd-
hetett azon, miért unatkozik két katona-
ruhába öltöztetett kisgyerek a színpadon -
végképp feladja az előadás megértéséért
folytatott erőfeszítéseit. Ezek nem
keresve keresett elrettentő példák. Álta-
lános tendenciáról van szó: a minden-áron
újat, eredetit, soha nem látottat pro-
dukálás álmodernségének, a művészi
elemző munka elmulasztásának, a gon-
dolati restségnek, az alkotói tehetetlen-
ségnek tipikus megnyilvánulásairól.

Ez a jelenség érhető tetten az egri, illetve
a szolnoki Szentivánéji álom-előadásban
is.

Az egri Líceum udvarán kialakított
játéktérnek három hangsúlyos része van:
a nézőtérrel szemben az épület két-
szárnyú bejárati ajtaja mint főjárás, illetve
jobb oldalon egy két emelet magas
vastraverzekre felaggatott tíz-tizenkét
méter széles nádfal vagy -függöny (ami-
lyen az építkezéseken védi a járókelőket

S
(T
a lefröccsenő maltertől, festéktől), vala-
mint baloldalt egy szintén nádból készí-

a görög király harccal szerezte meg zsák-
mányát, az amazonok királynőjét. Hip-

hakespeare: Szentivánéji álom (szolnoki Szigligeti Színház). Philippovich Tamás (Zuboly) és Pécsi Ildikó
itánia)
tett kis, oszlopsoros, timpanonos görög
templom, amelynek oszloplábazatát
autógumiköpeny képezi. Az építmény
fehérre, a nádfal zöldes árnyalatúra van
festve, jelezve, hogy az egyik az athéni, a
másik a természeti jelenetek jelzésére
szolgáló díszletelem.

Az előadás kezdetekor a mesterembe-
rek mint díszletmunkások egy asztal
körül szalonnáznak, iszogatnak, múlat-
ják az időt, majd egy kellemes, nagyzene-
kari dzsesszmelódia ütemére kiürítik a
játékteret, előkészítik az első jelenetet,
behúznak egy négykerekű kézikocsit,
amelyen Hippolyta és Theseus áll. A fér-
fin szürke öltöny, a nőn széles karimájú
kalap, kosztüm. Theseus mint tulajdoná-
val bánik Hippolytával, nyilvánvalóan
abból kiindulva, hogy a mitológia szerint

polyta láthatóan undorodik leendő férjé-
től, aki vidéki funkcionáriushoz hasonlít.
A jelenet során Egéus zöldes színű kato-
naköpenyben, csizmásan jelenik meg
(Szolnokon ő is öltönyt visel), a fiatalok
pedig szintén öltönyben, kiskosztümben
vannak.

A második jelenet a mesteremberek
első darabbeli színre lépése, ekkor lesz
egyértelmű, hogy mindenki egy-egy is-
mert mai munkástípust testesít meg, a
lógóst, a bugyutát, az iszákost, a demagó-
got stb. Az eddigi, lényegében az
eredetihez hű Arany János-fordítás után
egyre több új fordulat hangzik el a
mesterem-berek szájából: Márton László
részben újra fordította a darab bizonyos
passzusait (ezt jelenti a színlap
rejtélyesen értelmetlen meghatározása:
Arany János for-



dítását színpadra alkalmazta), ám a két-
féle szöveg - Aranyé és az övé - sehogyan
sem illik össze, nem azonos fajsúlyúak. A
mesteremberek szövege tele van kínrí-
mekkel, egyértelmű kétértelműségek-kel,
nyelvi primitívséggel (ha Arany egy-szer
használta a mondhassa alakot, miért ne
beszéljenek az iparosok állandóan „suk-
sük" módon, aztat-at hangoztatva; amit
Arany úgy fordít, hogy „Thisbe min-
denesetre vegyen tisztát", az Mártonnál
tiszta alsó lesz, a leheletből kigőzölgés
stb.). A leegyszerűsített nyelvi közegben
egyszer csak furcsa textus hangzik fel:
amikor Zuboly bemutatja, hogyan alakí-
taná Herkulest, nem valami, feltehetően
Seneca-tragédiaparódiát szaval, hanem
Verlaine Őszi chansonjának Tóth Árpád-
féle ismert fordítását.

A második felvonás kezdetekor egy
bakancsos, kék köpenyes lompos takarí-
tónő mímeli a munkát, ő természetesen a
Tündér, aki Puckkal évődik, aki viszont
ezúttal gyorsan és hangtalanul sikló,
akkumulátor által hajtott, villogó lám-
pákkal felszerelt, ide-oda manőverezni
tudó rokkantkocsiban ül, a középkorú
színészen mamusz, házikabátszerű ruha-

darab és angol úriemberhez illő kockás
sildes sapka van. Titánia óriási, mellette
Oberon nyápic legényke. Titánia és kísé-
rete - ahová beáll köpenyét ledobva az
iménti takarítónő is - a nádfalon át prése-
lődik ki és be. Zuboly szamárrá válását
eredeti módon jelzik: a szamárfejet for-
dítva, hátrafele hordja a színész, a szamár
farka viszont elöl van. Az Öberon-Titá-
nia viszály okául említett váltott fiúcska
elrablását a darabbal ellentétben - ahol
csak beszélnek róla - itt megjelenítik, de
a fiú nem más, mint Philostrat, az ünnep-
ségrendező (ez a szerepkettősség Szol-
nokon nem szerepel). Az egri ötleteket
nem sorolom tovább.

Szolnokon lényegében ugyanaz az
előadás látható, mint az egri volt. De itt a
tér kényszerűen módosul: az első fel-
vonásban - az athéni színekben - a szín-
padot félmélységben egy függöny zárja
le, s az előfüggöny két szára mint egy
sátorbejáró hátrafelé fel van kötve (az
utolsó, szintén athéni színekben már
nem tér vissza ugyanez a jelzés, akkor a
háttérben lévő díszletépítményt húzzák
előre a színjátékhoz). A többi részben a
színpad nyitott, hátul látható a görög

templom, bal elöl egy jón oszlopfőre
emlékeztető talapzaton óriási, rózsaszí-
nes, áttetsző Cupido-szobor. Ezen a
talapzaton általában Titánia tartózkodik.
A színpadot oldalt két-két égbe nyúló,
nádból készült vastag oszlop keretezi,
ezek időnként felemelkednek, s például
a szerelmesek civódását Oberon és Puck
egy-egy ilyen rájuk ereszkedő oszlopból
hallgatja ki.

Az egri előadáshoz képest kevesebb
kellék, bútor szerepel Szolnokon, pél-
dául a négykerekű kézikocsi elmarad, de
a kerekeken guruló kanapé, amelyen a
szerelmesek végül együtt elszunnyad-
nak, s amelyet Puck maga után húzva
távolít el a színpadról, marad. S bejön
például egy új kellék: egy felfújható
gumiállat-párna Hermia és Lysander
második felvonásbeli jelenetében. Ennek
a kelléknek a használatán érzékeltetni
lehet az ötletek működését. Lysander azt
mondja Hermiának: „Egy hant legyen
kettőnk párnája itt." Hant nincs a
színpadon, hát logikusan adódik: párna
kell ide, de az ne igazi legyen, hanem
valami furcsa, meghökkentő. S lett a fel-
fújható gumiállatka. A civódás közben a
fiú valahányszor a párnára akarja tenni a
fejét, a lány kihúzza azt a feje alól, így a
színész feje nagyot koppan. mikor már
többször bejött a gag, még csavarni is
lehet rajta egyet: Lysander végre megka-
parintja a párnát, ekkor viszont Hermia
kihúzza a párna dugóját - az eredmény
ugyanaz, mint előbb.

E rendkívül különböző színi megoldá-
sok vázlatos felsorolása is jelzi: ezúttal a
Szentivánéji álomnak egy „furcsa" elő-
adása jött létre.

Ma ezt a művet nem lehet Jan Kott
elemzéseinek és Peter Brook s nálunk
Ács János kaposvári rendezésének fi-
gyelmen kívül hagyásával megrendezni.
Ezek olyan mélységeit tárták fel a drámá-
nak, amelyek - akár elfogadja őket valaki,
akár nem - meghatározzák a mű minden
további interpretációját. Az operai,
romantikus, illetve derűs vígjátéki meg-
közelítés után mára az erotikus, vad
komédia mögött felsejlő, azt állandóan
és végig átszövő tragikum megmutatása
elengedhetetlen. Kott, Brook, Acs - és
minden túlzás nélkül hozzájuk sorolható
Somogyi István, a Tanulmány Színház
előadásának rendezője - a szerelem
gyönyörűségét és kínját, mennyei fensé-
gét és pokoli, állati mélységét, bonyolult
ambivalenciáját egységben láttatta. Min-
den olyan értelmezés, amely akár az

Puck: Vallai Péter



egyik, akár a másik komponens túlsúlyára
kívánja redukálni a darabot, súlyos, a
darab lényegét veszélyeztető leegysze-
rűsítésekre vezet. Csizmadia egyértelműen
tagadja a szerelmet, nála - munkásságában
nem első ízben - az érzelmek
devalválódnak, csak az elsődleges vágy-
kielégítés, a brutalitás, az erőszak uralja az
emberi kapcsolatokat, így a szerelmieket
is, legyenek azok azonos vagy külön-
neműek közöttiek. Ez a szemlélet - nem
vitatható - a valóság tényeiből, riasztó
jelenségeiből táplálkozik, de ennek mű-
vészi ábrázolására a Szentivánéji álom csak
erős torzításokkal alkalmas, illetve a mű
teljes és következetes átértelmezésével.
Csizmadia nem végezte el ezt az átértel-
mezést, megelégedett egy-egy részprob-
léma megoldásával, mondandóját rábízta a
rendkívül heterogén ötleteire, amelyek
legtöbbje úgy működik, ahogy a felfújható
gumipárna példája mutatta.

Pontosan kimutatható, hogy a rendező
behatóan ismeri a mű szakirodalmát,
többek között Kott műveit. Erre utal pél-
dául a Cupido-szobor hangsúlyozása éppen
úgy, mint a szerelmesek végső ébredésének
zavarodottsága (amit Csizmadia még
megtold egy gruppenszexpartira való képi
utalással!), s teljesen nyilvánvaló, hogy a
Titánia szerepét játszó színésznő
kiválasztásánál nagy-mértékben
befolyásolta Kottnak a darab kapcsán
bizonyos Goya-képekről írott
eszmefuttatása. De az ötletet nem viszi
végig, nem teljesíti ki. Az, hogy Pécsi
Ildikóra bízta Titánia szerepét, és Tóth
Józsefre Oberonét, az első pillanatban
érdekesnek tűnik, de aztán a dráma
működésében zavarokat okoz. A drama-
turgiailag aktív és Titániát a Zuboly-kaland
ellenére is szerető Öberon ebben a
felállásban riadt nyuszivá válik, a két
színész között semmilyen élő kapcsolat
nincs. Egy ilyen Titánián nem lehet úr egy
ilyen Oberon! De egy ilyen termékenység-
istennői Titániának nem lehet partnere az a
Zuboly sem, akit Philippovich Tamás
játszik, holott a szamárral való
összefektetésnek éppen az az értelme, hogy
a szexualitásnak valami állati mélységét
élje át a Tündérkirálynő. Ám erről ez
esetben szó sem lehet. Különösen akkor
nem, ha értelmetlen, felületes és olcsó
komikumba fullad Zuboly szamárrá válása.
Az, hogy Zubolynak a szamárfarka elöl
van, csupán egy magyar szóegyezésnek
köszönhető poén, de a poén túlhajtása
teljesen képtelen helyzetet eredményez,
mivel ebből következik, hogy a szamárfej
hátrafelé néz. Titánia a

Tóth József (Oberon) és Pécsi Ildikó (Titánia) a Szentivánéji álom szolnoki előadásában
(Erde Katalin felvételei)

meg ezt az utat; s amilyen felfoghatatlan
volt számunkra akkor az űrhajó, olyan ide-
gen e darab környezetében ez a jármű). Ám
hogy kis zászlócskákkal, villogó stop-és
indexlámpácskákkal játszva olcsó komi-
kumforrássá is váljék ez az alkalmatosság,
az azt jelzi, hogy a rendező a saját ötletét
sem veszi komolyan. Az ötlet következmé-
nyeinek végiggondolatlanságáról tanúsko-
dik az, hogy nem világos, mikor miért száll
ki Puck ebből a járgányból, illetve miért
Vallai Péterrel játszatja a rendező a szere-
pet. Vallaii a színház legerősebb színész-
egyéniségeinek egyike, s még tolókocsiban
ülve is az ő rezignált, gunyoros, szkeptikus
alakítására kerül a fő hangsúly, ezáltal ala-
posan megbillen az előadás egyensúlya.
Szólhatna ugyan az előadás arról, hogy
Puck az, aki a tényleges manipulátor, aki
minden szálat a kezében tart és összekuszál,
de akkor ennek a koncepciónak minden
egyes részletben érvényesülnie kel-lene. Itt
azonban a darab struktúrája változatlan,
Puck szerepe szubjektíve felértékelődik, is
ez csak a dramaturgiai és egyéb belső
ellentétekhez vezet.

szamár fejét simogatva, csókolgatva a
színész hátával van szemközt, a színész
viszont előrebeszél, a tündérekkel például
úgy kommunikál, mintha a feje normálisan
állna, a szerelmeskedésnél viszont a
színész fenekével kénytelen ráfeküdni
Titániára, és így mímelni az aktust. Persze
sok mindent bele lehet magyarázni egy
ilyen ötletbe, gesztusba - akárcsak a többi
hasonlóba -, de ha egy jel csak
belemagyarázással működik, rá-adásul
minden jelhez külön-külön magyarázatot
kell találni, akkor e jelek rosszak,
nincsenek összhangban a drámával, nem
szolgálják az előadás egységét.

Ahogy egy-egy kotti gondolat vagy gon-
dolatfoszlány alapul szolgál különböző
színpadi megoldásoknak, ugyanúgy a
shakespeare-i szövegnek is többnyire csak
a töredékei ihlették meg a rendezőt. Fel-
tehetően Pucknak az a megjegyzése, hogy
„Ovet kerítnék negyven perc alatt/A föld
körül"' volt az alapja a tolókocsiötletnek
mint agyontechnicizált korunk groteszk
jelképének (Kott említi, hogy az első szov-
jet szputnyik negyvenhét perc alatt tette



Az előadásban két törekvés érződik: a
darab problematikájának mára hangolása
és egy heterogén ízlésvilágú komikum
erőltetése. Az előbbit a mai ruhák, a
mesteremberek beállítása, nyelve, The-
seus figurája szolgálja. De míg a ruhák, a
mai melósokként ábrázolt mesterembe-
rek csak a maiság külső mázát adják,
addig az előadás egyik igazi részértéke
éppen Theseus jellemzéséből fakad. A
Derzsi János által játszott görög ural-
kodó olyan provinciális kiskirály, aki
ugyan erőszakkal megszerezte magának
Hippolytát, de megtartani - s ez Bajcsay
Mária szótlanul is érzékeny játékából
egyértelműen kitűnik - nem fogja tudni.
Ez a Theseus ellentmondást nem tűrő,
kisszerű despota, ugyanakkor nyájasnak,
békülékenynek mutatkozó, demokráciát
szajkózó vezető. Az ötödik felvonásban
Demetrius kétszer is viccelődik a mester-
emberek előadásán szereplő Fal kárára,
Csizmadia hangsúlyt ad ezeknek a meg-
jegyzéseknek, ettől egyszeriben éles
kontúrokat kap Theseus uralkodásának
jellege. De ez a darab legvékonyabb
szála, s nemhogy az előadás egészében,
de még a keretjelenetekben sem kínálko-
zik mód e szemlélet végigvitelére.

Az előadás komikumforrásai vagy
infantilisak (párnajáték vagy Hermia falra
mászása), vagy drasztikusak (Zuboly sza-
márrá változtatásának módja vagy a szerel-
mesek veszekedése, ahol az általános
fenékbe rugdosásokon és fenékre huppa-
násokon kell nevetnünk. A komikum
lényegét a legjobban a mesteremberek jel-
lemzése, illetve produkciójuk jellege
mutatja meg, s ezen belül is a Pyramus és
Thisbe históriájának stílusa, illetve az, aki-
vel játszatják Thisbét. Itta fiatalnak éppen
nem mondható, robusztus testalkatú,
kefebajuszos Kátay Endrével, azaz, csak és
kizárólag a külső jegyek alapján akar a ren-
dező nevetést fakasztani. Az „előadás az
előadáson belül" ritkán sikerül igazán a
magyar színpadokon. Már Gyulai Pál,
Péterfy Jenő és utánuk sokan kifogásolták,
hogy a mesteremberek előadását eleve
komikusra játsszák, karikatúrát mutatnak
fel, s nem érződik, hogy a szereplők komo-
lyan véve vállalásukat, hoznak létre nevet-
séges produktumot. A tréfálkozás, a
túlzások, a forszírozott humor lehet
nagyon hatásos, de csak a tragikomikus
előadás érheti el a szükséges ellenpontozó
dramaturgiai hatást. Az egri, illetve a
szolnoki produkcióban paradox módon
szinte hatástalanná vált, azaz nem
megfelelően működött a drámának ez az
elementáris erejű szála.

Az eddigiekben említett problémák
mellett szinte említésre is alig érdemesek
azok a következetlenségek, amelyek
például a szövegkezelésben észlelhetők:
az újrafordításban található érthetetlen és
következetlen megoldások egyike az,
hogy a híres „Fel s alá, fel s alá, / Hordom
őket fel s alá. . ." sorokban „Itt meg ott"
szerepel (ami fordításként is pontatlan),
később viszont a fordító meghagyja az
eredeti fordulatot, a fel s alát; az Őszi
chanson végképp nem illik sem a helyzet-
hez, sem a stílushoz; az első rész, Titánia
és Zuboly nászakor, Oberon fájdalmas
üvöltésével ér véget, a második rész
pedig Oberon kérdésével kezdődik:
„Ugyan fölébredt-é Titánia; / S mi tűnt
először szemébe, melyen / Otromba
szenvedéllyel csüggni kelljen?" Mintha
mit sem tudna. Holott tündérkirályként
mindenről tudnia kellene, ami körülötte
van, s akkor jogos a kiáltás, de illogikus a
kérdés, vagy valódi az érdeklődése, de
akkor miért üvölt fel a nászkor?

Mindebből egyértelműen kitűnhetett,
hogy az egri, illetve szolnoki Szentivánéji
álom-előadást félresikerültnek tartom.
még akkor is, ha - különösen a diákkö-
zönség körében - sikere van, a nézők
élvezik a gageket s talán a minden
művészi mesterkedés ellenére is hatásos
darabot. De a konkrét produkció megíté-
lésénél fontosabb, hogy az ilyen típusú
előadás nem egyedi eset, s ez több mint
elgondolkodtató jelenség: a közönség
félreorientálása, hamis értékképzés, a
modernség félreértése.
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Kép, kép, kép...

A Lear király Pécsett

A Lear király első jelenete hasonló a szo-
kásos shakespeare-i kezdésekhez. Beje-
lentik a következő jelenetben érkező
főszereplőt. Máskor azonban általános
helyzetképet kapunk, vagy elhangzik egy a
főhősre vonatkozó feszültségfoszlány.
Hősünk - Hamlet, Othello, Macbeth.. . -
már valamibe érkezik, cselekvése mint-
egy válasz az általunk frissen megismert
tényekre. Ebben a drámában ez nem így
van. Megismerkedünk három fontos sze-
replővel - a fattyú Edmunddal, még ke-
délyes és magabiztos apjával, Glosterrel
és a jó Kenttel. Ok szólnak ugyan az
ország felosztásának tervéről - de csak
úgy mellékesen. Lear tehát a semmibe lép
be. Minden további történés az ő most
következő döntéséből következik majd,
előzmények nincsenek, legalábbis nem
tudunk róluk. Miért osztja fel Lear az
országot? Érthetetlen. Ő mond erről
néhány szót, ezt senki nem erősíti, nem
cáfolja. Az ország szempontjából rossz
döntésnek ígérkezik, hiszen azt, ami egy
kézben volt, több részre szakítja, és az új
tulajdonosokban még akkor is megszü-
lethet a vetélkedési vágy, ha az eddig
nem létezett bennük. Főleg akkor, ha az
elosztás mikéntjéről nem valódi érde-
mek, hanem a hízelgés elhangzó szóvirá-
gai döntenek. Igaz, Lear ebben sem
következetes, hiszen nem várja ki a
három vallomást, hanem amint elhangzik
a gyermeki szeretet szóbeli bizonyítéka,
már adja is az egyik országrészt. Vagyis
már előre tudta, kinek mit szán. Akkor
viszont mi szükség e formális
ceremóniára? s miért veszi ezt komolyan
Lear? Ezekre a kérdésekre nincs válasz -
illetve egy-egy előadás bármilyen választ
találhat, ha azt a folytatás érvényesíteni
tudja. Mindenesetre idáig mesének is
tekinthető ez a Shakespeare-dráma. Az
írót feltehetően ettől a ponttól érdeklik
igazán hősei. Mik a következményei a
hős hibás lépéseinek, mi történik, ha a
rend felszakad, mi lesz a köz-ponti
erőtől, támasztól, kapaszkodótól
megszabadult-megfosztott emberekkel,
hogyan jut el a bűntől a bűnhődésig va-
laki, egyúttal hogyan szerzi meg az oidi-
puszi belső látás bölcsességét az addig
csak felszínt kémlelő ember? Van egy


