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ugyanarról a drámai valóságról volna szó, mint
Shakespeare-nél,, hanem mert a nézőpont a drá-
mán belülre került, s ezzel megszűnt a rálátás le-
hetősége. „Olyan, mintha néző volnék" - fész-
kelődik a lelátók egyikére elégedett mosollyal
Tóth József Rosencrantza, ám ez a perspektíva
most nem nyújtja a nézőnek azt a kettősséget,
amit egykor a Hamletet szemlélőnek; azazhogy
részese is lenne á játéknak meg nem is. Hiszen
ott az udvartartás részét képező statisztaként,
de mégis kívülállva azért átláthatta azt, amit a
szereplők nem: a helyzetüket és viszonyaikat s
az ezekben tükröződő valóságot, világképet,
amely nem azonos az ő primér valóságukkal.
Rosencrantz és Guildenstern, a be nem avatott

a nem kénytelen az egyéb elfoglaltságot
választó címszereplő miatta Hamletet le-
venni műsoráról a Katona József Színház,
akár tematikus bérletet hirdethetett volna
három előadására, oly szorosan függ

össze (a bemutatók sorrendjében) a dán királyfi
története, a Ma este improvizálunk és a Rosen-
crantz és Guildenstern halott -- mint világ- és
művészetszemléleti problémafelvetés. Tom
Stoppard Shakespeare-fonákja és az alapmű
között az összefüggés nyilvánvaló, s a gazdasá-
gossági szempontokon túl is sokatmondó az öt-
let, amellyel az előbbit rendező Máté Gábor (az
utóbbi Claudiusa) formailag is hangsúlyozza ezt,
amikor Khell Csörsz Hamlet-terébe helyezi a da-
rabot, és számos más ponton is idézi Zsámbéki
Gábor rendezését, utalva a történet azonossá-
gára s megteremtve az önreflexió konkrétságát.
Ám, hogy mi a látszat, mi a való és mindennek
felismerésében mennyi a művészet, a színház
szerepe - e kérdéskör színi tárgyalásához mar-
káns hozzászólás Ascher Tamás Pirandello
rendezése is (amelyben Máté Gábor története-
sen a rendezőt alakítja). Amolyan művészetfilo-
zófiai, színházelméleti szemeszter kerekedhetett
volna mindebből, meghalási mesterkurzussal
Haumann (Ma este improvizálunk) és Végvári
(Rosencrantz...) professzor urak előadásában,
gyakorlati foglalkozásként, demonstrációs
jelleggel pedig Halász Péter színházával kiegé-
szítve. Mert valamilyen módon mindegyik pro-
dukció egyben önmeghatározási kísérlet is (volt):
a színház helyének értelmezése a világban, s a
világ értelmezésének lehetősége a szín-házban.

Utóbbi némileg aggályos, már ha a világ, adott
esetben a Dániának nevezett börtön Rosencrantz
és Guildenstern, két jelentéktelennek mondható
mellékalak szemszögéből láttatik, mi-ként
Stoppard Hamlet-parafrázisában. Nem mintha
objektíve, a történések szintjén nem
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kisemberek, a belül kívülálló átlagpolgárok, a ha-
talmat - ha nem is fenntartások nélkül, de -
szolgáló alattvalók látószögéből semmi sem át-
látható, minden zavaros és viszonylagos. Meg-
fejthetetlenek a szereplők közötti viszonyok,
amiért is a két szolga szemszögébe helyezett

nézőnek is szakítania kell azzal a fensőbbséges
helyzettel, amely a katarzis határát súrolva
meg-ajándékozta a világértés élményével (és
persze kínjával). Itt legfeljebb azt hiheti balga
önteltséggel, hogy Rosencrantz és Guildenstern
helyzetét felülről pontosan látja; mígnem rá kell
jönnie, hogy róluk is csak annyival tud többet
önmaguk-nál, amennyit Shakespeare - és a
Hamlet rendezője - tudni engedett. Stoppard
jóvoltából pusztán Ros és Guil világhoz való
viszonya átél-

A Színész: Végvári Tamás

hető, ami megegyezni látszik a világba vetettek,
a mindenkori közemberek valósághoz való vi-
szonyával. A világ mint olyan tehát nem, csak e
viszony tükörképe jelenhet meg a színpadon,
tagadva a valóság megismerhetőségét. Rosen-
crantz és Guildenstern szemével nézve jószeré-
vel ismeretlen vagy alig ismert arcok villannak fel
és tűnnek el fontoskodva, a maguk történetét él-
ve az udvarban (Claudiusként Téri Tibor, a szín-
ház ügyvezető igazgatója, Poloniusként Bikácsy
Gergely filmesztéta, Hamletként az eddig sze-
mélyesen inkább táncosként megmutatkozott
Szabó Győző, Opheliaként a főiskolát idén vég-
zett Huszárik Kata, Gertrudként Borbély Vali s
angol követként és tolmácsaként Takács Ferenc
egyetemi tanár, illetve Máté Lajos rendező),
akiknek személyisége a két udvaronc számára
kiismerhetetlen, s a néző számára sem fontos -
nem úgy alakítóik elismerésre méltó teljesítmé-
nye -, hiszen az ő drámáik valahol a színfalak
mögött zajlanak. A publikum most a két fősze-
replővé lett antihős egyéniségére, történetére kí-
váncsi, Tóth József Rosencrantzára és Bán
János Guildenstern, akiknek tehetetlen, a hi-
peraktivitás látszatát keltő bizonytalan toporgá-
sa a világban - mintha csak Estragon és Vladi-
mir drámatörténeti ikerpárosa lennének - Garas
és Darvas Godot-jára hajaz. Nem stilárisan,
inkább lényegileg, amennyiben Máté Gábor ren-
dezésében is sokkal erősebb az előadás önref-
lexiós humora, minta világ könnyen kiismerhető
kiismerhetetlensége okozta szorongás felidézé-
se. (A Művész Színház Godot-ja ugyancsak in-
kább szólt hatásosan a színház világáról, mint a
világnak nevezett színjátékról.) A világszemléleti
elbizonytalanodás érzékeltetésének rovására
hangsúlyos az alulnézet komikumának bizo-
nyossága - egyébként igazán élvezetes hely-
zeteket teremtve. Mondhatni, kedélyesen, feszült-
ségmentesen szembesít az előadás minden dol-
gok viszonylagosságával, a „lenni vagy nem
len-ni" kérdésével - mindazzal, ami a
Hamletben megkerülhetetlen létfilozófiai
felvetés -, csak éppen nem a cselekmény
révén, hanem annak hézagos
információforgácsaira reflektálva, ahogyan az
intellektuálisan egyébként korántsem
lebecsülendő hőseink nézőpontjából egyáltalán
elvégezhető. Még a kicsit nehézkesebb észjárá-
sú Rosencrantz is (ebben némileg az
Emigránsok XX-ével rokon, míg Guildenstern
meg mintha az értelmiségi AA-ra hasonlítana)
átlátja időn-ként a helyzetüket, legalábbis azt,
hogy helyzetük alulinformáltság okán
átláthatatlan. Még benne is megfogalmazódik a
történetegész (a világegész) értésének igénye,
a megismerés súlyától azonban visszarettenni
látszik, amikor a színészek tartotta tükörben (az
egérfogó-jelenet
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őpróbáján) egyszer csak ott lenne a kínálkozó
ehetőség. Nem úgy a rendező, Máté Gábor, aki
a már a világnak csak tükörcserepeket mutat-
at - ámbár a világ elviselhetőségének mérté-
éből azért Ros és Guil reflexiói által több is
rzékeltethető volna -, színésztársaival, Végvári
amással, Szacsvay Lászlóval, Takátsy Péter-

el, Tímár Andorral, Debreczeny Csabával
gyütt legalább maga is belenéz egy ilyen cse-
épbe, amolyan filozofikus beavató színházi jel-
eggel, nem kis élvezetet szerezve a publikum-
ak. S ez a mindig hálás „színház a színházban"
elyzet most különös súlyt kap a viszonyulási
ontként immár nem létező Hamlet megszűnése
ltal, amely előadás nem pusztán a kronológiai
lsőség okán s a Stoppard-mű alapjaként szol-
álhatott viszonyulási pontként, hanem mint a

assan világosodik ki a szín. Először a szín-
pad bal térfelén üldögélő kedves kis
oroszlán válik kivehetővé, majd egy ba-
lusztrádos kőkorlát messzeségbe vesző
perspektívája; a korlát első eleme „igazi",

lasztikus, a többi festett kép. A díszletelemre
őlve szárnyas férfi áll, nekünk háttal. Ismerős a
ompozíció: a szürrealista festészet egyik meg-
atározó alakjának, René Magritte-nak a Hon-

ágy című festménye mint parafrázis elevenedik
eg. Végül felfedezhetők az oldaltakarásokon

évő képek is, amelyek szintén Magritte-motívu-
okat idéznek. Elhal Melis László csúfondáros

angulatú zenéje, a férfi felénk fordul: Durandar-
e, a varázsló. Borostás, öltönyös figura, akiben
gy csöpp varázserő sem fedezhető fel, inkább
sörtölődő, elégedetlen ember, aki a viszonyo-
at, az emberi nem hibáit ostorozza, s egy külö-
ös történetet ígér. Szónoklatát a kis oroszlán
lénk gesztusokkal kíséri, hol helyesli Durandarte
egállapításait, hol rosszallását fejezi ki miattuk.
Radnóti Miklós Színház Gozzi-előadásában a

özönséget megszólító, darabkezdő monológ
gy szituációba kerül és groteszk dialógussá válik.

Az ígért történet újabb képző- és színházmű-
észeti utalásokkal indul. Mintha egy Botticelli-
pigon Primavera-képe elevenedne meg: há-
om, lenge-lebbenő ruhájú lány összefogódz-
odva táncol. Öltönyös, keménykalapos férfiak

klasszikus tükörmetaforával és az azt demonst-
ráló egérfogó-jelenettel megfogalmazott művé-
szetfilozófiai alapkérdésre önnön minőségével,
koherens világképével adott válasz. Jó, hogy
legalább így, az utalás szintjén, a fonák felidéz-
hető színeként tovább élhet.

Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott
(Kamra)
Fordította Vas István. Díszlet: Khell Csörsz m. v. Jel-
mez: Szakács Györgyi m. v. Zene: Sáry László. Moz-
gás: Stohl András. Rendezte: Máté Gábor.
Szereplők: Tóth József, Bán János, Végvári Tamás,
Takátsy Péter, Szacsvay László, Debreczeny Csa-
ba, Reinhardt István m. v., Tímár Andor, Szabó Győ-
ző, Huszárik Kata, Téri Tibor, Borbély Vali m. v., Bi-
kácsy Gergely m. v., Takács Ferenc m. v., Máté Lajos
m. v.

tűnnek fel, és megkezdődik A szarvaskirály bo-
nyodalmának exponálása, amely Gozzinál
csupán egy lazzo vázlata. Itt a jelenet stilizált: a
férfiak szögletes mozdulatokkal, nem termé-
szetes beszédmodorban vallják meg félelmeiket
és vágyaikat, okosítják ki a hozzájuk tartozó
leányzókat. A férfiak viselkedésében a
commedia dell'arte és az expresszionizmus
stílusjegyei keverednek, amelyek élesen
különböznek a nők álomszerű légiességből és
kiismerhetetlenségből elegyített játékmódjától. A
képi világ egyre szürreálisabb: a táncoló lányok
és a keménykalapos urak Magritte A befejezett
csokor című képéről léptek le, a drámában
kulcsszerepet játszó hazugságjelzőkészülék
önálló életet élő Magritte-képnek tűnik, a
második részben feltűnő urak tömege A szüret
hónapját idézi, illetve a király karosszéke olyan,
mintha egy kalapos személy öle lenne, melle
helyén madarakkal benépesített kalickával.
(Lásd Magritte: Terapeuta)

Nyilvánvaló, hogy Deák Krisztina A
szarvaskirályban egy stíljáték lehetőségét látta
meg, s elő-adásában ezt igyekezett
megvalósítani. De ez az előadásnak csak az
egyik rétege. A másika dráma tulajdonképpeni
alapproblémájának kibontása, amely az emberi
én megkettőződésének variációira épül.

Gozzi tragikomikus meséiben farce-ok és fan-
tasztikus történetek keverednek, s a drámai ese

ményeket meghatározó titkok felfedésének vég-
zetes következményei lesznek. A szarvaskirály-
ban ez a titok: varázsige segítségével az ember
képes lehet egy halott testébe bújni, s annak ké-
pében tovább élni. A titkot Deramo király - aki
azt a lányt választja feleségül, akit minisztere,
Dadri is szeret -- éppen vetélytársának árulja el,
aki él is a lehetőséggel, és megöli a királyt, hogy
maga lépjen fel uralkodója képében a közéletben
is meg Deramo hitvesénél, szerelménél, Angelá-
nál is. A személyiségcsere eredménye: egyéni
tragédiák, újabb gyilkosságok, kegyetlenkedé-
sek.

A darab mai színre vivőinek mérlegelniük kell,
hogy interpretációjukban mennyi legyen a me-
sés, varázslatos elem s mennyi a pszichológia. A
modern lélektan meglehetős mélységű ismere-
tekkel rendelkezik a skizofréniáról, ezek konkré-
tan megjelennek a szerepváltásokban, ugyan-
akkor e szerepváltások társadalmi következmé-
nyei asszociatív módon vonatkoztathatók a kor
viszonyaira is. Ez a kettősség gyakran úgy feje-
ződik ki, hogy a rendezők megváltoztatják a da-
rab végkicsengését - azaz nincs happy ending -,
illetve direkt utalásokat tesznek az adott politikai
helyzetre. Például a Katona József Színház Jiři
Menzel rendezte előadásában a varázsló nem
avatkozott bele az események menetébe, ezért
Deramo halott maradt, s tovább uralkodott a
gonosz. Vagy a besztercebányai bábszínház
nyolcvanas évek elején bemutatott kitűnő adap-
tációjában minden szereplő áldozatul esett a ha-
talomváltó uralkodók vérengzéseinek - az utalás
egyszerre szólt a vérbe fojtott prágai tavaszról
meg a '81-es lengyel eseményekről. A nyír-
egyházi előadásban, Lendvai Zoltán emlékeze-
tes bemutatkozó rendezésében is végképp Dadri
lesz a helyzet ura - miután a meghódított An-
gelával távozik, csak halottak maradnak a szí-
nen, még a varázsió is gyilkosság áldozatává
válik.

A Radnóti Színház előadásából hiányoznak a
közvetlen politikai utalások, úgy tűnik, semmi
nem indokolja őket. A konfliktusokat okozó pszi-
chológiai jelenség ábrázolása viszont árnyalt és
hatásos. A szerepváltás több lépcsőben történik, e
folyamat során nemcsak Deramo hal meg, ha-
nem egy szarvas meg egy öregember is. S végül
Dadri, aki a varázsló, Durandarte közbelépésé-
re, kénytelen visszaadni a király testét. E több-
szörös testváltás a lélekhasadás különböző for-
máit felmutatva történhet meg.

Annak színpadi ábrázolása, hogy valaki egy
másik ember testében a maga lelki tulajdonsá-
gaival létezik, meglehetősen bonyolult feladat.
Azt, amikor Dadri Deramo testében él tovább,
úgy szokás például megjeleníteni, hogy a Dadrit
játszó színész igyekszik Deramo eredeti alakító-
jához hasonulni, vagy fordítva, a Deramót játszó
színész él a Dadrit alakító társa eszközeivel.
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