
képek indításakor és lezárásakor Csaj-
kovszkij Anyeginjéből Monsieur Triquet
naivan egyszerű, érzelmileg kifejezetten
együgyű születésnapi Tatyána-köszön-
tője.)

A szerepfölfogások bonyolultságától jó
igazán az előadás. A szereplőkhöz való
viszonyunk minden esetben meghatározott
- a részvétet éppúgy nem engedi meg a
rendező, mint a hűvös távolság-tartást -, de
ezen belül nem kell a színésznek
egyértelműnek lennie, a lélektani jellemzés
széles skáláján mozoghat, meg-keresve a
szélsőséges magatartások motivációit.
Viszonylag „egyenes lefutású" figura
kevés van a darabban: a német nevelőn,
Schaafon (Tóth Béla) és Iszlajev anyján
(Pálfy Alice) kívül a már említett Kátya és
Bolsincov földbirtokos, akit Dánffy
Sándor a mackós parlagiság bevált
eszközeivel jellemez.

A többiektől árnyalt portrékat kapunk.
Lukáts Andor talán alkatilag gon-
dolkodóbb, „értelmiségibb" típus annál,
hogysem tökéletesen fedje a gyakorlati
munkába temetkező, fizikailag durvább,
lelkileg „egészségesen" primitív Iszlajevet,
de hangos jelenlétével kitűnően jellemzi az
általa létrehozott, mulatságos, elefánt a
porcelánboltban-szerű szituációkat.
Csákányi Eszteré kényes szerep; nemcsak
azért, mert Verocska tizenhét éves, és ez a
kor minden felnőtt színész-nek gondot
okoz, hanem azért is, mert csábít a
szempillantás alatt nővé érő csitri sémája.
Csákányi kitűnő, aminek külön is örülni
kell, mert ez a szereptípus eltér legutóbbi
alakításaitól -- mind a fejlődésben
visszamaradt „gyépés"-típustól, mind a
musicalek szeles nőcskéitől. Ve-
rocskájában különösen három mozzanat
megragadó : ahogyan tartózkodó
merevséggel viseltetik Natalja iránt, aho-
gyan gyanútlanul föloldódva kiadja neki a
titkát, és ahogyan sértetten-sebzetten
szenved a megaláztatástól mint „fölös-
leges harmadik". Máté Gábor Beljajev-
jének is több arca van: suta mozgású,
csaknem bamba kamasz Natalja előtt,
gyermekien oldott Verocska társaságában,
és ha magafajta egyszerű lélekkel
találkozik, sugározni kezd belőle az a
természetes, bizonyos értelemben primitív
vonzerő, amely annyira lenyűgözi Kátyát,
Máté Gábor azt is eljátssza, hogy
Beljajevet belülről nem érinti meg a
szerelem; az ő érzelmi kórja pontosan ez a
tökéletes érzéketlenség.

Talán csak belemagyarázom az elő-
adásba, bár határozottan kiolvasni vélem a
játékból, hogy Beljajev és Natalja

között azért nem jöhet létre valódi áram-
kör, mert egy még öntudatára sem ébredt
„férfiasság" találkozik egy lassan-ként
kihűlő „nőiséggel". Básti Juli Natalja
Petrovnájának hidegsége, „bisszig"

modora mögött alighanem némi frigiditást
is gyaníthatunk. Lélektanilag döntő
pillanata az alakításnak, amikor a szinte
öngerjesztő első közeledés után Natalja
csaknem a hisztériáig fölvillanyozódik a
Beljajevvel való kapcsolatteremtéstől.
Ebben a megközelítésben egészen új ér-
telmezést kap férjéhez és Rakityinhoz
való viszonya is. Jordán Tamás megfi-
gyelésére vall, ahogyan időnként baráti
ölelésnek vagy csupán megnyugtató
gesztusnak álcázott érintéssel próbál vala-
milyen fizikai kapcsolatba kerülni Natal-
jával - a legcsekélyebb szexuális inger-
válasz nélkül. Jordán egyébként is érzé-
kenyen követi a férfi kedélyhullámzását a
gyengédségtől az ingerült bosszúságig, sőt
a gyűlöletig. Tehetetlenül le-csapó
kézmozdulatai vagy a vascsövek
szétrúgása éppúgy egy mesterségesen
(talán csillapítókkal?) lenyugtatott, ide-
gileg labilis férfi viselkedéséhez tartoz-
nak, mint ahogy a gunyoros-szarkasztikus,
nemegyszer önironikus kitörések.

Rajhona Ádám Spigelszkij orvosának és
Pogány Judit Lizaveta Bogdanovnájának
briliáns kettőse olyan, mint valami
„balkezes" kíséret a főszólamhoz, vagy
zenei ellenpont a vezérmotívumhoz ké-
pest. Egy örökké kedélyeskedő, minden és
mindenki iránt cinikusan érzéketlen,
elfásult lélek és egy utolsó lehetőségébe
kapaszkodó, butácska vénkisasszony.
Tárgyilagos szövetség, legalábbis az or-
vos részéről. A társalkodónőnek talán még
valami halvány esélye is van egy
akármilyen társaskapcsolatra. Pogány Ju-
dit, a feje búbján ülő, mulatságos, apró
konttyal, vihogó kis kacajokat hallat, mi-
közben a darab szerinti szövegével be-
fejezi az előadást. Á nevetés és a tánc
azonban lassan, alig észrevehetően hisz-
térikussá fokozódik. Lizaveta Bogdanov-
na érzi, hogy boldognak kellene lennie.
Boldog is. Csak éppen.. .

I. S z . Turgenyev: Egy hónap falun (kaposvári
Csiky Gergely Színház)
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BÉCSY TAMÁS

A játék-világ

Shakespeare Cymbeline-je
a szegedi Nemzeti Színházban

Fölösleges leírni, hiszen mindenki tudja,
hogy a Cymbaline Shakespeare kevéssé is-
mert, alig játszott műve. Vannak - mű-
velt! -- olvasók, akik talán nem is tudnak
létezéséről.

Á Cymbeline-t valaha a „regényes
színmű" terminussal illették, a műsor-
füzetben is ez áll. Kétségkívül joggal,
hiszen sok benne az epikus elem. Az ese-
mények három szála nem közös szituá-
cióból bomlik ki, s csak a vége felé kap-
csolódnak össze. Az események tekin-
télyes részét az író epikus énje fűzi a fő
eseményszálhoz.

Cymbeline lányát, Imogent, titokban
feleségül vette az udvarban nevelkedett
szegény, de minden tekintetben kiváló
nemes ifjú, Poszthumusz Leonatus. Ez a
mozzanat szituációt teremt, de csak az
alakok egy része között. Ezzel az ese-
ménnyel bizonyosan változik Cymbeline-
nek, a királynénak, valamint Clotennek -
a királyné fia, előző házasságából - a
viszonya Poszthumuszhoz és Imogenhez,
mivel mind a hárman azt akarták, hogy
Cloten vegye el Imogent. A meg-
változott viszonyokból következik az is,
hogy a király száműzi Poszthumuszt, s
felesége szoros felügyelete alá rendeli a
lányát. Ebből a szituációból, ebből a vi-
szonyrendszerből azonban nem követ-
kezik, hogy Rómában - ahová Poszthu-
musz száműzetésébe megy - ott legyen
egy Iachimo nevű fiatalember. O két-
ségbe vonja á nők tisztességét, s Poszt-
humusz, aki csak Imogent látja maga
előtt, az ő hozzá való hűségét bizonyí-
tandó, rááll az Iachimo által ajánlott fo-
gadásra, miszerint Iachimo megkapja azt
a gyémántgyűrűt, amit feleségétől kapott
búcsúajándékba, ha sikerül Iachimónak
Imogent elcsábítania. A kísérlet
természetesen kudarcba fullad. Iachimo
azonban egy ládában becsempészteti
magát Imogen szobájába, ott mindent
megfigyel, az alvó asszonytól ellopja kar-
kötőjét, s meglát a mellén egy jellemző
anyajegyet. Poszthumusz hisz a "bizo-
nyítékoknak'', kétségbeesik, s Imogen
mellett hagyott szolgáját utasítja, ölje
meg hűtlen feleségét. A hű szolga, aki
tudja, hogy Imogen ártatlan, nem képes
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csalattatás iszonyatos kínjaiba, illetve
Imogent az ártatlanul csalónak, hűtlennek
minősített ember gyötrelmes helyzetébe.
Imogent elvezeti még a Poszthumusz vélt
halála által keletkezett kínok pillanataiba is;
Poszthumuszt pedig a fogadás kicsinyesen
ostoba helyzetébe, amelyben önmagát
hecceli fel; a felakasztás előtti pillanatokba,
majd egy nagyszerű látomásba, amelyben
megjelenik neki Jupiter. Végül
mindkettejüket az igazság megtalálásának és
újra való találkozásuknak nagy
boldogságába. Shakespeare Clotennek,
ennek a buta, fennhéjázó, de gyáva és
teljesen kisszerű alaknak is hasonlóan éles
helyzeteket teremt: hízelgő nemesurak közé
viszi; az őt majomszere-tettel imádó
anyjával való helyzetbe; majd a római
követtel való jelenetbe, amelyben mint
pitiáner „államférfi" közölhet ostobán
nagyképű szövegeket; végül a vadon nevelt
fiúk közé, ahol - ostobasága és gőgje még
fokozódván - növekszik kisszerűsége is.
Iachimót a fogadás helyzetében látjuk, ahol
krakéler frivolsága nyilvánulhat meg, majd
az Imogennel való helyzetben, ahol tökéle-
tes kudarcot vall, aztán az álnok pimasz-
sággal elmondott hazudott siker elmesé-
lésekor látjuk, végül a bűnbánat gyengíti
erejét a Poszthumusszal való párviadalban, s
a bűntudat súlyaitól nyomva vallja be
csalárdságát.

Mindezeket el kellett mondanunk, hogy
megfelelően értelmezhessük és érté-
kelhessük Ruszt József rendezését a sze-
gedi Nemzeti Színházban. Szóljunk először
azokról a „külsőségekről", amelyek
színházban egyáltalán nem azok : a szín-
padkép és az egyes jelenetek beállításának
látványáról. Mindegyikre ez a szó illik :
gyönyörű. Manapság, amikor „modern"
rendezésekben csúnya és funkció nélküli
díszletelemek sorjáznak, külön is öröm a
Csikós Attila tervezte egyszerű; de igen sok
beállításban megjelenő gyönyörű négyzet
vagy enyhén téglalap alakú háttérfüggöny,
amelyet kötelekkel a szabályos simaságtól
tölcsér, öböl, barlang és még sok más
alakúvá lehet formálni. Kinézetre olyan,
mint azok a modern festmények, amelyek
málló vakolatú házfalakra emlékeztetnek.
A függöny minden változásának más és
más hangulata van, egyazon egységes han-
gulaton belül; különböző alakzatai mind
gyönyörűek látványnak is, és funkciójuk
szerint is hitelesek.

A játéktér közepe ugyancsak négyzet

Shakespeare: Cymbeline (szegedi Kisszínház). Quintus Konrád, Király Levente és Safranek Károly

erre. A Milford-öböl vidékére viszi, ahol
azt javasolja, öltözzön fiúruhába, s a majd
éppen erre járó Caius Luciusnak
ajánlkozzon apródul. Caius Lucius pedig
úgy kerül ide, s ezzel indul a mű második
cselekményszála, hogy a britek nem
fizették meg az adót a római császárnak, s
Lucius ezt behajtandó érkezik. Az adó-
fizetést, elsősorban a királyné fellépésére,
megtagadják; Cloten kioktatja Luciust,
mire kitör a háború.

Közben a Milford-öböl vidékén a fiú-
ruhába öltözött Imogen találkozik a mű
harmadik szálát képviselő szereplőkkel.
Ezen a környéken él egy öreg férfi két
fiával, akiket kiskoruk óta a vadonban
nevelt. É három alak sem kapcsolódik a
Poszthumusz és Imogen titkos házassá-
gával létesült szituációhoz. Pisanio, a
szolga, nyilván azért hozta úrnőjét a Mil-
ford-öbölhöz, hogy az ott találkozhasson a
három férfival, s hogy itt folyhasson le a
rómaiakkal való háború döntő mozzanata.
Pisanio, Imogent itt hagyva, visszatér az
udvarba, ahol ugyancsak érthetetlenül azt
mondja Clotennek, hogy a Milford-öböl
vidékén Imogen találkozni fog
Poszthumusszal. A buta és erőszakos
Cloten is idejön tehát, még-hozzá
Poszthumusz ruhájában, hogy megölje
vetélytársát és megbecstelenítse Imogent.
Helyettük azonban a vadonban nevelkedett
fiúkkal találkozik, őket hegyi rablóknak
nézi. Az idősebbik fiú megöli Clotent,
levágja a fejét. Imogen, a ruha miatt,
Poszthumusznak véli a lefejezett holttestet,
és elsiratja férjét. Persze Caius Lucius is
ideér, s valóban apródjául fogadja Imogent.
A britek és ró-maiak között kitört háború
alkalmával Poszthumusz mint római
katona tér vissza, de parasztnak öltözve a
britek oldalán harcol. A háborút a britek
számára a három vadon élő férfiú és a pa-
rasztnak öltözött Poszthumusz nyeri meg;
többek között azzal, hogy Poszthu-

musz legyőzi Iachimót, aki az álruha miatt
nem ismeri fel, de meghagyja éle-tét.
Poszthumusz azután visszaöltözik római
ruhába, elfogják és fel akarják akasztani.
Jupiterhez fohászkodik, aki megjelenik
neki, s jó sorsot jövendöl számára.

Végül a királyi udvarba kerül mindenki,
ahol kiderülnek a következők: a király-né
gonosz volt, meg akarta ölni férjét, hogy az
ő fia lehessen a király, de Cloten eltűnte
meghiúsította terveit, s ebbe be-lehalt; hogy
a két vadon nevelt fiú Cymbeline első
házasságából származott fiai, akiket
Belarius, az annak idején alaptalanul
száműzött főúr lopott el és nevelt fel; hogy
Iachimo hazudott, s nem volt Imogen a
kedvese; hogy Imogen és Poszthumusz
élnek. Így mindenki boldogan egymásra
talál, mindenkinek meg-bocsátanak,
Cymbeline még az adót is ki-fizeti.

A történet fő szálához, a Poszthumusz -
Imogen-Cloten közötti eseménysorhoz
tehát szervetlenül kapcsolódik Iachimo,
éppúgy, mint a két elveszett fiú és a ró-
maiakkal való háború. A nem a szituá-
cióból fakadó eseményszálakat csak epi-
kusara, vagyis drámában erőltetetten,
mesterségesen lehet a fő szálhoz csatolni.

Persze a Cymbeline-t mégis Shakespeare
írta, aki ezen képtelen történeten belül
nagyszerű alakokat formált meg: Imogent,
Poszthumuszt, Clotent és Iachimót.
Jellemük, egyéniségük nagysága azáltal
válik nyilvánvalóvá, hogy Shakespeare
élesen ellentétes helyzetekbe viszi őket,
amelyekben egyéniségük, világhoz való
viszonyaik pompásan nyilvánulhat-nak
meg. Ezek a helyzetek mélyen drámaiak,
függetlenül az adott helyzetet létrehozó
okok epikusságától vagy eset-legességétől,
képtelenségétől. Először a száműzetésbe
induló Poszthumuszt és Imogent hozza az
elválás kínokkal teli helyzetébe, majd
Poszthumuszt a meg-



alakú nagy dobogó, amely forgatható. A
forgatásoknak - noha egy kissé sokszor
történik - azért van jelentőségük és
funkciójuk, mert arás és más látvány
kapunk: a négyzet síkja ugyanis nemt sima,
hanem egyik oldalon a közepe emelkedik
fel egy kissé, a vele szemközti oldalon
pedig a két csúcsa. Az elforgatások
következtében a nézőtérről különböző
emelkedettségűnek és jellegűnek látjuk,
amiket pompásan hangoltak össze a
függöny különböző alakzataival.

A színészek beállítása és mozgatása
nagyon szép, és minden mozgásnak,
megmozdulásnak funkciója van. Közülük
csak egyet említünk. Amikor az öreg
Belarius búcsúzik a saját fiaiként felnevelt
királyfiaktól, a tér közepén a néző-nek
háttal áll a két nagy hajú fiú, s így fogják
szorosan közre Belarius szakállas, bajuszos
és a néző felé forduló arcát, aki így mondja
el búcsúszavait, amelyeknek fájdalma a
látványban is pompásan meg-jelenik.

A színjáték, persze szükségszerűen az
lmogen-Poszthumusz -Iachimo --Cloten
négyes körül szerveződik, amelyhez Pi-
sanio is csatlakozik. Ő a színlap szerint is,
persze a drámában is, Poszthumusz szol-
gája, akire Imogent rábízza száműzeté-
sekor. Hogy ebben az előadásban miről is
van szó, legszembeötlőbben épp
Pisaniónak Poszthumuszhoz, de elsősor-
ban lmogenhez való viszonyából vehetjük
észre először. Á néző az első pillanatban
nem érti, mi az oka, hogy itt szó sincs úr-
szolga vagy úrnő szolga viszonyról.
Pisanio mindkettejüknek, különösen
Imogennek ifjú jó pajtása. Ám ugyanez a
jópajtásság szövi át jószerével mind az
ötük között levő viszonyokat. Az öt szí-
nész jól láthatóan is egykorú, egészen
fiatalok. A néző egyre inkább azt érzékeli,
hogy a közöttük a privát életben meglevő
jópajtási viszonyokat hozzák át a színjáték
világába. Ezzel természetesen a
shakespeare-i mű helyzeteinek
komolysága és komorsága is eltűnik.

Ezt a sajátságos, színjátékbeli viszony-
rendszert elemezve, először hadd szö-
gezzük le, hogy szó sincs itt valamiféle
mai értelmű „csöves" társaságról, netán
„digókról" vagy „popperekről". A né-
zőnek az a benyomása, hogy adva van egy
ifjakból álló, jópajtási viszonyban levő
társaság, akik arra vállalkoznak, hogy
Shakespeare Cymbeline-jét előadják, s a
maguk jópajtási viszonyait áthozzák a
színjáték világába is. Mivel a mai fiata-

lok viszonyaiból talán az úr--szolga vi-
szony tűnt el a legteljesebben, hát ezért
nyilvánítja ki az előadás sajátságos tar-
talmát a legszembeötlőbben Pisanio és
lmogen viszonya. így, ha a pajtások egyi-
ke szolgát játszik, minden pillanatban
igyekszik ezt a szociológiai szerepet -
ahogyan a szociálpszichológiában mond-
ják - önmagától eltávolítani. Forgács Péter
Pisanio-alakításában ez a szerep-
eltávolítás mindenkihez való viszonyában
érvényesül, tehát nemcsak akkor, amikor
Cloten akarja szolgájának meg-nyerni, s
utasításokat ad neki. O ezt úgy oldja meg,
hogy -- noha mindenkinek teljesíti
parancsait a darab szövegeinek
megfelelően - magának a parancsadás-nak
a jogosságát kérdőjelezi meg szünet
nélkül, magatartásával, gesztusaival, mi-

mikájával, hanghordozásával. Tehát
nemcsak akkor teszi ezt, amikor Poszt-
humusz lmogen megölésére utasítja. Igy
nem azt a jelentést kapjuk, hogy vannak a
parancsadásra és a szolgálatra egyaránt
egyéniségüknél fogva alkalmatlan em-
berek, mint például Cloten; nem azt a
jelentést kapjuk, hogy vannak rossz, ha-
mis parancsok, amiket nem szabad telje-
síteni, mint például Poszthumuszét. Ezzel
a magatartással természetesen elvész
Pisanio viszonyainak a drámában nagyon
is differenciált volta, s ehelyett az úr-
szolga viszony létének egyáltalán a jo-
gossága kérdőjeleződik meg. Ezt nyil-
vánvalóan saját világukból hozzák át a
színjátékba. Ne essék félreértés: nem arról
van szó, hogy az úr-szolga viszony egy
másik fajta szociológiai szereppárrá
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értelmeződik át; a színjátékban Pisanio
mindenkihez megőrzi a jópajtási alap-
viszonyt, amit - mintha - a valóságos
életből hozna át egy olyan színjátékba,
ahol ő szolgát kényszerül játszani, vagy
egyszerűen: szolgát játszik. Vagyis tovább
mélyül a probléma: mást is áthoz-nak,
mint csak egyszerűen a jópajtási viszonyt.

Forgács Péter alakításáról nem azért
szóltunk részletesebben, mintha az övé
volna a legjobb - erre a problémakörre
még visszatérünk -, hanem mert az ő
viszonyaiban jelenik meg legegyértel-
műbben ennek a színjátéknak a mélyebb
jellege és jelentése. Mielőtt értelmezésére
rátérnénk, hadd utaljunk egy ehhez tel-
jesen hasonló másik jelenségre. S ez a
három vadon élő ember, a két titokban-
királyfi és az egykor az udvarban élt, de
onnan száműzött főúr megjelenítése. Az
első pillanatban úgy tűnik, mintha a két
fiatal a Csongor és Tünde rókafiainak ide-
tévedt változatai lennének. Később azon-
ban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy ők
két olyan mai fiatalembert jelenítenek
meg, akik „vadonban élő" ifjakat játsza-
nak, netán valamiféle „indiánosdi" fel-
hanggal; s mert ezt a játékot a színpadon
lehet legkomolyabban és legmaradékta-
lanabbul eljátszani, hát ott játsszák.
Vagyis ők sem Guideriust és Arviragust
játsszák, mint ahogy Forgács Péter sem
Pisaniót. Az „apjukat" megformáló Király
Levente sem Belariust eleveníti meg,
hanem egy olyan idősebb és enyhén
„flúgos" férfiút, aki élvezi, hogy ifjabb
pajtásai beveszik az „indiánosdiba", ahol ő
a törzsfőnök szerepét játszhatja el nagy
élvezettel úgy, mint ahogyan azt egy
kiszolgált, „habókossá" vált öreg katona
játszaná el. Ezzel Belarius viszonyainak és
belső tartalmainak különböző volta is
eltűnik a „golyós" öregúr játékaiban.
Shakespeare gyakran ad szájába oly
„félre"-mondatokat, amelyekben ő azt
realizálja, hogy a két ifjúból a vadonban
volt neveltetésük ellenére felszínre tör
királyi egyéniségük. Ezek a szavak Király
Levente alakításának játékaiban részben
elvesznek, részben hallatlanul humorossá
válnak, hiszen az „indiánosdira"

vonatkozódnak. Hangsúlyozzuk azonban,
hogy ő sem a Shakespeare által megírt
Belariushoz viszonyítva egy másik, de
mégis hasonló egyéniségű Belariust
játszik, hanem Belarius szerepében saját
játékkedvéből kiindulva egy olyan mai
kiszolgált katonát, aki nagy élvezettel
„indiánosdizik"; vagyis voltaképpen
egyáltalán nem lehet állítani, hogy

meghamisítja a Shakespeare-alakot. E
három alakításból is az sugárzik - s egyre
jobban megértjük -, hogy saját, privát
valóságtartalmaikat hozták át a színjáték
világába.

Az imént nem véletlenül említettük
azokat az éles helyzeteket, amelyekbe
Shakespeare vezette alakjait. Hozzá kell
még ahhoz tennünk, hogy az ezekben a
helyzetekben elhangzó tartalmak a drá-
mában általános érvénnyel bírnak. Ezért
szokták Imogen alakjával kapcsolatban
„az igazságtalanul bemocskolt nő" fáj-
dalmait és keserveit emlegetni; Poszthu-
musz monológját pedig, mint „a női
nemből való kiábrándultság" szavait ér-
telmezni; lachimo megfelelő mondatait
pedig a bűnbánat és bűntudat erejeként,
megtisztító hatásaként. Nos, ebben a
színjátékban mindezek „általános érvé-
nye" eltűnik. Poszthumusz fájdalma,
gyötrődése egy adott ifjú „helyi értékű" és
csak pillanatnyilag érvényes kínjaivá
válik, miként ezzé Imogen fájdalma,
Iachimo bűntudata és bűnbánata. Ez
azonban ismét nem abból következik,
hogy a Shakespeare-éhez viszonyítva más,
könnyedebb vagy felszínesebb alakokat
formálnak meg. Ezeknek az alakításoknak
is ugyanaz a forrása és megjelenésmódja,
mint Forgács Péteré és Király Leventéé:
egy jópajtási viszonyban levő társaság
nem a magánéletben játszik különböző
szövegeket, hanem - lassacskán kezdjük
érteni - egy színjátékban a saját benső
lehetőségeiket.

Ébből azonban nem következik sem-
miféle, akár brechti értelmű, elidegenítés.
Nem is kacsintanak - persze meta-
forikusan értve - a nézőtérre. Nagyon
komolyan veszik, amit csinálnak. Egy
másik színjátékstílushoz vagy -tartalom-
hoz viszonyítva az a nagy különbség,
hogy ők nem Shakespeare-t vagy az általa
megformált világot veszik komolyan,
hanem önmagukat. Ám ebből még
valamiféle „önmutogatás" sem következik;
sőt még az sem mondható, hogy - egy-két
apró mozzanattól eltekintve - aktualizálni
akarják Shakespeare-t. S az előadás
jellegét és tartalmát tekintve e három
tényezőnek - az ön-mutogatásnak, az
elidegenítésnek és az aktualizálásnak -- a
hiánya alapvetően jellemző is; és a
lényegre rávilágító is. Átélik őket, de nem
a dráma alakjait - vagy annak valamely
értelmezését, változatát -, hanem önmaguk,
belső lehetőségeit azokban a helyzetekben,
amelyeket a szöveg kínál számukra.

Mindezek következtében eltűnik egy

csomó színpadi konvenció és modorosság.
Szalma Tamás Iachimo-alakításában
például sohasem láthatók az „intrikus"
szerepkörhöz „tartozó", oly jól ismert
jelek; Nemcsák Károly Poszthumusz-
alakjában azok a teátrális pózok és
„öblögetések", amelyekkel oly gyakorta
találkozunk, ha a nemes és fenséges kivá-
lóságot akarják megformálni; Karancz
Katalin alakításában sincs nyoma a szok-
ványos, orrhangon elfuvolázott „mély-
értelmű" bánatnak. Azonban ezzel az
alakításjelleggel nemcsak negatívumok
tűnnek el, hanem pozitívumok is. Például
az, amit mindközönségesen egy
színjátékbeli alak súlyának szoktunk ne-
vezni. Ezt a súlyosságot rendszerint az
teremti meg, hogy a megformált alaknak
olyan mélységeit állítják elénk, amely-ben
vagy „ahol" az alak a jó értelemben értett
típussá válva kap általános érvényességet.
Itt viszont, ahogyan utaltunk rá,
mindennek helyi értéke és pillanatnyi
érvényessége van. S ez - így tűnik a lá-
tottak alapján - abból következik, hogy
nem a drámai világot és alakjait veszik
komolyan, hanem teljes-önmagukat. Ezen
azt értjük, hogy elsősorban a szín-játékon
kívüli önmagukat, saját privát egyéniségük
kibontását vagy fejlesztését veszik
komolyan. Ám mivel ők színészek,
akiknek élettere a színjáték, teljes-
önmaguk egy tekintélyes része épp a
színjátékban valósul meg, s ezért a szín-
játék szolgálja legjobban önmaguk privát
egyéniségének a kibomlását. Hang-
súlyozzuk ismét: az, hogy önmagukat,
önmaguk emberi fejlődését veszik komo-
lyan, egyáltalán nem az „önmutogatást"

jelenti. Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy
a saját, privát egyéniség megtalálásának
vagy kibontásának általános folyamatában
csak helyi értékűek és pillanatnyilag
érvényesek lehetnek a most eljátszott
alakok és most kifejezett tartalmak
ürügyén előálló fejlődésstádiumok.

Ennek a fajta színjátéknak, most már az
értelmezésén túl, értékeléséhez kétféle
úton közeledhetünk.

Amikor dolgozatunk elején Shakespeare
Cymbeline-jére utaltunk, említettük, hogy
igen sok itt az esetlegesség és véletlen.
Ennek következtében a dráma világán
belül igen sok a „make-believe", a színlelt,
a tettetett vagy „hamis" helyzet. A király
azt hiszi, nincsenek fiai, hol-ott vannak;
Poszthumusz azt, hogy Imogen megcsalta,
holott maradéktalanul hűséges hozzá;
Imogen azt hiszi, férje holt-testét tartja
karjaiban, pedig ellenségéét, Clotenét; a
királyfiak és Caius Lucius azt



hiszik, Fidelio fiú, noha ő a fiúruhába
öltözött Imogen; Cloten azt hiszi, hegyi-
rablókkal akadt össze, pedig a jogos
trónörökössel; Iachimo azt hiszi, paraszttal
vív párviadalt, holott Poszthumusszal stb,
Az ilyen „hamis'" helyzetek persze
Shakespeare más drámáiban is bőven
megtalálhatók. Itt azonban ezek - szemben
például az Othellóval vagy a Romeo és
Júliával - nem tragédiába torkollnak,
hanem az egész akkori világra
vonatkoztatott világraszóló boldog vég-be,
de úgy, hogy előzőleg a „hamis" helyzetek
tartalmait mindenki a lehető
legkomolyabban veszi. Ez az a mozzanat
egyébként, amely a Cymbeline-t Shakes-
peare hasonlóan „hamis" helyzetekkel teli
vígjátékaitól is megkülönbözteti; azokban a
„hamis" helyzeteknek tragikus felhangjait
sem veszik ennyire komolyan.

Külön jelentősége van a színjáték le-
hetséges jellegét tekintve is annak, hogy e
műnek az eseménysorai világraszóló
boldog végbe futnak. A világ megszabadul
két gonosztól, a királynétól és Clotentől, de
úgy, hogy a jók mind élet-ben maradnak, és
ezek után teljes boldogságot élveznek. A
király megtalálja halottnak hitt fiait és
elveszettnek hitt lányát; a királyfiak
elhagyhatják a vadont és kívánalmuk
szerint az udvarban élhetnek; Belariusnak a
király megbocsátja, hogy gyermekeit húsz
évvel ez-előtt elrabolta; a halottnak hitt
szerelmes él (Poszthumusz, vagyis ez
Imogen boldogsága); a házasságtörőről
kiderül, hogy a leghűségesebb asszony
(Imogen, vagyis ez Poszthumusz
boldogsága); az eddig tiltott házasságukba
örömmel egyezik bele Cymbeline; a
látszatbajt keverő szolga hűsége és
okossága kiderül (Pisanio); a római
hadifoglyok élet-ben maradnak; s Lucius, a
római követ is azzal mehet haza, hogy a
császár meg-kapja a britek adóját. Vagyis:
nincs senki a dráma világán belül, aki csak
azért örülhetne, mert más kap, vagy mások
nyernek el nagy boldogságot; itt
Shakespeare mindenkinek személy szerint
is boldogságot oszt. Ahogy céloztunk rá, a
„hamis" helyzetek a tragédiákban
tragédiához visznek, s így azt a világképet
árasztják, hogy a sors erői-nek igen nagy
hatalma van az emberek felett. A Cymbeline-
ben azonban annak ellenére, hogy a „hamis''

helyzetek a maguk helyén valóban súlyosan
komolyak, visszafelé mégis megszűnnek -
épp a világraszóló boldog vég miatt --
komolyaknak lenni. Ezért a mű világ-

képe az emberi szűklátókörűség ostoba-
ságát sugározza, azt az ostobaságot, amely
nem képes az adott helyzeten túl is látni,
vagy azt mélyebben látni; ám a végső
hangulatban ezt az ostobaságot
megbocsáthatónak tartja, sőt talán még
„csacskasággá" is minősíti.

Így tehát a drámán belüli világot te-
kintve is van némi jogos alapja annak, ha
a szélsőségesen éles helyzetek komoly-
ságát nem látjuk teljes komolyságában,
vagy ha egy színjátékban nem veszik
komolyan, de csak akkor, ha közben is
megérzékeljük: itt minden végül a leg-
boldogabb végbe érkezik. Ezt pedig itt
mindig érzékeljük. Ezért, noha a látottak
alapján az a meggyőződésünk, hogy nem
a dráma ezen jellege miatt kapott a
színjáték könnyeden játékos jelleget, nem
lehet ezt a színjátékot. Shakespeare
Cymbeline-jének meghamisításával vádol-
ni.

Csak azt lehet állítani - rátérve az érté-
kelés másik szemszögére -, hogy Shakes-
peare Cymbeline-je csak ürügy, noha
ismételten hangsúlyozzuk, nem megha-
misított ürügy. (Mert azért láttunk már
olyat is.)

Ürügy arra - a látottak alapján erre lehet
következtetni -, hogy olyan fiatal
emberek, akik színészek, önmaguknak
olyan benső lehetőségeit próbálják meg-
valósítani, amelyek vagy még nem egé-
szen a sajátjaik, vagy amelyek csak csíra-

formában, lehetőségként élnek bennük;
avagy - egy harmadik lehetőségként --
azokat a világhoz való mai viszonyokat,
amelyeket a XX. századi élet alaposan
megváltoztatott a drámában megjelenített
viszonytartalmakhoz képest. (Ez utóbbi
Pisanio megformálására vonatkozik
elsősorban.) Egyszóval arról van szó,
hogy a színjáték ürügy a saját, privát
egyéniség kibontakoztatására, megvaló-
sítására. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy
önmaguk valóságos belső lehetőségeiből
próbálnak - így mondjuk manapság -
színházat csinálni. Így a színjáték egyfelől
játék, de nagyon is komoly és valódi
értelmű játék; másfelől azonban - lénye-
gében - olyan privát ügy, amibe másokat,
akiket bizonyos konvenciók alapján
történetesen nézőknek neveznek, rész-ben
beleavatnak. Részben, mert ami itt a
legfőbb és legvalóságosabb folyamat -
önmaguk belső lehetőségeinek a megta-
lálása és/vagy kibontása - az elsősorban a
próbák folyamatában és a privát élet-ben
zajlik le, mi csak a végeredményét látjuk,
ami azonban az önmegvalósítás
folyamatában csak időleges és átmeneti.
Másfajta előadások esetében a próbák
majdnem kizárólag az előadás megterem-
tésére irányulnak, itt - persze csak a lá-
tottak alapján szólva - csak részben irá-
nyul az előadás megteremtésére. A cél -
valószínűleg javarészt az, hogy a szín-
játszó ember saját és teljes egyéniségét -
vagyis nemcsak a színjátszásban részt
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vevő „részét" - meg- vagy felismerje, és
„make-believe" módon megvalósítsa.

Ehhez először is azt kell hozzáfűznünk,
hogy a mostani színházi törekvések vagy
„irányzatok" közül nem egynek épp ez a
célja, vagy be is vallottan vagy csak
eredményében. (Pl. az összes úgynevezett
„pszichoterapikus" színjátszás, a magyar
amatőrmozgalom egy részének újabb
törekvései, de például Grotowskiék
működésének végeredménye is.) Ezzel
kétségkívül új színház és új szín-
játékjelleg jön létre, ahol az előadás ko-
rántsem a fő vagy az egyetlen cél. Má-
sodszor azt kell hozzáfűznünk, hogy a
színjáték ezzel valóban a lehető legko-
molyabb aspektusában játék, a valódi élet
helyzeteire való felkészülés legfontosabb
színtereként; avagy a már meg-lévő privát
tartalmaknak egy játékban való
kipróbálása. Az ilyen játékban ter-
mészetesen sokkal inkább szükség van az
adott embernek a valóban meglévő benső
tartalmaira és lehetőségeire, és ezekre van
szükség, mint az általában érvényes szín-
játékstílusban vagy színjátéktartalomban,
ahol a színész a maga benső világából
olyan tartalmakat és/vagy lehetőségeket,
egyéniségeket, világhoz való viszonyokat
is kibonthat, amelyek valóságos, privát
énjétől igen-igen távol álla-nak, vagy
abban még mint lehetőségek sem
rejtőznek.

Az, hogy az előadás több alakját nem
érezzük eléggé súlyosnak, mert a meg-
mutatott tartalmaknak helyi értékük és
pillanatnyi érvényességük van, nemcsak
ezeknek a tartalmaknak a benső fejlődési
folyamatban elfoglalt átmeneti helyzetük
miatt alakul ki. Következik ez ismét abból,
hogy a mai, privát tartalmakat viszik át az
előadás világába és a mai világ-hoz való
viszonyaikat. Éppen azért lesz-nek a
Nemcsák Károly és a Szalma Tamás által
megjelenített tartalmak kissé súlytalanok,
mert az említett jellegű frivolitásnak,
hencegésnek és hazugságnak éppúgy nincs
nagyon komoly jelentősége, mint ahogy a
megcsalattatás sem sebez meg egy egész
életre. Karancz Katalin talán ugyanezért
nem jeleníti meg egészen komolyan, a
további életre magával viendő
tapasztalatként, hogy egy-szer csalással,
árulással vádolták.

Ez a színjátékstílus vagy színjátéktar-
talom majdnem lehetetlenné teszi a nagy
egyéni alakításokat. Hiszen minden sze-
replő az említett tartalmú közös játék része
és részese, s ez a tény mindenkinek
elsősorban emberi - és kisebb mértékben
színészi - egyéniségét teszi próbára; en-

nek a játéknak nem az a lényege, hogy a
szöveg megformálta alakot, hanem hogy
saját benső tartalmaikat jelenítsék meg.
Az „alakítások" helyett valóban azt látjuk,
hogy például milyen Karancz Katalin egy
Imogen nevű, Nemcsák Károly egy
Poszthumusz nevű Shakespeare-alak
szövegeinek különböző helyzetei-ben,
mivel itt nincsenek hagyományos
értelemben alakítások, csak a saját-én
nyilatkozik meg az adott helyzetekben, de,
ismét hangsúlyozzuk: nem önmutogató
jelleggel. A drámából ennek követ-
keztében talán még fontosabb lesz a
szöveg, hiszen nem az alakok a fontosak.
Ez pedig a szövegmondás abszolút tisz-
taságát igényli. Ebben a tekintetben
egyedül Karancz Katalint dicsérhetjük:
minden szava tökéletesen érthető.

Mindezzel létrejön tehát egy olyan
pompás, a szó valódi és mély értelmében
vett játék, amellyel a közönség mint já-
tékkal tud azonosulni, s nem mint a
valóságról művészi formában nyújtott
igazságokkal és új, vagy a nézőben már
meglévő és most megszilárdított való-
ságismeretekkel. Az ilyen színjátékkal
való találkozáskor az elemző van a leg-
nehezebb helyzetben, mert neki értékelni
is kell. A néző helyzete könnyeden élve-
zetteli, hiszen egy játék-világgal azonosul.
Az elemző azonban - ha az egész
színjátékot képes is -, az alakításokat már
alig tudja értékelni; élvezni persze ő is
élvezi. Hiszen a nyilvánosan lefolytatott,
de lényegét tekintve mégis privát játékban
nem tudja a játék-figurákat mihez
viszonyítani. Ahhoz ugyanis, hogy milyen
mélyen, felszínesen, nagy alap-
igazságokat görgetve vagy értelmetlen-
ségekként elpötyögtetve játszották el
Shakespeare Cymbeline-jének alakjait, a
dráma alakjait kellene így vagy úgy
megformálva látnunk; ám ehhez nem lehet
viszonyítani az alakításokat, mert a
törekvések nem erre irányulnak. (Vagy
csak kisebb mértékben). A viszonyítási
pont itt például Nemcsák Károly benső
világa lehetne: mennyire mélyen bontotta
ki saját, egyéni emberi lehetőségeit
Poszthumusz szövege ürügyén. Ez pedig a
tisztességérzet alapján ízléstelen turkálás
lenne a privát életben. De ezt is csak akkor
lehetne megtenni, ha az elemző jól
ismerhetné az adott színész privát életét és
egyéniségét. Azzal a kérdéssel
kapcsolatban tehát, hogy itt melyik ala-
kítás jó és mély vagy melyik nem az,
elnémul az elemző.

Az így létrejött színjátékszövet volta-
képp pompás szórakozást nyújt; noha,

hadd jegyezzük meg ismét, kevesebb
ismeretet ad akár a köznapi, akár a mű-
vészi, akár az ismeretelméleti értelem-ben.
A szó valódi és mély értelmében vett játék
azért is magával ragadó, mert valóban
játszik Karancz Katalin, Nemcsák Károly,
Forgács Péter, Nádházy Péter (Cloten) és
Szalma Tamás éppúgy, mint Király
Levente, Safranek Károly (Guiderius) és
Quintus Konrád (Arviragus), méghozzá
azt a játékot, hogy ők a Cymbeline alakjai.
Igy „elmókázott" figurákat is kapunk,
különösen Nádházy Pétertől, amely
mókázásban ők is, a nézők is igen jól érzik
magukat, de nem növelik az emberről, a
világról, az adott problémákról való
ismereteinket.

Azon benyomásunkat, hogy ez a szín-
játék a saját benső tartalom kibontását
szolgálja, egy következő mozzanat is erő-
síti, szemmel láthatóan: az idősebb szí-
nészek alakításai. Mentes József Cymbe-
line-je, Barta Mária királynéja, Máriáss
József udvari orvosa (ő játssza egyéb-ként
a római jóst és Jupitert is) egészen más
jellegű. Ok hagyományos színészi
törekvéssel a darab alakjait formálják
meg; Mentes József kissé „komédia-
szerűen", Barta Mária fenségesen és tra-
gikai módon, Máriáss József sok színészi
modorral.

Külön, nagy nyomatékkal kell kiemel-
nünk Császár Gyöngyit, aki Imogen ko-
mornájának kétmondatos szövegéből lé-
legzetállító nagy pillanatot teremt.

Itt tehát a hagyományostól, a szoká-
sostól vagy a szokványostól lényegében
eltérő színjátéknak lehetünk tanúi: annak a
játéknak, amellyel a színjátszók első-
sorban saját egyéniségüket művelik, s csak
másodsorban produkálnak elő-adást, noha
az egész mégis az előadásért van. Mi
persze az előadást látjuk, de az itt láthatók
óhatatlanul sugározzák az előbbit. Ám azt,
hogy ez az új színjáték-e, nem tudjuk; ezt
csak az idő döntheti el. Mint ahogy azt is,
hogy ez egy másik lehetőség-e,
nevezetesen a színészek fel-nevelésének, a
színészegyéniség felépítésének -
egyértelműen jó - pedagógiai útja-e, amely
majd elvezet az új színjátszáshoz; avagy
egy harmadik lehetőség-e ez, pusztán csak
játék-e, játék a színjátszással és az élettel?


