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„Jó muri vár
a csatatéren ! "

A Troilus és Cressida Kaposvárott
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Az elején egy trójai harcos ül városának
falainál, és hatalmas ráspollyal feni a
fegyverét. A végén összecsapnak a fegy-
verek : csattan a csatabárd, buzogány hor-
pasztja a pajzsot, szikráznak a pengék, a
dárdák remegve fúródnak a földbe. Fene-
kedéssel kezdődik, és öldökléssel végződik.
A kettő között játszódik le a Troilus és
Cressida, Babarczy László rendezésé-ben.
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Háború van. A trójaiak a falaikon áll-nak.
A fal előre- és visszakocsizik velük.
Omladozó fal, egyáltalán nem mutatkozik
bevehetetlennek. A trójaiak hét év alatt
hozzászokhattak az ostromához, nem
látszik rajtuk, hogy féltenék. Paris (Flórián
Antal) és Helenus (Galkó Bence) lustán
hevernek rajta, lábukat föltámasztva,
miközben Priamus (Somogyi Géza)
haditanácsot tart. Csak Cassandra őrjöng,
hivatalból (Molnár Piroska alakítása
tragikus és fenséges, illő kontrasztjaként az
előadás általános stílusának).

Igaz, a harc egyelőre távol folyik a
falaktól. Reggelenként, aki akar, kimegy
harcolni. Nem mindenki akar. Parist
„Nellykéje" (Olsavszky Éva) általában
nem engedi. Troilus sem lelkesedik. A
darab kezdetén maga is bevallja, hogy
miért: „Itt s túl: bolondok! Szép lehet
Heléna, / Ha így festi vérerek napra-nap./
E tárgyért én nem bírok küzdeni, / Kardom
számára túl sovány a cél."

A háború egy szajháért és egy fel-
szarvazott férjért folyik. Érthető, ha
Troilus nem lelkesedik. Troilus szerelmes.
Troilusnak erkölcsi elvei vannak. Még az
is zavarja, hogy Cressidájához csak kerítő
által juthat. Troilus nem a katona
mintaképe, és ezt maga is jól tudja.
Amikor Aeneas - Kiss Jenő szellemes
alakításában meglehetősen nyeglén -
megkérdezi, hogy „mért nem odakint"
található harc idején, valódi önismerettel
válaszol: „Mert nem odakint: nőies a
válasz, / De nem ott lenni szintén nőies."

Azért mégiscsak megy az egyébként
szintén nem túl lelkes, finomkodó Aene-
asszal együtt. Miért is ne menne? „ Jó muri
vár a csatatéren!" Jó muri ez az

nek. Ezt töri meg Hector kihívása,
amelyben „Állítja és bizonyítani vágyik, /
Hogy a hitvese szebb, hűbb, okosabb, mint
/ Amilyet görög valaha ölelt", és ezért
párbajra szólítja a legvitézebb görögöt.

A tunya háborút, amely egy szajháért és
egy fölszarvazott férjért folyik, ezek
szerint egy gáláns szózattal és az ennek
megfelelő lovagi viadallal kívánják élén-
kíteni.

Nemhiába mondják a Troilus és Cressida
modern kritikusai, hogy Shakespeare
elnőiesedett világot ábrázol. Troilus, mint
láttuk, maga vallja be nőiességét. Paris
világhíres puhány. A hős Hector
szóvirágokban fogalmaz. A görögök még
rosszabbak. Achilles kényeskedik,
visszahúzódik a harctól, Patroclusszal
enyeleg. A vezérek, akár „had-nagy,
őrnagy, generális" az operettben, „mind
csókot rabol" a kis „Juliskától"

Cressidától. Valóban, néha már az
operett határán járunk. Jan Kott még csak
arra figyelhetett föl, hogy Offenbach Szép
Helénájának buffóstílusa jelent meg 1601-
ben Shakespeare-nél. Kaposvárott már azt
is észre kellett venni, hogy Peter Hacks
Offenbach-paródiájának XX. századi
élményeken átszűrt antimilitarista
filozófiája is megszületett három és fél
évszázaddal a maga ideje előtt.
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Székely Iván zenéje, amely a legkiválóbb
színpadi zenék közül való, két egy-mással
feleselő motívumot használ. Az

Rajhona Ádám és Lukáts Andor a kaposvári Troilus
és Cressidában

egész háború, ahol „szeretőt döföl a
felszarvazott férj".

Ugyanez a Troilus négy felvonással
később így üvölt a csatatéren: „Ti, undok,
gaz sátrak, kik oly / Büszkén feszül-tök
phryg lapályainkon: / Keljen, amily hamar
csak tud, Titán, / Rátok török én,
rátok!. . ."

Ez lett a „víg muriból". A csatateret
holttestek borítják. A nőies Troilus
átkozódik, bosszúért kiált, és harcot liheg.

Mi tette ilyenné? Mi történik a Troilus és

cressida színpadán a kezdet és a vég
között?
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Egy háború, amelyikben tulajdonképpen
nem harcolnak, csak acsarog-nak,
nyelvelnek és ravaszkodnak. Shakespeare
zseniális pamfletjét adja a presztizsért
folytatott hadviselésnek. A trójaiak
legnemesebbje, Hector kimondja, hogy az
ok, amiért harcolnak, nevetséges, nem éri
meg a vért, de a háború nemzeti üggyé
vált, és ezért nem lehet le-állítani. A
görögöknek még ennyi erkölcsi bázisuk
sincs. De mintha nem is érdekelné őket a
harc, a vezérek hiúsága minden képzeletet
fölülmúl, egymásra féltékenykednek, az ő
szemükben a nemzeti ügynél - a párviadal
kimenetelé-nél is - fontosabbnak látszik,
hogy le-törjék belső riválisaik szarvát.

A trójaiak ugyan mindennap kimen-nek
harcolni, ennek ellenére joggal mondja
Aeneas a fennálló harci helyzetet „hosszú
és tunya fegyverszünet"-



egyik nehézkesen le-lezuhanó harci ak-
kord: sorszene. A másik, a „hátráló", frivol
operettdallam. Mind a kettő ironikus. Az
egyik a Shakespeare-tragédiák ünnepélyes
harsonáit parodizálja, a másik a
buffóhangvételt teremti meg. A kettő
együtt: tökéletes pamflet.
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Pauer Gyula pazarul kitalált és ugyan-úgy
működő színpadán, közel a rivaldához,
horizontális árok húzódik. Ebbe az árokba
veri bele Thersitest a „barom" Ajax. Ebből
az árokból lesi ki Troilus Cressida
hűtlenségét. Igazi szerepe majd a harcban
lesz. Ide menekül Thersites a másik fattyú,
Margarelon elől. Itt húzódnak meg
Achilles myrmidonjai, mielőtt ledöfik a
fegyvertelen Hectort. Ide bújik mindenki
fejvesztve, egy szétmeredő dárdáival
komikusságában is félelmetes harci gép, az
emberi lábakon járó, zárt páncélzatú „élő
tank" elől.

A játéktér: csatatér. Háborús törmelék
borítja. Felvonulási terület. Időnként
leengedik egy-egy görög vezér zöld sá-
torponyváját. Ebből az anyagból készült a
görögök hadiöltözete is. Bakancs,
sípcsontvédő, sisak. Egy mediterrán
viszonyokra fölkészült ostromló hadsereg.
Háromlábú tábori székek.

A trójaiak otthon vannak. Kifinomultak:
mezítlábra kötözik térdig szíjazott saruikat.
Fehér farmeranyagból készült nadrág, a
trikókon elsötétítés rajzolja ki a test
anatómiáját.

A cselekmény a hadiárok előtt zajlik.
Emlékszünk még a mondatra: „A világ a
háborús szakadék szélén táncol."
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Az előadás úgy indul, mintha operett-
háborúra készülnének: apró ágyúkat von-
tatnak keresztül a színen. Kicsit sajnáljuk,
hogy a visszatérő Priamus-fiúk be-
vonulása jellegtelen, sem a kimerültséget,
sem a „jó muri" hangulatát nem látjuk
rajtuk. Mintha nem is a csatamező-ről
jönnének.

Úgy látszik, Trójában alig vesznek tu-
domást a háborúról. Akár Cressida és
Pandarus. Pandarus hivatásos kerítő, tőle
természetes, hogy a harcosokban csak a
„férfiárut" látja. Kun Vilmos az édes
bolondot játssza, de inkább offenbachi
frivolsággal, mint az ide jobban illő,
legalább Peter Hacks-i gunyoros szel-
lemmel. Pandarus a kerítés filozófusa,
mélységesen hisz küldetésében, és vérig
van sértve, amikor a világ nem hono

rálja örömszerző fáradozásait. Kun Vilmos
Pandarusa vén kecske, aki még meg-
nyalja a sót: ha csak teheti, összefogdossa
Cressidát, kandi örömmel, aprókat vi-
hogva élvezkedik, amikor sikerül nyélbe
ütnie a fiatalok nászát, kezét dörzsölve,
valósággal érzéki örömmel figyeli egy-
másra találásukat. Shakespeare Pandarusa
több ennél az impotenciáját voyeurséggel
feledtető öreg kujonnál. Nem jobb-híján-
kerítő, nem kivénhedt Casanova, nem
csitriket csipkedő cukros-bácsi, hanem az
érzéki örömök professzora, bölcsésze és
doyenje, aki egyetlen összeakaszkodott,
párzó gomolyagban szeretné látni a
világot.

Pandarus mellett ott áll a szűz Cressida,
hogy végigmustrálja a trójai férfiak
kínálatát. Pogány Judit Cressidája
meglepetést okoz. Nem érezzük rajta sem
az ártatlanság mögött lappangó kíváncsi-
ságot, sem az alig titkolt érzéki természe-
tet. Ez a Cressida nem született szajha,
mint egyesek állítják, de nem is valami -
mai értelemben - fölszabadult, reneszánsz
egyéniség, mint mások vélik. Pogány Judit
Cressidája egyszerűen unott és közömbös.
Okosabb, mint a darabban bár-ki - talán a
bolond Thersitesen kívül -, de okosságát is
unja; szellemes riposztjai, szójátékai
begyakorlott társalgási és társasági
modorra vallanak. Ebben az értelemben
csakugyan mai fiatal, csupán a rágógumi
hiányzik a szájából. Illúziói nincsenek,
Troilust egyszerűen elfogad-ja, hiszen
majdnem mindegy, ki lesz az első, és bár
figyelmezteti magát a konvencionálisan
kötelező tartózkodásra, tulajdonképpen
nem csinál nagy ügyet az egészből.

Hogy lesz ebből tragédia?
Nem lesz. A groteszk kegyetlenebb,

mint a tragédia, mondja Kott, és igaza van.
Troilus alig tiltakozik, amikor Cressidáját
első éjszakájuk hajnalán kiszakítják a
karjaiból, hogy elcseréljék Antenorért.
Megelégszik annyival, hogy rá-parancsol
az ellenség követére, Diomedesre: bánjon
lovagiasan vele. Amazt felbőszíti a hang:
tudja, mi a kötelessége, de ha utasítást
kap, csakazértis az ellenkezőjét teszi. A
szerelemnél, a fájdalom-nál, a becsületnél
erősebb a hiúság. Troilus és Diomedes
ebben a pillanatban csupán mint hiúságuk
tárgyát kezelik Cressidát. Mihályi Győző
(Troilus) és Balogh Tamás (Diomedes)
egyszerre ragadják meg Pogány Judit
karját. Észre sem veszik, hogy a lány
unott, közömbös arcán lassan szétterjed a
leplezetlen meg-vetés.
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A hiúság teszi lehetővé Ulyssesnek és
Nestornak, hogy „járomba fogja" Achil-
lest és Ajaxot, akár az igásbarmot, és -
mint Thersites mondja - velük szántassa a
háborút.

A görögöket viszonylag egyszerűen
osztja két csoportra Shakespeare. Okosokra
és ostobákra. Ulysses (Kiss István) sima
modorú és fölényesen kívülálló politikus;
ez utóbbi tulajdonsága talán valamivel
erőteljesebb hangsúlyt kívánna. Nestor
(Koltai Róbert) csak azért okos, mert
hallgat a nála okosabb Ulyssesre,
egyébként már szenilis.

Vajda László szakállas, rövidnadrágos-
kantáras kiscserkész-Ajaxa nagydarab
gyermeki bambaságában mulatságos ala-
kítás, de túlságosan elnéző a pöffeszkedő
ostobaság e kapitális példányával szem-
ben. Helyei László Achillesként figurálisan
kitűnő; nem túlozza el sem a nőiességet,
sem a Patroclushoz fűződő gyanús
viszonyt. Egy kis túlzás azonban nem
ártana; Achillesben több a belső peckesség,
a nyafka önszeretet, az „első számú görög
vitéz" hiúsága és a kiváltságait nem
méltányolókkal szemben mutatott
sértődöttsége. Patroclus némán is többet
játszik alá, mint amennyi Lukáts Andor
egyébként rendkívül finoman érzékeltetett
narcisszizmusából, leginkább saját
szépségébe szerelmes Patroclusából
látszik.

A mérleg nyelve az okosok és az os-
tobák között: Agamemnon és Thersites. A
fővezér és a bolond. Az első ember és a
legutolsó. A kiváltságos és a kitaszított.

Simon Géza jelentékenyen kisszerű,
tohonya Agamemnonja, amint serényen
ügyködik, beszédet tart, gyors léptekkel
jön-megy, úgy fest, mintha valami nagyon
fontos és nagyon komoly dologban
tevékenykedne. A figura komikumát a
komolyan vett fővezérség és a cél ki-
csinyessége közötti ellentmondásban
lelhetjük föl, anélkül. hogy az alakítás kü-
lönösebben árnyalná ezt a kettősséget.

A kulcsfigura: Thersites. Rajhona Ádám
nem mutatja sem nyomoréknak, sem
visszataszítónak. Még csak nem is igazán
megalázott. Verik, rúgják, de ő mintha fel
sem venné. Nem gyűlöl, és ez meglepő. A
mocskolódó Thersitesben rendszerint
egyszerre látunk áldozatot és ítélőbírót,
akinek keserű igazságai attól még
igazságok maradnak, hogy ő maga - mint
Kott mondja - aljas. Thersites aljassága a
„bűntény tárgyi bizonyítéka". De ehhez az
kell, hogy külön álljon. A



világra gyűlöletet fröcsögő Thersites tük-
röt tart annak, amire az átkait szórja, és
ezáltal - ha nem is morálisan, de „intel-
lektuálisan" - fölülemelkedik a környe-
zetén. Rajhona megragadó és zavarba ejtő
játékában azonban Thersites föladja
kívülállását, és beleolvad a környezet-be.
Tisztábban lát, mint a többiek, de mintha
kicsit élvezné az t , ami körülötte - és vele -
történik. Tetszik neki, hogy a világ ilyen.
Ennek a Thersitesnek nem őszinték az
átkozódásai. Nem vívja ki azt a csöppnyi
rokonszenvet, ami tisztánlátásáért és
ítéletéért kijárna. Ez a Thersites olyan,
mint a többiek. Még csak nem is aljas.
Cinikus.
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Babarczy szándékát a második rész-ben
kezdjük megérteni. Ekkor meg-bocsátjuk,
hogy az első rész unalmas, és hogy a
színészi munkában több esetben nem érte
el a kellő mélységet és a kellő intenzitást,

Azzal kezdődik, hogy Cressidát vé-
gigcsókolják a görög vezérek. Itt már
nyoma sincs az „operettnek". Ez durva
tréfa. Pogány Judit érzékelteti, hogy
Cressida nem ad okot erre a bánásmódra,
szellemes riposztjai továbbra is unott kö-
zömbösséggel hangzanak. Épp ez az, ami
fölkelti az ellenszenvet iránta. Egy trójai
nő, aki nincs meghatva attól, hogy a
görögök legjobbjai mustrálják végig. Most
már világos, hogy itt mindennek a hiúság a
mozgatása. Meg kell alázni Cressidát, aki
nem hódolt be a férfihiúságnak, és ki kell
mondani róla a vissza-utasított hímek
gyakori ítéletét: szajha.
Innen már egyenes az út a végkifejletig.

Achilles, sértett hiúságból, mert Hector nem
adózik kellően az ő nagy hírének, szájalni
kezd arról, hogyan fogja majd minden
ízében megölni. Hector, akinek a hiúsága
nem viseli el ezt a hősködést,
visszafelesel. Ajax, akiről a fél-bemaradt
párbaj után elfordul a figyelem, hiúságában
sebet kapván, dacosan lábatlankodik a
„nagyok" között, Két jelenettel később a
Cressidával enyelgő Diomedes, hiú
féltékenységéhen a volt szeretőre, azzal
hetvenkedik, hogy a szerelmi zálogkendőt
sisakjára tűzve gyötri majd a csatában az
ismeretlent. Troilus, aki mindeddig nem
sok fájdalmat mutatott Cressida elvesztése
miatt, mihelyt valaki elorozta „tulajdonát",
feledi „nőiességét", a szajháért folytatott
háború értelmetlenségét, és hiúságában ő is
odaáll legénykedni: „Volna Vulcan műve
az a sisak / Szétharapja a kardom."

Minden készen áll az öldöklésre, a
ravaszkodásnak, nyelvelésnek, szájhős-
ködésnek vége. A sértett hiúság kifente a
valódi fegyvereket. Most már van
elegendő ok egymás torkárnak esni, Mars
hadisten szárnyait csattogtatva elhúz a
harcmező felett, kezdődhet a pankráció.
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A csata az előadás legjobb része, és e
nemben a legszellemesebben kivitelezett
koreográfia, amelyet magyar Shakes-
peare-színpadon láttam. Nem is koreog-
ráfia, hanem valódi összecsapás. Nem
takarják füstfelhőbe, mint nevesebb angol
előadásokban, és nem stilizálják, mint
némely Brecht-hatást mutató pro-
dukcióban. Ez a csata igazi, mégsem na-
turalista. Az értelmetlen öldöklés minden
tragikuma benne van. Groteszk és még-is
félelmetes. Zenére szökdelnek át a
színpadon a dárdás trójaiak, zenére tipeg
be pipaszár lábakon a bizarr emberi tank,
de amikor harcosok kerülnek egymással
szembe meztelen fegyverekkel, iszonya-
tos ütéseket mérnek egymás pajzsára, és
valódi erővel akasztják össze fokosaikat.

Babarczy itt elemében van. A pontos
megszerkesztettség, a
mozgáskompozíció, amely A konyha és A
vállalkozó előadásában is rendezésének
ékessége volt, ezúttal ebben a
csatajelenetben csúcsosodik ki. Már
korábban is a gesztikusan kidolgozott
részek sikerültek legjobban.
Emlékezetünk tisztán rögzítette a
Thersitest verő Ajax jelenetét, hát-térben
a szoborszerűen álló Achillesszel, akit
Patroclus önnön járásában gyönyörködve
lépdel körül; a brutális csókolózást, a
Cressidát durván egymás karjába lökő
vagy levegőbe emelő vezérek együttesét; a
higanymozgású Margarelon szimatolását
Thersites után az árok fölött (Basilides
Barna kitűnő jelenete). Ezeket a
pillanatokat nemcsak a mozgás éltette, a
színészi intenzitás is itt volt a legerő-

sebb, míg a statikus párbeszédek nem
hozták „helyzetbe" a színészt, épp ezért
untattak.

A „csataszituáció" úgy tetszik,
Babarczy legfőbb mondanivalóját
hordozza. A trójai háború katonái itt
vannak „helyzetben". A széplélek Paris
nyüszítve menekül a vadember Menelaos
(Dánffy Sándor) elől, Bregyán Péter meg-
lehetősen körvonalazatlan Hectoráról, aki
meleg mosollyal vélte elintézni a háborús
párt mellé állását, kiderül, hogy
virtuskodó fenegyerek, aki élvezi az
erejét, ellenfelének pompás fegyverét
szeretné megszerezni, és csaknem sze-
relmes a háborúba. Az öntelt sérthetet-
lenség tudata, ami arra készteti, hogy a
harc közepén levesse összes fegyverét, és
mint valami napsütötte mezőn, végig-
nyúljon a mocskos csatatéren,
megbosszulja magát. Ledöfik, és halála
nem kelt katarzist. S aki ledöfi, azaz
ledöfeti, Achilles, az is itt „magasodik
fel" - a szó szoros értelmében, a színpadi
fal tetején, a derengő horizont előtt - a
maga tökéletes aljasságában. Halottba
mártja a vasát, és még arra is van ideje,
hogy hang-súlyosan figyelmeztesse
myrmidonjait: nehogy eljárjon a szájuk
arról, hogyan halt meg valójában Hector.

Megszűnt az Offenbach-stílus, a
buffonádát fölváltotta a halál, a
tehetetlenség és a csömör, A szelíd
Troilusban föl-ébredt a hiúság,
megízlelte az öldöklés örömét, és a halott
Hector helyébe lépve háborúittasan
dülleszti mellét a csatatéren. Most már ő
is olyan, mint a többiek. Őszinte
pillanatában mit tehetne mást, elvesztett
ártatlanságáért Pandarust gyalázza. A
kerítő nem rendül meg ettől: ő már régen
cinikus és közömbös marad az efféle
„tragédiák" láttán. Egykedvűen lépdel
lefelé az árokba, ahol keserű pár-ja,
Thersites néhány perccel ezelőtt el-tűnt.

A háborúnak még nincs vége. A világ
folyik tovább.

Jelenet Shakespeare sz ínművébő l (Fáb ián Józse f f e l v é t e l e i )


