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CSODÁT, DE VALÓT
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Mozdulatában megakadva (vagy
megakasztva? - teszem hozzá bizonytalanul e
kiegészítést, hogy máris a közepibe, a kellős
közepibe trafáljak a célkeresztnek, minek két
vonalát a teszi illetve a tétetik betűi húzzák meg,
azaz cselekvés, illetve el-szenvedés írhatom le
másként folytatva a magyarázkodást - elvégre
minden öntörvényű alkotásról, közéjük sorolnám az
életet, az életünket is, szóló úgynevezett kritika
avagy beszámoló csak hiábavaló végtelen
magyarázkodás a megfoghatatlanról - és most e
végtelenbe szúrjunk le gyorsan egy kettőspontot,
hisz az olvasó már rég elfeledte, mivel is kezdtük):

...mozdulatában megakadva (megakasztva?)
áll a színpadon négy fehér ruhás alak, két fiú,
két lány. Helena és Hermia békülve egymást
ölelnék, karjaik félúton várakoznak. Lysander és
Demetrius egyező barátként kezüket nyújtják,
ám tenyereik érintése előtt egy pillanatra megál-
lítanák az időt - mi történt velük, történt valami
egyáltalán? Az bizonyos, mindenki párra talált -
találtatott. De e megállított időtöredékben min-
den bizonytalannak tetszik: ki vagyok én? hol va-
gyok? ki az a másik? és miért épp felé lépek...?

„Úgy hát, nem álmodunk" - nyugtázzák, s
mozdulnak tovább, vörösbe öltöznek majd, akár
a többiek, mind, ki a nászi ünnepre gyűlik.
Theseus még megjegyzi nagy bölcsen:
,,Csodát, de nem valót" beszéltek e szerelmesek.
De ezt csak azért mondhatja, mert most nem róla
szól a mese. Legalábbis nem a csoda.

Mi a csoda, ami pedig megesik az egyszerű
mesteremberekkel is. Nem csak az, mit az olvasó
már megtudott rég a Shakespeare-összesből:
az átváltozás csodáját, hogy a derék Orrondiból
Fal vagy Gyalu asztalosból Oroszlán lesz, nem
beszélve a tündérvilágba átzuhanó Szamár-
Zubolyról; de az a csoda, mit a román szín-
játszás Mestere, Liviu Ciulei teremt például ak-
kor, amikor másoknál a mulatság végén, az átlag-
előadások sémája szerint, a bergomaszka tán-
cot rendelő király utasítását nagy közös boldog-
ság, hatásos finálé zárja. (Zavaró is általában,
hogy ezután még valamit kezdeni kell a békülő
tündérekkel és a zárómonológot magának meg-
kaparintó Puckkal.) A Bulandra Színház előadá-
sában viszont figyelmen kívül hagyják a stratfordi
Mester egyik instrukcióját: Tánc, figyelembe ve-
szik a másikat: Mind el. A tánchoz visszaöltözött
Vackorék késve érkeznek, félkaréjba kapasz-
kodva dobbantanak még néhány lépést, aztán
álmélkodva pislognak: eltűnt minden úri sze-
mély, a színen csak egy nagy megterített asztal
és két szék. És mi tudjuk már, amit ők nem: Athén
kérges tenyerű munkásai saját valótáncukkal át-

Victor Rebengiuc (Zuboly) és Mariana Buruia-
na (Titánia)

dübögtek egy csodavilágba, most összeér,
együtt van, egy a kettő és éppen azért, mert ők
erről mit se tudnak. Csodálkozásuk inkább an-
nak szól, hogy senkit nem találnak, ezért hát ők is
gyorsan kihátrálnak, hiszen produkciójukért járó
jogos járandóságukat még meg sem kapták. Az
asztal két végéhez pedig odaül, immár nem elő-
ször és nem is utoljára, Oberon és Titánia, hogy

elnyerjék mindennapos háborúságuk elemi ré-
szét, az ideiglenes békét. Erre koccintanának,
ám Titánia gyönyörű arca máris dühre vált, po-
hara üres. Az asztal alól emelkedik felé a teli
pohár, Puck keze nyújtja azt, azé a Pucké, ki
természetesen az imént hajtotta fel a bort.

A horizont illuzórikus vonalán összeér hát ég
és föld, amikor a bakancsos mesteremberek
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(mellesleg: színészek - de erről később) ártat-
lanul becsattognak a tündérvilágba. A dráma
(melyben ilyen jelenet különben nincs is) és a
Ciulei-előadás kulcsa ez a kis epizód. (Ijedten
írom le ezt, hiszen tudjuk, a remekműveket akár-
hol érintjük, azoknak akármely elemét emeljük ki,
az egészet tartjuk kezünkben, de éppen azt
sértjük is, amikor kulcsként forgatjuk benne a
részletet. Önmagába záródó kulcs, nyithatatlan
titok a műegész - hogyan is írjunk le egy

bizonyos gömböt: a részletezés mindig hiányos,
a definíció pedig mindegyikre igaz.) Esetleges
tehát választásom, de vállalva, ha már így esett:
kulcs ez a jelenet a Szentivánéji álomhoz és
Ciulei szinte hibátlan darabértelmezéséhez. Az
ismeretlen térbe toppanó és megtorpanó,
ügyefogyott táncosok tekintetében ott a
csodálkozás. Csodálkozás a világra és
önmagukra: mit csinálok én, mi történik velem?

Ezt láttuk az imént a boldognak mondott
szerelmesek arcán is az ölelkezés előtti
pillanatban.

Más előadásokban többnyire azt tapasztal-
tam - a létrehozók szándékától függetlenül -,
hogyan válik és különül el a két világ, hogyan
unatkoznak például a funkciótlan jelenlét kény-

A mesteremberek

szerében a tündérvilág lakói, miközben tőlük füg-
getlen események zajlanak ott lenn. A gordiuszi
csomót elvágva ezért játssza többnyire ugyanaz
a két színész Theseust és Oberont, Hippolytát és
Titániát. Természetesen ez is lehet jó megoldás,
de nem recept. (Ahogyan egyik előadás sem re-
cept egy másikhoz.) Szükség van háta csodára,
szükség van a „bíbor sebben égő" virágra.

Ezen a színpadon is van virág. Ciulei bölcsen
mosolyog, tudja, kell a mese. De a virágot aztán
praktikusabb, hétköznapi kellékre váltja: Puck
virágporral dörgölt kendővel járja az erdőt, sőt
tudja (!), ez a kendő számára éppoly veszélyes:
homlokát törölné, ám idejében észbe kap és tér-
dét köti át vele. Ez így biztonságos, és álcának
sem rossz. De Ciulei azt mondja, nem a virágról
van szó. Oberon érző, cselekvő lényként van je-
len a szerelmesek civódásakor. (Sőt jöttükre
előbb menekülne, aztán megkönnyebbülve fejé-
hez kap, hisz láthatatlan. Egyébként ez is
minta-példája annak - és a produkcióból
számtalan sorolható lenne -, hogyan kell a
Shakespeare-

nél látszólag „csak szöveget" szituációvá olda-
ni: „Hanem kijő itt? Láthatatlan vagyok, / S ki-
hallgatom, miről folyt a beszéd." Ékes példái
ennek a cselekményből kidobottnak tetsző
mono-lógok. Titániát tányérokat hajigáló,
házsártos házisárkánynak látjuk egyszer, majd
ugyanő a visszahozhatatlan, elérhetetlen indiai
napok után sóvárog, miközben persze Oberon
kezét simogatja. Ezek nem szituációk úgy

általában, hanem azt a bizonyos egészet
szolgálják: ez a Titánia olykor nagyon is földre
szállt tündér, máskor viszont azt bizonyítja,
hogy a tündérvilágból is továbbvágyakozna az
ember.) A láthatatlan Oberon ott tüsténkedik hát
az ifjak körül, s szól: „Menj nimfa, menj." Helena
indul, de előtte arcán a jól ismert csodálkozó
kérdés: ki szólt hozzám? én szóltam volna?
Ugyanezt látjuk, amikor Puck Tishbe-Dudáshoz
szól: „Ritkítja párját ez a Pyramus!"

És nincs szükség Oberonra, Puckra s a többi
szellemre sem! A Lysandert szerető Hermia
majdnem Demetriusé lesz heves ellenállása
közben. Már szinte elfogadná annak ölelését,
amikor fölébred - noha el sem aludt. Lysander,
Helena, Demetrius, Hermia - Helena, Demetri-
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us, Hermia, Lysander... a párok variációi sokfé-
lék. (És még csak négy résztvevővel számoltunk
ebben a szerelemnek nevezett, érzékeny, ké-
nyes egyensúlyú, könnyen billenő, varázslatos
és kegyetlen emberi játékban.)

Ciulei és társulata arra kérdez, amire minden
önmagával és társával, a nézővel szemben igé-
nyes alkotónak estéről estére kérdeznie kell: mi a
színház? Véleményük szerint - és ami a lényeg,
ezt igazolja is az előadás - színház azon a bizo-
nyos vonalon születik, ahol égés föld összeér. Itt,
csoda és való világ mezsgyéjén van mindig a já-
ték tere. Kint és bent összecsúszik, ezt már az
egyértelmű felütés sugallja: a végtelenül egy-
szerű, geometrikus formákba rendezett, hátul pi-
ros rácsozatú, Holddal ékes (praktikus és értel-
mes, de nekem nem túlságosan tetsző) díszlet-
ben fehér ruhás kellékes-tündérek pakolnak el-
mélyülten, egyikük fütyülni kezd, a másik felénk
mutatva figyelmezteti: „Színházban vagyunk!".
E jelenet ellentettje az, amikor a javában próbáló
mesterembereket megzavarja néhány kellékes,

ők pedig lázas fütyülésbe kezdenek, leplezendő:
színházban vannak, azaz próbálnak. E végtele-
nül mulatságos próba - melynek számukra leg-
nagyobb bökkenője az, hogyan derül majd ki: ők
nem azonosak a szereppel - a ciulei-i értelme-
zés egészében minden sutasága ellenére felér
egy zseniális tanulmánnyal a színészparadoxon
mibenlétéről.

Mint tudjuk, e próba eredménye látható majd a
hármas esküvőt követő mulatságon - jelen
esetben egy frenetikus előadásban. A színészek
(kikről itt most méltánytalanság lenne egy-két ru-
tinos közhellyel szólni - jó lenne viszont, ha
egy-szer valaki komolyan venné a sablont: a
román színészek játéka külön tanulmányt
érdemelne) poént poénra halmoznak és
létrehoznak egy pompás színielőadást. Magam
sem tudom, hi-

Jelenet a Szentivánéji álomból. Középen: Mi-
caela Caracas (Hippolyta) és Ion Besoiu (The-
seus) (Ikládi László felvételei)

baként említendő-e, de tény: e produkció külön
életre kapva leválik a „nagyprodukció" egészéről
(még szerencse, hogy jön a „kulcsjelenet"!).

Említettem, az első pillanatokban kiszólnak
felénk, akaratlanul is kommunikálnak velünk. Ki-
tágítják azt a teret, amelyben a folyamatos kint és
bent játék érvényesülhet. Furcsa módon később
alig használják a kapcsolatteremtésnek ezt a
csatornáját, ezért mi - olykor beavatva, aztán
„úgy maradva" - keveselljük részvételünket. Így,
ha mégoly tökéletes is, de kicsit steril marad
olykor a játék - még a mesteremberek végső
komédiázása is. Ezért valószínűleg inkábba pró-
ba egyik epizódja marad majd meg bennem,
amíg csak színházat nézni fogok (újabb kulcs az
előadáshoz!): Vackor, a Rendező elégedetlen
lévén Dudás játékával, hevesen gesztikulálva
kéri amazt: „Ismételd!". És Dudás félreértve őt,
hevesen gesztikulálva ismétli Rendezője
instrukcióit. Színház és valóság tökéletes ötvö-
zete ez, egy a kettő, és mi kacagva korrigálhatjuk
Theseust, csodát, de valót látunk: Színházat.


