
egy stilizált, antinaturalista játékmód
jelentette volna, az egyes szituációk, lel-
kiállapotok tipizált gesztusokkal, fizikai
játékokkal történő ábrázolása. Ugyanez
vonatkozik természetszerűleg a többiek
játékmódjára is.

Gondolom, érted, hogy ezúttal nem
egyszerűen Téli rege-rendezésedet akarom
nagyító alá helyezni, bírálni. És nem is
pusztán a Te rendezői munkádat. A Téli
rege csak alkalom arra, hogy egy darabot
elemezve bizonyítsam: a magyar
színházművészet megújításához csak ak-
kor lehet eljutni, ha sikerül kitörni a ve-
rista játékstílus ketrecéből. Ez nem jelenti
azt, hogy a „fiatal színház" rendezőinek,
Neked, Babarczynak, Ashernak, Székely
Gábornak, Valló Péternek meg kellene
tagadnia az eddigi eredményeket. De hogy
egy nagy rendező példáján jelezzem mai
tudásotok határait, mintha csak a realista
Strehlert, a hét-köznapi kis igazságok, az
egyszerű emberek éles szemű
megfigyelőjét akarnátok követni, s nem
érdekelne benneteket az a Strehler, aki
kijárta a brechti iskolát, aki Artaud
kegyetlen színházát is magába olvasztotta,
és mindazt, amit a világ-színház az elmúlt
háromnegyed században kitalált. Ti a
magyar iskolán nevelkedtetek, valóban a
legjobb hazai hagyományok örökösei
vagytok, magatokévá tettétek mindazt,
amit Nádasdytól, Gellérttől, Martontól,
Várkonyitól, Ádám Ottótól tanulni
lehetett. Csakhogy, amint annak idején ők
is a magyar szín-házművészet újítói
voltak, ma ugyan-ezt, a magyar színházi
nyelv megújítását várjuk tőletek.

Meggyőződésem, hogy nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni a magyar amatőr-
mozgalom legjobbjainak (Paál István,
Fodor Tamás, Keleti István és mások)
avantgarde kísérleteit, akik a maguk szűk
lehetőségei közt megpróbálták hazai
talajba átültetni azt, amit Nancy, Wroclaw,
Zágráb, Párma fesztiváljain tapasztaltak.
Például a Royal Shakespeare Company
Pericles-előadásában találkoztam először
azzal a színpadi jel-rendszerrel, amely a
színészek testével alakítja ki, helyettesíti a
díszleteket, s jelzi a színhelyváltozást is. A
színészek összefonódott testéből így
formálódott ki többek között Pericles
gályája, amellyel átkel a tengeren.
Ugyanezt a jelzésrendszert alkalmazta
Keleti a Műegyetem Szkéné színpadán, az
Aucasin és Nicolette színpadra állításában;
fiatal testek szüntelen változó mozgásával
alakult ki a színhely: a vár, az erdő, az út
és

így tovább. A Téli rege előadását is el
tudtam volna képzelni ebben a jelrend-
szerben.

Nem én fedeztem fel, elcsépelt igazság
már, hogy a magyar színházművészet
kerékkötője kifejezőeszközeinek beszű-
kültsége! Mára magyar dráma is előbbre
jutott, mint a Ti színházi nyelvtudásotok.
A színházainkban uralkodó pszicho-
logizáló, naturalista, verista játékmód nem
alkalmas Örkény, Páskándi, Csurka
groteszkjeinek, Pilinszky, Weöres különös
színpadi játékainak a megszólaltatására.
De Brechttől Mrožekig bezárul előttetek a
modern dráma is.

Tudom, túl élesen, türelmetlenül fogal-
mazok. Hisz történt egy és más Kaposvá-
rott is. Elég, ha Asher valóban brechti
szándékú Kaukázusi krétakörét idézem.
Meg azután az eredményekhez idő is kell
- meg nem várhatok csodákat. És így to-
vább. Ez mind igaz - de az is igaz, meg-
győződésem, hogy elvi esztétikai kérdé-
sekről, szemléleti, nézetbeli különbsé-
gekről van szó, és ezekről vitatkozni kell.

Nem árt meghúzni a vészcsengőt - azért
sem, mert ugyanilyen bírálatot írhattam
volna valamennyiőtök utóbbi
rendezéseiről. Sőt arra is érdemes oda-
figyelni, hogy a Huszonötödik Színház,
Ruszt, Paál István, minden esetleges bot-
ladozásuk ellenére, előbbre vannak egy új
színházi nyelv kialakításában, mint ti.

Megszerveződött Kaposvárott a mű-
hely. De mi történik ebben a műhelyben?
Lehet, hogy itt is csak gyártják az
előadásokat, méghozzá többnyire csak
félkész termékeket?! Tudom, baj van a
feltételekkel. Én úgy érzem, igazán meg-
írtam, megtettem ez ügyben a magamét.
De ez csak az igazság egyik fele. Mert
ugyanilyen feltételek között meg lehetett
rendezni Goldoni Kávéházát, az Egy ló-
csiszár virágvasárnapját, a Három nővért, a
Yermát. Rusztnak a Don Carlost és a
Boldogtalan holdat, meg Paál Istvánnak
legutóbb a Caligulát.

Hidd el, szívesebben írtam volna csak
szépet és jót, de hát tisztemmel jár, hogy a
rosszat, a kellemetlent is elmondjam. Úgy
hiszem, barátot nem is becsülhetek meg
jobban, mint az őszinte szóval. Eb-ben
természetesen a tehetségetek iránti
feltétlen bizalom is benne rejlik. Hisz
különben értelmetlen lenne minden bírálat
és vita.

Baráti üdvözlettel

Mihályi Gábor

FODOR GÉZA

A Téli rege Kecskeméten

Zsámbéki Gábor, amikor Mészöly Dezső
fordítását választotta Téli rege-rendezése
szövegéül, nézetem szerint alaposan
megnehezítette a dolgát. Nem mintha
Kosztolányi következetesen és pontosan
megértette vagy legalábbis megőrizte
volna a szövegrejtjelek drámai értelmét.
Fordítása hemzseg a félreértésektől, és a
dramaturgiai fogódzók nagy részét
ugyancsak nem tartalmazza. A hibákkal
azonban nemcsak a remek részletmegol-
dások állnak szemben erényként, hanem
főleg az egész szöveg szelleme: a szépítő
temperálás és csiszolás hiánya, a
nyitottság, a plaszticitás, a stiláris sokré-
tűség, a dinamikai változatosság, a drámai
energia, a lüktető elevenség. Mind-ez - úgy
vélem - Kosztolányi fordítását színpadi
szempontból termékenyebbé teszi; megérte
volna az eredeti alapján tüzetes rendezői
szövegkritikának alávetni és kijavítgatni.

Noha Mészöly szövege eleve korlátozta
a Téli rege felfogását és színpadi ki-
teljesítését, a kecskeméti előadás igazi
problémái természetesen saját, belső prob-
lémák. Ezek szinte sohasem jelennek meg
szemléletes hibákként, de szakadatlan
hiányérzetet keltenek. A produkció
szerény, visszafogott, tartózkodó, egé-
szében alig több, mint a darab meséjének
világos kifejtése, amelyet olykor
pszichologizálás, olykor zsánerszerűség
gazdagít. Az állandó tompa hiányérzet
csak a darab legkényesebb pontjain erő-
södik fel: Leontes félbemaradtsága és a
szoborjelenet megoldatlansága láttán.
Mindezt nem nehéz észrevenni, hiszen
közvetlen hatás, pontosabban hatásta-
lanság; a kritikus feladata (a diagnózis és
az állásfoglalás) csak a tünetek meg-
állapítása után kezdődik. A megítélés
tárgya nem lehet más, mint az adott
produkció, ez azonban sohasem elszigetelt,
hanem egy rendező pályájának, egy
színház működésének, a színházi életnek a
része, tehát különféle tendenciák és
rengeteg esetlegesség eredője. Amikor a
kritikus értelmezi, vagyis gondolatilag
rendezi a látottakat, egyúttal abban a
kérdésben is állást foglal, hogy az elő-adás
minősége tendenciák megvalósulá-



sát, avagy éppen meg nem valósulását
fejezi-e ki. A produkció megítélése tehát
(kimondva vagy kimondatlanul) állás-
foglalás a színházművészet alternatíváiban
is.

Zsámbéki Gábor működésének (a fő-
iskolásként rendezett A gondnoktól az érett
Ahogy tetszikig) van belső tendenciája.
Lényegét a több dimenziós szi-
tuációépítkezésben, a plasztikusan több
értelmű, életszerűen hiteles, egyszersmind
metaforikus játékban, a közvetett,
„anyagszerű" költőiségben látom. Van
ugyan Zsámbéki művészetében egy el-
lentendencia, a közvetlen líraiságra való
hajlam, legjobb rendezéseiben azonban
következetesen átdolgozza magát a drámai
anyagon, s a líraiság csak a dráma
imaginárius határa, csak reflexjelenség.
Nem véletlen, hogy ez a kontrapunktikus
gondolkodásmód éppen az Ahogy
tetszikben teljesedett ki, hiszen megfelel a
Shakespeare-dráma saját logikájának. Ezt
a rendezést tehát mértéknek tekintem,
mégpedig nem általában a színvonaláért, a
nyílt maiságáért, a játékstílusáért, hanem
elvileg: polifonikus szerkezétéért. Úgy
látom, hogy a Téli rege-előadásban
Zsámbéki legigazibb rendezői erényei
csak nyomokban vannak jelén, s nem
azért, mert nem ismételte meg új
szöveggel a régi játékot, mert nem élt a
már bevált eszközökkel, azaz nem
ismételte önmagát (csak tiszteletet érde-
mel, hogy ezúttal eltekintett a külön-féle
mára utaló megoldásoktól, amelyek az
Ahogy tetszik telitalálatai után már tri-
viálisak lettek volna), hanem azért, mert a
produkció - egy dimenziós.

*

Minden Shakespeare-rendezésnek meg
kell oldania valamennyi Shakespeare-
dráma közös és mégis mindig másként
jelentkező formaproblémáját, amelyet
Lukács György nagyon pontosan és tö-
mören fogalmazott meg: „Általánosságban
szólva, a gyorsan váltakozó rövid
jelenetek ritmusáról és atmoszférájáról van
itt szó. A shakespeare-i hősök fej-
lődésének ritmusa ugyanis nem csupán
egy nagy, általános vonalat követ bár azt
is, persze -, hanem sok kis színes,
robbanékony pillanatból tevődik össze,
melyek mintha maradéktalanul és köz-
vetlenül feloldódnának mindenkori hic et
nunc jellegükben. Drámai sorrendjük,

kölcsönös, kontrasztos kiegészülésük
azonban végül is új tartalmi töltésű egy-
séget teremt. Ez a tény jelentős dramatur-

giai-stílusbeli következményekkel jár az
egyes igen gyakran nagyon rövid jele-
netek számára... Mindenekelőtt e jelene-
tek bármelyike feloldhatatlan, önálló egy-
ség, önmagában zárt monád: atmoszférá-
juk, pittoreszk jellegű dialógusuk, a ben-
nük sűrített lelki történés belső fel-le hul-
lámzása kizárja annak lehetőségét, hogy
közvetlenül alávethetők legyenek egy na-
gyobb egésznek . . . Á shakespeare-i je-
lenetek dramaturgiai szintézise . . . a
posteriori jellegű. Önálló, egyszeri in-
dividuumok kölcsönhatásából épül eggyé.
Rövidség és bosszúság, konkretizáló
hangulati tartalmak ellentétei jelentik
azokat az esztétikai erőket, melyek ebből
a sokszálúságból-sokszínűségből végül
egységet teremtenek."

A királydrámákban és a tragédiákban ez
a tényállás jobbára nyilvánvaló, a víg-
játékokban és színművekben viszont
korántsem az. Ezekben gyakran úgy tűn-
het, hogy a nagy, általános vonal, az új
tartalmi töltésű egység, a nagyobb egész,
a jelenetek dramaturgiai szintézise, egy-
szóval: a nagyforma a priori s a jelenetek
közvetlenül, a megoldás szakaszában nem
ritkán erőszakkal vannak alávetve neki.
Az ún. nagy vígjátékokban ez nem-igen
fordul elő, a korai vígjátékoknál ilyenkor
konvencionalizmusról szokás beszélni, a
Minden jó, ha a vége/ó és a Szeget szeggel
esetében nyílt törésről, a kései, regényes
színműveknél pedig bölcs rezignációból
fakadó mesés-lírai formáról.

A Pericles, a Cymbeline, a Téli rege és A
vihar nagyformája ráadásul fő vonalaiban
egybe is esik; közös a szülő-gyermek
viszony, a szabályos vígjátéki befejezés
(amely az ifjú pár számára a végső
egyesülést, az idősebb főszereplők szá-
mára életük eredeti szinten való rende-
ződését jelenti), a féltékenység pusztítása,
a bocsánat, az elveszítés és a visszanyerés,
az idő hatalma, a felnövekedés, az
öregedés és a regenerálódás, az emberi
természet és a külső természet analógiája, a
sorsfordulatoknak megfelelő fény-árnyék
játék, és főleg a rombolás, illetve - az
erény s az idő jóvoltából bekövetkező -
helyreállás, megújhodás kétüteműsége.
Mintha önálló objektiváció volna, amely
egymagában, az eleven cselekménytől
függetlenül is megjeleníti a lényeget, sőt
mintha a lényeget kizárólag az autonóm
nagyforma gesztusa fejezné ki zavartalanul.
Ez azonban merő látszat. Igaz, hogy a
nagyforma önértelmes összefüggés,
amelynek alapjelentése -- a pozitivitás, a
harmónia diadala - átértelmezhetetlen, de
ez az értelem, ez az alap

jelentés közel sem a lényeg, magában üres
elvontság, olyan „és mégis'', afféle „végső
soron''. Mondhatjuk hittel, mond-hatjuk
világnézeti meggyőződéssel, na-
gyotmondás, semmitmondás marad. So-
katmondóvá a nagyforma szimbolikája
csak az eleven, sokszor zavarba ejtő cse-
lekmény révén válik. Cselekményen pedig
nem az események sorát értem, hanem a
teljes drámai életet, ahol egy-formán
fontos, hogy mi történik, s hogy hogyan
történik valami; vagyis az alakok érzés- és
gondolatvilágában, egymással való
érintkezésében stb. a tempók, a
hangsúlyok, a ritmusok módja, az, hogy
az érzéki és nem érzéki elemek, a biztos-
ságok és a bizonytalanságok hogyan vál-
takoznak és pólusaik hogyan helyeződ-
nek el - cselekmény.

Az ún. regényes színművekben ugyan-
úgy a drámai élet teremti meg a nagy-
formát, mint a különféle korábbi dara-
bokban, legfeljebb a cselekményelemek
arányai tolódtak el, s nem annyira az ami,
mint inkább az ahogyan revelálja a drámát.
Itt tehát tényleg elsődlegesen a gyorsan
váltakozó rövid jelenetek ritmusa és
atmoszférája, a sok kis színes,
robbanékony pillanat drámai sorrendje,
kölcsönös, kontrasztos kiegészülése, a
monádszerű jelenetekben sűrített lelki
történés belső fel-le hullámzása, a rö-
vidség és a bosszúság, a konkretizáló
hangulati tartalmak ellentétei, helye-
sebben a mindebben kifejeződő emberi
erők és energiák, súlyviszonyok, biz-
tosságok és bizonytalanságok teremtik
meg a jó szerencsének és a vitalitásnak azt
a légkörét, amely már új tartalmi töltésű
egység, a posteriori jellegű dramaturgiai
szintézis. Á nagy, általános vonal, a
nagyobb egész, a nagyforma pedig innen,
a teljes dráma felől nézve: jelképes
összefoglalás, kívülről nézve azonban
üres közhely.

Ha nem elemezzük, hanem távlatból
vesszük szemügyre a Téli regét, a nagy-
forma elfedi a drámát, s ilyenkor könnyen
abba a hibába eshetünk, hogy mi-közben a
mű mélyén rejtőző lényeget, gondolati
tartalmat emlegetjük. valójában a felszínre
közhelyként kiült témákat tárgyaljuk.
Mivel a művelődéstörténeti közhelyek
különösen csábítanak mély értelmük
keresésére, a szimbólum-fejtő
Shakespeare-kritika a legkülönbözőbb
mítoszok bő választékával szolgál a Téli
rege nagyformájának magyarázatául, az
évszakok klasszikus mítoszától és a
megváltás keresztény tanától kezdve a
dinamikus-organikus reneszánsz ter-



mészetfilozófián és az esztétista művészet-
kultuszon keresztül egészen az erkölcsi
világrend ilyen vagy olyan utópiájáig. És e
felfogások motívumanyagként jelen is
vannak a darabban, magyarázatként
azonban külön-külön is, együttvéve is
csalókák; miközben a világmagyarázat
mélységeibe vonnak, rohamosan eltávo-
lítanak a darab eleven szubsztrátumától, a
drámától; amikor logikájukat követve a
mű legmélyebb pontján hisszük magunkat,
valójában a műértelmezés mély-pontjára
jutottunk. Zsámbéki Gábor következetesen
elkerülte ezt a divatos tévutat, a Téli regét
nem rejtett mítoszként fogta fel, nem az
önként adódó Proserpina-mítosz
szertartásszerű megjelenítésére törekedett,
nem szertartásszínházat rendezett, amely
lényegileg ellentétes a shakespeare-i
drámával.

*

Az előadás ezúttal a függöny szétnyí-
lásával kezdődik, s miközben látásunk
fokozatosan birtokba veszi a színpad-
képet, hangfelvételről mottót hallunk,
Shakespeare százhuszonkilencedik szo-
nettjének első négy sorát, Szabó Lőrinc
remekmívű fordításában: „A szellemet
mocsokban tékozolni 1 Kéj, amíg tesszük;
s már előtte kéj, / Becstelen, gyilkos,
véres, szörnyű, talmi, / Vad, állati és hazug
szenvedély." (Közbevetőleg: a mottó
színházban különleges effektus, tehát az
előadásnak formailag igazolnia kell, azaz
formanyelvében igazodnia kell hozzá.
Amennyiben ez nem történik meg - mint
esetünkben -, a mottó lehet magában véve
szép és igaz, lehet értelmileg funkcionális,
művészileg szervet-len marad és bántó.) A
vers, a versrészlet eredetileg az érzéki,
testi szerelemről szól, de itt feltehetőleg
általánosabban kell érteni, talán rejtett
kérdésként, hogy miért és hogyan
pervertálódhatnak az ember lényegi erői.
Egy ilyen kérdésfel-tevés valóban a Téli
rege alapvető problematikáját érinti,
mindenekelőtt nap-világra hozhatja az
ember rémületét ön-magától, ama
legyőzöttnek vélt mivoltától, amelyet
József Attila egy kétségbe-esett
töredékében így fogalmazott meg: „Mi
emberek, sötét erők." Művészi kér-
désfeltevésről lévén szó, formát involvál:
drámát vagy példázatot. Zsámbéki Gábor
rendezéséből a helyes, a drámai
koncepciót vélem kiolvasni, ez azonban
nem valósul meg következetesen, egyes
jelenetek hamvába holt drámáját a példá-
zatszerű nagy, általános vonal pótolja.

Pauer Gyula színpadképe a dús lakoma,
a nehéz pompa látványával fogad;
elsődlegesen festői: a formákat és a súlyt
szín- és fényhatásaikban jeleníti meg, egy
feldőlt gyertyatartóval vagy kancsóval
részletezően szemlélteti a lakoma jellegét.
Úgy tűnik, itt is dőzsölés, „nagy dárídó",
„kába lagzi" folyik, mint Claudius király
udvarában. Amikor a színpad benépesül,
megerősödik ez a benyomás. A háttérben
folyó lakoma az elteltség képét tárja
elénk, az előtérben pedig különös kis
jelenet játszódik le: Archidamus,
bohémiai főúr tántorogva, részeg
beszéddel állítja meg Camillót, Leontes
főemberét, aki nyájasan és udvariasan
elegyedik vele szóba, majd - hagyja
faképnél. Camillo tartása, józansága,
leereszkedése tükrében Archidamus
szánalmas, közönséges barbár. Az előadás
nyitójelenete, az udvari mulatság nem
éppen derűs, Hamlet úgy látná, hogy
„gyomos kert, mely tenyész, / Hogy
magva hulljon; dudva és üszög kövér
tanyája". S Leontes, a vendéglátó
viselkedésében valami sajátságos függet-
lenség, distancia van, mintha kissé külön-
válna a szavaitól és cselekedeteitől, és
másra figyelne. Gábor Miklós játéka azt
sugallja, hogy Leontes kezdettől fogva
magában hordozza a gyanút, s Polixenes
kérlelése és Hermionéval való kérleltetése
próba, amelynek célja a gyanú meg-
erősítése. Az efféle kísérlet lényege az,
hogy végrehajtójának csupán az alap-
helyzetet kell megteremteni, azután csak
megfigyel; a gyanútlan résztvevők ön-ként
leplezik le magukat. Ebben a fel-fogásban
Leontes szűkszavúsága roppant
jelentőségteljes, ő csak impulzusokat ad,
csak beszélteti Polixenest és Hermionét.
(Már ilyen alapon is ki lehetett volna
szűrni Leontes szövegéből azt a négy sort,
amely eredetileg Hermionét illeti, hiszen
az apai szeretet szentsége ebben a
jelenetben nem Leontes, hanem Hermione
gondolatmenetébe illik bele.) Ha keveset
szól is, az egész kérlelési jelenetre
Leontes baljós szerepjátszása nyomja rá a
bélyegét, a baj mind világosabbá válik, s
végül - Leontes „Tűz! tűz!" kezdetű
monológjával - visszavonhatatlanul itt
van. Az a makacs érzés, hogy valami a
kezdet kezdetétől nincs rendben, Leontes
féltékeny kitörésével nyeri el értelmét.

A színpadi atmoszféra és folyamat
egységes. Csak kérdés, hogy nem túl köz-
vetlen, nem túl zavartalan, nem túl ön-
ként adódó-e az egység. A Téli regében
különlegesen sok múlik az első jelenete-

ken. A dráma kezdete talányos és meg-
döbbentő, ha viszont minden egy bizonyos
fordulatot jósol, már alig-alig fordulat,
amikor bekövetkezik. A drámai
megrázkódtatást valamiféle tartós kel-
lemetlenség helyettesíti, mint egy közép-
faj ú polgári drámában. A nyitójelenetben
nem figyelünk Archidamus és Camillo
beszélgetésének a szövegére. Nem is
annyira a háttér vonja el a figyelmet, mint
inkább a beszélők viselkedése, azt für-
késszük, hogy viselkedésük éles eltérése
mit, főleg milyen viszonyt fejez ki. Ez
azonban hiábavaló fáradság, mert a két
figura között semmilyen drámai viszony
sincsen, Archidamus néhány mondat után
végleg eltűnik a színről. Megkülön-
böztetésük nem vezet sehová, nem rejt
szituációt; a jelenet nem szerkezeti elem,
hanem csak színfolt. Ez a kis zsánerkép
szerepet játszik ugyan az atmoszféra
megteremtésében, de csakugyan ennyire
érdektelen, szinte közömbös, hogy mit
beszél Archidamus és Camillo? Persze
bizonyos információk azért kivehetők a
pompás vendéglátásról, a két király erős
barátságáról, a szép reményű királyfiról.
Shakespeare-nél az ilyen informatív be-
vezető jelenetek a technikai feladatokon
túl fontos drámai problémákat is megol-
danak. Esetünkben feltűnő, hogy Shakes-
peare mennyire nem hozza mozgásba
alakjait, az udvari nyelven folyó társalgás
teljesen átlátszó. Ez nemcsak annyit jelent,
hogy igazi célja - a felhőtlen kiindulási
helyzet, a gyanútlanság, a rövidesen
szétfoszló remények jelzése - könnyen
felismerhető, hanem a szöveg át-látszó
volta mint stílus maga is szituáció-teremtő
erő. Mai ízléssel készek vagyunk
elhamarkodottan csak mesterkéltnek ítélni
ezt a stílust, holott figyelemre méltó, hogy
Archidamus és Camillo milyen ter-
mészetesen mozog benne, mennyire érti
egymást, milyen tökéletesen együttmű-
ködik. Álszerényen udvariaskodnak egy-
mással, s ebben a játékban a megakadás, a
szavak keresése pontosan olyan retorikai
fogás, mint a nagyon is kerek fogalmazás.
Az egész párbeszédből árad az oldott
összjáték öröme, a fesztelen társalgás
élvezete, amely végül ártatlan iróniába
torkollik. Archidamus és Camillo nem-
csak hogy idillről beszélnek, jelenetük
mint drámai valóság maga az idill: a szín-
tiszta, tökéletes, önmagában beteljesült
érintkezési forma idillje. (Fontos a prózai
szöveg lassabb, nagyjából egyenletes
tempója, szemben a következő jelenet
verses szövegének roppant tempóinga-
dozásaival.) Ez az érintkezési forma mes-



terkéltségében is azért átlátszó, mert mind
alapélménye, mind hatása elemien egy-
szerű: a harmonikus helyzetből, lelkiál-
lapotból fakadó megelégedettség, a derű.
Archidamus és Camillo párbeszéde nem
leírja a felhőtlen kiindulási helyzetet, ha-
nem olyan jelenetet rejt, amely megte-
remti.

Á harmónia: Leontes, Polixenes és
Hermione összhangja; egy tökéletes ba-
rátság és egy tökéletes házasság találko-
zása - maga a boldogság. A cselekmény
nem Leontes féltékenységével kezdődik,
hanem azzal, hogy Polixenes bejelenti
hazatérési szándékát. Ez dramaturgiai
gesztus: vegyük az átfordulás pillanatát.
Polixenest hazahúzzák dolgai, tehát meg-
tört az együttlét feltétlensége; érzi, ha most
nem válnak el, megpattan a tökéletesség:
„Most, ha még marasztasz, Kedvességed
csak korbács lesz nekem, / S nyűg és
béklyó neked." Leontes és Hermione nem
ismerik fel a pillanat jelentőségét, Leontes
-- még a boldogság káprázatában -
marasztalja barátját; nem kell sokat
beszélnie, kapcsolatuk tartalma ad súlyt
szavainak, Polixenes tudja is, hogy hogyan
értse azokat, Hermione viszont, aki
barátságukban nem részes, lanyhának érzi
a marasztalást. Ura felszólítására kérlelni
kezdi a vendéget. Leontes nem hallja
beszélgetésüket, csak a tényről értesül:
Polixenes marad. Az ő barátja, mégis csak
az asszony kérlelésé-nek engedett. A
tökéletesség elpattant.

Hajlamosak vagyunk azt feltételezni,
hogy ha két ember ugyanazt a tényt ta-
pasztalja, ugyanazt is veszik tudomásul, s
ennek alapján azt hinni, hogy a közvetlen
tapasztalás minden ember közös élménye,
és a közös élményre hivatkozva elérhetjük
embertársainkat. Holott elég, ha valaki
egyetlenegy, számára létfontosságú dolgot
másképp fog fel, mint ahogy van, vagy
mint a többiek, a belső evidencia jegyében
másként szelektálja, más-ként értelmezi,
másként kombinálja ezzel kapcsolatos
érzéki benyomásait is. Nem sok kell
ahhoz, hogy az ember rög-eszméssé
váljék, bezáródjék saját világába és
elveszítse a valódit. A saját világ rendje
teljesen önkényes ugyan, de annál
élményszerűbb: önnemző bizonyosság. A
kisakadás megrontja, szörnyeteggé teszi az
embert, felszabadítja benne mind-azt, ami
sötét erő. Shakespeare-nél a tragikus
kiszakadás mint emberi lehetőség
paradigmája az alaptalan szerelemféltés.
Ez valóban tiszta képlet, hiszen - ahogy
Emilia mondja az Othellóban „A félté-

nem mindig okkal az - / Féltékeny,

mert féltékeny: ez a szörny / Önmaga
nemzi s szüli önmagát". Leontes fordulata
nem szorul további magyarázatra;
elhangolódott egy hangszer, s ő egyszer-
re más szemmel néz körül a világban,
illetve egy másik világban találja magát.
Még Shakespeare drámáiban is ritka az
ilyen elemi: egyszerű és robbanásszerű
megrázkódtatás.

Szeretném leszögezni, hogy nem a ma-
gam interpretációját kérem számon a pro-
dukciótól, hanem csak a drámai prob-
lematika, feszültség, fordulat nagyság-
rendjét, a „derült égből villámcsapás" ha-
tását. Ebből az előadásból éppen a dráma
formátuma hiányzik leginkább, a külső és
belső konfliktusok feszültségét gyakran
csak a megnyilatkozások durvasága,
külsőséges effektus pótolja: az őrjöngő
Leontes megragadja és földhöz teremti az
ellenkező Camillót, Camillo vívódás
közben egy aranypoharat szorongat, és
amikor döntésre jut, odavágja; Hermio-

ne udvarhölgyei Leontes vádját hallva
ijedtükben elengedik a hatalmas tükör-
lapot, amely teljes hosszában elzuhan;
Leontes fenyegetően a magasba emeli a
pólyás csecsemőt, az őr betaszítja a színre
Hermionét, aki elesik. Ezek természete-
sen lehetséges effektusok, de csak egyéb-
ként is átélhető feszültségek kisüléseként,
nem pedig helyettük.

Az előadás első részéből mindenek-
előtt azért hiányzik a feszültség, mert
Leontesnek a kórtörténetét adja, nem a
drámáját; a hangsúly a folyamatos fej-
lődésen, az ok és okozat rendje szerint
haladó linearitáson van, s az ingadozások,
az éles fordulatok sokat veszítenek
drámai súlyukból. Figyeljük meg Leontes
zsarnokká válását! Abból kell ki-
indulnunk, hogy Leontes jó király, nem
zsarnoki természet. Am a kiszakadás
megkettőzte a világot, s Leontes nem tud
különbséget tenni közöttük. A zsarnokká
válás a dolgok logikája, amely
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mintegy történik vele, ő azonban tényleg
nem tudja, nem érzi, hogy zsarnok. An-
tigonus és a főurak együttműködését
magától értetődőnek tartaná, hiszen a
tényállás érzéki evidencia: „Camillo szö-
kése . . . / S hozzá az a sok bizalmaskodás
. . . / Hisz majd' kiszúrta az ember szemét!
/ Bizonyítékra szükségem se volt: / Csak
rájuk kellett nézni!" Ha valakinek más a
véleménye, akkor rosszak az érzékszervei:
„Nincs hozzá orrod: fagyossá meredt / A
cimpád, mint a hulláé! De én, / Én
mindent érzek . . . És látom azt, mit
érzek!" A külön világokban élő emberek a
legjobb akarattal sem ér-hetik el egymást.
Leontesből nem hiányzik a jóakarat. De
amikor nyilvánvalóvá válik, hogy nem
érhetik el egymást, reflexszerű
mozdulattal lép elő belőle a zsarnok:
„Ugyan! Mit zsinatolok veletek, mikor /
Hatalmamé a szó? Felségjogunk /
Istápolásra nem szorul, csupán / Jó
szívünk fordult hozzátok. De ha / Ti mind
bárgyuk vagytok - vagy tettetők - / S nem
tudtok, s nem akartok látni tisztán: /
Tanácsotokból nem kérünk! Ez ügy / -
Akár nyerünk, akár vesztünk - csupán /
Magunkat illeti." Nem eltökélt zsarnokság
ez; Antigonus replikájára („Magadban is /
Dönthetted volna el, felséges úr, / S nem a
világ előtt") Leontes magyarázkodni kezd,
s a végső döntést Apollóra bízza. Mégis,
ettől kezdve nem olyan király, mint volt és
amilyen-nek hiszi magát, hanem zsarnok.
Ismét e g y egyszerű és mégis gyökeres
fordulat, amely az előadásban túl simán
megy végbe, s így nem elég nagy
horderejű.

Leontes következő jelenetének legfel-
tűnőbb motívuma a védelmi harc. Az
emésztődés tragikus epizódja után, Paulina
belépésétől a jelenet vad tragikomédiába
csap át. Leontes, a zsarnok teljesen
tehetetlen Paulinával szemben, pa-
naszkodik, védekezik, fenyegetőzik, szit-
kozódik, összevissza kapkod; képtelen
királyian vagy legalábbis férfiasan visel-
kedni; szánalmasabb, mint Antigonus, a
papucsférj. Hogyan lehetséges ez? Spi-
noza nevezetes gondolata, hogy „egy
indulatot nem fékezhet és nem szüntethet
meg más, mint egy ellentétes és a fékezen-
dő indulatnál erősebb indulat". Nos,
Paulina az egyetlen, aki nem meggyőzni
akarja Leontest, hanem a maga tisztán-látó
szenvedélyével ostromolja meg, a
rögeszmés tehát nem reflexiókba ütközik,
hanem valóságba, amely rá akarja
kényszeríteni magát. Bár Paulina indulata
nem bizonyul elég erősnek, és kudarcot
vall, Leontes gyengesége is leleple-

ződik: a magából támadó és magába zá-
ruló erő megtörik a valóságon, ha az ké-
pes valóságként megnyilvánulni.

Az is figyelmet érdemel, hogy a király
milyen érzékenyen és magához méltatla-
nul reagál a zsarnokság vádjára: „Zsarnok
ha volnék : / Élhetne-é ?/ Azért gyaláz-hat
annak, mert tudja, hogy nem vagyok az."
Csak a látszat fenntartását szolgálná ez a
kínos magyarázkodás ? Nem valószínű.
Egy pillanatra sem feledhetjük, hogy a
Téli rege dráma, nem példázat, hősei em-
berek, nem elvont típusok. Az emberi lény
Shakespeare világában egy és oszt-
hatatlan; Leontes a fordulat előtt, illetve
után nem „színe és visszája". A fordulat
kettős felismeréssel jár. Egyrészt: „Mi
emberek, sötét erők." Másrészt -
ugyancsak József Attila szavaival -:
„Feledni nem tudsz annyit, hogy ember ne
maradj." Azután, hogy Paulina nála hagyta
az újszülöttet, nagyon jól látni, hogyan
működik Leontesben a belső gátlás.
Először megbüntetné Paulinát, és
máglyára vettetné a csecsemőt. Ez az első
megfogalmazásban parancs. Ha An-
tigonus nem vállalná: „Saját kezemmel
loccsantom ki úgy / A fattyú velejét!"

Valóban megtenné? Az egész jelenet
menete cáfolja. A könyörgésre meginog:
„Pehely vagyok már, minden szélre hajlok
. . ." Amikor másodízben fogalmazza meg
a halálos ítéletet, a magyarázkodás már
szándékolatlan visszavonás: „Megérjem
azt, hogy térden áll e fattyú, / S apjának
szólít? - Inkább tűzbe most, / Mint akkor
átkozzam meg!" Miután már kimondta,
maga is kénytelen levonni a
konzekvenciát: „Jó, hadd éljen!" Sőt arra
is képes, hogy pontosan megfogalmazza
helyzetét: „Se így, se úgy nem jó ez ..." Ez
a jelenet kulcsmondata, a sokértelmű-
tragikomikus alapgesztus. Leontes a
továbbiakban megtalálja a módját, hogy
Antigonus megmenthesse a gyermeket,
megbocsát Paulinának, s végül már
mentegetőzik: „Mindhiába: / Más sarját
nem fogadhatom be!"

Ez az egész jelenetsor szélsőségesen
tragikomikus. Leontes itt cseppet sem
nagy király, egyetlen - öntudatlan - erénye
éppen az, hogy még tud gyenge ember
lenni. Belső ambivalenciája, amelyet ő
maga egyáltalán nem érthet meg, abban
fejeződik ki a leghatásosabban, hogy a
személyiség formátuma és erkölcsisége
kontrakarírozzák egymást, viselkedésé-
ben a nevetséges és ijesztő keveredik. Ez
a kettősség az egész dráma értelme és
felépítése szempontjából fontos, mert
érzékelhetővé teszi, hogy a darab világá-

ban létezik olyan emberi szubsztancia,
amelynek alapján lehetséges a regenerá-
lódás, a rekonstrukció. A majdani cse-
lekmény- és műfajbeli fordulat nem mű-
vészi önkényesség, hanem kezdettől meg
van alapozva. A tragikomikus kettősség
egyébként nem egyszerűen Leontes maga-
tartásában mutatkozik meg, hanem
kölcsönviszonyokban, kontrasztgazdag
jelenetekben. Az előadásból azonban hi-
ányzik a világos kontraszthatás, a szem-
léletesen több értelmű játék és szituáció-
építkezés; Leontes bizonytalankodása
pszichológiailag hihető, de drámailag je-
lentéktelen, Paulina alakjából (Gumik
Ilona) tiszta szigorúság sugárzik, nem
pedig szenvedély; a jelenetsor művészileg
is a határozatlanság benyomását kelti, hol
nevetséges, hol ijesztő, csak magas-rendű
tragikomikum nem jön létre. Antigonus
rovására nevetünk, Leontes viszont,
amikor felkapja a pólyást, megrémít. Úgy
gondolom, hogy Leontes nem képes
kezével illetni a gyermeket. Ő zsarnok,
akinek minden eljárása követett, a
közvetlenség szférájában éppen hogy
tehetetlen, béna. Leontes proble-
matikájához tartozik, hogy semmit sem
csinál „saját kezűleg".

A törvényszéki tárgyalás minden szem-
pontból az első rész csúcspontja. Az
előadásban Leontes - a korábbi arany és
bíbor öltözettel szemben - most feketében
jelenik meg. A jelmezek kontrasztja olyan
erős, hogy értelmezésre sarkall. Úgy
tűnik, a király képmutató. Mintha azt a
látszatot akarná kelteni alattvalói előtt,
hogy Hermionét gyászolja, hogy önmagán
is erőszakot tesz az igazságért. Gábor
játéka azonban ellentmond ennek.
Leontese nem tartja be a formákat, a
védekezés ingerli, türelmetlen mimikája,
gesztikulálása, fel-alá járkálása,
fölényeskedése világossá teszi, hogy a
tárgyalást üres formalitásnak tekinti, a
nyilvánosságot semmibe veszi. Ez a
leleplező játékmód egyrészt durva,
másrészt magyarázó jellegű. A magyará-
zat túl könnyen érthető, Leontes elveszti
drámai érdekességét, a jelenet hangsúlya
Hermione roppant hosszú védekezésére
kerül, a játék retorikába fullad. Csak-
hogy: Leontes szerint Hermione bűnös-
sége teljesen nyilvánvaló és „az egész
nemzetet megrázza", következésképpen
nem kell komédiáznia. Királyi tisztét
teljesíti, a bíbor és arany öltözék épp itt
volna a leghelyénvalóbb, a fájdalom,
amelyről beszél, magánérzelem, ponto-
sabban: önsajnálat. S miért hozná ki a
sodrából a magabiztos Leontest Her-



mione védekezése? Viszont van más
valami, ami ingerelheti: az egész
hallgatóságból árad felé, hogy mindenki az
asszonynak hisz, senki sem ad igazat neki.
Á konfliktus Leontes és a nyilvánosság
között feszül, illetve feszülhetne, ha a
nyilvánosság nem statisztériaként
viselkedne. Ha Leontes nem azért dü-
höngene, mert Hermione - szerinte -
hazudik, hanem azért, mert mindinkább
érzi, hogy képtelen elérni a nyilvánossá-
got, képtelen demonstrálni igazságát,
akkor megfelelő súlyt nyerhetne az első
nyíltan zsarnoki tett: az önkényesen
követelt halálbüntetés, majd a végletes ki-
szakadás: az istenkísértés. E kifejlés híján
azután Apolló bosszúja és az össze-omlás
is hatástalan marad, hiába az erős
világítási effektus, a földre zuhanás.

Az előadás első részét furcsa jelenet
zárja le: Antigonust, miután nagy viharban
kitette a csecsemőt Bohémiában, üldözőbe
veszi és széttépi egy medve. Zsámbéki
mintha szégyellné, hogy a Mester ilyen
ócska fogással élt, csak utalásszerűen
rendezte meg a medve fel-tűnését és az
üldözést. Pedig ez a durva tréfa úgy, ahogy
van, a darab lényegéhez tartozik.
Antigonus abban bízik, hogy majd a
vadállatok felnevelik a gyermeket, hiszen
„A farkasok, / Medvék - azt mondják -
vadságuk levetve, / Végeztek már ilyen
szolgálatot". Bohémiában az elsőként
megjelenő szereplő a természet, a vihar,
kisvártatva pedig jön a remények egyik
letéteményese, a medve, és - széttépi
Antigonust. A vihar meg végez Leontes
valamennyi emberével. A természet durva
tréfája ez, amely egyszerre intonálja az új -
sok változatban felbukkanó - alaptémát, a
természet hatalmát, és az új ábrázolási
módot, a vígjátékot. A tapintatos előadás
nem oldja meg, csak takargatja a
problémát. Úgy vélem, hogy a megoldás
útja éppenséggel a tapintatlanság, az
ellentmondások groteszk kiélezése, a
durva (de jó) tréfa vállalása és végigvitele.

*

A Bohémiában játszódó jelenetek között
vannak a produkció legjobb részletei, de
következetesen a cselekmény mellékágán,
amelyre még visszatérek. Á főcselekmény
az előadásnak ebben a szakaszában már
szinte teljesen elveszíti drámaiságát, és a
mese fővonalává egyszerűsödik. Igaz,
mint a fordítás elemzésekor igyekeztem
kimutatni, Perdita, Florizel, Polixenes és
Camillo drámáját

a magyar szöveg alig sejteti. Most tehát
nem elemzem újra, hogy mi minden
marad kifejtetlenül, csupán egy témára, a
természet problémájára térek ki.

A bohémiai vihar előtt a természet
motívuma csak Perdita alakjával kap-
csolatban merült fel, mégpedig Paulina
szövegében: „Már anyja méhében rabos-
kodott / A csöppség, s a természet rendje
és / Törvénye szerint szabadult. Azért / A
király mérge s asszonyanyja vétke / Ha
vétkes is - őt már nem ér-heti." Később:
„Természet-anyánk, te szabtad ki íg y / Az
apja mintájára - ó, ha van / Hatalmad
lelkét is formálni: add, / Hogy
féltékenység ne őrjítse meg ..." Az első
rész végén a természet bosszút áll érte, a
természet emberei pedig gondjaikba
veszik. A természetproblematika
legvilágosabb megfogalmazása, Perdita és
Polixenes egy kulcsfontosságú szó-váltása
azonban kimarad az előadásból. A
virágjelenetben Perdita azt mondja, hogy
nem tart szegfűt és tarkaviolát, mert
színezésükben a művészet, a mesterség
((Irt) is közreműködött, nemcsak „a nagy
teremtő természet". Polixenes erre
kioktatja: „Lehet. De ha javítunk a
természeten: / Csak a természet törvénye
szerint / Tehetjük. Á mesterkedés mögött /
Az őstermészet áll. Lásd, szép leány, / A
vad törzset nemes vesszővel oltjuk, / S a
durva kéregből finom rügyet / Fakasztunk.
Am a művészet is, / Amely a nyers
természeten javítgat: / A természet
szülötte." De Perdita továbbra is
elzárkózik az elől, hogy tarkaviolával
díszítse kertjét, s ekkor mondja, hogy nem
szeretné, ha kedvese azért vágynék vele
párosodni, mert ő festi magát.
Shakespeare-nél az elmélkedések soha-
sem kitérők, hanem mindig a dráma
lényegéhez tartoznak, és maguk is drá-
maiak. Esetünkben Perdita és Polixenes
ösztönös küzdelméről van szó. Világosan
érzékelhető a Perdita által képviselt
természetesség korlátoltsága, hogy úgy
mondjam : felső határa. Perdita nem érti
meg Polixenes gondolatmenetét, illetve
csak annyit ért belőle, amennyit közvet-
lenül a maga és Florizel viszonyára tud
vonatkoztatni: Florizel az a nemes hajtás,
amely megnemesíti őt, a vad törzset. Ezért
válaszolja Polixenes fejtegetésére: „Így
igaz." A természet és a művészet-
mesterség problematikáját azonban egyál-
talán nem fogja fel. Pedig Polixenes igen
nemes gondolkodásról tett bizonyságot.
Igen ám, de ő csak az elvet gondolja
végig, azt már nem veszi észre, hogy fia
és a pásztorlány viszonyára is vonatko-

zik; néhány perc, és tetteivel megcáfolja
eszméit, „a szellemet mocsokban téko-
zolja"; a sötét erő lerázza magáról a kul-
túrát. Leontes és Polixenes analógiája
riasztó. Igaz, Polixenesre is érvényes:
„Annyit feledni nem tudsz, hogy ember
ne maradj." Először megtagadja a fiát,
halálra szánja a Juhászt, tüskével szán-
taná Perdita arcát, de nyomban vissza-
kozik, fiát udvarába parancsolja, a Ju-
hásznak megkegyelmez, Perditának meg-
tiltja, hogy fogadja Florizelt.

Leontes és Polixenes zsarnoksága nem
annyira következményei, mint inkább
belső problematikája miatt súlyos. A
lehetősége és a logikája miatt. Az ana-
lógia, az ismétlődés ezért különösen
aggasztó. Ugyanakkor Polixenes helyzeti
energiája nem fogható Leonteséhez.
Közben ugyanis fordult a világ. A Leon-
tesre mért csapás, „a megbékült és
bűnbánó király" képe, a természeti
igazság-szolgáltatás és Perdita
megmenekülése, végül Camillo jótét
alakja új kiindulási helyzetet teremt. De
ami az új helyzetet visszavonhatatlan,
hathatós drámai valósággá szilárdítja, az
az újonnan fellépő alakoknak a szerves-
természetes ősállapotokhoz való nagyobb
közelsége, egy olyasfajta élet
kibontakozása, amely hasonlóan érző,
egyszerű, a természettel bensőséges
kapcsolatban álló emberek közösségén
alapul, amely a természet nagy
ritmusához igazodik, és kizárja magából a
nem természetes formák szétválasztó,
bomlasztó és megmerevítő elemeit.
Fontos, hogy az előadás megteremtse ezt
a természeti, ezt a természetes világot.
Csernák Árpád Mufurc kikezd-hetetlen
naivitásával felidéz belőle valamit, Major
Pál juhásza viszont a maga megnyomott
szóvégeivel, népieskedő modorával
jellegzetes műparaszt. A pásztorként
fellépő Florizel (Farády István) a
hősszerelmes paródiáig tökéletes
sablonja, ifjú, sudár, szőke és lankadatlan
hévvel skandálja a jambusokat. Maga
Perdita - Sára Bernadette - kezdettől
fogva idegen tünemény ebben a világban,
nemes egyszerűsége szülői örökség
(Camillo, az udvari ember előítéletének
megfelelően), nem pedig természetes fej-
lődés eredménye. Holott - mint a fordítás
elemzésekor igyekeztem a sz övegből
kifejteni - éppen ez a figura lényege. De
az egyes alakok fajsúlytalanságánál na-
gyobb hiányosság a jelenetsor központi
eseményének, az ünnepnek a jelentékte-
lensége. Mintha olyan nemzedék ünne-
pelne itt, amelyik az eleven közösségi ha-
gyomány elenyészése után, már csak nép-



rajzi leírások alapján élesztgeti a régi
szokásokat, de nem tudja felszítani a ked-
vet. Stilizált játék, színes kultúresemény
zajlik - a dráma követelte népünnepély
helyett. Van zene, van tánc, de csupán
kolorit, nincsen dramaturgiája. Pedig
nem véletlen, hogy a szöveg szerint Bo-
hémiában hallunk először zenei hangot.
Szicíliában csak „bús rege" hangzik fel,
mert az illik télre, s még azt is félbesza-
kítják. A zene, pontosabban az ének csak
Autolycusszal jelenik meg a darabban.
Nem térek ki most az előadás első
részének - szerintem felesleges - zenei
hatásaira; a második rész zenei anyagából
(a zene Jeney Zoltán munkája) az
énekszámokat tartom dramaturgiailag
megfelelőknek, az ünnep hangszeres ze-
néje csupán a kort, a hangulatot, azaz a
manapság divatos consortok zenélésének
műveltségi élményét idézi fel, nem e ze-
nei világ eredeti és dramaturgiailag is
szükséges erejét. Hasonlóképpen erőtle-
nek a táncok is. A zene és a tánc azért
fontos ezen a természetünnepen, mert
bennük, főként ritmusukban fejeződik ki
az az eltiporhatatlan vitalitás, amely a
jelenet legfontosabb funkciója. Mind-
annak, ami Polixenes közbelépéséig tör-
ténik, olyan szolid alappá kell ülepednie,
hogy el lehessen viselni a kegyetlen for-

dulatot, sőt lehetővé váljék a regeneráló-
dás, a rekonstrukció.

A természetünnep azonban forró és
sötét mélységeket is felkavar. Perdita, aki
teljesen elfogulatlan a szerelem dolgai-
ban, hangsúlyozottan tiszta. Lénye ilyen
szavakra kényszeríti Florizelt: „Tisztes-
ség vágyamon a fék; s e vágy j A hűség
próbáját megállja." Sőt amikor a kucséber
érkezését jelentik, Perdita kiköti, „hogy
csúnya szó nem lehet a nótában". Biztos,
hogy nem szemérmeskedik. Nézetem
szerint itt érzékelhető az általa képviselt
természetesség alsó határa. Az ünnep
során fel-feltör az érzéseknek-
szenvedélyeknek az a zűrzavara, amely
kiküszöbölhetetlen az emberi természet-
ből, az életből, s amely Perditától mégis
teljesen idegen. Ez a zűrzavar ott kavarog
Mufurc, Mopsa és Dorcas viszonyában,
kicsap Autolycus valamennyi balla-
dájából, s végül kultikusan kitombolja
magát a tizenkét faun táncában. Ez a
fauntánc az előadásban csak ártatlan
„bakugrándozás", Mufurc, Mopsa (Mo-
nyók Ildikó) és Dorcas (Albert Éva) vi-
szonya azonban - noha nincs Perditára
vonatkoztatva - a produkció igazán szép
részlete. Zsámbéki ezt a hármast -
különösen a dal-jelenetben - olyan prob-
lémaérzékenységgel, olyan sokrétűen,

olyan kontrapunktikusan komponálta
meg, hogy plasztikus, nem zsánerszerű,
hanem mély és gazdag epizód kerekedett
ki, amely az érzések szívszorító-mulat-
ságos zűrzavara, a lebegő tisztázhatatlan-
ság.

És még egyszer felrémlik a kiszakadás
romboló hatalma. Florizel kétségbeesésé-
ben már-már odahagyja az emberek kö-
zös világát: „A szenvedély tanácsadóm:
eszem / Hódoljon meg neki, vagy
vesszen el! / Inkább az őrület, mint a le-
mondás!" Később: „meghajtjuk fejünk /

A vakszerencsének, s mint kis legyek,
A szélviharban hányódunk". Ami a Ro-
meo és Júliában még megdicsőülés volt,
itt csak szörnyűség lenne. A Téli regében
az egyik legnagyobb és legveszélyezte-
tettebb érték: az emberi konszenzus.

*

A második részbeli cselekmény
mellékágának a főszereplője Autolycus.
Ez az alak Zsámbéki és Hetényi Pál
megformálásában - remekmű. Lényegesen
más, mint az eredeti, jól láthatók azok a
pontok, ahol a szövegértelmezés eltolódott
(ebben a fordítás is segített), mégis, az új
figura öntörvényű, végiggondolt, jelen-tős
és - shakespeare-i. Az előadásban kü-
lönböző hangütéssel vissza-visszatér egyik
dalának két sora: „Hej, jól bírja, akinek jó
vére van, / Haj, nem dől ki, csak aki
keshedt." Kosztolányi hívebb
fordításában: „Egész nap jár, aki vidám, /
De aki bús, mindjárt kidől." A vidám és a
bús szív, illetve a jó vérű és a keshedt
ember - más-más személyiség- és
életprobléma. Shakespeare Autolycusában
az erkölcsi közömbösség derűs költészetté
vált, az előadás Autolycusa züllött és
frusztrált figura. Am ebben a fel-fogásban
a szöveg minden íze új evidenciát nyer.
Hetényi, amikor megjelenik, nem a tavasz
dalát énekli, hanem valami nótát gajdol a
tavasztól, bemutatkozó monológjának
tartalma a világ és önmaga megvetése.
Akasztófahumora nem annyira
kétségbeesett, mint inkább száraz, nem
vezeti le a keserűséget. Hetényi játéka
kezdettől fogva érzékelteti, hogy
Autolycus alapélménye nem a kivetettség,
az akasztófa meg a deres, hanem a később
meg is fogalmazott egyetemes züllés: „Az
istenek alighanem elbóbiskoltak az idén,
mer igencsak szabadjára vagyunk."

Mufurc rászedése, az agyafúrt és az
együgyű clown hagyományos tréfája itt
kegyetlen játék. Ahogy Autolycus rá-

Paulina (Gurnik Ilona) életre kelti a halottnak hitt Hermionét (Szakács Eszter)
Leontes: Gábor Miklós
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rősen nekivetkőzik, ahogy beidegzetté
ált ügyességgel kizsebeli Mufurcot,
hogy ahhoz sem veszi a fáradságot, hogy
artsa magát eredeti meséjéhez, ha-nem
ényelmesen felöltözködik, már-már
egfagyasztja a nevetést. Mert igaz, hogy
ufurc valószínűtlenül naiv, s még a

eggátlásosabb tolvajt is felszabadítaná,
utolycus eljárása azonban arra vall, hogy
gátlástalanságnak legfeljebb csak külső

orlátja v a n (az akasztófa meg a deres), de
incsen már belső mértéke.

A színpadi erőviszonyok következtében
z ünnepjelenetnek is Hetényi a fő-
zereplője. Kucséberszövege hatásos, de
edélytelen; Autolycus a romlott árut saját
ontó erejével is felruházza. A balladák, a
acatok árusítása és a fosztogatás nála egy
őről fakad : embermegvetésből. Meg lehet
enni velük, hát nem tudja nem megtenni.

teljes belső mértékvesztés kifelé persze
értéktelen gyávasággal párosul. Hetényi
ár a Camillo előtti megalázkodással

ontosan ábrázolja, hogy Autolycusból
iányzik a gaz-emberség lehetséges
artása, az a bizonyos hit, amely - a Peer

ynt Gomböntője szerint - még a bűnhöz
s szükségelte-ti k.

Hetényi Autolycusa képes személyisé-
ében, élethelyzeteiben, pályájában meg-
eleníteni azt a világállapotot, amelyre
éhány szereplő céloz: „itt e gané világon"

Antigonus), „járatlan vagyok én a
osszban, s ez a mai világban elég a
ecsülethez" (Paulina). Az alakítás csúcsa:
jótett, a visszaút lehetetlensége. Először
ulatságos változatban; ha volna is kedve

ó útra térni, a sors nem engedi, szájába
epül a sültgalamb. Másodszor azonban
ár keserű változatban. Autolycusnak a

emesurakkal, majd a nemességet kapott
uhásszal és Mufurccal való jelenete az
gész előadás tetőpontja. Zsámbéki és
etényi teljes bonyolultságában ábrázolják
„megbélyegzett embert". Az aggódó

zeretet, az öröm, a parodizáló józanság, a
eménykedés, a csalódottság, a szűkölő
lesettség, a dac, az irigység, a gyáva és
gyanakkor gúnyos megalázkodás, a
élyponton is megvillanó (s csak annál

zánandóbb) fölény stációit járja végig ez
két jelenet. Itt sikerült a szövegben

özvetlenül adott jeleneteket virtuális
zituációikra bontani, majd ezeket
rzékletesen újra egyesíteni, szituációk
ullámszövődését felidézni, életszerűen
iteles, egyszersmind metaforikus, költői,
épszerű színjátékot teremteni, elérni a
hakes-

peare-i dráma plasztikus gazdagságát. Az
előadás Autolycus jeleneteivel magában
hordja mércéjét.

*

S végül újra Szicíliában. Emlékezzünk
Leontes fogadalmára: „Amíg / Csak em-
ber-szív a gyászt kibírja, én / Naponta
gyászolok." Magától értetődő volna, hogy
most jelenjék meg feketében. De a király
jelmeze drapp színű, nyilván nem cél
nélkül. Gábor Miklós megformálásában
Leontes érezhetően megfáradt, meg-
öregedett, már kimerült a bűnbánat ve-
hemenciája, a gyász megállapodott mint
„tehetetlen renyheség". Paulina szigo-
rúsága kell hozzá, hogy az eltompító fáj-
dalom újra meg újra égessen. Az előadás
azt a benyomást kelti, hogy Leontesben
természeti, nem pedig erkölcsi folyamat
ment végbe; felgyógyult ugyan, de meg
nem újult. Mintha csak a nagyforma
közhelye érvényesülne: az idő elvégzi a
maga munkáját. Holott Leontes tényleg
megélte a legszörnyűbbet: a kétségbe-
esést. Paulina tudta, hogy „Ezernyi térd /
Tízezer éven át, mezítlen / S böjtölve
kúszva tar sziklák fokán / Zimankós tél-
ben - nem lehet elég ilyen bűnért", és
megtalálta a méltó büntetést: a kiszakadás
bűnéért a büntető kiszakítást, a külön
világ pusztításáért a kínzó önmagába
zárást, a szörnyeteggé válásért a saját ször-
nyeknek vettetést. Paulina könyörtelenül
végighajszolja Leontest a kétségbeesés
poklán, megakadályozza az emberi vi-
lágba való visszatérés minden kísérletét.
(Következésképpen amikor Leontes
Florizel asszonya iránt érdeklődik, és a
Nemesúr rajongva beszél róla, csakis
Paulina idézheti fel szemrehányóan Her-
mione képét, nem pedig Leontes, mint a
hibás szövegkiadás nyomán az előadás-
ban.) Az öntudatlan visszatérési kísérletek
nem az eltompultság, hanem a rege-
nerálódás jelei. De ahogy az első részben
Paulina nem tudta megtörni Leontest,
most Leontes hajol meg Paulina szen-
vedélye előtt.

Az előadásban nincsen emberi rege-
nerálódás, és Zsámbéki levonja e tény
konzekvenciáját: elidegeníti a csodát.
Hermione háttal áll nekünk, csak tükör-
ben láthatjuk szemből szoborként. Pontos
és művészi kifejezése ez annak, hogy a
rendező nem hisz a csodában. Később
még sok minden megerősíti ezt: Leontes
álmélkodása, szinte gyermekké válása,
Hermione teljes némasága, és legfőképpen
az atmoszféranélküliség. De hát miben is
kellene hinni ? Abban, hogy

Paulina tizenhat évig rejtegette Hermio-
nét? Hogy megelevenedik a szobor? Hogy
feltámad a halott? Vagy valami „és mégis"
pozitivitásban, „végső soron"
diadalmaskodó harmóniában? Aligha. A
végső fordulat drámai valóság, és nem
hitbéli kérdés. Igaza van Peter Brooknak:
„Tulajdonképpen az életre kelő szobor
maga a darab igazsága ...
e jelenetet nem akkor értjük meg, ha
megvitatjuk, hanem akkor, ha eljátsszuk.
Előadva mindig különös módon kielégítő -
és ezzel igazán csodálatba ejt." Hermione
szobra: természet s mesterség közös
gyümölcse. Mint a szegfű és a tarkaviola,
mint a nemesített sarj, mint minden -
műalkotás. A mű elevensége azt jelenti,
hogy konszenzus lehetőségét rejti. A Téli

rege egyik nagy kérdése éppen a
konszenzus. A szoborjelenetben a dráma
visszakérdez önmagára, és metaforikus
választ ad saját kérdésére. A játék
valódiságának alapja a zárójelbe tett
valóság. De a mű megelevenedik,
mindenki láthatja, megszólal, mindenki
értheti a szavát. A szereplők közös világ-
ban találkoznak. Ennek megrendezéséhez
se több, se kevesebb hit nem kell, mint
általában a rendezéshez: a színjáték közös
világ, és legalább addig, amíg átadjuk
magunkat neki, elérhetjük egy-mást.
Mindebből persze semmi sem kö-
vetkezik. De csodának ez is épp elég.

E számunk szerzői:

ALMÁSI MIKLÓS az irodalomtudomá-
nyok doktora, a Színházi Intézet munka-
társa

CSÍK ISTVÁN újságíró, a Kohó- és Gép-
ipari Minisztérium tájékoztatási osztályá-
nak csoportvezetője

CZÉRE BÉLA irodalomtörténész, a Petőfi
Irodalmi Múzeum munkatársa

FODOR GÉZA az ELTE Esztétikai Tan-
székének tudományos kutatója

FÖLDES ANNA újságíró, az irodalomtu-
dományok kandidátusa, a Nők Lapja
rovatvezetője

HÁMORI ANDRÁS egyetemi hallgató
KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, a Magyar

Hírlap munkatársa
MIHÁLYI GÁBOR újságíró, az irodalom-

tudományok kandidátusa, a Nagyvilág
rovatvezetője

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

SZILÁDI JÁNOS újságíró, a Magyar
Nemzet rovatvezető-helyettese


