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The kalap of Voltimand

A palicsi Shakespeare-fesztivál

Ljubisa Ristic meghívásának jóvoltából Vito
Tauferrel és Janez Pipannal dolgozhattam
együtt dramaturgként a Hamletben és a Julius
Caesarban, melyek a fesztivál magyar nyelvű
előadásai voltak.

Mindkét fiatalember a ljubljanai Mladinsko
színház neveltje: asszisztensként dolgozhattak
kezdetben Ljubisa Ristié és Dusan Jovanovic
mellett, akik jelenleg kétségtelenül a jugoszlá-
viai színházi élet vezető egyéniségei.

Vito Tauferrel és Janez Pipannal együtt
dolgozni élmény volt. Nem egyszerűen azért,
mert mindketten tehetséges és becsületes
munkásai a színháznak, hanem mert bennük
tovább szemlélhettem azt az archetipikus ket-
tősséget, aminek jelenléte a hetvenes-nyolc-
vanas évek színházművészetében egyre in-
kább érzékelhető, és amire először a Schau-
bühnében figyeltem fel, a Klaus Michael Grü-
ber-Peter Stein „duó"-nál, s aztán, Berlinből
hazaérkezve, élesebben érzékeltem ugyanezt a
kettősséget az Ács János-Ascher Tamás
párosnál: ezek az archetipikus szemléletmó-
dok és rendezői stratégiák (szerencsés eset-
ben) igen jól egészítik ki egymást. Ézek a ren-
dezők természetesen nem egymás modelljei,
minél tehetségesebbek, annál plasztikusabban
rajzolódik ki egyéni pályájuk, és az egyes
országok kulturális követelményrendszere,
alkati különbözőségük, ízlésük alakulása,
érlelődésük, nyitottságuk vagy zártságuk
gyakran eltakarja ezt az archetipikus jelleget.

A palicsi munka intenzitása, a nap nap
utáni szoros együttlét, a szinte megoldhatatlan
feladatok (melyekre mégis kellett valamilyen
megoldást találni), de elsősorban mégis-csak
az a körülmény, hogy az „eredetiség" volt a
legerősebb követelmény a fesztiválon: az
előadásoknak együtt is, és külön-külön is,
erőnek erejével is egy újfajta szemléletet kel-
lett sugallnia, nem engedett semmilyen rutint,
semmilyen szokványos stratégiát érvé-
nyesülni. Két óra, szünet nélkül - a legjelen-
tősebb Shakespeare-tragédiákat ebbe (a for-
mát döntően befolyásoló) elképzelt befogadói
keretbe kellett kényszeríteni. Mindehhez járult
még a kommunikáció gyakori rövidzárlata: a
szlovén rendezők a magyar színészek-kel
Arany János és Vörösmarty Mihály szövegei
fölött szerbül vitatkoznak, és a dramaturg
ebbe angolul, németül, illetve magyarul szól
bele. Voltak színészek, akik egy-szerre
három-négy produkciót is próbáltak, reggel,
délután és éjjel. És mégis azt kell mondanom,
hogy ez ideálisnak korántsem nevezhető
körülmények között, a végkimerülés és
mindenféle privát sérelmek között ingadozó,
igen egyenetlen színészi munka mellett,
euforikus és európai szintű pillanatok szület-
tek minden előadásban. A végtermékek esen-
dőségének marcangolását rábízom a kritiku-

sokra. A folyamatról fogok beszélni, és ezek-
ről a ritka pillanatokról, melyek révén mintha
az egész mai jugoszláv színház ambivalen-
ciája megragadható volna: igen eredeti alap-
koncepció, döbbenetes energiák a megvaló-
sulásban, elmázolódó részletekkel.

Már az olvasópróbák hangulata is jelentősen
különbözöni egymástól. Vito Taufer, aki egy
szlovén példánnyal követte a magyar szí-
nészek olvasását, feszült figyelemmel tapadt
az éppen olvasó színész szájára. A szöveg
melódiája foglalkoztatta, még pontosabban a
szövegmondás értelme a magyar nyelvben;
hogy mit jelent szöveget mondani: ezt pró-
bálta (az egyes színészek alkatának megisme-
résén túl) megragadni. (Színészi alkaton se azt
értsük, hogy milyen szerepre alkalmas az
illető színész, hanem inkább azt, hogy egy
szerepnek milyen vonatkozásai érvényesül-
nek benne leginkább.) Nyilvánvalóan voltak
előzetes elképzelései, ezek azonban nem
annyira az előadás végső struktúrájára vonat-
koztak, hanem sokkal inkább a jellegére: füg-
gőben hagyott számos (a színészek számára
esetleg fontosnak tűnő) részletkérdést (mint
ahogy a próbák során sem instruált soha
konkrétan. hanem inkább elhárítólag: szívesen
beszélt másról, mint ami a látszólagos
probléma volt). Mélyebben megfogalmazva: a
látszólagos és valóságos helyzetek felcseré-
lődése, a színház és valóság, szellemi és
anyagi ellentéte szolgált itt a lehetséges (és
égetően szükséges) húzások alapjául, nem
pedig a cselekmény előrehaladása. Persze
később kénytelenek voltunk kompromisszu-
mokat kötni - az alaptendencia azonban ez
volt.

Janez Pipan viszont egy szinte csontig
húzott példánnyal érkezett - számos jelenetet,
köztük Calpurnia és Portia összes jelene-tét
kihúzta -, és az első perctől fogva egyértel-
művé tette, hogy a Tito halála utáni Jugoszlá-
via morális-politikai állapotai alkotják kon-
cepciója alapját. Janez beragasztott egy
(állandóan szidalmazott) szerb fordítást a
magyar példányba, abban állandóan követte,
hol tart éppen a színész, és folyton beleszólva
az olvasásba, igen szuggesztív jellemrajzot
adott az egyes szereplőkről: az (emberi,
erkölcsi) negatívum, mint a tartás paradox
lehetősége - ezt elemezte, egyáltalán nem
korlátozódva jugoszláv példákra, hanem a
huszadik század egész politikai arzenálját fel-
használta ehhez. Miután a nőket kiirtotta a
darabból, nagy hangsúlyt kapott az összees-
küvés technikája, az apparátusok mozgása
(illetve a megvalósulásban: a teatralitása), és
szinte teljesen elsikkadt a morális döntések-
nek az az érzéki közege, amit Shakespeare
Caesar és Brutus „házaséletének" oly érzé-
keny, párhuzamos felvillantásával mégiscsak
megteremt. Azonban Janez, hirtelen fordu-
lattal, öt nappal a bemutató előtt úgy döntött,
hogy a két hölgy mégiscsak szerepelni fog.
Hamiskás mosolyával rajtam próbálta ki elő-
ször az ötletét: a halott Caesar Philippihez
azzal a fekete Mercedesszel érkezik, amivel
az előadás elején is. Nem száll ki: végérvénye-
sen halott. Viszont kiszáll az autóból Calpur-
nia, aki kétségbeesetten tisztítja Caesar holt

arca előtt a szélvédő üveget, mintha ezzel fel
lehetne támasztani, majd itt vágja a rémült
Brutus arcába rossz álmának kataklizmái sej-
tető szövegeit. És kiszáll az autóból Portia is,
élő szemrehányás gyanánt, és itt vágja az
ágyán rémülten kuporgó, körmét rágó Brutus
arcába most feloldhatatlan neheztelésnek,
vádnak hallatszó szavait - melyekkel az ere-
deti műben csak kérleli őt -: tárja fel titkát
előtte. A kísértetnők visszaszállnak az autóba,
a halott Caesar mögé, a Mercedes lassan
kifarol, és elszabadul a pokol egy egészen
szürreális és szuverén vízióban. Már ebből a
kiragadott részletből is látszik, milyen elfogu-
latlansággal nyúl Pipan a klasszikus szerző-
höz - nem is tudna másként. Hogy ez az elfo-
gulatlanság nem blöff, hogy nem csupán a
Palicson kötelező tiszteletlenség kinyilvání-
tása, az abból is látszik, hogy milyen követke-
zetesen, lépésről lépésre fordítja ki, mint a
kesztyűt, az egyes jelenetek politikai és teát-
rális (mindig együtt!) értelmét. Antonius
elmondja híres temetési szónoklatát. A
„tömeg" csöndesen üldögél székein, egyesek
még jegyzetelnek is. Senki nem kiált bele,
senki nem szakítja félbe, egészen a végrende-
let megemlítéséig. Azt várnánk - nemcsak
Shakespeare nyomán, hanem saját „ép" érzé-
künkre is támaszkodva -, hogy a tömeg majd
üvöltözik, dionüszoszi őrjöngéssel csigázza
fel magát a végső rombolásig. Itt nincs így.
Ülnek némán, jegyzetelnek. Antonius szavai -
a legvegytisztább demagógia - a hallgatásra és
egyetértésre idomított tömeg passzivitása
fölött erőtlenül lebegnek. Mindegy, mit mond.
Amikor viszont a pénzt említi - akkor
elszabadul a pokol: a teljes passzivitásból az
elvakult rombolásba minden átmenet nélkül
jutunk el. Pipan - ezzel a látszólagos önké-
nyességgel - nem csupán a manipuláció teát-
rális röntgenképét adja, hanem elvárásainkat
összezavarva nem hagyja, hogy kényelmes
szemlélői legyünk a jól megírt kriminek.

Hamlet

Ami leginkább izgatja Taufert: hogyan oldja
még a Szellemet. A próbák kezdetén még az
sincs eldöntve, ki legyen a Szellem, vagy a
Szellem hangja legalább. Annyi világos csu-
pán, hogy három Ophelia lesz (a kényszerből:
mert egyik sem az igazi, és a kalandorkodás-
ból: csináljunk valami olyat, ami még nem
volt), ez a módosítás a Laertest, Poloniust,
Hamletet játszó színészek nagy színészi
erőpróbája, mert a három Ophelia egyszerre
van a színen, olykor egymás szavába vág, és
partnerük nem mindig az éppen aktív Ophe-
liához kénytelen intézni a szót. A túl kontú-
ros, individuális értelmezés helyett egy szinte
improvizatíven megoldott termékeny feszült-
ség lépett, olykor rombolva a tüköralakok
(partnerek és tükör-Opheliák) amúgy még
elég kezdetleges alakformáló képességét, de
sohasem hagyva teret a sztereotípiáknak,
illetve bizonyos sztereotípiák hangsúlyozó-
dásával kioltva álértelmező funkciójukat.
Osrick és Rajnáld figuráját összevonva (sőt,
helyenként még Horatio szövegeiből is jut-
tatva neki) Taufer ügyes huszárvágással lehe-
tővé tette a semleges udvari mechanizmus és



intrika összefonódottságának, összefüggései-
nek egyszerű ábrázolását. A Szellem azonban
nagyobb falat.

Kezdetben az volt az elképzelése, hogy a
Szellem-alakot, mert a pokolból jön, vörös
ördögök, démonok vegyék körül - de ugyan-
ezek a vörös ördögök és démonok az
Egérfogó-jelenetet is részt vennének: vagyis a
Szellem szférája és a Színház szférája össze-
kapcsolódna a démonok által: az előző teátrá-
lissá válna, „nagymonológgá" a pokol és áru-
lás borzalmairól, az utóbbi pedig félelmessé:
mert minden kimondott szóra rávetülne a
Szellem szenvedése, a pokol vörös vissz-
fénye. Egyetlenegy dolog volt biztos: sem a
Szellem-szféra, sem a Színház-szféra nem
maradhatott meg - Taufer elképzelése szerint -
független, zárt jelenetnek. A Szellem „szö-
vegfelmondása", vagyis az, ahogy valaki
legvégső tudását megpróbálja átadni a hős-
nek, éppolyan színészi, színházi gesztussá
válik, mint a Hecuba-monológ, és az
Egérfogó-jelenetet pedig nem csupán a
Hamlet által belérejtett titkos értelmű
fenyegetés miatt jelent valamit, hanem a
benne önmaguktól elszabadult démonok
miatt is. Taufer az Egérfogó-jelenetet még
egyszer megcsavarja: Claudius maga fogja
játszani Lucianus, a gyilkos szerepét. Ily
módon még Hamlet ellen-őrzése alól is
kikerül a játék, Claudius is bele-kerül a
démoni színi világba; Claudius bele-sétál az
előadásba, felveszi a könyvet, amibe a játszott
mű szövege van írva, és gunyorosan Hamlet
arcába olvassa Lucianus szövegét (eltúlozva,
mímelve a szavak sugallta „aljas
fondorkodást"), és ezek után távozik. Nyílt el-
lenfél; nem fél, hanem cselekszik. Es ahogy
Claudius „előbb" belelép a cselekmény folya-
mába, mint ahogy az meg van írva számára,
úgy kapunk „előzeteseket" végig az előadás
során arról a szemléletről, ahogyan a „Ham-
letet", ezt a színdarabot ma este játsszuk. Ha a
„reakció" a voltaképpeni „akció" elébe lép (és
burkoltan nagyon sok mai rendezésben ezt
láthatjuk, ahol a díszlettel vagy a mű világával
ellentétes harsány gesztusokkal vagy más
effélékkel az interpretáló szemlélet: vagyis
nem a puszta interpretáció, hanem az inter-
pretáció ténye mint formai elem része az elő-
adásnak, vagyis ha megfordul, megbillen a
cselekvések „természetes" rendje, menete,
akkor a szereplők konfrontációi kettős síkon
zajlanak: a „régi", pszichológiailag, dramatur-
giailag jól indokolt térben és egymáshoz szük-
ségszerűen kapcsolódó eseményláncolatban,
illetve egy új, meztelenebb viszonyrendszer-
ben, ahol „már mindent tudunk", tehát nem
kell eljátszani sem a bűntudat, sem a döntés-
től való félelem nagyáriáit.

Hogyan zajlott le az Egérfogó-jelenetet?
Mikor a Színészkirály és Színészkirálynő,
egyszerű, előadóművészi frakkban, illetve egy
sima, fekete ruhában, kellékeikkel együtt (egy
hosszú lábú asztalkán egy könyv, egy üvegcse
és egy napraforgó) bejönnek, a fák között, a
színpad hátsó fala fölé épített emel-vényen
megjelenik egy vörös ruhás pantomimszínész,
meghajlásával ő konferálja be az előadást. A
némajátékban ő jeleníti meg a gyilkost. Bő,
vörös lebernyege az ördögé.

Ezen az emelvényen állt szemben az előadás
kezdetén Hamlet Szellemapjának talpig pán-
célos földi hüvelyével, ott hullott térdre,
onnan vonszolták el hű kísérői a herceget.
Hogy ebbe a félig-meddig túlnani szférába
(mely persze „várfok" is, vagyis odakint van)
hogyan keveredett a gonoszt játszó színész?
Odaküldték. Végeredményben az is a szín-
padhoz tartozik. De megszünteti ezáltal a
„várfok" kitüntetett jellegét, behatol egy
másik dimenzióba, bevonja újból, szimboli-
kusan és valóságosan is a játéktér egészébe.
(Egy bonyolult, kissé lejtős, de igen látvá-
nyos, nagyon operai emelvényrendszert épí-
tettek a hatalmas fenyőfák törzse közé, a
Nyári Színpad kiszáradt születésnapi tortához
hasonlító, terméskövekből épített két tornya
és hátsó fala fölé.) A mostani előadásban nem
látjuk a némajátékot külön és előbb, hanem a
beszélt szöveggel együtt, a beszélő színészek
mögött, azok árnyékaként mozog a
Pantomimkirály és Pantomimkirálynő, s csak a
végefelé érkezik meg a színpadra a vörös
lebernyeges Gonosz, hogy a Lucianust elját-
szani készülő színésznő mögé álljon. Ugyanis a
Színészkirálynő, úgy is, mint egyszerű szí-
nésznő, a világ legtermészetesebb módján
nyúl a méregfiola felé, hogy az elalvó Színész-
király fölött most eljátssza a harmadik szere-
pet is.

Olyan természetesen teszi ezt, hogy senki-
nek fel sem tűnik - hisz mindennapos gyakor-
lat a színházakban, hogy egy színész több sze-
repet is játszhat -, de a mögötte felbukkanó
vörös alak is segít elhinnünk, hogy most nem a
királynő cselekszik, hanem Lucianus, a gyil-
kos. Eddig fejből mondta szövegeit, most
olvassa, kezébe véve a könyvet, amiben talán a
Hamlet által külön e célra írt szöveg van.
Ékkor sétál le a színpadra, határozott léptek-
kel a nézők mögül, a nézőtér közepén húzódó
dobogón Claudius, veszi ki a színésznő kezé-
ből a könyvet, és fáklyákat odaparancsolva
(hogy jobban tudjon olvasni - ironikus kifor-
dítása ez a fáklyák drámai jelentésének, hogy
a vár sötét termeiben, folyosóin elmenekül-
hessen a lelkiismerete elől) egyenest Hamlet
szemébe nézve, „mély átéléssel" felolvassa
Lucianus szavait. Ezután az egész udvar kivo-
nul, ugyanolyan nagy zajjal és dérrel-dúrral,
mint az eredetiben. Hamlet zenét parancsol,
törökülésben leül a színpad közepén, háttal a
nézőknek, és végignézi most a némajáték
fergeteges végét: az alvó Pantomimkirályon
üldögélő Pantomimkirálynőt csábító Gonosz
obszcén ajánlatait és sikerét. Zajos obszceni-
tásával ez a jelenet legalább annyira Hamlet
kudarcát jelzi, mint sikerét. Leleplezett, de le is
lepleződött. És még kiszolgáltatottabb, mint
eddig. Az infantilis obszcenitás és szadizmus
piszkos habja marad a kissé alamuszian, de
mégiscsak nemes célokért, magas művészettel
kikovácsolt tervből.

Az itt felbukkanó, hosszú, vörös körmű
Ördög (eddig csupán pantomimszínész volt)
mostantól saját életet kezd élni az előadás-
ban: elszabadult. Tanúja (elégedett tanúja)
Polonius meggyilkolásának, kíséri Hamletet
Angliába, és amikor a sírásók előbukkannak a
sírgödörből, először ő ugrik ki onnan, és
kisündörög a színről.

A fehér szín a színpadon egy felcsapott sír-
gödör (fekete ajtószárnyakkal): Hamletnek,
Hamlet apjának temetésével kezdődik az elő-
adás: egy némaképben. A sírgödör nyitva
marad, Hamlet beleüvölti fájdalmát. Es aztán,
egy váratlan fordulattal, amikor Hamlet kisza-
badul Horatio és Marcellus szorításából, hogy
a Szellem után szaladjon, a színpad egy pilla-
natra sötét marad és üres, a sírgödörből egy
elegáns, frakkos színész bújik elő a lentről fel-
törő fényben, s miközben a fák közötti emel-
vényen megpillantjuk a talpig páncélos, sú-
lyos kardjára támaszkodó Szellem-alakot, ez a
színész, a nézőtér közepén húzódó dobogót
használva (ez vezet a trónteremig, vagyis
ahhoz az emelvényhez, mely a nézők tarkója
mögött Claudius és Gertrud leggyakoribb tar-
tózkodási helye, ahol a két trónus is áll)
elmondja a Szellem monológját, a nézők
arcába lihegi, meg-megakadva - és Hamlet
odafönt a páncélos alaknak válaszol, azt kér-
dezi. Mikor a monológját elmondta, a frakkos
alak visszamászik a sírba, és magára húzza az
ajtót. Az most már csak Ophelia temetésére
fog kinyílni. A Hecuba-monológnál, amit
ugyanez a színész, ugyanígy, csak épp nem a
nézőtér közepén húzódó dobogón mond el,
világos lesz, hogy a Színészkirályt láttuk a
Szellem szerepében. Hamlet atyjának földi
hüvelyét viszont a Pantomimkirály jeleníti
meg, aki kardját ott hagyja Hamletnek, megle-
hetősen súlyos és folyton használandó kellék
gyanánt.

Itt meg kell állnunk egy pillanatra. A tény-
leges megvalósulás komikus ügyetlensége
valószínűvé teszi, hogy az itt boncolgatott
asszociációs tartomány csak a nézők egy töre-
dékének juthatott el a tudatáig. Ha eltekin-
tünk attól, hogy a Pantomimkirály és a Páncé-
los alak azonossága ekkora távolságból aligha
volt biztosan megállapítható (és mint meg-
előlegzés, az események forgatagában így is
elfelejtődhetett, nem nyerte el a neki tulajdo-
nított jelentést), akkor is rejtélyesnek kell
találnunk, hogy három ember tartózkodik
odafönt (nem beszélve a technikusról, aki
azzal van elfoglalva, piros ingében rosszul rej-
tőzködve az egyik fenyőfa törzse mögött,
hogy a ködgépet beindítsa és táplálja): Ham-
let, Hamlet atyjának páncélos szelleme és egy
fekete köpenyes, keménykalapos, megafonos
alak, aki időnként visszhangozza a „lenti"
Szellem szavait. Hamlet a páncélos figura
előtt térdepel, miközben idelent a fülünkbe
nyögi és sóhajtja (egyébként nagyszerűen) egy
frakkos pasas a Szellem szavait, és eközben
egy keménykalapos fickó hangszóróval
Hamlet fülébe ordít egy-egy végszót. Az ere-
deti elgondolás, gondolom, az lehetett, hogy
mivel a Pantomimkirályt egy macedón panto-
mimművész játszotta, és nem tudott magya-
rul, mögötte állva és rejtőzködve egy jó hangú
magyar színész majd felerősíti, mintha ő mon-
daná, a monológ egy-egy sugallatosabb szavát.
Azonban ez a rejtőzködés valahogy nem sike-
rült - nem lehetett elbújni ezen az emelvényen,
így hát nem is volt értelme, a megafonra szük-
ség volta hangerő miatt, a keménykalap pedig a
fején maradt (mert korábban, mint Voltimand,
keménykalapos, diplomatatáskás üzletkötőként
jött be a színpadra).



Azonban térjünk vissza a színpad elején
kucorgó és az obszcén pantomimjátékban
gyönyörködő Hamlethez. Találkoznia kell az
anyjával, és meg kell gyilkolnia Poloniust.
Polonius elrejtőzködik. Hova is rejtőzköd-
hetne el? A nyitott Nyári Színpadon - ahol
székeken kívül egyetlen bútor sem jelez ente-
riőrt, ahol a kint-bentnek nincs közvetlen fi-
zikai értelme, hiszen minden kint van, de azért
sincs értelme, mert a rendező szándéka és az
előadás kirajzolódó értelme szerint a kint-
bent, a színház és a nem-színház, a látszat és a
valóság egymás helyett állnak, és megszületik
egy tágasabb, metafizikus tér, „az előadás"
tere - Polonius egy olyan helyen rejtőzködik
el, melynek csupán egyetlen nyilvánvaló
funkciója van: hogy Polonius elrejtőzhessen
mögötte. A legyezőszerűen kinyíló nézőtér
felső harmadán nem ültek nézők, a nézőtér
határa Claudius és Gertrud dobogója volt.
Akusztikai okokból sem volt értelme
használni ezt a felső részt, amit az alsótól
egyébként is egy járófolyosó választ el (a lenti
nézőtérrész sem mindig telt meg: százötven-
kétszázötven nézője volt a Hamletnek - volt,
hogy csak ötven -, mely egyéb-ként a fesztivál
legingadozóbb nívójú elő-adásának
bizonyult). A nézőtér legtetején repkényekkel
benőtt terméskő fal állt, és Taufer ez elé a fal
elé egy széles fehér vásznat akasztott, a
vászon alól véres szalag „csurgott" ki az üres
padokra, s az első előadás után, amikor vér
fröccsent a vászon közepére, a vászon is eleve
ilyen vérfoltosan volt lát-ható: Polonius oda
rejtőzködik el Hamlet elől. Mi több: Hamlet,
aki már az „anyám, anyám" kiáltás után a lenti
színpadon van, lát-hatná is ezt az
elrejtőzködést. Gertrud a nézők közt húzódó
pallón lesétál a fiához, akinek brutalitása
annyira megriasztja, hogy az életét kezdi
félteni, kiabálni kezd, szintúgy Polonius.
Hamlet otthagyja anyját, felrohan a pallón, és
aztán, egyensúlyozva a padok betoncölöpein,
mint egy nagy madár, a csupasz kardjával
egészen a fehér lepedőig siet, és mögé döfve
megöli a kellemetlen udvari intrikust. Most
először hagyta el a színpadot - melynek egész
tere lényegében az ő rendelkezésére áll, ami
ott történik, az vele történik, mert a
tulajdonképpeni udvar a hátunk mögött van, s
a Király és a Királyné csak Hamlet Angliába
távoztával veszi birtokba „a" színpadot.
(Pontosabban: Claudius akkor, amikor
eljátssza Lucianust, Gertrud akkor, amikor a
fia megöli Poloniust - két gyilkos pillanatban.)
A színpad közepén, keresztben egy súlyos
vaslánc függ, mögötte van Hamlet széke,
körötte könyvek, gyertyák: Hamlet a gyertyák
meggyújtásával foglalatoskodik az előadás
legelején. Taufer egy ketrecbe képzelte
Hamletet, jelen esetben „a" színpad ketrecébe.
Ha valaki Hamlethez megy, annak vagy át kell
ugrania a közepütt aláereszkedő súlyos láncot,
vagy át kell bújnia alatta a széle-ken. Hamlet
olykor belekapaszkodik a láncba, mintegy
hogy visszafogja magát. Az egyik hely, amaz
igen kisszámú javítások közül, amit Arany
szövegén ejteni mertem, Taufer
filológuskodásának eredménye: nem volt
megelégedve azzal, ahogyan a szlovén fordító
ezt a passzust fordította: „Nem sétálna odább

a légvonatból, fönséges úr? Hamlet: A sírba?
Polonius: No, már az csakugyan kívül esik a
légvonaton." Az angol: „Will you walk out of
the air, my lord? Hamlet: into my grave?
Polonius: Indeed, thai is out o' the air." A
szlovénban, csakúgy, mint Aranynál, volta-
képpen érthetet len Hamlet válasza. Az angol-
ban viszont világos, hogy a sir nincs a levegőn
(az angol „air" jelenthet huzatot is). Taufer
azért figyelt fel erre az apróságra - és számos
effélére - mert mélyen foglalkoztatta a kint-
bent, szabad-nem szabad világa (nem annyira
abban az értelemben, hogy a színpadon ez
térileg teljesen logikus legyen, hanem az érzé-
keny fogalompárok hangsúlyozásának értel-
mében). Nálunk tehát így hangzott ez a szó-
váltás: „Nem jönne be a szabad levegőről,
fönséges úr? Hamlet: A sírba? Polonius: No,
az már csakugyan nincs a szabad levegőn."

Hamlet tehát ott áll, véres kézzel, véres
karddal, a lepedő mögül kibukó Polonius hul-
lája fölött, de .z egészjátéktér fölött is, azon
kívül, és lenéz ránk, nézőkre, akik nyakunkat
kitekerve fordulunk el a színpadtól, hogy lás-
suk és halljuk őt. A legintimebb beszélgetés
most kezdődik anya és fia között. Es most van
közöttük a legnagyobb távolság. „A" távolság
van köztük, az egész Nyári Színpad legna-
gyobb íve. Egy asszonyt látunk állnia színpad
közepén, ha nem nézünk hátra. Egy fiút
látunk, alulról rátűző reflektorfényben, ha
hátranézünk. Két egymásról teljesen leváló
lény, az egyetértés egyetlen pillanatában.
Taufer kihúzta itt a Szellem szavait (inkább a
játékidőre való tekintettel, mint mélyenfekvő
koncepcionális okokból), így Hamlet képze-
lődése, hisztérikus képzelőereje jelenik meg,
nem pedig a Szellem létezését cáfoljuk. A két
ember teljes magánya - miközben a színpadi
tér teljesen kinyílik - válik témává (a vörös
démon pedig elégedetten kisurran hátul, a
fekete vászonnal borított kőfalak között).

Claudius és Laertes, éppen beszélgetésük
legérdekfeszítőbb pontján, különös módon
hátat fordítanak egymásnak, a két összees-
küvő - aki más-más okból szeretné Hamletet
eltenni láb alól - egymásnak háttal áll: beszél-
getésük párhuzamos monológokká változik.
Nagy távolságokat átkiabálni, netán úgy
beszélni a másik szereplőhöz, hogy arccal
nem fordulunk felé, sem ő felénk, ez nagy ne-
hézségek elé allítja a színészeket, de a sikerül-
tebb próbákon meggyőződtem róla, hogy
ennek nem technikai, hanem színészlélektani
akadályai vannak. Amikor a színész elfogadta
azt a formai fikciót, hogy az előtte álló alak
nern pusztán az ő szerepének kiegészítése,
hanem egy tőle függetlenül létező figura meg-
testesülése, akihez képest neki is, nagy kon-
centrációval, meg kell jelenítenie egy amattól
független létezést, akkor az artikulálatlan
üvöltözés helyett - amiben elég gyakran volt
részünk (olykor az előadásokon is) - egyénien
és erőteljesen formált, jól felépített, szinte
felizzó színészi alakításokat láthattunk: Clau-
dius hatalma olyankor nem az előtte álló vagy
térdeplő alakok lehajtott fejéből jött elő, sem
az alattvalók hízelkedéséből, hanem abból,
ahogyan pompás szónoklatát, engedelmes-
kedve a beszéd belső logikájának, élvezve for-

dulatait, elidőzve egy-egy fordulatnál, a tö-
kéletesen üres, minimálisan stilizált térben
„előadta". Akkor kezdett minden klappolni.
Es azonnal semmibe foszlott az illúzió, ami-
kor a színész - egyrészt nem bízva hangerejé-
ben, másrészt a félig megemésztett elemzés
rossz lelkiismeretével - elkezdett „játszani":
„királyt", „árulót", „udvaroncot". Ilyenkor a
színészek más, hagyományosan értelmezett
előadásokból hozott emlékeikkel, más színé-
szek alakításainak morzsáival próbálták pó-
tolni a keletkezett űrt. Az igen rövid próbaidő
nem adott alkalmat arra, hogy a rendező
következetesen végigmenjen egy-egy figura
pályáján, kielemezze a színész számára, mit
jelent egy ilyen jellegű formában megszólal-
nia. Es, az igazat megmondva, a színészek
nem mindig értették, mit akar a rendező, ami
még nem lett volna olyan nagy baj. azonban
hajszoltságuk és bizonyos fokú bizalmatlan-
ságuk miatt néha ellen is álltak a rendezői
sugallatnak.

Anélkül, hogy túlságosan belemerülnék a
részletekbe, szeretnék pár szót szólni Taufer
zenehasználatáról is. Ellentétben a fesztivál
összes többi rendezőjével, akik nagyon ha-
tásos, dallamos, erőteljes vagy rémisztő zené-
ket használtak, amikkel az egyes jeleneteket
kötötték össze, esetleg aláfestettek egy-egy
drámai pillanatot (vagy, mint az Othellóban,

hosszabb táncbetétek zenéjéül szolgáltak),
Taufer - sokszoros konfliktusba keveredve
Davor Roccóval, a kitűnő film- és színházi
zeneszerzővel (ő csinálta a Titus Andronicus

és a Macbeth zenéjét is) - olyan nyugtalanító
különös zenei hangmontázst állíttatott elő,
ami diszharmonikus lüktetésével néhaa klasz-
szikusan csendes monológokat is kilendítette
pályájukból: váratlanul, monotonon, öntör-
vényűen létezett a dráma mellett: olyan volt,
mint egy untig elismételt hauptmotiv, mely
képtelen folytatódni, és a folytatódásnak ez a
képtelensége tovább hangsúlyozta azt a pont-
szerűséget, pillanatszerűséget, ami a megkö-
zelítés elszántan kozmikus indíttatására oly-
annyira jellemző volt. A megszokott struktú-
ra szétzilálódásáért cserébe Hamlet-gondolat-
kísérletet kaptunk, olyan föltétlenül érvényes
átértelmezéseket, aminek megkísértése nél-
kül színházat csinálni ma nemigen érdemes.
Imponáló 'volt figyelni Taufer' nyugalmát,
ahogy a technikai és emberi csődöktől nem
háboríttatva magát (a technikát aligha lehet
nyugodt szívvel kárhoztatni, mert egyszerre
négy-öt előadás világítását, díszletét kellett
előállítania, a szokásos számú személyzettel),
haladt a számára egyedül értelmesnek ítélt
úton előre. És ilyen értelemben még a Volti-
mand kalapja és a ködcsináló műszak ügyet-
lenkedése is beleépült a műbe: Taufer szá-
mára világos volt ugyan, hogy ez valahogy
nincs rendben, de ugyanakkor nézni is tudta,
kíváncsian hallgatva: hogy így vajon mit
jelent?



Julius Caesar

Janez Pipan próbái eközben menetrendsze-
rűen folytak a részpróbáktól az összpróba fe-
lé. (Sok színész játszott mindkét darabban,
egyiket délelőtt, a másikat délután próbálták,
és mivel a Hamlemek egy héttel korábban volt
a bemutatója, az ütközéseknél azt részesítették
előnyben - képzelhető, hogy mennyire
megnehezítette ez a párhuzamosság a szöveg-
tanulást.) A színészek érezték, hogy benne
emberükre akadtak, keménysége, és hogy
fáradhatatlanul addig elemzett egy helyzetet,
amíg nem jött létre valamiféle egyetértés egy-
egy szituáció mélyebb értelmét illetően,
nagyon imponált a színészeknek. Pipan az
egyes kimondott szavaknak, a riposztok egyes
fordulatainak nagy hangsúlyt adott. Nála
minden „fordulat" valóban fordulat volt:
valamilyen változást jelzett a színész tartásá-
ban vagy pozíciójában. Es ezek a minuciózus
elemzések alig sejtették, hogy milyen látvá-
nyos koncepciója is van a palicsi Nagyterasz
terének kihasználását illetően (ezt időszűké-
ben csak részben tudta megvalósítani). Ha
Caesar Mercedesszel érkezik, akkor Cassius
katonai dzsipen. De nem az ötlet a lényeges,
hanem az ötlet rendezői kihasználása. Pipan-
nak sikerült a dzsipet (Cassius és Brutus több-
ször megismétlődő és egyre változó tartalmú
konfrontációiban) valóságos jellemábrázoló
kellékként felhasználnia. Cassius úgy hasz-
nálta, mint mondjuk egy polgári enteriőrben
egy karakterszínész a monogramos zsebken-
dőjét; Brutus és Cassius között a dzsip (mely
ugyan Cassiusnak föltétlen mozgékonyságot,
sőt sebességével, formájával erőt is biztosí-
tott) egyben egy dialógus emberi tehetetlen-
ségének is kijegecesedése lett, vagyis belülre
került, megszűnt puszta eszköz lenni, ábráz o l t

valamit. Itt minden nagyon konkrétan jelentett
valamit: a puskákat elsütötték, a gyertyát
meggyújtották, szalonnáztak, és kel-lékbort
ittak, hogy mellécsorgott. Cassius jött-ment a
dzsippel, kiugrott, keményen bevágta az ajtót,
vagy nekitámaszkodott a motorháznak,
dühödten farolt, vagy épp a fal-nak rohant
vele - sohasem öncélúan. A meg-lepetés
pillanata után volt valami magától értetődően
természetes abban, ahogy a dzsip a
szecessziós faépület előtt, kétszázötven néző
szeme láttára manőverezett, és a természetes-
ség nem csupán a határozott kezű színészve-
zetésből fakadt, hanem tömeg és egyén foly-
tonos, kontrasztív mozgatásából: a tömegek és
egyének viszonya, mely hol járókelők és
járókelők, hol a híradókból ismert „csőcselék"
és áldozat, hol az éjszakai utcán köpenyét
szorosan összehúzó magányos utas szorongó
lépkedése: megannyi antropológiailag is hite-
les viselkedésforma sűrített lenyomata volt.
Ha primitív akarnék lenni, azt mondanám,
hogy Pipan húzásainak iránya az volt, hogy
hőseit a lehető legmocskosabb oldalukról
mutassa be: aljas haszonvágyból elkövetett,
előre megfontolt, különös kegyetlenséggel

végrehajtott gyilkosság résztvevőinek. Vi-
szont ezzel a lecsupaszítással (melyet külső
körülmények is indokoltak) energiáit és a szí-
nészekét is a mechanizmus-jellem, jellem-
mechanizmus kettősségének ábrázolására
koncentrálhatta. Az egyén igazsága (vagy
aljassága) csakis a mechanizmussal összefüg-
gésben érvényes itt - a c ső d mechanizmusa
éppen az, hogy eszményekkel álcázott sivár
érdekviszonyok szövevénye. Ezzel a reduk-
cióval Pipan nem azt mondja, hogy ilyen és
csakis ilyen a világ (számít a nézők öntudatlan
Shakespeare-emlékeire, arra a mitikus módo-
sításra, arra a bevett kódra, hogy Brutus
becsületes stb.), hanem lehetővé tesz egy
nagyon gyors és nagyon éles lebonyolítást:
mint egy társasjátékban, aminek megvannak a
szabályai. Egész a legvégéig nagyon szabályo-
san játszik, a maga alkotta szabályok értelmé-
ben. Aztán a végén, egy markáns vízióban,
felrúg minden szabályt.

Hogyan történik a zsarnokgyilkosság? A
bal oldali terasz Caesar háza, onnan jön elő, a
jobb oldali Brutusé, az összeesküvőké.
Decius, az összeesküvők fehér köpenyében,
hóna alatt bordó színű műbőr dossziéval,
néhány szóval eloszlatja Caesar aggályait -
szinte hízelegnie sem kell, Caesar csak erre
várt. Egyszerre mindenki itt van, ahogy meg
van írva, Caesar házának előcsarnokában.
Antoniust valamilyen feladattal elküldi Cae-
sar, az egész társaság egy kicsit jobb fele sod-
ródik, és máris ott vagyunk a Capitoliumon,
egyikük előlép, és előadja alázatos kérelmét.
Az alázatos szavakhoz egy hihetetlenül arro-
gáns stílus kapcsolódik, valamint röpül a
bordó műbőr dosszié a Caesar előtt álló asz-
talra, port kavarva. Caesar azonban nem ijed
meg egy kis arroganciától: hízelkedőnek és
alázatoskodónak nevezi a hihetetlenül pimasz
szenátort. Sorra csatlakoznak a szenátorhoz,
és sorra röpülnek a bordó műbőr doszsziék az
asztalra, a földre, Caesar lábához. Brutus is
odahajítja a magáét - mintha köpne is utána.
Caesar nem érzékenyül el, csupán
csodálkozik: erre a kombinációra nem számí-
tott. Előrejön, kis szónoklatot tart a színtér
közepén álló három kődarab előtt, de ennek
befejezésében megakadályozzák az összees-
küvők. Elő Laokoon-csoportként helyezked-
nek el Caesar körül, mögötte, a köveken állva,
a legmagasabb Brutus: magasra emeli tőrét,
szája artikulálatlan üvöltésre tárul, arcán
vadállati kifejezés. Így állnak: tanulmányoz-
hatjuk őket egy pillanatra, hogy aztán lassított
mozgással, mint valami filmen, lépésről
lépésre végignézhessük ezt az alapos mészá-
rosmunkát. Valaki mintha tüzelne is Caesarra
egy kis kaliberű revolverből. Caesar a porba
hull. Az összeesküvőkön tanácstalanság vesz
erőt. Cassius félremegy hányni. Társai azt
hiszik, hogy megfutamodott. Felosztják egy-
más között Itáliát és a provinciákat. Egy
kosárból Brutus előhúzza az új dossziékat:
hónuk alatt a dossziékkal megmártják kezü

ket a zsarnok vérében. Antonius szolgája
helyett Lepidus érkezik - ő mondja el annak
szavait, magára vonatkoztatva. Antonius is
megérkezik (előbb van egy titkos pillanata a
halott Caesarral: hidegvérűen felméri, ami
történt, aztán újra bejön). Caesar holtteste
rákerül arra a gurítható asztalra, amire az
előbb még röpültek a dossziék. Fekete dra-
périával vonják be Caesar testét. Úgy fekszik
ott, az őt némán megszemlélők előtt, mint egy
mauzóleumban. Aztán kigurítják, mint egy
tolóágyon a boncterembe. Hulla.

Antonius beszédének egyetlen olyan pilla-
nata van, amikor azt hihetjük, meghatódott
attól, ami történt. Amikor Caesar tőr lyuggatta
holttestéről beszél, Caesar holtteste már nincs
ott. Lefekszik, és maga burkolja be magát,
belehengeredve a Caesar halálakor földre
hullott hatalmas vörös anyagba (azt is
mondhatnám, zászlóba, de sohasem használ-
ják zászlóként), egészen a nézők lábáig gurul
a porban. Be van burkolva a vörös lepelbe,
mint egy holttest. És ő még ott benn is
magyaráz, tragikomikus, ahogy a porban fek-
szik, mintha az ő teste volna Caesar teste. Es a
tömeg kiröhögi. Csak ezután folyamodik a
végrendelet emlegetéséhez. Pipan rendezésé-
ből világos, hogy Antonius csak rögtönöz,
fogalma sincs, hogy mi lehet a végrendelet-
ben. Ott és akkor talál ki mindent. De mind-
egy is, mit mond. A tömeg csak erre várt. Tör-
ve-zúzva, székeit, amin eddig nyugodtan ült,
eldobálva, az alagútszerű átjáróban eltávozik.
Ezután látunk itt egy igen jól sikerült, naturá-
lis lincselési jelenetet, amikor Cinna, a költő
nyakát egyetlen vágással elvágja egy suhanc,
miután igen brutálisan összeverték. A jelenet
tökéletesen hiteles és kegyetlen.

Az épület alatti alagútszerű átjárót, mely a
fősétányt a tóparttal köti össze, kitűnően
használja fel a rendező. Amikor a próbák kez-
detén kijártunk Pipannal megszemlélni a
terepet, még igen folyékonyak voltak az
elképzelései. Azt szerette volna, ha a közön-
ség együtt mozog az előadással a tópartig,
majd a tavon is folytatódott volna a darab,
aztán megint máshol bukkantak volna fel sze-
replők, a polgárháború a nézők között zajlott
volna. De nem is az ötletek minősége vagy
eredetisége volt itta lényeges, hanem az, a h o -

g y an egy előadás dramaturgiáját az adott, elég
heterogén térhez rendelve próbálta kialakí-
tani: új és új eszmékkel próbálkozva. Nem
volt ebben sem görcsösség, sem bizonyíthat-
nék - a játék szabadsága volt benne, valami
üde megalománia. A végső előadásban aztán
sokkal takarékosabban és egyszerűbben bánt
a térrel, mint szerette volna, de így az előadás
is koncentráltabb lett. Casca, akit Cassius
kapott el a grabancánál fogva, elmeséli,
hogyan utasította vissza Caesar háromszor is
a koronát. Az alagút közepén áll, egyedül
(Cassius és Brutus a bal oldali teraszra vissza-
húzódva figyelnek is meg nemis Cascára, hal-
kan beszélgetnek, csak egy-egy pillantást vet-
nek a csupa igyekezet emberre). Es most,



mint egy japán színházban, különös, hirtelen
gesztusokkal, harsanó kiáltásokkal Casca
elmeséli, mi történt az amfiteátrumban -
pompás kis etűd: az elfoglalt, fontoskodó
államférfiak és ez az ágáló emberke, egy kis
Chaplin, a maga kisemberi kiszolgáltatottsá-
gában. A vihart Pipan egyetlen hatásos ötlet-tel
jeleníti meg. Casca, maga előtt egy gördülő
asztalt tolva, belerohan egy ételekkel meg-
rakott másik asztalba (erre teszik majd később
Caesar holttestét): az felborul, a gyümölcs, a
kenyér szétgurul a porban. A maga támasztotta
káosztól elsőként ő maga ijed meg. A vihar
emberi erők műve, de kikerül az emberi
ellenőrzés alól. Cicero jön, de nem felvilágo-
sultsága, csupán erőteljes illumináltsága óvja
meg attól, hogy ő is félni kezdjen: könyveit,
miket mentében a holdfénynél olvasott, elha-
jítja, és konyakját szopogatva, dülöngélve,
fütyörészve távozik. Casca tébolyult félelmét
használja ki Cassius, hogy egy kis fenyegetés-
sel (pisztolyát az orra alá nyomva) az összees-
küvők közé állítsa. Enni ad Cascának, akit az
evés megnyugtat, jól hat az idegrendszerére.
Látható, hogy Pipan mennyire primér ele-
mekből építi fel a jeleneteket, milyen egy-szerű
fordulatokból szervez meg egy folyamatot.
Minden ponton konkrét - fizikai szükségletek,
erős érzelmek, a viszonyok ringlispilje,
biliárdja, libikókája -, de ez a konkrétsága
ugyanakkor ironikus kifordítása a „valóságos"
eseményeknek, a „valódi" dramaturgiának. Es
mert minden ponton konkrét, a „minden
másképpen van" dramaturgiája fel sem tűnik a
drámát nem ismerőknek: ők azt hiszik, hogy a
Julius Caesart látják, ebben nem is tévednek
akkorát, csak épp annyit, ami a zárókép
meghökkentő hatásához szükségeltetik.

Miután meglehetősen jó effektekkel:
lövöldözés, őrszemek, haldokló katona, rob-
banás (Cassius úgy hal meg, hogy menekülté-
ben aknára szalad a dzsippel: ezt a messziben
látjuk, mint valami filmvásznon, és aztán
dzsipjéből kiugorva, hasát, kiomlani készülő
beleit fogva egészen elénk vánszorog, és véget
nem érő haldoklásba kezd - tehát nem
öngyilkos lesz, holott a szereplők szavai
továbbra is erről beszélnek) megteremti a
háború hangulatát, a gyökeresen nőtlenített
darabban hirtelen felbukkannák a nők és a
gyerekek. Hogyan történik ez? Brutus philip-
pibeli víziójában Calpurnia és Portia jelent meg
neki, és hogy szörnyű rémálmából fel-
ébredhessen végre, Brutus sorra rángatja elő
szolgáit, hogy megkérdezze tőlük, nem ők ki-
áltottak-e álmukban, nem ők álmodtak-e valami
szörnyűt. Zseniális Shakespeare-nél ez a finom
csúsztatás: Brutus tökéletesen tisztában van
azzal, hogy ő látta, amit látott, és az neki szól,
mégis megpróbálja valamiképp a környezetére
vetíteni, és így megszabadulni tőle. Es ekkor
Pipan is finoman csúsztatni kezd, az
előrángatott szolgák mind nők. Viszszajönnek
mintegy a darabba, Calpurnia és Portia
nyomában. De nincs időnk eltűnődni

azon, hogy mit keres ennyi férfinevű rabszol-
ganő egy hadvezér sátrában, mert ez a hadve-
zér, eszeveszett kétségbeesésében - visszarímel
idea gyilkosság pillanatának állati transza a
kimerevedett arcokon - úgy rángatja., dobálja e
fiatal női testeket, hogy épségüket kell
egyszerre féltenünk, hacsak nem látnánk máris,
hogy beleharapnak combjába, simogató
kezekkel hatolnak öle, hasa felé - a vízió
folytatódik? Vagy Brutus álmában, egy eroti-
kus kaland elképzelésébe menekül a halál
gondolata elől? Nem gondolkozunk ezeken,
csak a csapzott halántékú, halálsápadt vezér
vonaglásit nézzük a porban a két kígyóként
ráfonódó nőalakkal. Ezután látjuk a csatajele-
neteket, Cassius halálát és aztán Brutus szét-
vert seregének maradványát gyülekezni egy
szikla körül. Fel sem tűnik szinte, hogy ezek
már mind nők. Elfogadom ezt az új konvenciót:
a halálfélelemből fakadó transz transzponálja
ezt a jelenetet egy egészen más teátrális
formába. Brutus kérleli a körülötte levőket,
hogy öljék meg, ezt azonban egymás után
elutasítják e különös, transzvesztita lények. Az
egyik szerep szövegét egy fiúból és lányból
összefonódott kórus mondja, egy lányos fiú és
egy fiús lány, tört magyarsággal recitálják
Vörösmarty szövegét. Brutus már úgy jön
vissza ebbe a jelenetbe - halálraítéltségével
megszabadulva minden drámai tehertől -, mint
egy gálaműsor konferansziéja: ezüstösen
vibráló szürke öltönyben, fehér selyem-sállal a
nyakán, kezében mikrofon. Lágy, behízelgő
hangon kérleli a nőket, öljék meg, majd a
mikrofont szájukhoz tartva, ugyan-ilyen lágy
hangon válaszolják, hogy nem teszik ezt meg.
Ekkor egy méregfiolát vesz elő, és azt kínálja
körbe, nagyon teátrális mozdulattal, miután ő is
ivott belőle. Az apró kis fiolából mindenkinek
jut méreg, mindenki felhajt belőle, és láthatóan
rosszul is lesznek, ott támolyognak majd,
mikor az ellenséges hadvezérek válogatnak
közöttük. A háború még tart, gyerekkatonák,
náluknál nagyobb puskákkal szaladnak felénk
az alagút mélyéből: lekaszálja őket egy
géppisztolysorozat. Brutus maga teríti le
egyetlen unott, fáradt lövéssel Marcus Cato
fiát, aki az ő oldalán harcol, és ezt fennen
hirdeti. De Pipannak még ez sem elég ebből az
ironikus és torz vízióból, amelyet mint
szellemet, kiereszt az előadás palackjából (és
fontos itt megjegyez-nem, hogy a show-rész is
hitelesen van meg-csinálva, annak is megvan a
maga hitele, mint a háborús jeleneteknek), a
sziklát, amely körül Brutus szétszórt serege
gyülekezett, amelyen Caesar állt meggyilkolása
pillanatában, most rab ruhás „politikaiak" törik,
óriás kalapácsokkal (igazi kalapácsokkal az
igazi sziklát), a zsarnokgyilkosok és köztük a
pillanatnyilag (mintha előreszaladtunk volna az
ismert történelemben) kegyvesztett Lepidus. Ó
kapja vissza cókmókját egy aláírás el-lenében,
hogy aztán a triumvirátus teljesjogú tagjaként
feszíthessen, míg Antonius a győzelmi
beszédet mondja egy ablakból. Tito

Jugoszláviájában ezeknek a kőbányáknak igen
pontos és egyértelmű szerepük volt.

Ugy tűnik, hogy a jugoszláviai kritika (a
magyar kritikusokat kivéve) „vette" ezt az elő-
adást, és olykor még a nagy favorit, a Titus
Andronicus elé is helyezték mint látványban,
morálisan többet nyújtót. Nem szabad elhall-
gatni, hogy a technikai problémák (igazi öltö-
zés csak az utolsó napon volt, a harminc-
negyven statiszta legalább ötször cserél ruhát, a
világítás nem tudott összeállni stb.) sokszor
megakadályozták, hogy igazi folyamat szüles-
sen, és ennek hiányában az irónia gyakorta
öncélúnak, a jó értelemben vett színházi rea-
lizmus pedig valamilyen mímelésnek tűnhetett.
Ennek dacára a jugoszláv színikritika minden
fakszni nélkül elfogadta Pipan jel-rendszerét,
nem azért, mintha egy végleges Julius Caesar-
előadást látott (vagy várt) volna, hanem mert
együtt tudott haladni az előadás során az
előadás szándékával, fel-fogta azt. A magyar
színészek kifejezetten élveztek Pipannal
próbálni, mert instrukciói mindig összhangban
voltak a jelenet szavakban általa mindig
összefoglalt lényegével, és ami még fontosabb:
a színész alkatával. Nem kívánt olyan dolgokat
a színészeitől, amiről eleve fel-tételezte, hogy
képtelenek végrehajtani.

Ami az átírást illeti, azt próbáltuk ki Pipan-
nal, hogy a cselekmény előrehaladásával pár-
huzamosan csurog ki a szereplők mondataiból
Vörösmarty idealista, forradalomváró (és még
egy Arany János előtti magyarság archai-
kusságát hordozó) retorikája, hogy átadja
helyét egy technikaibb, maibb, politizáltabb
szövegnek. Minden ilyen jellegű változtatást -
némelyikre e nélkül a koncepció nélkül is
szükség lett volna - szigorúan az angol eredeti
figyelembevételével hajtottam végre, és a szí-
nészek örömmel nyugtázzák, hogy mondható
szöveget kaptak. Antonius szónoklata az a
határ, ahonnan a radikálisabb változtatások
elkezdődnek: a szónoklaton nem kellett és nem
is lehetett változtatni: Vörösmarty nyelve itt
tökéletesen funkcionál, bizonyítva ezzel, hogy
lényegében ma sem avult el. Vagyis volt egy
nem is olyan burkolt időutazás-dramaturgiája
az előadásnak. Ami a be-írásokat illeti,
háromféle szöveg került az elő-adás szövegébe:
a római birodalom felosztásánál a provinciák
listája (minden lényeges történeti hűség nélkül
jutott egy-egy ilyen provincia az
összeesküvőknek), Shakespeare ilyen jelenetet
nem írt; a proskribáltak listája (Rade Serbedzija
korábbi rendezőpéldányából vettük át, ahol ő
hasonló módon használta fel); valamint
Appianos művéből egy idézet, amit Antonius
olvas fel győzelmi beszédként: egy fasizálódó
világ fenyegetése, sejtelme van benne. A nem
magyar anyanyelvű nézők nyilván nem
észlelték e nyelvi sokféleséget, így nem is
zavarhatta őket, én pedig, a Vörösmarty-
fordítás korrekcióján túl - amit ki-fejezetten
élvezettel csináltam azért mentem bele, mert
kezdetektől világos volt számomra, hogy ami
itt készül, az variá-



ció egy témára, nem pedig végérvényes és
döntő szó a Caesar-előadások sorában.

Az előadások motivációja

A „motiváció" problematikáját legélesebben a
Titus Andronicus előadása vetette fel szá-
momra. Es mivel valamennyi palicsi előadás-
nak egymással rokon felelete van erre, érde-
mes közelebbről is megvizsgálni. A Titus
bizonyos fokig rejtelmes darab: nehezen
találhatunk benne, magukon a kegyetlenke-
déseken túl, mélyebb emberi motivációt.
Mintha megfordulna a világ: mintha maga a
kegyetlenség válna motivációvá, és az ember
(a beleképzelt motivációval: szerelem, hata-
lomvágy, féltékenység stb.) volna ennek a
motivációnak a végterméke, Nem arra a nem
túl mély gondolatra akarok most bukkanni,
hogy a Titus Andronicusban öncélúan kegyet-
lenkednek az emberek, hogy a kegyetlenség
az emberi világ fölé nőtt és más effélék. Ez
mind igaz, de ez most nem elég, és a Dusan
Jovanovié-féle megoldáskísérlet sikereire és
kudarcára sem ad magyarázatot. Az nyilván-
való, hogy a Dusan Jovanovié rendezte elő-
adás a fesztivál legérettebb, legfelnőttebb
produkciója, ezzel szemben Taufer és Pipan
rendezései inkább kamaszos, bár eredeti és
átgondolt lázálmok csupán. Mégis, mintha
félúton megtorpant volna egy jelentős fel-
ismerés előtt: hogy a Titus Andronicust úgy
kell megrendezni, hogy a motivációknak ne
lehessen közvetlen szerepe, mégis szükség-
szerűnek érezzük az egészet. Ez, véleményem
szerint, a Titus Andronicus nagy rejtélye, ami
miatt mindig és egyre inkább csábítani fogja a
rendezőket a darab, ügyetlenségei ellenére,
illetve a többi Erzsébet-kori tragédia sémáinak
jelzésszerű felbukkanása révén megáll a
lábán. Megáll a lábán, holott nem volna
szabad megállnia, mert nem klappol benne
semmi. Mert, mert, mert, mert - és nincs
magyarázat. Szereplői vannak; kivágott
nyelvű, levágott karú, megerőszakolt és ki-
semmizett emberek, de egyáltalán nem jutunk
közelebb a megoldáshoz, vagyis ennek a
cáfolhatatlan létezésnek az újra átéléséhez, ha
elkezdjük megmagyarázni, hogy az egész
voltaképpen Titus hibájából, „tragikus vétsé-
géből" fakad stb. Ezek a magyarázatok csak
oda vezetnek, hogy születik egy újabb
Shakespeare-előadás, de nem egy Titus And-
ronicus-előadás. Jovanovié - hallatlan kultú-
rájával és türelmével (és a nagy ötlettel: a
Globe Színháznak elkeresztelt halálfallal) - a
megoldás közelében van mindig, de mintha
nem volna ereje a motiválatlanság ilyen fokú
ábrázolására: szimbólumok születnek - a falon
motorozó férfi, közben elektromos gitárján
játszó körbesétáló fiú -, és kényszeredetten azt
érzem, hogy folyton meg akarom fejteni
ezeket a szimbólumokat. Ezek a szim-
bólumszerűségek a motiváció-motiválatlan-

ság köpenyegéből bújtak elő, és a megoldás
hiányát jelzik. Az egyik megoldás az lehet:
egy nagy színésznek kell játszani Titus And-
ronicust, aki magától értetődően az, ami, attól,
hogy egy nagy, reprezentatív színész. Es Rade
Serbedzija, a jugoszláv Hamlet, valóban ez a
színész. Krivokapié, aki Aaront játssza,
ugyancsak önmagát jelenti. És érdekes mó-
don, neki egyedül sikerült igazán ezt _a meg-
fellebbezhetetlenséget megjeleníti. Serbedzija
varázslatosan mozgó és beszélő színész,
bizonyos külső körülményekre talán túl érzé-
keny, az a fajta, rögtönzésre is hajlamos szí-
nészalkát, aki azonnal beépít minden kelet-
kező pillanatot a játékába, közben a partnerei-
vel is tud titokban beszélni, ha ahhoz van
kedve, és mágikusan képes bármit megjelení-
teni; fűtőtestet, anyacsavart, akármit. És ez a
veszte. Jovanovié ugyanis egy olyasféle ambi-
valens, szimbólumokkal terhelt, sárga meg
vörös lámpákkal cirkuszira világított, stilizált
világot teremt köré, amit nem lehet eljátszani,
vagy inkább nem érdemes. Krivokapic nagyon
zárt színész, zárkózott ember is, hihetetlenül
fegyelmezett: ő csak felépíti a gonosz
abszurditásig ábrázolt figuráját, egy millimé-
terrel sem hajolva el konok belső tervétől:
semmit meg nem bánva, azért, amiért. Ser-
bedzija viszont elkezd irányítani, vezényelni,
átérezni, magába sűríteni: és ettől megszűnik
elementaritása. Es itt lehet talán megragadni,
miben is áll a Shakespeare-fesztivál motivá-
ciókomplexusa (mely, úgy érzem, korjelenség
az éppeni színházművészetben). A lélektani
motivációk helyett, vagyis egy Sztanyisz-
lavszkij-szerű színházi gondolkodás helyett a
nagy kulturális szimbólumok, felületek moti-
vációja bukkan fel: a színész ahhoz a kulturá-
lis (avantgarde vagy nem avantgarde) közeg-
hez képest motiválódik, amiben az előadás
megfogan. A kultúra relativitása egészen más
arányú, mint a pszichológiáé (a kettő egymás-
tól persze nem teljesen független): ezen az
ingoványos talajon legjobban az erőszakos,
voluntarista rendezők (mindkét szó a szó leg-
jobb értelmében) tudnak tájékozódni, és a
színészek komoly függésbe kerülnek ettől a
kulturális, képi, táji, posztmodern vagy neo-
konzervatív kerettől. Ez a képlet nem vélet-
lenszerű: maga a függés valóban korjelenség,
de egy Titus Andronicus-szerű darab eseté-
ben, vagy egy ilyen kezdeményező szellemű,
de talán nem jól megszervezett és némileg
túlvállalt fesztivál esetében átüt, mint gézen a
vér: hogy végzetesen felcserélődött a dolgok
fontossága.

Szeretem ezeket az előadásokat, főleg
összefüggésükben: mert bátor és eredeti pil-
lanatok hordozói, amiket együtt látva az
ember valóban elkezd másként gondolkozni.
Biztos vagyok benne, hogy igen jelentős szín-
házi eseménynek lehettünk résztvevői és
nézői. Elfogult vagyok, de csak azért, mert
érzem, hogy Palicson mozdult valami. A szí-

nészeken átzubogott ez az intenzív, munkás
nyár (mint hallom, azóta a Shakespeare-fesz-
tivál a maga egészében vendégjátékon volt
Ljubljanában és Szarajevóban), és ha olykor
ellenkezve is, de nyilvánvalóan gazdagodott
szakmai tudásuk. Tauferral felfedeztük a
Hamletnek egy olyan passzusát, amit soha-
sem szoktak játszani, mert szinte bizonyos,
hogy nem Shakespeare-től származik, hanem
talán egy színész írta bele magának. Nosza,
lefordítottam, és beletettük a darabba - azzal
az ürüggyel is, hogy azt az alapkoncepciót
erősíti, miszerint Hamlet a világ színházán
akar keresztüllátni, Hamlet tudja, hogy ő is
csak egy színész. Egyébként nagy feladatunk
épp a darab meghúzása lett volna: rétegről
rétegre hámoztuk a darabot, hétről hétre újra
átnéztük az egészet, itt kihúztunk három sort,
ott kettőt, a jeleneteket megpróbáltuk egy-
másba siklatni, szegény Fortinbras és Horatio
egyre halkult, de Vito Taufer rokonszenves
megátalkodottsággal ragaszkodott hozzá,
hogy Hamlet mondja el a következő szavakat.
Leírom, hátha lesz még rendező, akinek kedve
lesz felhasználni:

„Hamlet: És aztán van olyan is, akinek egész
tárháza van a poénokból, mint másnak ruha-
tára, és a kocsmában már előre idézik őt az

urak, mielőtt bejönnének az előadásra, mi
például: „Nem maradnál, míg megeszem za
kásámat?" és „Tartozol egy negyedévi bérem
mel" vagy „A paszományomra ráférne egy
fércelés" és „A söröd nagyon keserű", és
fecseg az ajkaival, szüntelen, be nem áll a
szája, ahogy tréfái lába se hagyja abba a tán-
cot. Isten a megmondhatója, a felhevült
bolond csak úgy bukkanhat egy jó viccre,
ahogy a vak vadásza nyúlra. Barátaim, közöl-
jétek ezt vele."

(III. felvonás 2. jelenet)

Az előadásban e szavakat Hamlet nyilván-
valóan a közeledő Poloniusra érti. Julius Cae-
sart Polonius játszotta a fesztiválon. Ugyanaz
a színész játszotta mind a két szerepet. Ami-
kor Polonius ezzel hencegett, a színtiszta iga-
zat mondta. Így játszottunk és dolgoztunk
Palicson, nyolcvanhat nyarán.


