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lyan rég nem járt nálunk angliai tár-
sulat, hogy már meg is feledkeztünk
róla: egy Royal Shakespeare Com-
panyre ott is csak egy Manchester
Royal Exchange esik, s ha az

arányok ennél netán kedvezőbbek
volnának, a mi kultúrcseréink bűvös
metabolizmusa óhatatlanul a
negatívumok felé billenti a mérleget. Meg
aztán az előzetes hírverés is ígéretes volt:
rövid, hároméves fennállása alatt a
Renaissance Theatre Company
kétségkívül a legnevesebb brit társulatok
közé küzdötte fel magát, vezetőjét, a
sokoldalú (reneszánsz típusú?) Kenneth
Branaghot pedig egyes kritikusok valóban
új Laurence Olivier-nek kiáltották ki.

A sajtókonferencia már némi gyanút
kelthetett. A fiatal és ifjonti hevületű Bra-
nagh kijelentette: nagy kihívás számukra,
hogy Peter Brookék, mint hallja, épp az ő
két műsordarabjukkal hagytak máig élő
hatást Budapesten, de előre megmondja:
ők más felfogásban játszanak. Az ő meg-
közelítési módjuk ( = approach) antiintel-
lektuális és anti-rendezőikoncepciós, és
az ő Learjük nem annak nyomán alakult ki,
hogy valamelyikük elolvasott egy könyvet
a harmincas évek Bécséről (finom utalás
Jan Kott Brookot ihlető Lear-tanulmányá-
ra). És ha őt, a rendezőt megkérdik, miről
szól az ő Learjük, hát nem tud válaszolni
rá. A darabban minden benne van, és
előadásról előadásra növekszenek di-
menziói ( = it's getting bigger and bigger).

Mindezt persze könnyelműség volt előre
megfogalmazni, mert az embernek
óhatatlanul az ekképp lesajnált Brook
mondása jut az eszébe: hagyd, hogy a
darab magáért beszéljen, s az egy hangot
se fog kiadni magából. No de talán csak az
ellentmondás ördöge szól az ambiciózus
fiatal művészből - különben is, általában
akkor vagyunk a művészek iránta leglojá-
lisabbak, ha nyilatkozataiknak fittyet
hányva csak munkáikra figyelünk.

Figyeltünk. És persze kiderült, hogy
Branagh igenis rendező, vagyis ha kon-
cepciója nem is, de rendezői ötletei van-
nak - csak éppen nem elég jó rendező.
Ami pedig Renaissance, azaz reneszánsz-
mivoltát illeti: társulatszervezőként
ügyesnek s főleg elszántnak tűnik, szí-
nészként - mint a Lear Edgarja s a Szent-

ivánéji álom Vackorja - középszerűnek. (Írói
kvalitásait ismeretek híján nem tudom
megítélni.)

Igazából az járt viszonylag jól, aki -
velem ellentétben - a Learrel kezdte, és a
Szentivánéjivel folytatta, mert az előbbi

Richard Briers (Lear) és Ethna Roddy (Cordelia)

lehangoló unalma után az utóbbi felüdü-
lésként hatott; az előbbi - a játékkultúrát
leszámítva -egy rossz magyar színház, az
utóbbi egy közepes magyar színház pro-
dukciójának illett volna be. Irigykedniva-
lónk mindenesetre nem volt, illetve konk-
rétan nem volt mire, mert úgy általában
lehetne irigyelni a többnyire középszerű
vagy rosszabb, és mindenesetre garantál-
tan egyéniségmentes színészek fegyel

-

mét, kitűnő kondícióját és koncentrációját -
érződik, hogy a felkészülés és a széria
alatt itt senki nem haknizik, s ez a mi
számunkra az igazi szentivánéji álom.

Valószínűleg nem a pénzhiány, hanem
a hét ország tizenhét nagyvárosát érintő
világkörüli turné követelményei szabták
meg, hogy a két darabot azonos díszlet-
ben játsszák. Ez a díszlet nem kevesebbet
ábrázol, mint a világegyetemet. Félkaré-
jos, fémes jellegű horizontfalon a Hold
(esetleg a Nap) és a csillagok; Jenny
Tiramani szellemes konstrukcióján a csil-
lagok puskagolyó vájta lyukaknak, a Nap-
Hold tátongó kráternek is érzékelhető.
(Sematikusan sematizáló jelmezei már
sokkal kevésbé dicsérhetők.) A félkaréj -
melyen középen, jobbról és balról három
ajtó szolgálja a színi közlekedést - kettős
kör alakú színpadot övez; a külső csak
gyűrű, a belső - a teljes kör - a játéktér,
amely teljesen üres; ez voltaképpen a
Föld. Ez a puritán univerzum semleges, de

alkalmas keret a Szentivánéji álom kozmikus
képsorához, a Learhez azonban már nem
tud hozzászólni. S persze a játék
szempontjából is megvannak a maga hát-
rányai, mivel semmi más nem hajtható
végre rajta, mint bejönni, álldigálni, adott
esetben megszólalni, s aztán kimenni. Ha
az együttes csupa izgalmas egyéniségű
színészből áll, megbirkózhatnak ezzel a
nehézséggel, de a Renaissance társulatát
egyszerűen megbénítja ez a színpad; a
tömegjelenetekben egyenesen kínos,
ahogy kifejezéstelen arccal ácsorognak
mindazok, akik épp nincsenek játékban.

Mindazonáltal a Szentivánéjivől kihá-
mozható bizonyos elképzelés, amely
ugyan újszerűnek nem mondható, de
mindig el lehet fogadni. Branagh az
athéni formák fehér, méltóságteljes vilá-
gát Oberon démoni, az ösztönélet sötét
erőit jelképező hatalmával állítja szembe.
Jó ötlet, hogy Titánia négy kísérője távol-
ról sem negédes tündér, hanem egy sza-
tír, egy faun, egy denevérszerű kobold, s
negyediknek az egyetlen tündér igencsak
öregecske, szárnyai bájtalanul fityegnek a
hátán. Az elgondolásnak használ, hogy
Oberont a társulat egyetlen szuggesztív
megjelenésű férfiszínésze, Simon Ro-
berts alakítja, helyenként frappáns váltá-
sokkal. (S ráadásul az alakja is hibátlan,
ami nem monható el direktoráról, aki
szegény Tamás tangája fölött igencsak
petyhüdt kappanhájat mutat.) Ő és a fa-
nyar tehetségű, expresszív Emma
Thompson (feleséget tehetségesen vá-
lasztott Branagh) mint Helena végül fel-
skiccelik Branagh gondolatát: a fiatalok
életével, boldogságvágyával egyaránt
labdázik a sima, elegáns konvenciórend-
szer (Athén) és a sötét, kiszámíthatatlan
belső ösztönök világa. Persze nem ártana,
ha ezt nemcsak a szcenika és a mondott
két színész, hanem a másik három fiatal,
továbbá Puck és Hippolyta-Titánia alakítói
is eljátszanák. S az, hogy Theseusként
Simon Robertsnek se jut eszébe semmi,
arra vall, hogy mindez közös rendezői-
színészi bűn.

Minta modern előadásokban általában,
központi szerep jut a népnek, azaz a mes-
terem bereknek, akik angyali tájékozatlan-
sággal és naivitással csetlenek-botlanak
földi és túlvilági hatalmasságok között, és
a körülöttük zajló dráma - szerencséjükre -
meg se legyinti őket. Itt még Zuboly sem
fogja fel, mi történt vele, és nyom nélkül
teszi magát túl rajta. Aminél. talán Bra-
nagh is többet akart volna mondani, ha a
két produkció sztárjául szerződtetett,
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Emma Thompson a Lear király Bolond-szere-
pében

amúgy Ayckbourn-darabok főszereplője-
ként a West Enden jó hírnevet szerzett
Richard Briers a handabandázó deklamá-
láson és ripacsérián kívül bármi mást
tudna produkálni.
A Lear királyt azonban mintha semmilyen
gondolat nem mozgatná. Időnként
felbukkan egy-egy rendezői ötlet, ezek
azonban csak elpukkannak, mint a petár-
dák. Mert ugyan mennyivel többet tudunk
meg Gonerilről, ha kiderül, hogy már
Oswalddal is megcsalta férjét; mennyivel
drámaibb Edgar bosszúja, ha a már ledö-
fött Edmundnak a szemét is kiszúrja,
ugyanannál a csillag-lyuknál, amelynél
Cornwall vakította meg apját (pedig ő
akkor ott se volt!); vagy mit árul el Learről
az, hogy kíséretének Gonerilhez való első
megérkezését fenyegető, drámai, menny-
dörgő zene festi alá? Legföljebb a darab
egy sokat emlegetett gyarlóságát, az el-
bóbiskoló Shakespeare kisebb mulasztá-
sát sikerül Branagh-nak kiküszöbölnie:
azt, hogy a Bolond egyszer csak eltűnik

Lear mellől és a cselekményből. Itt, mikor
Gloster menedékbe hívja Leart és kísérőit,
a Bolond - Shakespeare utasításával el--
lentében - nem „exit", hanem a színpa-
don maradva most adja elő a maga, ere-
detileg négy jelenettel korábbi monológ-
ját, a merlini jóslatot az Albionra váró
káoszról, majd embriópózban összekupo-
rodik - mintha beleolvadna a földbe, s
eltűnhetne az utált világból. Ekkor követ-
kezik a szünet, s mi a világot elsirató,
belőle kivonuló Bolond képét visszük ma-
gunkkal. Emma Thompson játssza, egy
Bosch megfestette Rigoletto maszkjában,
görnyedten, púposan, sántán, béna fél-
karral, s annál is tragikusabban, mert e
groteszk testen nem öregember, hanem
egy rémült gyerek arca ül.

Sokat beszéltem a jelenetről, de nem
vettem el a helyet más elől, mert az
előadásról amúgy nem lehet mit monda-
ni. Meglehet, hogy Branagh valóban „a
darabot és csakis a darabot" akarta
megszólaltatni, de ez esetben beteljese-
dett rajta a brooki átok: a darab néma
maradt, és ezen a némaságon még jó
színészi magánszámok sem törnek át,
mert Emma Thompson Bolondját leszá

mítva ilyenek nincsnek; a skála másik
végpontján a legkongóbb némaság talán a
Kent gyönyörű, horatiói szerepét teljes
érzéketlenséggel, faarccal ledaráló Jimmy
Yuillé.

Mint egy Megelevenedett Lamb-féle
mese: eldeklamálják nekünk Lear
történetét, hangsúlyok nélkül, gondolatok
nélkül, csakis az egyes alakok
főszólamára, az egyes szövegrészek
főmotívumára koncentrálva, tökéletesen
mellőzve az árnya-latokat, a váltásokat, a
finom ellentmondásokat. Még az érdekes
Simon Roberts sem derít fényt Edmund
gazemberségé-nek rugóira,
(képeskönyvgazember ő is, ahogy
képeskönyvboszorka a két gonosz leány,
képeskönyv-Hamupipőke Cordelia, s az
al-Mikulás Gloster mellett képeskönyv-
Mikulá Lear is, aki monotonul harsogja-
mennydörgi-jajongja végig az elő-adást
(bámulatos kondícióra vall, hogy végig
győzi hanggal). Richard Briers-nek
nincsenek felismerései, homloka mögött
nem kergetőznek gondolatok. Egy apró
példa: amikor az I. felvonás 4. jeleneté-
ben, a Bolond mélabújának indokául a
Lovag Cordelia elutazására hivatkozik, s
Lear erre így szól: „Ne többet erről; ma-
gam is észrevettem..." - nyoma sincs,
hogy Lear itt már kezd igazat adni Corde-
liának, de büszkeségében s lelkifurdalásá-
ban elhessegeti magától legifjabb leánya
képét. Nem, Lear modulálatlanul menny-
dörög rá ezúttal a Lovagra, s aztán
mennydörög tovább, mindvégig. Kevés
színészünk van sajnos a leari korban, de
közülük, merem állítani, egy sincs, aki ezt
a szerepet még egy ilyen rendezésben is
ne oldaná meg jobban.

így aztán az előadás mérhetetlenül
unalmas. Hiszen a mesét ismerjük mind,
mégis minden Shakespeare-előadás ki-
apadhatatlan feszültségforrása, miképpen
oldja majd meg rendező és színész a
következő jelenetet. Itt senki semmit nem
tartalékol, senkinek nincs titka; az első
jelenetben már vége az előadásnak.

Állítólag pechünk van: aki mást is látott
már e társulattól, például nagy sikerű V.
Henrik-elgadásukat és -filmjüket, azt
mondja, három évük alatt még nem pro-
dukáltak ennél rosszabb két előadást. Bíz-
zunk benne, hogy előbb-utóbb csak meg-
fordulnak a kulturális kapcsolatok kockái
is, és ha még ennél is rosszabbat hozná-
nak össsze, azt nem nekünk hozzák el.

Persze az is lehet, hogy megütjük a
főnyereményt, és legközelebb akkor látjuk
viszont Renaissance-ékat, ha igazi jó
angol formában lesznek.


