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virtuális negyedik fal, amennyiben a szereplők,
csakúgy, mint az idézett Csehov-előadásban, né-
ha a nézőtéren keresztül mennek fel a színpadra,
vagy oldalt és az első sor előtt bujkálnak, hall-
gatóznak stb. A Manó esetében a játék- és néző-
tér közötti határ feloldását, sőt a lélektani realista
játéktechnikával élő előadás történéseinek
„elidegenítését" továbberősítették a színpad hátte-
rében elhelyezett forgószékek, amelyeken az ép-
pen „nem játszó" színészek ültek. A Sok hűhó
semmiért ennél jobban él a realisztikus világ
megjelenítésének konvencióival, de a narratív
zártságot rendre kibillentik az erősen teátrális
effektusok (a szélgép, ponthúzó, reflektorok stb.
gyakori használata). Ezt célozza például az a
dzsessz-szám is, amely a hangszórókból rendre
„beleüvölt" a játékba, és amelynek (kétszer is meg-
szakadó) eléneklése az előadást keretbe foglalja,
azaz a dramatikus történést teátrális idézőjelek
közé helyezi.

A reprezentációval történő játék szempontjából
különösen hangsúlyos az utolsó jelenet, amelyben a
songba belehasító lövöldözés elől a szereplők
(konzerveket és üvegeket magukkal ragadva) a szín-
pad előtt keresnek menedéket, míg a színpadon
magányosan álló herceg, a keresztet magára rántva,
egy golyó áldozatává válik. Az itt történtek interpre-
tálhatók egyrészt a dramatikus események önbe-
teljesítő mozzanataként, másrészt a belőlük való
kilépésként- a szereplők nevetése pedig a megme-
nekülés fölött érzett örömként (hiszen nem látják,
ahogy Don Pedro meghal) vagy a kívülállók „mindez
csak játék"-értelmű megkönnyebbüléseként. A játék
zárt kibontása és a zártság játékos feloldása köré
szerveződő két szál egyetlen pillanatban találkozik,
ezáltal is tudatosítva azt a Peter Brook-i (magyarul
alig visszaadható) szójátékot, miszerint „A play is a
play" - ha akarom, ez tautológia, hiszen mindig
tudjuk, hogy a színházban játék folyik; ha akarom, a
(szín)játék többértelműsége által is generált önre-
ferencialitás frappáns megerősítése.

A szegedi Sok hűhó semmiért így végső soron
egy fiktív (a nézőtől idegen) világba helyezett vígjá-
ték színpadi megfogalmazása helyett tragikus fel-
hangot és súlyt ad a dramatikus történéseknek
(azokat folyamatosan a néző ismerős tapasztalatai
felé konvergálva), amit aztán a reprezentáció
kitakarása által megkérdőjelez. (A „kitakarás" szó
szerint is érthető, mivel Beatrice lerántja a játéktér
bal hátulját sokáig elfedő vörös bársonyfüggönyt.)
Azaz az előadása játék révén magát a játékot
dekonstruálja, és a befogadó figyelmét az így
létrejövő metateátrális értelmezéshorizontra
irányítja: a színpad előtere fölött olyan plexilapok
függnek, amelyek ugyan nem jutnak funkcióhoz az
előadásban, de (srégen alulról jól láthatóan)
tükrözik azt, ami a színpadon történik. Telihay
rendezése tehát a mimetikus reprezentáció
konvencióival (jellem, cselekmény stb.) élve
kérdőjelezi meg annak előfeltevéseit, hiszen a
játék már saját konstruált

(nem pedig rajta kívül, előzetesen adott) realitását
tükrözi - akárcsak Zsótér Sándor tavalyi Pat-
kányok-rendezése, a szűk játéktér háttérfalát
képező és aktív szerepet kapó tükörfal révén. Vagyis
tudatosítja, hogy a színház olyan interszemiotikus
transzformáció, ahol a dramatikus szöveg a színhá-
zi előadásszöveg jelkomplexumának hálójában
teljes egészében átalakul, továbbá színes és ér-
zékileg igen vonzó előadásban nyújtja az értel-
mezhetőség és az értelmezések állandó diffe-
rálásának, valamint a színházi (és talán bármiféle)
poieszisz elsődlegesen önreflexív vonatkozásainak
gyakran elfeledettnek tűnő tapasztalatát. A Sok hű-
hó semmiért tradicionális előadásnak nevezhető,
de csak annyiban, hogy új teátrális nyelvével nem

Ennek az előadásnak, a Szolnokon Schwajda
György rendezésében bemutatott A velencei
kalmárnak már akkor is története volt, ami-kor
még be sem mutatták. Története - és nem
legendája; tudják mindazok, akik tegnapnál
régebben figyelnek oda a színházra.

Most, hogy bemutatták, ez a történet már alig
érdekes (pusztán a legifjabbak kedvéért érdemes
megjegyezni, hogy Schwajda első szolnoki
direktorságának hirtelen vége szorosan
összefügg az akkor mégis elmaradt bemutatóval).
Információvá töpörödött, melynek lényege, hogy
Schwajda nem a szokásos évi Shakespeare-be-
mutatót akarta letudni vele, továbbá nem az el-
múlt évad végi repertoár-összeállítás egyik ad
hoc ötletéről van szó, hanem egy nagyon hosszú
- szellemi-gondolati - készülődés eredménye.

Ami azt illeti, az előadáson ott is a nyoma
ennek a rákészülésnek; látható, hogy a még
mindig alkalmi rendező Schwajda tudta, mit akar
mondani a darabbal. Bizonyos szempontból ma-
napság végtelenül konzervatívnak, már-már ar-
chaikusnak tekinthető módon ugyanis mondani
akart vele valamit, és - szintén konzervatív eljá-
rással - ennek a mondandónak markánsan kör-
vonalazott jelentést adott. Mostanság, amikor
feltétlenül divatosabb hermeneutikai eljárása je-
lentéshalmaz lehetőleg gondolatilag érintetlen
rendezői felkínálása - mondván: fejtse meg, ta-
lálja ki, rekonstruálja a néző-, kifejezetten kalan-
dos vállalkozásnak látszik egy markáns rendezői
értelmezés megfejtésének kísérlete.

a jól ismert magyar kisrealizmus modern para-
digmájába, hanem egy lassan már hagyomány-
teremtő erővel rendelkező színházi trendbe il-
leszkedik.

William Shakespeare: Sok hűhó semmiért (Szegedi
Nemzeti Színház Kamaraszínháza)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet Telihay Péter.
Jelmez: Simon Gabriella. Dramaturg: Faragó Zsuzsa.
Rendező: Telihay Péter
Szereplők: Ilyés Péter m.v., Kancsár József, Mészáros
Tamás, Szerémi Zoltán, Király Levente, Harsányi Attila,
Mátyássy Szabolcs, Gömöri Krisztián, Galkó Bence, Rácz
Tibor, Janik László, Jakab Tamás, Borovics Tamás, Bog-
nár Gyöngyvér, Létay Dóra, Czifra Krisztina, Müller Júlia,
Hajmássy Hella, Balogh Cecília, Czeglédi Eszter.

Azért az is igaz, hogy Schwajda és a színészek
nem könnyítik meg a rejtvényfejtést: a szolnoki
előadás enyhén szólva nem tökéletes (amennyi-
ben létezik ilyen kategória). Pontosabban talán
úgy lehet mondani, hogy az értelmezés nem
egyforma mélységben terjed ki a dráma egészé-
re, nem itat át minden egyes cselekményszálat,
kapcsolatot és motívumot: egyes részeket, figurá-
kat egyszerűen „elenged", lefokoz, háttérbe szorít.

Hogy egy sommás megállapítással folytassam:
Schwajda A velencei kalmár negyedik fel-vonása
köré rendezte a darabot, minthogy a Schwajda
által a műnek tulajdonított jelentés lényegét a
bírósági tárgyalás jelenete hordozza.

Az ilyen eljárás nem tilos. De az ötletnek- még
a fentebb emlegetett divatos hermeneutikai fel-
fogás szerint is - bármilyen súlyosnak látszik is
önmagában, a darab egészére kiterjedő módon
kell helytállnia magáért. A Shylock és Antonio
közötti konfliktus rendezőjének egy történelmileg,
eszme- és színháztörténetileg túlterhelt halmazzal
kell megküzdenie, nevezetesen a másság,
kisebbség, mindközönségesen a zsidóság-anti-
szemitizmus, illetve a nemtől, fajtól, kortól és
vallástól független „örök" emberi bűnök, a kap-
zsiság, önzés, felfuvalkodottság, gonoszság,
gyűlölet, bosszú problémakörével.

Schwajda pedig éppen erre szánta el magát:
nem kevesebbre, de nem is többre. E nemis több -
ez az előadás deficitje. Hosszan lehetne sorolni, mi
mindenre nem kapunk választ ebben A velencei
kalmárban, pedig a kérdés felbukkan, és tra-
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dicionálisan a feleletek közt is lehet válogatni.
Számos figurának csak a kontúrjai látszanak -
Bassaniónak például -, másoknak - például
Jessicának - még a kontúrjai is homályosak, a
statisztéria pedig tömbszerűen változtatja helyét,
súly és jelentés nélkül. Nem mutatkoznak meg
fontos kapcsolatok, melyek egyike-másika pedig
dramaturgiailag döntő szerephez jut, mondjuk,
éppen a legfontosabb, a negyedik felvonásban.
Nagy baj az is, hogy fogalmunk sincs - hacsak a
közvetlenül Shakespeare-től beszerezhető moti-
vációk közül nem válogatunk össze mi magunk
néhányat -, hogy vajon Antonio és Bassanio
barátsága miért ilyen éteri tisztaságú, miféle

szenvedély fűti. Nem tudjuk azt sem, hogy
Bassanio és Portia párosa miért és mennyiben
több - ha ugyan az, de hát annak kell lennie -,
mint egy furcsa szerencsejátékon nyert véletlen
összekerülés. Az is alig sejthető. hogy Shylock
milyen jellegű atyai érzelmeket táplál - ha ugyan
táplál - Jessica iránt; következésképpen miféle
emberi tragédiát jelent számára gyermeke árulá-
sa. Képtelenség az előadás alapján megfejteni,
hogy a pillanatokra feltűnő Jessica a szökés után
miért változik meg alapvetően, miért lesz durcás
liba abból a lányból, aki atyját meglopni is igaz-
ságosnak érezte korábban. Es valóban lehetne
még sorolni, de hiánynak ennyi is sok, ami meg
megvan, azt - furcsa módon - ezek a hiányok
nem gyengítik.

A nem kevesebb pedig a negyedik felvonás. Ez
van meg: a bírósági tárgyalás. Igaz, ez is azért tud

meglenni (túl Schwajda erre irányuló gondolati
erőfeszítésén), mert az előadásnak van Shylock-
ja, a tárgyalási jelenetre súlyos alakká emelkedő
Antoniója, és megvan a bírót játszó Portiája is. Kö-
rülöttük pedig ott a velencei dózsepalota nagyterme,
benne a korabeli képekről ránk néző festői tabló, a
tárgyalás „emberi" környezete.

Shylock, a velencei zsidó Garas Dezső egé-
szen kiváló, részleteiben és egészében
aprólékosan kimunkált alakításában egyszerre
ördögi figura és szánandó ember. Előttünk válik
egyikből a másikká, aztán megint vissza; súlyuk
és sodrásuk van ezeknek a mozgásoknak
éppúgy, mint a rengeteg „zsidós" gesztusnak.
Antonióval való első összecsapásában az emberi
méltóságában - a származásán, vallásán át -
megsértett ember adja a kölcsönt, és szabja a
majdnem vicces kikötést. A kényszerűen tűrt
kiközösítettség, a lenézettség, megvetettség
szervezte hierarchiában ennek a Shylocknak
valóban az emberi méltóság a vezérlő csillaga,
ennek nevében és jegyé-ben fogadja úgy,
ahogyan fogadja lánya árulását, és ragaszkodik
a megátalkodottságig gonoszul és kegyetlenül a
„záloghoz", Antonio szívéhez.

Garas a tárgyalási jelenetben lehengerlő biz-
tonsággal adja Shylockot és a Shylock ügyvédjét
játszó Shylockot (ezért is került ide az a bizonyos
nagymonológ, az „ügyvéd" szájába). Nem az
igazát védi, hanem ezúttal a törvényhez, közvetve
a (látszólag) törvényben foglalt méltóságához
ragaszkodik vakon és elszántan - azoknak a ve-
lencei törvényeknek az érvényesítéséhez, ame-
lyek mindeddig a méltósága megtiprásához bi-
zonyultak készségesnek. Kapva kap azon az
egyetlen alkalmon, amikor neki „áll" a törvény.
Garas nem a véresszájú, indulatos bosszúállót
mutatja hangsúlyosnak, hanem a mintegy „tör-
ténelmi" bosszúra készülő - ezért, mondhatni,
szükségképpen hideg és kíméletlen - elvi méltó-
ságharcost.

Hanem a bíró Portia csavaros ítéletébe és a még
súlyosabbnak ható ráadásba, a kikeresztelkedésbe
már nem ez a felkent, vérszomjas partizán, hanem
a méltóságán kívül személyisége lényegétől is meg-
fosztott ember rokkan bele. Garasnak erre szövege
nincs, csak lassan megroggyanó tartása, kopott
tekintete, félrebillent feje, megnyúlt végtagjai. Me-
nés helyett vonszolódás - ember helyett egy roncs
távozik a színpadról.

Garas Shylockjával szemben Hirtling István
Antoniója áll, aki a többiekkel való jeleneteiben a
fentebb emlegetett homályos pontokat szaporít-
ja. Viszont ebben a bizonyos negyedik felvonás-
ban vert helyzetben áll súlyosan és némán
szem-ben Shylockkal, minél közelebb a biztosra
vett szörnyű halálhoz, annál közelebb az emberi
és színészi megigazuláshoz. Hirtling Antoniója
úgy kerül közel a mártíromsághoz, hogy „igaza"
nincs neki, ártatlansága még kevésbé. Ez az
Antonio gyűlöli a zsidót - alighanem megtenné
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ő is, amit a másik tervez vele -, de tudomásul
veszi, hogy ebben az alkuban alulmaradt. Hirtling
ebben a hosszú és majdnem teljesen néma jele-
netben remekül áll és hallgat, hogy aztán harmo-
nikusan, szinte magától értetődően találjon
vissza korábbi önmagához, Shylock kikeresztel-
kedését követelvén. Katarzisról szó sincs - oda-
fent a színpadon.

Es aki az egészet vezényli, szigorú karmester-
ként erős kézzel szabja a tempót, adagolja a
fordulatokat: egy olyan Portia, akinek a hírét-
nyomát sem láttuk korábban (hacsak éppen ab-
ból nem sejthettük közvetve, hogy Portiának mi-
lyen semmilyen, milyen sietős jelenlétet és játé-
kot adományoz Hernádi Judit, mintha túl akarna
lenni mindenen, férjhez menésen, ládikán, csak
hogy végre bíró lehessen ennek a két embernek
a tárgyalásán). Mert itt aztán Hernádi mindvégig
magabiztosan tartja kezében a jelenetet, elébe

Megint tévedtem. Azt hittem, ha több III.
Richárd-előadást megnézek, választ kapok arra,
hogy mi a mondanivalója a mai színháznak erről
a démonikus figuráról, illetve hogy a mai viszonyok
közt mit érzékeltet az alakja köré szövődött
mítosz. Ehelyett azonban ismét csak arról
bizonyosodhattam meg, hogy hányféle változatban
keresi a maga érvényességét, hitelét,
hatásosságát a mai magyar színjátszás.
Következzen egy elemzés és két „villanás" a
legújabb I l l . Richárdokról.

Lánc és lepel

A Budapesti Kamaraszínházban Shakespeare-
előadás látható a Ruszt-színház jól ismert jelleg-
zetességeivel. Ez a bemutató valóban a hatalom
mechanizmusairól beszél - ahogy ezt a Shakes-
peare-kánon tanítja -, bár Ruszt színrevitele ta-
gadja a politika jelentőségét. Dühödt, kiszámít-
ható rituálé zajlik, szenvtelen színjáték, mely -
végkicsengésében - minden színrelépőt je-
lentéktelen komédiásnak láttat. Ez az előadás
lefelé stilizál: nincsenek nagy formátumú egyé-
niségek, nyoma sincs előkelőségnek, mintha
nem is királyi családok véres drámáját, hanem

megy kollégái kiemelt színészi pillanatainak, és
utólag is megerősíti őket. Tartalmilag pedig fo-
kozatokat épít: előbb értelmez, aztán irgalmat
kér, legvégül pedig - ha nem is az igazságot,
mert az itt nincs jelen - az életet érvényesíti. A
szó szoros értelmében Antonióét, a szó átvitt
értelmében Shylocké árán.

A tárgyalási jelenetet követő darabzárás, az
ötödik felvonás ismét gyengébb, mi több, feltű-
nően erőtlen. Gyors dramaturgiai lezárása a me-
sének, magyarázatok nélkül.

A velencei kalmárt az én nemzedékem
magyar előadásban nagyon kevésszer látta. Jó
előadásban eddig egyszer sem. De Szolnokon
Schwajda György rendezésében volt egy
negyedik felvonás, amelyből meg lehetett tudni -
ha úgy nézte az ember, ahogyan lehetett: lélegzet-
visszafojtva-, hogy „mert megoszlik, mint az egy-
élet az egy igazság maga is".

hentesek és bugyuta szatócsok, piaci kofák és
lumpenértelmiségiek veszekedését látnánk. A
démoni erők uralta tragédia helyébe groteszk
játék lép, melyet a színház ellentmondásos ter-
mészetére utaló ironikus jelzések egészítenek ki.
Mindez Ruszt Shakespeare-hez való ellent-
mondásos viszonyára is utal: a darab interpretá-
lására törekszik, nem apropónak tekinti a szöve-
get, tiszteletben tartja sajátosságait, szerkezetét,
közlésmódját, de végső célja mégis a szuverén
rendezői értelmezés, és a darab színrevitelében
a maga aktuális valóságértelmezésének ki-
fejtésére lát lehetőséget.

A Shakespeare-játszásnak - így a királydrá-
mák előadásának is - két alapproblémája van. Új
Ill. Richárd-rendezésében Ruszt az egyiket meg-
oldatlanul hagyja, a másikra megoldást keres.

Az egyik probléma a témából, irodalmi feldol-
gozásának módjából adódik. Arról van szó, hogy
vajon mennyire képes egy mai néző a királydrá-
mába rejtett háttér-információkat befogadni.
Nem gabalyodik-e bele (hacsak nem készül fel
előre az előadásra) a cselszövések krónikájának
bonyolult rokoni, szövetségesi kapcsolataiba? A
I l l . Richárd tele van a történet (darabon kívüli)
előzményeire való utalásokkal, amelyek nagy-
részt meghatározzák a szereplők darabbeli visel-
kedését. Számos jelenet épül arra a feszültségre,

hogy az alakok cselekedetei ellentmondásba ke-
rülnek családi (szövetségesi) viszonyaikkal.
Mindez-afféle előfeltételezésként-a szövegben
kifejtetlenül marad. De elvárhatjuk-e egy mai
nézőtől, hogy előre ismerje a rózsák háborújának
genealógiáját? Feltételezhetjük-e, hogy olyan is-
meretei vannak, amelyekkel még a korabeli kö-
zönségnek is csak műveltebb rétegei rendelkez-
hettek?

A Budapesti Kamaraszínház előadása ugyan-
azzal a gesztussal, amellyel lényegtelennek
minősíti, fel is erősíti ezt a problémát. Ruszt nem a
múlt időt (és a szövevényes történelmi krónikát)
rekonstruálja, hanem a történet aktuális rétegeit
emeli ki. Ehhez képest azonban túlságosan is
fontosak maradnak a históriai utalások, anélkül
azonban, hogy az előadás valóban beavatna a
darab (történelmi) világába. A történeti moti-
vációk működtetik ugyan a cselekményt, de ki-
fejtetlenségük okán csak a következményeik - s
épp ezért jelentéseik - válnak igazán fontossá.
Meghatározó jelentőségűek például Margit (Egri
Márta) átkai (hangsúlyosak az előadásban azok
a pillanatok, amikor a halállal szembetalálkozó
szereplők visszautalnak ezekre a jósigékre), de
az apró utalásokból alig derül ki, hogy ki is ez az
átkozódó szereplő, miből is fakad világrontó dü-
he. A tablók, képek, akciók - az előadás színházi
formájának alapelemei - nem árulnak el róla
semmit. Pedig már az indítóképben is ott áll
középen, az oszlop egyik oldalán a szürke hajú,
fásult tekintetű Margit. De az oszlop túloldalán
álló fekete ruhás asszonyról is csak a lankadatlan
figyelmű néző tudja meg, hogy ő York hercegné,
Richárd anyja (Egri Kati). Szövegutalásokból
fény derül ugyan kilétére, a képek, tablók azon-
ban nem segítenek személyének, szerepének
azonosításában.

Ruszt tablói, képei ugyanis, bár magyarázó
szándékúnak tűnnek, inkább metaforikus jel-
legűnek bizonyulnak. Erre utal az a beállítás is,
amikor együtt látjuk a négy női szereplőt: a ko-
ronázás után Richárd (Sztarenki Pál) egy gyors,
személytelen mondattal elküldi a frissen szerzett
tróntól királynéját, Annát (Nagy Enikő), oldalra
állíttatja őt is, a többi nő közé, Margit, York
hercegné és Erzsébet (Szilágyi Zsuzsa) mellé.
Úgy áll tehetetlenül egymás mellett a négy
asszony, minta hatalmukat vesztett nők megalá-
zott, néma kara. Ruszt színpadán előbb jelenik
meg Richmond (Bozsó Péter), minta darabban:
mára nyitókép tablójában. Később is felbukkan
néma tanúként a háttérben. Csodálkozva figyeli,
hogy mi történik a politikai játszmákban. Ruszt
jól érzi, hogy színpadi értelemben is exponálni
kell azt a szereplőt, aki végül eldönti majd Ri-
chárd (és Anglia) sorsát. (Shakespeare itt is
megelégszik az előzményekre és a homályos
családi kapcsolatokra való hivatkozásokkal. Az
Erzsébet-korban valószínűleg senkinek sem kel-
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