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Háború kontra szerelem

A Troilus és Cressida a
Nemzeti Színházban

A másfél évvel ezelőtt munkához látott
művészeti vezetésnek szembe kellett néz-
nie azzal a ténnyel, hogy a Nemzeti Szín-
ház műsora az előző esztendőkben meg-
lehetősen eklektikus, ötletszerű volt. Ezért
olyan hosszú távú programot kel-lett
kidolgoznia, amelyben a Nemzeti Színház
nevéhez és hagyományaihoz méltó széles
skálájú repertoár kialakítása, a korszerű,
mának szóló színházi fogalmazásmód és a
társulatépítés egymást erősí-tő szoros
egységbe fonódik. Érthető és elfogadható
az a koncepció, miszerint - függetlenül a
produkciók színvonalától - adottnak
tekintendő a már meglevő s egy ideig még
műsoron tartható előadások egy része,
mindenekelőtt a magyar klasszikus
drámairodalom darabjai, s ehhez kell
kialakítani az új repertoárt.

Ha végigtekintünk másfél év bemuta-
tóin, látjuk, a fehér foltok határozottan
tünedezőben vannak. Moliére-, Ruzante-,
Gorkij-, Büchner-, Mrożek-, Wesker-,
Illyés-, Weöres-, Maróti-bemutatók után,
valamint Németh László-, Gyurkó-és
Osztrovszkij-premierek előtt most
Shakespeare kapott színpadot: Székely
Gábor rendezte meg a Troilus és Cressidát.

Miért éppen a Troilus...?

A Nemzeti Színház rendezőinek nyilat-
kozatai és eddigi munkássága alapján
tudjuk, az általános repertoár- és társu-
latépítő szempontokon túl egy-egy darab
kiválasztásakor mindenekelőtt az a
szempont vezérli őket, hogy ne protokoll-
vagy feladatletudó előadást készítsenek,
hanem élő mondandójuk legyen a
művekkel. Székely Gábort már régóta
foglalkoztatja a Troilus és Cressida, ez a
minden szempontból rendhagyó Shakes-
peare-mű, amelyet az elmúlt két évti-
zedben egyre-másra mutattak be a világ
színpadai. Nálunk a közelmúltban két
színház tűzte műsorára, Kecskeméten
1973-ban Ruszt József, 1977-ben Kapos-
várott Babarczy László vitte színre. (A
SZÍNHÁZ 1974/1., illetve 1977/5. szá-
mában található a méltatásuk.)

Miért e nagy érdeklődés a se nem ko-
média, se nem tragédia darab iránt,

amely Heine szerint olyan, „mintha Mel-
pomené egy grizett-bálon járna vad tán-
cot, sápadt ajkán szemtelen mosoly s szí-
vében a halál"? Alighanem e század tör-
ténelmi tapasztalatai tették „aktuálissá" a
művet és annak keserű filozófiáját.

A hét éve „egy bugyogóért" folyó gö-
rög-trójai háború mint modell láttatja a
háborúk értelmetlenségét, hiábavalóságát,
erkölcs- és értékpusztító hatását,
embertelenségét. Shakespeare darabjában
a háború következtében minden eszmény
elárultatott, minden érték a visz-szájára
fordult, nincs egyetlen tiszta, igaz ember a
szereplők között, nincs senki, akihez ne
tapadna árulás, gyávaság, önzés, hiú
becsvágy. Egy ilyen világban, ilyen
„hősök" között még a legszebb szerelem is
törvényszerűen meg-hal, hát még a
szerelméért semmit nem tevő Troilusé és
a násza után nem sokkal már a görög
Diomedesszel cicázó Cressidáé. Ez a
szerelem olyan, amilyen a kor, amelyben
született.

A darabot általában a napi aktualitások,
a közelmúlt háborús emlékei felől szokták
megközelíteni a rendezők. Ám nálunk
Ruszt is, Babarczy is általános érvényű
gondolatokat igyekezett kihámozni a
műből. Más-más módon, de egyként
elidegenítették a figurákat, ki-véve a
rezonőrt, a mocskos szájú, nyomorék
Thersitest, aki mindkét előadásban - az
általános színi gyakorlatnak

megfelelően - a nézők véleményét is
képviselte kommentárjaiban.

Székely Gábor nem engedett sem a
darab komikus színeinek, sem a kínálkozó
elidegenítő vagy aktualizáló csábításnak.
Ő a darabot minden részletében komolyan
vette, sőt tragédiának látta. Erre utalnak a
kitűnően szerkesztett műsorfüzet darabról
szóló elemzésrészletei, mindenekelőtt
Heine és jan Kott egymásnak némileg
ellentmondó, még-is egymást kiegészítő
műmegközelítése. Kott a tragikus
münemen belül groteszk játéknak tekinti a
darabot, azaz kegyetlenebbnek a
tragédiánál, amely-ben „meghalnak a
hősök, de az erkölcsi rend megmenekül.
Haláluk igazolja az abszolútum létezését".
De ebben a darabban „Troilus nem hal
meg, s a hűtlen Cressidát sem öli meg.
Nincs katarzis

"
. Ezzel szemben Heine

szerint „a szó meg-szokott értelmében se
nem vígjáték, se nem szomorújáték" a
dráma, de elemzésének végén mégis
leginkább „sajátos tragédiának" látja. A
tragikus megközelítést támasztja alá a
szöveggondozás és a dramaturgiai
változtatások módja és mélysége is.

Szabó Lőrinc költői fordítását Várady
Szabolcs közreműködésével sok helyen
keményebbé, maibbá, hétköznapian egy-
értelműbbé tették. A darab szövegének
jelentős részét mintegy negyedét-har-
madát - kihúzták. A hosszú monológo-
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Dörner György (Patroclus), Cserhalmi György (Achilles)
és Koltai Róbert (Thersites)

Csomós Mari (Cressida), Oszter Sándor (Diomedes)
és Velenczey István (Agamemnon)

kat rendre megrövidítették, nyilvánvalóan
azzal a szándékkal, hogy amennyire lehet,
az akciók, a szituációk vegyék át a szöveg
helyét. Duró Győző dramaturgiai
segítségével a rendező a jeleneteket
nyitottá tette, azaz a jelenetek végén ta-
lálható szentenciaszerű lezárásokat el-
hagyta, a jelenetek úgy maradtak félbe,
hogy egy másik „tolakszik" a helyükbe,
tehát sodró cselekményfolyamat rajzo-
lódik ki. Ez a darab második felében fel is
gyorsul. Ezt szolgálja többek között az
ötödik felvonás harci epizódjainak
összefogása: a széttördelt és egyazon sze-
replőkkel történő harci cselekményeket
egy-egy koncentrált, jól illeszkedő, egy-
más hatását fokozó jelenetté szervezték.
Így logikus és egyre vészterhesebb,
komorabb s végzetszerűbb lett a háború
kimenetelének bemutatása. Ugyancsak a
darab ötödik felvonásában villanásnyi
epizód Thersitesnek, a görög fattyúnak és
a trójai Margarelonnak, Priamus király
egyik fattyú fiának csatatéri találkozása.
Thersites ismételten kitér a harc elől
(először Hectorral szemben tette),
mondván „medve nem esik medvének,
miért tenné a fattyú". Ez a jelenet ma-
gyarázza meg Thersites háborúellenes-
ségét; míg Hectorral szembeni viselke-
déséből főleg gyávaságára derül fény,

itt magatartásának lényegét tárja föl
érvelése: „Vigyázz, mireánk nagyon vég-
zetes a háború, ha ringyóért harcol a
ringyó fia, kihívja maga ellen az igazsá-
got."

Ez a jelenet átalakul Székelyék kon-
cepciójában. Nem egy epizód csupán a
harcban, hanem jelképes erejű összefog-
laló, amely sokkal inkább kötődik Hec-
torhoz, mint Thersiteshez. Összevontak
két szerepet, Margarelonét és a név telen,
díszes fegyverzetben Hector előtt
megjelenő görög harcosét. Ez a harcos
sejtelmes, titokzatos, már-már földön-túli
lénynek tűnik az előadásban, olyan-nak,
akinek nem csak a fegyverzete tetszik
meg Hectornak, de lénye kihívást jelent a
felvonás elején elhangzó baljós-latú
jeleket (Andromache álma, Hekabé
látomása, Cassandra jóslata) beteljesítő
megmérkőzésre. Ez a díszes harcos elő-
ször maga után csalja-vonzza a megpihe-
nő Hectort, majd találkozván Thersi-
tesszel, kiderül róla, hogy ő maga a Há-
ború. Tehát a Háborúnak szólnak Ther-
sites fattyúkról szóló szavai, ettől súlyo-
sabb jelentést kap a szöveg is, a mocskos
szájú is. Amikor Thersites távozik, a
harcos leveti fegyverzetét, kitűnik: nem
más, mint Ulysses bújt meg a páncél-
zatban. A visszatérő Hector a titokzatos

harcos helyett csak a levetett páncélt
találja meg, eközben megjelennek mö-
götte Achilles és Myrmidonjai, azaz
Ulysses kelepcét állított neki.

Ez a jelenet pontosan jelzi: Székely
Gábort a drámában nem elsősorban a
háború borzalmai, szörnyűsége érdekel-te.
Tehát szó sem lehet olyan direkt ak-
tualizálásról, amelyet a világpolitika pil-
lanatnyi eseményei válthatnának ki.

Természetesen aktuális asszociációkat is
keltenek a darab egyes mondatai,
epizódjai - ezért remekmű Shakespeare
darabja, s ezért is jó alapjaiban az elő-
adás. De Székely Gábort - akárcsak más
előadásaiban is - az emberek és az
életüket meghatározó, befolyásoló kö-
rülmények viszonya, az emberi értékek
pusztulása, az emberi kiteljesedést gátló
erők analízise érdekli. Az emberhez méltó
élet lehetősége, ellehetetlenülése és csak
azért is lehetővé tétele. Ezért nem lehet
véletlen, hogy az Athéni Timon után most
Shakespeare legkeserűbb darabjával is e
problémákra keres választ, és hogy az
előadás egyértelműen tragikus színezetű,
hiszen számára az emberi értékek - s
munkásságából kitűnik, hogy a szerelem
egyike a legszentebb értékek-nek -
megsemmisítése és bepiszkolása a
legnagyobb bűnök közé tartozik, s ezt



csak így lehet (vagy számára csak így ké-
zenfekvő) ábrázolni. Ebből az is érthető,
miért válik az előadásban a háborúval
egyenrangúan fontos szállá a szerelem.

Cirkusz a világ .. .

Ezzel az előadással sem lépett ki Székely
Gábor abból a művészi-gondolati körből,
amely őt minduntalan foglalkoztat-ja.
Bizonyság erre többek között az elő-adás
tere és díszlete. Székely László olyan teret
komponált, amely egyfelől manézs,
másfelől vizuális reminiszcenciarendszer,
amelyben az Athéni Timonra éppúgy
találunk utalást, mint a Danton halálára vagy
az Emigránsokra. Á szín-pad közepén
elhelyezkedő nagy, kör alakú, emelt és
hátrafelé emelkedő játék-tér porond
képzetét kelti, és semlegességénél fogva
szinte minden jelenetnek megfelelő
játéklehetőséget kínál. Á kör középpontja
körül elforgatható és egy küllős kerékben
végződő kocsirúd el-mozdulásakor
kereplőszerű hangot ad, ez az
átdíszletezéskor vagy a játék köz-ben
baljóslatú, fenyegető hangulatot áraszt. Ez
a szerkezet lehet ülőhely, a párviadaloknál
akadály, amit át kell ugrani, arrébb kell
lökni, át lehet esni rajta, és Hector
lemészárlása után ez szolgál a holttest
meggyalázásának eszközé-ül: erre
helyezik fel Hector testét, ezt forgatják
meg jó sebesen, miközben a felerősödő
kereplés közepette Achilles kiadja a
parancsot: „Lovam farkához most a
tetemet! / Végigsöpröm vele a harcteret."
A porond szélére a görög haditanács
jeleneteiben fekete padok kerül-nek,
amelyek a kör kerülete mentén el-
csúsztathatók, ezáltal más és más térfor-
mát kapunk. Á színpadot amfiteátrumot
idéző háttérdíszlet veszi körül, amely
általában csak felsejlik, de bizonyos je-
leneteknél fényt is kap - például Hector és
a fényes fegyverzetű vitéz találkozásakor.
Ez a semleges tér alkalmas a
nagyjelenetek ábrázolására, valamint nem
teszi szükségessé a konzekvens térbeli
irányok kijelölését, azaz nem feltétlenül a
„honnan jövök, hová megyek" elv szabja
meg a szereplők be- és kilépését, hanem a
manézs törvényszerűségei. Ám az intim
jelenetek térbeli megoldása eb-ben a
konstrukcióban kissé nehézkes. A teret két
oldalról behajló ajtókkal, illetve egy
leereszkedő híddal igyekeznek az
előszínpadra szűkíteni. Az előszínpad hol
a poronddal azonos minőségű tér-rész,
tehát a porond és az előszínpad egyetlen
összefüggő teret alkot, hol ettől eltérő
minőségű. Ilyenkor a porondon

és az előszínpadon folyó szimultán jele-
netek különböző valós vagy irracionális
térben játszódnak. Így Cressida és
Diomedes enyelgése a porondon élesen
megvilágítva látható, míg Ulysses, Troilus
és Thersites az előszínpad két oldalán
helyezkedik el részben szórt fénytől,
részben fejgéppel megvilágítva; vagy
Troilus és Cressida búcsúja előtt Troilus
és Paris porondon lezajló párbeszéde
közben Cressida az előszínpad jobb olda-
lán kuporog egy fejgéppel megvilágítva,
ez a megoldás kiemeli azt az ellentétet,
ahogyan tárgyalnak Cressidáról és aho-
gyan ezt szótlanul átéli a lány.

Zavar a színpadon

Az előadás színészi megvalósítása zavart-
keltően ellentmondásos. Mintha nem
háromhónapos próbamunka előzte volna
meg a bemutatót, olyan sokféle színészi
jelenléttel és jelen nem léttel, alázattal és
egyénieskedéssel, együttes játékra való
törekvéssel és áriázással találkozunk a
színpadon. A színészi játékban
megmutatkozó ellentétek helyen-ként az
előadás egységét és értelmezését is
veszélybe sodorják.

A legélesebben ez a görög és a trójai
tábor eltérő színészi jellemzésében érhető
tetten: a trójaiak csaknem pozitív hősök, a
görögök nevetségesen elrajzolt figurák.
Pedig Shakespeare szüntelenül
hangsúlyozza, hogy mindkét fél egyfor-
mán nevetséges és felmenthetetlen eb-ben
a viszályban, ő magát a háborút teszi gúny
tárgyává. Az viszont tény, hogy a trójai
sereg vezérei kevésbé egyénítettek, mint a
görögökéi, így eleve fenn-áll annak a
veszélye, hogy felbillen a két tábor közötti
egyensúly.

Székely tragédiának látja a darabot, s
tragikus hősöknek Troilust, Cressidát és
Hectort. Bár Shakespeare ezeket a
hősöket sem csak hősi jellemvonásokkal
ruházta fel, a rendező ezeket erősí-tette
föl. Bár Troilus félénk és gyámoltalan a
szerelemben, de, ha kell, vitéz a
fegyverforgatásban, s bár kísérletet sem
tesz szerelmese megtartása érdekében, de
Cressida hűtlenségét látva, s főleg Hector
halála után tragikus hősként száll harcba a
görögök ellen. Cressida valóban és igazán
szereti Troilust, tehát számára vesszőfutás
az, amikor a görög vezérek sorra
végigcsókolják, s e trauma minden
mindegy következménye a Diomedes-
kaland. De még eközben is tiszta
érzelmeket, hihető vívódást mutat, ami-
kor Troilus kendőjéről szerelmese jut újra
meg újra eszébe.

Hector jelleme a legösszetettebb. Egy-
részt maga a megtestesült lovagi erény,
aki az elbukót, a fegyvertelent, így a vert
Ajaxot és Achillest futni hagyja, másrészt
eszébe sem jut, hogy két tűz közé került
öccsének, Troilusnak segítségére siessen.
Mindenekelőtt vívódó hős Hector, akinek
a józan ész parancsa - Helenát ki kell adni
a görögöknek, és nem szabad háborúzni -
és meggyőződése - végig kell vívni a
harcot, mert csak így tartható fenn Trója, s
mindaz, amiben a trójaiak hisznek - között
kell választania; azaz Jan Kott szavaival:
„Trója fizikai és erkölcsi pusztulása kö-
zött." S Hector nem adja vissza Helenát.
Tehát Hector annak ellenére, hogy
családja nőtagjai baljós jeleket láttak, s
hogy ő maga is érzi-tudja, számára vég-
zetes lesz ez a harc, kiáll a viadalra.

E három szerep belső arányainak elto-
lása egyértelműen áthangolja a trójai tábor
megítélését is. Ehhez hozzájárul még az,
hogy horatiusi becsületességű és jellemű
Aeneast állít színpadra Papp Zoltán is. Ezt
a belső szimpátiaeltolódást nem tudja
ellensúlyozni sem Lázár Kati és Helyey
László színtelen, unalmas Helena-Paris
kettőse, sem a többi trójai jobbára
körvonalazatlan szerepét játszók.

Ezzel szemben a görögök tábora szí-
nészileg egyrészt hallatlanul súlytalan,
másrészt könnyeden nevetséges. Ilyen-
formán nem egyenrangú ellenségek via-

Pandarus mint Prológ: Kállai Ferenc
(lklády László felvételei)



daláról van szó az előadásban, s szinte
érthetetlen, hogyan folyhatott már hét éve
ez a háborúskodás két ilyen különböző
erkölcsi súlycsoportba tartozó ellenfél
között. A görög táborban ját-szódó
jelenetek szétesnek, s ahány szereplő,
annyiféleképpen játszik.

Ez a „stíluskülönbség" jóval nagyobb,
mint ami a színészi egyéniségek el-
téréséből vagy a más-más színházi is-
kolázottságból megmagyarázható volna.
Ez alapvetően színházetikai probléma. De
nem speciálisan nemzeti színházi gond. A
magyar színházi élet egészére - talán csak
azokat a színházi műhelyeket kivéve,
ahonnan a Nemzeti Színház jelenlegi
rendezői jöttek - jellemzők azok a
jelenségek, mint hogy egyes színészek
vészes „indiszponáltsága" miatt előadások
kerülnek veszélybe, vagy hogy önkényes
színészi „improvizációk" vagy
fegyelmezetlenségek sora miatt egy-egy
produkció a szériaelőadások közben nem
kis mértékben megváltozik - nem érik,
hanem fellazul.

A Troilus és Cressidában is a munkaer-
kölcsi, munkafegyelmi gondok, a mű-
vészi alázat hiánya, a nemzeti értéknek
kezelt vagy kikiáltott színészek szuvere-
nitásának mindenáron való önvédelme
mint művészetellenes jelek bukkannak
elő. Mert mi másnak lehet tekinteni azt,
hogy a színészek jó néhánya láthatóan
lazsál, s jó esetben azokra a jelenetekre
szedi össze magát, amelyekben nagyobb
szövege van, hogy egyesek előadásról
előadásra ötletszerűen változtatják ala-
kításukat, hogy néhányan a közös pro-
dukció helyett önmaguk nagyjeleneté-nek
érvényesítésével vannak elfoglalva. Ezek
a jelenségek egy rossz „hagyomány"
részét képezik, de ez a tarthatatlan helyzet
nyilvánvalóan csak szívós és hosszú
munka során - s nem függet-lenül az
általános magyar, illetve a szín-házi
életben tapasztalt munkamorál ala-
kulásától - változhat meg.

A színészi jelenlét formái

Kálmán György szerepformálása feltűnően
egyenetlen. Kitűnő pillanatok meg-
oldatlan epizódokkal váltakoznak. Ahogy
Kálmán Ulyssese Achilles tudomására
hozza, hogy „Trójával minden kapcsola-
todat / oly pontosan tudjuk, mint te, uram",
az félelmetes, összesűrűsödik a levegő, a
színész legjobb alakításaira emlékeztet. A
kétsornyi szövegből úgy képes a görög
hatalmi mechanizmus lényegét felfedni,
hogy mai tartalmakra is asszociáltat.
Ugyanakkor általában megelég-

szik a rutinmegoldásokkal, adós marad
Ulysses figurájának összetettségével, azzal
a háttérből irányító szereppel, amelyet a
görögök között betölt. Holott a rendező
láthatóan különösen fontosnak tekintette
Ulysses szerepét, nem véletlen, hogy a
háborút megtestesítő s Hectort tőrbe csaló
szerepet is vele játszatja. Ezt a fontos
jelenetet Kálmán György jószerivel csak
lejelzi.

Ugyancsak az egyenetlenség jellemzi
Cserhalmi György Achilles-alakítását.
Érthetetlen, miért csak pillanatokra izzik
fel Cserhalmi szerepformálása. Akkor
kitűnő, amikor a sértett, megalázott, hiú
Achillest mutatja meg, különösen
emlékezetesek a filmes finomságú rea-
gálásai (amikor a görög vezérek tüntetően
semmibe veszik, Hector megérkezésekor
és kölcsönös bemutatkozásukkor, Ulysses
őt kioktató beszédekor stb.), illetve
gesztusai. Például Hector meg-ölése előtt
a Myrmidonok a porond hátsó szélénél
körbeveszik a színpad elején le-ülő
Hectort, Achilles nesztelenül ellen-fele
mögé surran, majd leül melléje. Tagoltan,
alig hallhatóan bejelenti: mire a nap
lemegy, „Hector élete lejár". Hiába próbál
Hector kitörni a gyűrűből, nincs
menekvés. Cserhalmi szenvtelen arccal,
mereven előretekintve, egyik öklét puhán
a másik tenyerébe csapkodva vár, majd a
kellő lélektani pillanatban kiadja a
parancsot:, „Rá, fiúk! Ot kerestük."
Cserhalmi néhány másodpercbe sűrítve
játssza el a figura összetett tragédiáját: a
trójai Polyxénának tett ígéretét megszeg-
te, így szerelmesét elvesztette, barátja,
Patroclus halott, őt, a hadsereg első har-
cosát a görögök éppen úgy megszégye-
nítették, mint Hector, aki párviadalukban
futni hagyta. Mindez bosszúért kiált, s ez a
bosszú kíméletlen és cseppet sem fair
play. Feszültség, dac, kímélet-lenség és
cseppnyi szégyen bujkál Cser-halmi alig
rezzenő arckifejezéseiben. Viszont
azokban a jelenetekben, amelyek-ben az
erős, a tekintélyes, a harcias Achilles kerül
előtérbe, Cserhalmi - teljesen
megmagyarázhatatlanul - külsődleges
eszközökkel, illusztrált mozgással, fe-
szített hanghordozással stb. próbálja
megoldani feladatát, s ilyenkor többnyire
csak a figura vázát tudja felmutatni.

A görög tábor egymástól alig megkü-
lönböztethető, szürke szereplői közül a
karikaturisztikus jellemzést következe-
tesen - bár más-más eszközrendszerrel -
végigvivő Sarlai Imre agg Nestora, aki
maga a „jó öreg legenda", és Vajda László
Ajaxa, aki a hústoronyba zárt meg-

testesült butaság, emelkedik ki. (Meg kell
azonban jegyezni, hogy Vajda színészi
eszközei - talán a sok hasonló jellegű fel-
adatból is adódóan - kezdenek egysíkúvá
válni!)

A legösszetettebb feladatot a Hectort és a
szerelmeseket játszó színészeknek kellett
megoldaniuk. Ám az ő alakításaik az
előadás tragédiakoncepciójának bizonyos
korlátaira utalnak. Avar István mackósra
formált, a pozitív hőst már-már sematikus,
de nem túlzásig fokozó jegyekkel
jellemzett Hectora nem tudja - nem
tudhatja - hitelesíteni a figura lovagi
tisztaságát, becsületességét, mivel ehhez
ugyan a szövegben van némi fogódzója, de
szituációban alig.

Ahol feketén-fehéren kiderülhetne er-
kölcsi fölénye a többiekkel és ellenfelei-
vel szemben, azok a vívójelenetek, ame-
lyek azonban - annak ellenére, hogy külön
betanítójuk volt a mozgásoknak - a
nevetségességig ügyetlenek. Ajax és Hec-
tor párbajában mindkét színész csak imi-
tálja a küzdelmet. Az Achilles-Hector
összecsapásban pedig kifejezetten disz-
szonáns az, hogy Cserhalmi esik, zuhan,
bukfencezik és szaltózik, de Avar alig
mozdul. A jelenet hazuggá válik, hiszen a
látottak alapján nyilvánvaló, hogy ezt az
Achillest nem győzheti le ez a Hector,
tehát a trójai hős humánus elbocsátó
gesztusa sem lehet igaz. Annak a vívó-
dásnak az érzékeltetése, melynek ered-
ményeképpen a baljóslatú jelek és rossz
sejtelmei ellenére Hector mégis vállalja a
görögök elleni harcot, illetve a számára
végzetes vitézzel való találkozás jelentő-
ségének érzékeltetése, valamint a halál
elfogadásának már-már belenyugvó gesz-
tusa jórészt kibontatlan marad Avar já-
tékában.

Troilus és Cressida szerepértelmezése
az előadás kulcskérdése. A szerepeket
Balkay Géza és Csomós Mari játssza.
Annak ellenére - vagy talán éppen azért -
hogy szinte maradéktalanul megoldják a
rendezői koncepcióból fakadó feladatukat,
mindkét szerep egy-egy kritikus ponton
megtörik, illogikussá válik. Balkay Géza
hamleti színeket kölcsönöz Troilusnak,
mozgása, alkata, deklamálása egyként
segíti abban, hogy ideális hőst rajzoljon.
Ám éppen hős mivoltával nehezen
összeegyeztethető az a passzi-vitás,
amellyel Cressida elvesztését, majd
hűtlenségét fogadja. Ha Troilus oly
szenvedélyesen érvel a harc folytatása és
a becsület parancsa mellett, ha oly
visszafoghatatlan lendülettel rohan szün-
telen, ha oly igaz a szerelme, mint állítja



s mutatja, megfoghatatlan, mi tartja vissza,
amikor meghallja, hogy a lány el-távozása
Priamus és az államtanács határozata.
Egyrészt a trójaiakat nem olyanoknak
ismertük meg, mint akiket respektálnia
kellene, másrészt ami elfogad-ható egy
fiatal kora miatt a hierarchikus rend
alacsonyabb fokán álló Troilustól, nehezen
hihető egy lobogó hősnek jellemzett
Troilusnak. Balkay tehát csak a szerep adta
kereteken belül maradhat, s ez a keret
szüntelenül szűknek bizonyul számára.
Megrendítő erejű, ahogy Diomedes és
Cressida találkozásának tanúja lesz.
Kezdetben az előszínpadon, a nézőnek
háttal térdepelve nézi a porondon zajló
enyelgést, majd kifordul a közönség felé,
és csupán a színész fejgéppel megvilágított
arca fejezi ki azt a lelki folyamatot,
amelyet Cressida minden szava Troilusban
kivált. Fájdalom, hitetlenség és remény
váltakozik ezen az arcon, s amikor
Cressida és a görög el-távozik, Balkay a
porondra rohan, és ahogy Troilusban
tudatosodik Cressida hűtlensége, a
színésznek elborul a tekintete, két kezét
feje elé kapja, szemei kimerednek, az
őrület szélére kerül; Troilust csak Aeneas
jövetele zökkenti ki ebből az állapotból.
Ezután logikus, hogy kérlel-hetetlen és
vakmerő harcossá nő, aki akkor sem
hagyhatja abba a harcot, amikor Hector
meghal.

Ez az előadás elveti az eleve romlott
Cressida-koncepciót. Csomós Mari Cres-
sidája sok mindent tud a világról, a sze-
relemről, de még tiszta, érintetlen nő,
amikor Troilusszal találkozik. Igaz érzelem
fűzi Troilushoz, ebből következik, hogy
számára alig felfogható szerelmesének
passzivitása, amikor őt a görögökhöz
viszik. Csomós erőltetett nevetése,
motorikus mozgása, hirtelen váltásai
burkot vonnak köréje, s ebből csak ki-
vételesen, az őszinte érzelmek megmuta-
tásának ritka pillanataiban bontakozik ki.
Amikor a görög vezérek végigcsókolják,
értetlenül, megrettenve, védekezőn és
támadón fogadja a megalázó tor-túrát. De
ebből a riadt magatartásból nehezen
következhet a Diomedesszel szembeni
viselkedése, Csomós alakításának itt
megtörik az íve, még akkor is, ha a tettetést
és az érzelmek őszinteségét kifejező
eszközei továbbra is konzekvensen
jelennek meg a Diomedesszel kacérkodó
epizódokban, illetve a Troilus kendőjét
sirató megtorpanásaiban.

Külön kell szólnunk a darab rezonőr-
figuráiról. Kállai Ferenc játssza Pan-
darust, a kerítőt. Székely vele mondatja

el a prológot is, ezáltal Pandarus az, aki
mintegy keretezi az előadást, hiszen a
darab az ő átkozódásaival fejeződik be. Ez
a megoldás arra enged következtetni, hogy
Székely számára Pandarus figurája több
mint szimbolikus erejű, erre utal az is,
hogy Kállai mint prológ sisakban, pajzzsal
jelenik meg, ezt a sisakot ölti fel Ulysses
mint a háború megtestesítője, majd
Pandarus az előadás végén ugyan-ebben a
sisakban masírozik ki a színpadról. Tehát
Pandarus, a kerítő, az érzelmek kufára
éppoly ellensége az emberi
kiteljesedésnek, mint a háború; a pandarusi
praktikák és a háború nyers valósága
édestestvérek. Kállai a maga nemé-ben
rendkívül hatásos és régebbi komikus
szerepek emlékeiből kitűnően építkező
alakítása elsöprő erejű, de nem szervül
eléggé az előadásba. Oly mértékben válik
jeleneteinek komikus közép-pontjává,
hogy egyrészt - főleg az első részben - a
többitől stilárisan és hangulatában elütő
jelenetei megtörik az elő-adás ívét, de
anélkül, hogy a görög-trójai háborús
epizódok ellenpontjává válnának, másrészt
ez a szerepformálás megnehezíti azt, hogy
a szerelmesek el-szakításának hatására a
figura keserűbbé, a valósággal reálisabban
számot vetővé válhasson - bár mindent
megtesz ennek érdekében a színész --, s
érthető legyen az átmenet a fiatalokat
összeboronáló, a kiábrándult epilógust
elmondó s az új-ra munkához látó
Pandarus-ének között.
A valódi rezonőr Thersites, a mocskos

szájú és nyomorék görög, akit Őze Lajos
és Koltai Róbert felváltva játszik. Székely
ennek a szereplőnek sem bocsát meg,
számára a thersitesi mentalitás
amelynek lényege: túlélni bármi áron, még
a megrugdosás, a megalázás, a le-
köpdösés árán is, de eközben fenntartani a
mocskolódás szólásszabadságát - el-
fogadhatatlan. Ugyanakkor a figura igaz-
ságához tartozik, hogy vannak helyzetek -
s a háború ilyen -, amikor alig van más
eshetőség a megmaradásra. Az, hogy az
előadás középpontjába nem elsősorban a
görög-trójai háborúskodás került, némileg
csökkenti Thersites jelentőségét,
ugyanakkor megnőtt a szerepe a már
többször felidézett jelenetben, a díszes
páncélzatú vitéz és Thersites párbeszédé-
ben. A két színész közül Őze Lajos a
hagyományosabb megközelítést válasz-
totta, az ő Thersitese valóban mocskos
szájú, végletesen elkeseredett, süt belőle a
gyűlölet, a megvetés, dől belőle az átok.
Az előadástól független jeles kabi-
netalakítás, kár, hogy a szövegéből alig

érteni valamit. (S ez nála már kóros je-
lenség!) Koltai Róbert Thersitese jól érzi
magát a felvett mocskolódó szerepben,
csaknem vidám s mindenekelőtt cinikus.
Éppen ezért nagyon erősek azok a meg-
nyilvánulásai, amelyek elárulják Thersites
valódi, keserű vagy rettegő énjét. S míg a
görög tábor belső viszálykodását vagy a
háborúskodást mint egy hivatásos szpíker
kommentálja, addig a Diomedes-Cressida-
jelenetet őszinte és tehetetlen dühvel kíséri,
s így az ő szóbeli reagálása kiegészíti
Balkay néma szenvedését. A háborúval
pörölő Thersites Koltai alakításában egy
önmaga bátorságától meg-szeppenő, de
hátrálni már nem tudó, hát egyre bátrabbá
váló kisember, aki miközben a háborút
pocskondiázza, önmagát is jellemzi. Ettől a
parányi jelenet egy-szeriben nagyon
jelentős lesz.
Végezetül egy a Troilus és Cressida-

előadáson túlmutató gondolat. Tudjuk, a
türelmetlenség - mint általában - ez esetben
is mindennél károsabb lehet. Éppen ezért,
amikor bizonyos, a pillanatnyi helyzetre
figyelmeztető színházi-társulati
szimptómákat is felidéztünk az előadás
kapcsán, változatlanul abban bízunk, hogy
mihamarább diadalmaskodik az a józan
alkotó szellem, amely természetessé teszi
azt az együttes játékot, ami nélkül alig
képzelhető el valóban meg-érdemelt
színházi siker.
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