
Markó Jézusának ugyanazzal a kegyetlen
tudással kell ,a Golgotára mennie, amivel a
Tragédia Ádámja vállalja el a rá mért
Történelmet. Madách hőse azonban, min-
den luciferi determináció ellenére, mégis-
csak a küzdelmes életbe indulhat. Tudja,
hogy akárhányszor bukik majd el, mind-
ahányszor fel is támad más és más alak-
ban, s őt legalább az Úr biztatása bocsátja
útra.

Markó ebben a táncdrámában könyör-
telenebb az Ember fiához. Az ő megha-
sonlott Jézusa nem talál vigaszt a végső út
előtt. A történelmi jövő rémképeinek hatá-
sára eszméletét veszti. S amikor magához
tér, már nincs választási lehetőség. Előtte
fekszik a kereszt. Magára kell vennie.

Elhagyottságában egyedül a gyermekek
lépnek melléje. Ok tartják meg az alélt
testet, ők a kereszt súlyát. A gyermekek,
akik mindig körötte voltak, akiket mindig
magához engedett. Az utolsó kép
középpontjában a kereszt alatt görnyedő
Jézus gyötrelmes tekintete mintha köve-
tői-támogatói, a gyermekek arcát kutatná:
lehetséges volna, hogy ők meg-értették a
szeretet parancsát? Hogy ami-kor vele
együtt emelik vállukra az ő terhét, abban
a vállalásban mégiscsak ott az Ígéret?
Jézus felemeli a fejét, és ránk néz. Nincs
bizonyosság. A színpadi fények ki-
alszanak.

A Jézus, az Ember fia a Győri Balett
eddigi hétéves működésének több szem-
pontból is a betetőzése. Az a Markó
munkáját alapjában mindig meghatározó
tematika, amelyet, ha kissé egyszerűsítve
is, de tömören a megváltó emberi küzdelem
gondolatkörének nevezhetünk, itt, a
Bibliával való találkozásban teljesedik ki.
Itt jelenik meg a legtisztább, legsajátabb
formanyelve is annak az áhítatosan meg-
teremtett szereteteszménynek, amelyet
Markó az Ember legméltóbb törekvésé-
nek tekint, s amelynek tragikus
megvalósíthatatlanságáról mindig oly
katartikus szenvedéllyel beszél. Épp ez a
szenvedély, illetve ennek színpadi
intenzitása az, ami a tánc érzéki közegében
végső soron fölébe nő a drámai tapasztalat
szkeptikus logikájának, és a tudott valóság
helyébe egy másik, mondhatni lelki
valóság képét szuggerálja. De mégsem a
talmi illúziók, a hamis idillek képzetét,
hanem az elpusztíthatatlan, mert
bukásaiból mindig feltámadó Ember
csakazértis újrakezdéseinek gyötrelmes
szépségét.

Jézus drámája Markó Iván színpadán
csakugyan az Ember drámája.

ERDEI JÁNOS

A lélek izzása

A velencei kalmár
a pécsi Nemzeti Színházban

„Történjék bármi, sosem a világ
hitvány, ám a kísértés a vétkek által
oly hatalmassá lehet, hogy a lelkek
rejtett hitványságai napvilágra tör-
nek, és tovább szaporítják a kísértő
bűnök sokaságát. Igy mondatik íté-
let végül minden lélek felett."

(Johannes de Sanctis)

A rendi társadalom megszűnésével - s így
már az újkor hűvös hajnalán, a rene-
szánszban is - az addig áthághatatlan ha-
tárok nehezen teljesíthető kritériumok
sorozataivá enyhültek. A kritériumok és
elvárások labirintusában azonban minden
teremben megnyílt egy kiskapu is: a
pénz. Paradox módon épp hiányának sú-
lya az, ami (átszakítva a terem padozatát)
addig elképzelhetetlen mélybe - jellemző
túlzással - a „társadalmonkívüliségnek"
nevezett perifériára rántja elszenvedőit.
Az addig elképzelhetetlen mértékű
elszegényedés (és természetszerűen a
meggazdagodás) útvonalai tehát szinte
minden hagyományos értéktől függetle-
nül, azok erővonalait a lehető legszeszé-
lyesebben keresztezve és megtörve ala-
kulnak ki. (A metaforánál maradva, az ér-
tékeket reprezentáló termekről kiderül,
hogy súlyérzékeny liftek is. Megnyílik a
labirintus emelete és pincéje.) A morá-
lisan is ítélkező pantokrator megüresedni
látszó trónjára mára reneszánsz a vak-
szerencsét, Tykhé istenasszonyt ülteti. (A
velencei kalmárban is a Portia kezéért
versengők közül az a Bassanio lesz a
győztes, aki az „Engem választ, aki min-
dent kockára tesz" feliratú ládikát választ-
ja.) A vakszerencse áldásait megjelenítő
pénz készülő egyeduralma ugyanakkor
nem megsemmisíti az addigi értékeket,
hanem - logikus rendszerük személy-közi
viszonyokat, és így végső soron tár-
sadalmi rendet azonnal kényszerítő erővel
konstituáló látszatát szétszaggatva -
atomizálja azokat. A hagyományos ér-
tékek valósítói - lévén az értékek közötti
függésrendszert reprezentáló társada-
lomszerkezet egyre esetlegesebb - csak
mintegy az erény öncélú lovagjaiként,
tehát más (evilági) jutalmat nem remélve
képviselhetik azokat. Így válik az erény
egyre gyakrabban az együgyűséggel azo-
nossá, avagy - Shakespeare-rel szólva -

„Rossz kapitány rabja lett a Jó". A nevel-
tetéssel többé-kevésbé mindenki számára
adott értékek „céltalansága" (evilági
atomizálódásuk ténye) a forrása annak a
„szomorúságnak", ami Antonión, a kal-
máron elhatalmasodik, s ami majd az
európai embert Baudelaire korára az
unalomig, századunkban pedig egészen a
csömörig vezeti el.

Az atomizálódó, s ezáltal társadalmi
gyakorlatként elemeire hulló keresztény
értékrend, azaz a szolidaritásetika kér-
désessé válásának pillanatában a színre
lépő Shylock mérhetetlen előnnyel ren-
delkezik: két évezredes tradíció szoktatta
annak a légritka térnek az elviseléséhez,
melyben a dráma szereplői még
fuldoklanak: hit(elvek)nek és (tapaszta-
lati) tudásnak szinte végtelen diszkre-
panciájához, az evilági eseményekben is
tetten érhető gondviselés megfogyatko-
zásának, majd gyötrelmes hiányának lát-
szatához. A kalmár azonban nem hit-
elveit közelíti (amiként a reformátorok)
Shylockéihoz, hanem mintegy az eltűnni
látszó gondviselést próbálja helyettesí-
teni, közvetíti azt: kölcsönt vesz fel, és
épp Shylocktól, hogy barátján segíthes-
sen. Ezáltal magatartás magatartással,
ember emberrel szegül szembe: vérbeli
dráma veszi kezdetét.

Szőke István rendező az előadásból
rekonstruálható módon, egészen kivéte-
les élességgel, gyakorlatilag hibátlanul
elemezte a darabot. Nemcsak arról van
szó, hogy az újabban már mesejátékká
silányított Bassanio-Portia szálat a főcse-
lekménnyel egyenrangú drámává emelte,
hiszen ez végeredményben jól olvasha-
tóan bele van írva a darabba; de arról is,
hogy rendezéséből egyértelműen kiderült
az is, ami a szakirodalomban is inkább
csak fejtörés tárgya, miért Antonio, a kal-
már a dráma cím- és főszereplője. (Más
kérdés, hogy Koltai Róbertnek mégis
sikerült az egyébként kirobbanóan jó
Szalma Tamás Antoniója fölé emelnie
Shylock alakját.)

Szintúgy a rendezőt dicséri, hogy el-
képzeléseit az igencsak eltérő játékmódot
és játékkultúrát képviselő színészek-kel
úgy tudta megvalósíttatni, hogy az
előadás egysége egyetlen pillanatig sem
forgott veszélyben. Ismét csak más kér-
dés, hogy ez az egység az előadás végén
kétszeresen is megtört. A záróképpel
Szőke mintha saját rendezői útjának a
folytatására lelt volna rá, s így érthető,
hogy ezen a - csak később részletezhető
új - területen még meglehetősen bizony-
talan lábakkal lépked. Amit azonban ez-



által veszített az előadás (esztétikai ko-
herenciában és sajnos értékben is), azt
meg is nyerte aktualitásával és azzal, amit
a szakmai zsargon izgalmas ígéret-nek
nevez.

Lássuk az előadást a színészi alakítá-
sok tükrében. A Shylock fekete kaftánja s
a minduntalan a szerelem fehérjévé izzó
reneszánsz színpompa közötti át-menetet
jelentő talpig szürkébe öltözte-tett -
Szalma Tamás kalmárja színre lépésekor
az összeroppanás küszöbén van. A
szomorúságáról szavaló szöveg s a
holtsápadt, verejtékező színésznek a ki-
abálásig fölfokozott dikciója közötti fe-
szültség a minden földi javát kockára tévő
lélek remény és kétségbeesés közötti ver-
gődéséről tanúskodik. Úgyanezt erősíti a
színész teste is: társai reflektálatlan
magabiztosságról árulkodó lazaságával
szemben „akaratlan" rándulásai, testé-nek
hirtelen rezdülései azt a görcsösséget
jelzik, mellyel szemben a lélek (még)
tartja a testet. Lazasága tehát tartás.

A többi színen levőnek a gyakorta az
ordítozásig, de mindenkor legalább an-

nak határáig emelt hangja kettős funkciót
látszik betölteni. Ez biztosítja annak a
szélsőséges intenzitásnak a jelenlétét,
melynek erővonalai mentén Szőke színé-
szeit mozgatja, s ugyanakkor itt, a nyitó
jelenetben mindez helyénvaló is: a koc-
kázata nagyságának súlyától a szinte a
tébollyal társalkodó Antoniót barátai két-
ségbeesetten igyekeznek az élet apró örö-
meihez és apró gondjaihoz visszarángatni.
Sikertelenül. (Az előadás egészének s a
színészi dikciónak a viszonyáról viszont
ugyanez a funkcionalitás már nem állít-
ható. A színészek ordítozása - noha a szük-
séges intenzitást mindenkor biztosította -
olykor bántó, már-már zavaró volt. Való-
színű, hogy a rendező által mozgósíttat-
ható színésztechnikai eszközök közül ez
volt elérhető, így ez az aprócska szeplő is,
meglehet, dicséri a rendezőt.)

Antonio és Bassanio döntő párbeszé-
débe, melynek eredményeként Antonio
végül egyfontnyi húsával áll jót a Bassa-
nio számára Shylocktól felvett kölcsö-
nért, Szőke István alaposan beleavatko-
zott. Remekül! Az eredeti szöveg szerint

Antonio így felel barátja kérésére: „Tu-
dod, hogy mindenem a tengeren van / Es
nincs pénzem, sem árum, amiből / Kész-
pénzt szerezzek. Menj hát és kutasd ki, /
Velencében mit ér a hitelem (. . .)" Szőke
színpadán a „nincs pénzem" szintagma
után nemcsak pont kövezkezik, de
Antonio el is fordul Bassaniótól, sőt ha-
tározott léptekkel elindul. Csak a kővé
dermedt Bassanio (Gergely Róbert „köly-
kös", ám mégis érett alakítása) látványá-
nak emléke állítja meg; s Szalma Tamás
Antoniója az önmagukat végveszélybe
sodró emberek pillanatnyi fölényének
múlékony mosolyával az ajkai körül for-
dul vissza, s mintegy „minden mindegy"
alapon küldi Bassaniót kölcsönért.

A kölcsönadó Shylock, Koltai Róbert
alakításának köszönhetően, már túl van
azon a határon - az éppen Antoniónak is
köszönhető összeroppanáson -, melyen a
kalmár most átlépni kényszerül. Koltai
Shylockjának múltja van. S ez a múlt
talán csak nagyságrendben, de nem irra-
cionalitásában különbözik Jób sorsától.
Ez az élete delén levő s erőtől duzzadó,

Szalma Tamás (Antonio), Oláh Zsuzsa (Portia) és Gergely Róbert (Bassanio) A velencei kalmár pécsi előadásában



mégis érzékeny kereskedőember sikerei-
ért gúnyt, megvetést, sőt arculköpést ka-
pott, ami az irracionalitás maga. Ráadásul
az őt megalázók egyébként is irracio-
nálisan viselkednek! Kamat nélkül köl-
csönöznek pénzt, s ezáltal milliós üzle-
tektől fosztják meg önmagukat, s őt, a
kalmárt is! (Útólag s történészként már
tudnunk lehet, hogy a kamatszedésnek a
modern és modernizálódó pénzviszonyok
logikájának ellentmondó tilalma a
keresztény hagyománynak olyannyira
szerves része, hogy még jó fél évszázad-
dal Shakespeare után, 1679-ben is, az
egyébként „bankárpápa" - lévén az Odes-
calchi család sarja - néven emlegetett XI.
Ince is elítéli azt a tévhitet, hogy ha cse-
kély mértékben is, de szabad kamatot
szedni. A színpadon azonban nem törté-
nelmi ismeretekké szelídült vélekedések,
hanem közelítőleg azonos helyzettel
küszködő életelvek és ezáltal személyek
állnak személyekkel szemben.) Ebben, a
helyzetben Koltai alakításából sugárzik,
hogy Shylock életének legnehezebb dön-
tését már régtől halogatja. El kell döntenie
ugyanis, hogy ő őrült-e vagy az egész
világ. Minden érv amellett szól, hogy az
egész világ, de ezt állítani az őrület ma-
ga... S épp ebben a végsőkig kiélezett
pillanatban érkezik az ajánlat: ő, a meg-
vetett adjon megvetett feltételei mellett
kölcsönt az őt megvetőnek! Az önnön iga-
zához egészen a tébolyig (az „egész világ
őrült" tébolyult állításig) ragaszkodó Shy-
lock egyszerre megnyerni látszik mindent!
Koltai Shylockja az ajánlattól egész egy-
szerűen önkívületbe kerül, mindent két-
szer mond, föl-alá rohangál, pörög-forog;
szaggatott beszédében összekeveredik fáj-
dalmas múlt és diadalmas jelen.

Antonióval való szembesülésének pil-
lanatai (I. felv. 3. szín) két kitűnő színész
igazi tűzijátéka. Koltai azon két állapot
között vibráltatja szünet nélkül a figurát,
melyet egyrészről bosszúnak, az eddigi
sértések kamatostul való visszafizetésé-
nek s az efölött érzett embertelen öröm
tombolásának, másrészről pedig - modern
szóval élve - az asszimiláció kísértésének
nevezhetünk. Vele szemben Szalma
Tamás egy olyan, az addigi fölényét
megsemmisítő szituációban önnön fölé-
nyét szinte minden mondattal újratermelni
akaró figurát hoz, aki ahhoz is elég okos és
érzékeny, hogy tudja, épp fölénye az, ami
megsemmisíti azt a helyzetet, melynek
fönntartásában épp ő érdekelt. A hozzá
egy tizedpillanatig tán barátsággal
közeledő Shylock érintésétől vissza-
borzad, s az addig vibráló, a szereplők

nézőpontját szüntelenül módosító beszél-
getés megfagy. Shylock csakugyan az őt
újra megalázó kalmár elpusztítására tör,
de erre a színpadi történések fényében
„minden oka megvan". Antonio (az oko-
san húzott szövegnek s a színész dikció-
jának köszönhetően) a nyereség biztos
tudatában kezd ez újabb, immáron élet-
veszélyes játékába: „(. . .) félni nincs miért
- / Két hónap, s minden hajóm hazatért."

Antonio hajói azonban késnek, a ha-
táridő lejár, s ráadásul az Antonióhoz tar-
tozó Lorenzo megszökteti Shylock lá-
nyát, aki gyakorlatilag kirabolja apját.
Pontos és érzékeny rendezői beállítás:
Jessica szinte reszketve merészkedik csak
ki házuk teraszára, s amikor végre elindul
Lorenzo felé, elébb még visszahúzódik, s a
ház falához lapul. Sírnivalóan szánalmas
ez a romantikus szöktetésbe öltöztetett s
ráadásul rablással elegyített kétségbeesett
asszimiláció. Kár, hogy az ezt a figurát a
tőle megszokott, sőt immár olajozott biz-
tonsággal hozó Füsti Molnár Éva nem tud
vagy nem akar váltani, s így feszültség
támad szöveg s alak között. (Egyszerűen
hihetetlen, hogy valóságos vagyont, nyolc-
van dukátot adott egy majomért.)

Shylock dukátjait és lányát siratva Kol-
tai egyszerre annak az életre-halálra szó-
ló játszmának a veszteseként áll előttünk,
melynek eredeti hőse a kalmár volt. Egy
megalázott, szinte mindenéből kifosztott
ember készül a játszma végső lezárására,
a tárgyalásra. Egyetlen ütőlapja maradt,
az egy font húst biztosító szerződés, de
ezt a lapot szilárdan tartja a kezében.
Koltai túl kínon, fájdalmon, megalázta-
táson, eszelős magabiztossággal jár fel s
alá. Emberfeletti, pontosabban az ember-
ség maga az, amit a színész ezekben a pilla-
natokban produkál. Érvekre, szóra, moz-
dulatra vakon és süketen járkál, és várja a
pillanatot, amikor értelmetlenségbe ful-
ladt, kifosztott élete igazolást és értelmet
nyer egy barbár és gyilkos mozdulat által,
mely belemetsz az őt barbár módon ki-
fosztó és életét értelmetlenségbe kergető
férfi testébe. Még győzelme biztos tuda-
tában, és elunva a dózse - az ő szempont-
jából - „tárgytalan" beszédét, a földre hup-
pan, és egy konyhakést vesz elő, melyet
cipője talpán élezni kezd. Annak jelzése
ez, hogy a játszma végéhez ért, a sok be-
széd pusztán az áldozat agóniáját
hosszabbítja meg. Rendező és egy
kivétele-
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sen nagy színész tökéletes találkozása az a
pillanat, amikor Koltai már a végső szóra
várva késével a legkedvezőbb metszés ívét
keresve Antonio mellén matat. Itt válik
egyértelművé és visszavonhatatlanná, hogy
nem bosszúról és nem is vérszomjról van
már szó, hanem két életelv életre-halálra
szóló küzdelmének a lezárásáról. Shylock
kése a bíró szavát s nem saját indulatát
követi: törés nélkül távolodik el a tiltáskor
a testtől, melyet megvágni készült.

A bíró ítéletétől, mely maradék vagyoná-
ból is kiforgatja őt, Koltai egyre görnyed-
tebb; végül már egészen a földbe lapul.
Ebből a helyzetből emeli fel úgy a fejét,
hogy ez a gesztus a talpra állás maga.
„Kérlek, engedjetek most hazamenni."
Láthatóan támadt még egy ötlete, az ön-
gyilkosság. Csak ez maradt számára,
hogy legalább önmaga teljesítse be saját
sorsát, és ne alázódjék bábbá. Kár, hogy
az előadás utolsó harmadára Szalma Ta-
más játéka kissé elszürkült, s ettől némi-
leg megbillen a dráma addigi finom

egyensúlya. A kora reneszánsz festmé-
nyek átszellemített mártírjainak színeivel
ruházza fel Antonióját, s így - koránt-sem
paradox módon! - éppen ez a szín hi-
ányzik végül. Az ő Antoniója ezekben a
pillanatokban nem mártír(jelölt), hanem
fanatikus, aki épp ezért meglehetősen
korlátolt módon nem érzékeli, és (ájulá-
sától eltekintve) nem is érzékelteti a
közelítő halál iszonyatát.

A meglepően egyenletes előadás szí-
nészi teljesítményei közül is kiemelkedik
Koltai Róbert játéka. Szembeötlő, hogy
nemhogy ordítozás, de szinte hangjának
felemelése nélkül válik játéka olyannyira
intenzívvé, hogy az még ebből az elő-
adásból is kisugárzik. Eszközeit figyelve
azt kell mondanunk, hogy elérkezett a
technikai tökéletességnek arra a fokára,
ahová a legnagyobbak közül is csak keve-
sen jutnak el: a technika már mintegy lát-
hatatlanná válik. Valójában Koltai játé-
kában különválik a test és a szó: a szín-
padi helyzet legkisebb változására, a part

ner gyakorlatilag minden szavára (elő-
ször) Koltai teste reagál. Ez az állandóan
mozgásban levő, minden tagját és tagjá-
nak minden izmát a kifejezés szolgála-
tába állító művész valóban azt az illúziót
képes kelteni, hogy közvetlenül a lélek
rezdüléseinek vagyunk tanúi és szemlé-
lői. Es Koltai még el is mélyíti ezt az illú-
ziót. A testhelyzet változása ugyanis sze-
rencsés esetben a szavak intonációját is
módosítja. S Koltai Shylock-alakítása ez
a bizonyos „szerencsés eset". Az állan-
dóan vibráló, helyzetét és tartását szinte
folyamatosan módosító test a megszóla-
lás, az intonáció elképesztő gazdagságát
eredményezi.

Ez az eredmény szervesen illeszkedik
az előadás ívébe. Végső soron itt Shylock
olyan alakká lesz, akiben a megaláztatá-
sok révén felizzó gyűlölet szétolvasztja a
szocializációnak a lélekre tapadt és azt
nemcsak elfedő, de gyakorta meg is fojtó
leplét. S a gyűlölet izzásától hevített lélek
nem egyszerűen ismeri és érti, de
használja a nyelvet. Arra, amire az való:
önnönmaga olyan kifejezésére, mely ki-
fejezés nem egyszerűen adott elemek fel-
használásával illeszkedik az adódó kon-
textusba, azaz az adott helyzethez, de épp
ezen elemek használójának gyarló és
esendő voltát kifejezve magán az alap-
helyzeten is módosít. Így, amikor Szőke
némileg zavarbaejtő módon, a tapsrend-
be dermedt színészek közé lassan kiván-
szorgó Koltait engedi földre borulni, ez
olyannyira erős pillanat, hogy itt csak
egyetlen idézet lehet helyénvaló: „Ecce
homo." S ez - önnön vélt felvilágosodá-
sába vakult korunkban, mely folyóiratok
lapjain immáron „előítéletek nélkül" „zsi-
dózik" - olyan gesztus, mely százszorta ér-
tékesebb, mint bármilyen más, művészileg
tán kevésbé „problematikus" megoldás.

A lelket azonban nemcsak a gyűlölet, a
szerelem is felizzítja; úgy, hogy a rárakó-
dott regulák és viselkedési minták szét-
olvadván, a test zavarodottan keresi a kö-
rülményei által rákényszerített szerep nyű-
geitől való szabadulás útvonalát. Megsej-
tett szabadsága addig elfojtott vágyai pré-
dájául vethetik. Ennek állomásait Szőke
szertartásként rendezi meg: a végig csu-
pasz, vakítóan fehér s hátrafelé szűkülő
színpad egész szélességében húzódó, két-
szer három lépcsővel tagolt térre lassú és
méltóságteljes léptekkel hozzák be a
három ládát tartalmazó „oltárt". Magától
értetődő természetességgel elevenedik
meg annak a kornak a komor fensége,
amelyben egy véletlen választás eredmé-
nyeként a vágyott nő keze vagy örök szü-

Ujlaky László (Dózse), Szalma Tamás (Antonio) és Oláh Zsuzsa (Portia) a pécsi előadásban
(Tér István felvételei)



zesség jut a választó osztályrészéül. Oláh
Zsuzsa Portia szerepében, miként a kezét
elnyerő Bassaniót alakító s a humorával
külön is feltűnő Gergely Róbert is, reme-
kül vált játékmódot. Aragónia hercegé-
nek (Matoricz József) választása alatt, a
többi szereplőhöz hasonlatosan erősen
stilizáló eszközökkel (bár talán valamivel
kevésbé harsányan) egy olyan jón és
rosszon már egyaránt és meglehetősen
korán túl lévő nőt alakít, akit éppen ezért
már sem különösebben jó, sem különö-
sebben rossz nem érhet. Bassanio válasz-
tása alatt - az addig takarékosan adagolt
színészi eszközök kontrasztjának is kö-
szönhetően - az izgalomtól az önkívület
határain is túljutott szerelmes (aggódó)
gyötrelmének hű tükre. Gergely Róbert
Bassaniójának szeme elől pedig a válasz-
tás súlya még az imádott nőt is elfedi.
Remekül tagolt szövege végsőkig izga-
tott, eszelős meditáció. Ezekben a pilla-
natokban (III. felvonás 2. szín) párosuk
méltó Koltai Róbert és Szalma Tamás
remek kettőséhez. Oláh könnytől masza-
tos arca és Gergelynek a tét fölfogott
nagyságától a győzelemnek sem azonnal
örülni tudó izgatott önkívülete hitelesíti
azt, ami Shakespeare szellemétől egyál-
talán nem idegen, s amit Szőke finom
érzékkel és finom eszközökkel - az ötödik
felvonás első színében - el is játszat
színészeivel: a rendkívüli helyzetek soka-
ságának szorításában fölhevült lelkek oly
fogékonnyá lesznek az addigi konvencio-
nális gesztusok és szavak helyén vibráló
személyesség varázsára, mint kiknek sze-
meit Puck cseppjei illették. Portia egyik
kezét Antonio s a másikat Bassanio csó-
kolja, s mind a csókok, mind pedig a fo-
gadtatás jóval túl van(nak) a hálán... S itt
következik az, ami egyszerre érthető és
helyénvaló is, de a megvalósítás mód-ja!
Az rendben van, hogy a végsőkig, az
egészen az átláthatóságig tiszta gondola-
tok (s Szőke darabértelmezését nyugodtan
minősíthetjük ilyennek!) a lehető
legtisztább formákhoz vonzódnak. Az is
rendben van, hogy ez - ha úgy tetszik, a
„végső" forma - a tánc. Az azonban már
nincs rendben, hogy az ötödik felvonás
első színében az egészen a szélsőséges
líraiság határáig eljutó (de azt helyesen át
nem lépő!) előadás végén egy olyasfajta
zene harsan föl, amit leginkább egy fan-
táziaszegény, ám azt mennydörgéssel el-
lensúlyozni akaró görög harcitáne-
imitáció és egy csűrdöngölő ötvözeteként
vélek felidézhetőnek. A színészek itt di-
cséretes gátlástalansággal és meglepően
pontos és szép mozdulatokkal járják el a

koreográfiát. Ez - némely jelenetek lírai-
ságához mérten meglepő, a főbb szerep-
lők esendő tanácstalanságához vetve pe-
dig hihetetlen és így hiteltelen - brutali-
tással kb. arról szól, hogy mindenki min-
denkivel.. .

Meglehet, Szőke rendezésének mélyén
egy ilyen - önmagában egyáltalán nem el-
ítélendő! - „vízió" (értelmezési alapelv)
munkált. Azonban a rivaldán ennél (sze-
rencsére) jóval „kevesebb", azaz sokkal-
sokkal árnyaltabb viszonylatrendszer jött
át. A táncolók végül tapsrendbe dermed-
nek; s közéjük botorkál a fentebb már
leírt módon Koltai Róbert még Shylock-
ként. A színészt dicséri, hogy ezekben a
„szétrendezett" pillanatokban is sikerül
összerántania az előadást.

A meglepően jó és egyenletes színészi
teljesítmények közül is a már kiemelt
négy (Koltai Róbert - Szalma Tamás,
Gergely Róbert és ,Oláh Zsuzsa) mellé
kívánkozik egy ötödik: Pálfai Péteré, aki
a Shylockot elhagyó szolgát, Lanzelo
Gobbót játssza. Rendezői segédlettel a
halvány szöveget nemcsak humorossá
növeszti (amikor vak apja az ő szakállát
dicséri, valójában a haját turkálja), de az
alakot félelmetes, Dosztojevszkij Szmer-
gyakovját idéző színekkel ruházza fel. Egy
a helyzetéhez torzult olyan lelket szólal-
tat meg, aki ismereteit a társadalmi emel-
kedés egyszerű váltópénzének használva,
vak és öntudatlan eszköze azoknak, akik
őt megvásárolják. Szánalmas, ám
korántsem ártalmatlan nyomorult: ha
„elvei vannak", a gonoszság maga. Pálfait
s a rendezőt dicséri, hogy ezek a színek
épp csak jelzésszerűen vannak jelen, s így
egyetlen pillanatra sem zavarják az álmok
és előítéletek éjszakájából zavartan
ébredők tragédiába hajló játékát.

Dicséret illeti a jelmezeket tervező
Fekete Máriát. Ruhái funkcionalitásuk
mellett, stílusbéli törés nélkül idézik egy-
szerre a reneszánszot és napjainkat. A
kevéske díszlet szerencsére. nem zavarja
ezt a remek előadást.

W. Shakespeare: A velencei kalmár (pécsi
Nemzeti Színház)
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A semmi ága

Az Egy őrült naplója
a Játékszínben

Gogol műve ez, ez a mostani bemutató a
Játékszínben. De hát nem napló, kétség-
telenül nem az, legalábbis a szó hagyomá-
nyos értelmében. Es az sem biztos, hogy
őrült, aki mondja. Lehet, hogy az illető
elmeállapotának szakszerű megítélésé-
ben szerepelne a skizofrénia - de vajon
mindenki őrült-e, aki skizofrén?

Magyarországon az Egy őrült naplója
olyannyira kapcsolódik egyetlen színész
hez, hogy - azonos is vele. Darvas Iván
játszotta először, pontosan húsz évvel
ezelőtt. Aztán hosszú-hosszú évadokon át
ment hatalmas sikerrel, több mint ötszáz
előadásban.

Húsz éve maga a szöveg is reveláció
volt. Francia „importból" került egyéb-
ként hozzánk: Coggio, a színész-rendező
- aki Sylvie Luneau-val drámává írta
Gogol novelláját - játszotta Párizsban.

A Horvai István rendezte produkció
húsz év távlatából is éles emlék - én még
általános iskolásként láttam először. Dar-
vas Iván játékát őrzi az idő; máig felbuk-
kan belőle egy-egy részlet, mozdulat, vil-
lanás, kellék. Darvas egy esernyővel; Dar-
vas teát főz; Darvas ír a kisasztalnál; Dar-
vas rajzol, határozott vonásokkal, energi-
kusan vet a papírra markáns portrékat,
benépesíti alanyaival a színpadot. Aztán
Darvas a kopaszmaszkban, darócruhában,
őrültként. Darvas összekuporodva, az
ágyon, az ágy alatt.. .

És most, húsz év múltán ismét az Egy
őrült naplója. Közben nemigen próbál-
koztak a művel hazai színpadon - egy
rövid ideig tartó vidéki kísérletet leszá-
mítva egyáltalán nem. Gyanúm szerint
senki nem vállalkozott volna arra, hogy
alakítása összeméressék Darvas zseniális
játékával, elsöprő, hosszasan érvényes
Popriscsin-megformálásával. A tartózko-
dásért persze nem hibáztatható senki; mi-
közben az is igaz, hogy a merésznek látszó
vállalkozásért önmagában szintén senkit
'nem illet dicséret.

Hiába a masszív látszat: az Egy őrült
naplója mégsem „foglalt" egyszer s min-
denkorra. Hogy mennyire nem, másfél
órában ott látható a Játékszín színpadán.

Taub János okos rendező. És sok egyéb
más is: tiszta gondolkodású, fokozottan
„színpadérzékeny", „színészérzé-


