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A fáradt és filozofikus hangvételű előadásban
szinte önálló életet él három színes és mozgal-
masan gazdag, valódi Shakespeare-alak: Garas
Dezsőé, Törőcsik Marié és Iglódi Istváné.
Törőcsik Máriaként és félmaszkba bújtatva,
Fábián szolgaként könnyű léptekkel, virgoncan
szalad-gál, kópés, üde humora színt és
elevenséget visz a játékba. Garas félnótás Sir
Tobyja kapatosan is józanabb, minta magukat
szüntelenül önfegyelmező álszentek. Elázottan
rogyadozik, és szabad utat enged testi
működéseinek; hitelesen hozza a részegen is
eszénél levő bölcs clown figuráját. Iglódi kerekre
nyílt szemmel, bávatag tekintettel követi társa
instrukcióit, csetlik-botlik, miközben alig veszi
észre, hogy szüntelenül át-verik, s a bolondját
járatják vele. Három leleményes és
mélységesen emberi színészi alakformálás -
igaz, jórészt az előadás egészétől elváló
betétekben. Pillanatokra önállósuló örömszín-
ház, amelyen átsugárzik a játékosok erőteljes

Ígéretesen kezdődik az előadás Szegeden.
A nyitott színpadon érdekes kép sejlik
fel: a játékteret éles szögben a színpad
mélyén találkozó két fal határolja, efalakra
csodálatos vegetációjú természet, fák, bokrok
dús szövevénye van festve. Az egész színpadot
- mint egy leleplezésre váró kiállítási tárgyat -
fehér lepel borítja, s csak alóla bukkan-nak elő a
természeti képek. Megszólal Kamondy Ágnes
sejtelmesen szép zenéje, a lepel alól, a színpadi
süllyesztőből kibújik Puck, s egy későbbi
jelenetből a Tündérrel folytatott párbeszédé-nek
szövegét mondva lehúzza, leráncigálja a
díszletről a fehér takarót. A maga teljes szépsé-
gében varázsolódik elő Árvay György különös
hatású látványkompozíciója. Aztán megmozdul-
nak a falak: mintha fiókok sokasága volna ben-
nük, hol itt, hol ott tolódik be egy szelet a színpad
közepe felé - ezáltal tagolódik, szűkül a tér -,
ablakok, ajtók nyílnak, csapódnak ki, reluxa re-
dőnyöket húznak le-föl - így teremtődnek meg a
darab különböző helyszínei. (A díszlet kivitelezési
pontatlanságai és mozgatásának nehézkessége
a színházi ipar csődjének beszédes bizo-
nyítékai.)

A naturalista hatású festőiség és annak állan-
dó megtagadása, a síkszerűség és a térbeliség

egyénisége. Kis túlzással azt is mondhatnánk:
értük volt érdemes létrehozni ezt a felemásra si-
került bemutatót. Persze a sziporkázóan szelle-
mes epizódok sem feledtethetik a produkció
koncepcionális bizonytalanságát. Mint ahogy a
rendezői következetlenségek sem homályosít-
hatják el e figurák gazdagságát, sugárzó erejét.
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egysége és kettőssége stílusteremtő erő. Ebben
a térben az egész előadásnak s benne a színészi
játéknak is követnie kellene a természetesség és

a strukturáltság egymásba játszását, mindazt,
amit a díszlet sugall. Árvay munkája a Shakes-
peare-mű leglényegének vizuális kivetülése. S
ami létrejött a látványban, megszületett a zené-
ben is.

Aztán belépnek a színészek, s összetörik a
varázslat. Mindenekelőtt azért, mert Papp János
jelmezei egészen más stílust és gondolkodás-
módot sugallnak, minta díszlettervezőé és a ze-
neszerzőé. Extravagánskodó ruhakölteményeket
rak a tervező a színészekre: Titániát színes
papagálytollakkal ékesíti, Oberont indián öltö-
zetbe bújtatja, az athénieket merev körgallér
nyakkalodájába kényszeríti, Zubolyt mint Pyra-
must ormótlan bakancsba, hosszúszárú, csíkos
alsógatyája fölé biggyesztett tüllszoknyácskába
és durva anyagból készült ingbe öltözteti - ahány
szereplő, annyiféle stílus; s ha a darab során
valaki több ruhát is visel, jelmezei egymástól, a
helyzetektől, a szerepek és színészek karakte-
rétől független ötletek alapján készültek. Mintha
a rendező, Árkosi Árpád nem ugyanannak a
stábnak volna a tagja, minta munkatársai. A va-
lóság és az álom, a képzelet és a realitás határai-
nak elmosása, átjárhatóvá tétele, az a lebegte-
tés, ami a díszletben és a zenében megjelenik,
egy csapásra szertefoszlik, hatástalan lesz a
jelmezek láttán.

Ebben a megzavarodott színpadi világban az-
tán egyre nehezebb eligazodni. Az első jelenet-
ben Theseus és Hippolyta úgy hempergésznek a
földön, mint vad szerelmesek, holott a szövegből
nem éppen ez derül ki róluk. A betoppanó Egéus
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és a fiatalok nem hozzák zavarba Theseust, ru-
háját leporolva kezd a kihallgatáshoz, mintha mi
sem történt volna, mintha az ilyen jelenetek min-
dennaposak lennének az udvarban. A vádasko-
dásnak, az ítéletnek nincs súlya, mert nincs meg-
teremtve a helyzet, s ezáltal hiányzik annak tétje
is. Bal oldali fiók be, jobb oldali ki, új helyszínen
vagyunk, de itt éppen úgy nincs megteremtve a
szituáció, mint az első jelenetben, s ez az egész
produkcióra jellemző. Az előadás koreográfiai
szinten lebonyolódik, de nem derül ki az alkotói
szándék. Nem derül ki a dráma különböző szint-
jeinek, cselekményszálainak egymáshoz való
viszonya, rétegzettsége, hiányzik ezek stiláris
megkülönböztetése. A mesteremberek jelenetei
ugyanolyan sótlanok, mint a szerelmesekéi
avagy az Oberon és Titania, vagy a Theseus és
Hippolyta közöttiek. Nincs titka az előadásnak,
holott a díszletnek és a zenének lenne. Nincs hu-
mora, de hiányzik belőle a pusztító-megtisztító
erotika is éppen úgy, minta poézis. (A szexuális
tornagyakorlatok nem tekinthetők az erotika
megnyilvánulásainak.)

Olyan Szentivánéji álom-előadást még nem
láttam, amelyben a mesteremberek jelenetein
ne lehetett volna nevetni. Itt nem lehet. Már az
első jelenet is képtelen térbeli helyzetbe kerül: a
fa-lakon, egymástól jó nagy távolságra lévő, le-
csapható ülőkékre telepednek a szereplők, és
helyükről szinte el sem mozdulva felmondják
szövegüket. A statikusság megöli a szituációt,
szituáció híján nem születhet meg a jelenet hu-
mora, s a szereplőkről sem derül ki, miféle figu-
rák. Jellemükre, jellegükre csupán a ruházatuk
utalna, de annak alapján csak arra lehet követ-
keztetni, hogy tökkelütött flótások.

Elképzelhető lenne az az értelmezés, hogy a
világ úgy rossz, ahogy van, még álmaink is rém-
álmok, a Szent Iván-éji álom pedig e rémálmok sű-
rített kifejeződése, s ebben nincs helyük az olyan
felelőtlen bohóságoknak, amilyennek a mester-
emberek jeleneteit szokták játszani. Ha ezt a
megközelítést feltételezném, akkor is baj van,
mert a rémálomban is csak kontrasztosan feje-
ződik ki igazán a rút, a borzalom, az
elviselhetetlenség, azaz valaminek a rémségét
csak valami derűshöz képest lehet ábrázolni.
Például a mesteremberek viszonylagos
tisztaságához, naivságához, igyekvéséhez
képest. S megint oda lyukadtunk ki, hogy nem
teremtődtek meg a dráma dramaturgiailag
pontosan meghatározott rétegeinek színpadi
megfelelői.

A darab egyik kulcskérdése a szerelmesek
jeleneteinek értelmezése, az, hogy miként jelenik
meg a fiatalok identitásvesztésének és -keresé-
sének problémája. Ebből a szempontból kiemel-
kedő jelentőségű a veszekedés, illetve a felébre-
dés jelenete. A veszekedést Csetneki Gábor
mozgástervező részvételével egészen újszerű
módon oldották meg: a négy fiatal egymásba ga-

Karczag Ferenc (Oberon) és Zborovszky And-
rea (Puck)

balyodva, egymásra fonódva, mint egy izgő-
mozgó élő tömb tolódik ide-oda. Láthatólag
mindegyikük ki akarna szabadulni ebből a gomo-
lyagból, ehelyett egyre jobban egymáshoz pré-
selődnek. Az ötlet akár jó is lehetne, ha a kivitele-
zés nem volna oly ügyetlen, oly suta. Aztán jön az
összeveszejtés, a kergetőzés, amelyet, ugye,

Pucknak kellene levezényelnie. De ahelyett,
hogy valóban irányítaná, elbódítaná, elvarázsol-
ná az egymást üldöző Lysandert és Demetriust,
Puck csak asszisztál a két színész téblábolásá-
hoz. A dramaturg, Bérczes László kemény kéz-
zel húzta meg a szöveget, helyezett át mondato-
kat, s ezt többnyire jól, a helyzetek megértetését
szolgálva tette. Ebben a jelenetben azonban oly
kevés szöveg jutott a fiatalembereknek, hogy a
szituáció csak gazdagon kibontott játékkal lehet-
ne teljes. Ám épp ez a játék hiányzott, emiatt az
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mesteremberek (Koncz Zsuzsa felvételei)

pizód vérszegénnyé, üressé vált. Nem kevésbé
idolgozatlan a fiatalok felébredése; mintha meg
em érintette volna őket mindaz, amit álmukban (?),
alóságosan (?), vágyaikban (?), zsigereik-ben
?) átéltek.

Egy olyan előadásban, amelyben ennyire
isztázatlan és labilis minden, méltánytalan és
gazságtalan lenne az alakításokról szólni. Nem
lsősorban a színészeken múlott, hogy ez a
zentivánéji álom az elszalasztott lehetőségek
lőadása lett. Nyilván az sem tett jót a
rodukció-

em kétséges, hogy a darab 1993-as be-
utatása telitalálat. Olyan időket élünk, amikor

világ egyik legnagyobb atomarzenáljával
endelkező országában évente lezajlik egy
uccs, déli határainkon ezreket hajtanak
oncentrációs táborokba, amikor hajdani „jó
zomszédok" és harcostársak ugranak egymás
orkának egyre fenyegetőbb szitkok kíséretében.

hidegháború és a cirógató diktatúrák fojtott
sendjét az örömújjongások hangjai

nak, hogy társulati-színházi bizonytalanságok
közepette jött létre. De ez csupán magyarázat le-
het, mentség nem.

Megjegyzés: nem véletlenül hiányzik a kritika vé-
géről az előadás létrehozóinak listája, ugyanis a
Szegedi Nemzeti Színház nem hogy műsorfüze-
tet, de még egy árva szórólapot sem bocsát né-
zői rendelkezésére. S bár a résztvevők túlnyomó
többségét természetesen ismerem, arra nem
vállalkozom, hogy fejből avagy a színház
bejárata mellett kifüggesztett tábláról
lekörmölve készítsek egy esetleg pontatlan
adatsort.

után csatakiáltások zaja veri fel. Buckingham a
harmadik felvonásban így számol be arról, ho-
gyan fogadták a polgárok Richárd esetleges
megkoronázására utaló kijelentését: „Egy szót
se szóltak, Isten úgy segéljen, / Hanem mint élő
kövek, tompa szobrok, / Halotthalványan csak
egymásra néztek." Ez négyszáz év alatt mit se
változott, csak Buckinghamet helyettesíti egy
hírműsor vagy egy újság.

Valami elszabadult, egy láthatatlan, cinikus

démon, az arcunkon érezzük a leheletét, a bő-
rünkön érezzük a közelségét, rágalmakat és har-
ci jelszavakat suttog a fülünkbe. Az alaktalan,
anyagtalan, pusztító korszellem ő. Zsákutcába
jutott életek alkotják a törzsét, bosszúszomjból
van a feje, birtoklási vágyból és butaságból van-
nak a végtagjai. Az emberiség ősi módszere,
hogy tárgyiasítja azokat a jelenségeket, amelye-
ket gyűlöl, és amelyektől fél, és így győzi le, ezt
pusztítja el. Ilyen például a terméketlen, kegyet-
len tél jelképeként tavasszal máglyára vetett
szalmabábu. Richárd lehetne a mi szalmabá-
bunk, amit egy közös rítus, egy színházi este ke-
retében máglyára vetünk. De Richmond szkepti-
kus zárszavaival szusszanásnyi időt sem hagy a
megkönnyebbülésre, máris jelzi: ez egy végte-
len történet, az ártó hatalmak elpusztíthatatla-
nok.

Megkönnyebbülésünk azért sem lehet tökéle-
tes, mivel a győri előadásban Richárd nem egy
gigantikusságában szimbolikussá emelt ördögi
figura, hanem egyénített jellemrajzzal felvázolt
talányos átlagember. Szemünk előtt járja végig
azt az utat, amelynek során rájöhetnénk, mi mo-
tiválhat és mi tehet képessé valakit ennyi bűn el-
követésére. De mivel nem pillanthatunk be a kül-
világ felé tartott maszkja mögé, az előadás kis hí-
ján szájbarágós példázat marad a történelem
végzetszerűségéről és az emberi aljasságról.

Richárd szerepét általában törékeny fizikumú
színészre szokták bízni (a két háború között pél-
dául Törzs Jenőre, később Major Tamásra, leg-
utóbb Kern Andrásra), aki görnyedt, bicegő já-
rással, esetleg egy hátra szerelhető műpúppal
könnyen meg tud felelni a darabnyitó monológ-
ban oly részletesen lefestett visszataszító kép-
nek. A Győri Nemzeti Színházban mégis olyan
színészre osztották a szerepet, aki vonzó szín-
padi megjelenésével, robusztus egyéniségével
akár egy hősszerelmes eljátszására is hivatott
lenne. Gáti Oszkárt ráadásul nem próbálták el-
maszkírozni, Csík György durva anyagú, matt
ruhái nem bontották meg a test arányait, és maga
a színész is csak enyhe bicegéssel, kissé
felhúzott vállal jelezte Richárd testi
tökéletlenségét. Mind-ez arra utalt, hogy nem a
vidéki színházak szokásos szereposztási
nehézségeiről, hanem koncepcióról van szó. Ez
a gaztettek kézenfekvőnek tűnő lélektani indítékát
megkérdőjelezi, és az összeesküvést nem a
megcsúfolt gnóm bosszúja-ként, hanem a
hatalom közelébe került ember szinte
törvényszerű reakciójaként tünteti fel.

Gáti nem formái gonosz törpét, nincsenek gri-
maszai, nem vihog, hanem rezzenéstelen arc-
cal, csevegve építi a trónhoz vezető lépcsőt,
melynek minden grádicsa egy-egy hulla. Termé-
szetellenes, alantas ösztönei nincsenek az arcá-
ra írva, romlottsága nem kézzelfogható, testével
nem hordozza eleven transzparensként mérhe-
tetlen ocsmányságát. A rendező talán úgy érez-
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