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Álruhában a Vízkereszt

Shakespeare-bemutató Győrött

A Vízkereszt kézbe véve az olvasó az
elvarázsolt kastély tükrei között érezheti
magát. Minden pillanatban mozdul vala-
mi, változik, s bár jól tudja, hogy a tükör-
be néző arc ugyanaz, mégis megannyi új
vonást, tekintetet fedez fel. Könnyű
bekapcsolódni a játékba, figyelni, hogyan
lesz kövérből sovány, alacsonyból magas,
hogyan tükröződik egyszer több vidámság,
másszor több bánat a képmáson. Könnyű
elfogadni, hogy mindez kicsit
szemfényvesztés, de közben lehetetlen
elfelejteni, a tükör előtt hús-vér alak áll. A
Vízkereszt világa ettől a kettősségtől
magával ragadó, a realitás és a mesék
irrealitása, a látható és a láthatatlan én
együttes jelenléte az emberi természet
teljességét érzékelteti. Egyensúlyt teremt,
harmóniára tör, s mindezt az állandó
változás állapotában láttatja. Samuel
Johnson, Shakespeare egyik legki-válóbb
XVIII. századi magyarázója így
fogalmazott: (Shakespeare darabjai) „A
földi természet való állapotát tüntetik fel,
amely jóból és rosszból, örömből és
bánatból tevődik össze, s amely az ará-
nyok végtelen változataival s a kombiná-
ciók számtalan módjával keveredik."

Az arány és a kombináció kulcsszó
Shakespeare darabjaihoz. Ha a
Vízkeresztből csak a legszembetűnőbb
három értelmezési szintet emeljük ki,
máris lát-ható lesz, hogy ezekben külön-
külön is és természetesen együtt is, az
emberi természet és a társadalmi
szokásrendszer átfogó képe mutatkozik
meg. Minden egyes szinten
újjárendeződnek a jellemek tulajdonságai,
cselekedeteik más színezetet kapnak. Az
olvasó - érzékenysége szerint - választhat,
mit, mennyit és hogyan fogad be ebből a
rendszerből, de az biztos, a legkisebb rész
is önálló és helytálló egység, olyan,
amelynek önmagában véve is értelme,
funkciója van.

Ha az események sorát tekintjük, három
szálból épül a dráma. Egy konven-
cionálisnak mondható szerelmi történet-
ből, egy ikerpár kalandos és félreértésektől
mozgalmas históriájából és egy mulattató
„közjátékból". Illyria hercege, Orsino
reménytelenül szerelmes Olíviába, a
gazdag grófnőbe, aki apja és bátyja

halála miatt elvonultan él. Violát és Se-
bastiant, az ikerpárt egy tengeri vihar
elszakítja egymástól, s csak egy-egy jólel-
kű hajós segítségével érnek partot. Viola
úgy dönt, férfiruhában szabadabban mo-
zoghat a számára idegen környezetben,
és így áll a herceg szolgálatába. Csakha-
mar annak legbizalmasabb embere lesz,
és őt küldik követségbe Olíviához. A
grófnő nem titkolt szerelemre gyullad
iránta, miközben Violát érzései Orsinó-
hoz kötik. A váratlanul megjelenő Sebas-
tian, kiben a grófnő Violát véli felfedez-
ni, viszonozza Olívia érzelmeit, és há-
zasságot kötnek. A félreértések mindad-
dig fokozódnak, míg egyszerre nem lesz
látható az egymásra tökéletesen hasonlító
ikerpár. Orsino könnyű szívvel mond le
ekkor már Olíviáról, és fogadja el Viola
kezét. Eközben Olívia udvarmesterét,
Malvoliót megtréfálja a háznép. Malvo-
lióval, a grófnő nagybátyja, Böffen Tó-
biás, annak barátja, nemes Keszeg And-
rás és a komorna, Mária egy levél segítsé-
gével elhiteti : Olívia a felesége szeretne
lenni. Malvolio az írásnak engedelmes-
kedve maskarába bújik, és nyíltan bizal-
maskodni kezd úrnőjével. Később a le-
vél titkára fény derül, de Malvolio vesz-
tesként hagyja el a színpadot.

A bonyodalmak (a ruhacsere és az ikrek
összetévesztése) ellenére könnyen kö-
vethető, egyszerű cselekménysorok fut-
nak egymásba. A drámának ezen legfelső
szintjén kétségtelenül a Malvolio-szál a
legélvezetesebb és a leghangsúlyosabb.
Malvolio-szálnak szokás nevezni, pedig
az Olívia udvarában zajló „közjáték"
jeleneteinek igazi értelmi szerzője,
inspirálója nemes Böffen Tóbiás. Még
Malvolio „nagyjelenetében" is (amely-

ben az udvarmester megtalálja a levelet,
és rájön, hogy az hozzá szól) Böffen köz-
beszólásai fűszerezik a monológot, az ő
vaskos jelenléte teszi igazán irreálissá
Malvolio álmodozását. Kettősük mellett
halványabb Orsino, Olívia és Viola re-

ménytelen érzelmeinek története, csupán a
másikiker, Sebastian színre lépése gyor-
sítja és pezsdíti az események menetét.
Átrendeződnek az erővonalak az értel-
mezés második szintjén, ha megvizsgál-
juk, milyen eszmék, célok, gondolatok
képviselőjeként, szószólójaként állnak
elénk a szereplők.

Ila a drámából csak Orsino szavait fi-
gyeljük, csakhamar lelepleződik a her-
ceg. Nincs egyetlen mondata, gondolata
sem, ami nem magáról a szerelemről,
hanem vágyott Olíviájáról szólna. Olíviát
jobban elképzelhetjük Viola, Böffen
vagy a Bohóc szavaiból, mint a hercegé-
ből. Egyetlen személyes utalást sem ta-
lálunk, a grófnő nevét egyszer ejti ki. Azt
viszont tökéletesen megtudjuk, mit tart
Orsino általában a szerelemről és a nők-
ről. „... a szerelem oly változó, / Oly dús,
hogy ő a képzelet maga" - véli a herceg a
darab első felvonásának nyitó
jelenetében. Későbbi szavai valóban azt
támasztják alá: a képzelet játéka ragadta
meg Orsinót, a szerelmet azért szereti,
mert nagy érzésekről, szenvedélyről lehet
elmélkedni, el lehet vonulni a lomb alá,
ahol „burjánzik a szerelmes gondolat". A
szerelem a „dús arany nyíl", amely
elpusztít minden más érzést, nem hagy
helyet Orsino szívében az ideál mellett
egy valóságos Olíviának. (A darab végén
a herceg könnyű szívvel cseréli föl a
grófnőt Violával, számára nem a szeretett
lény, hanem maga az érzés
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fontos.) Orsino a szenvedő szerelmes
szerepét választotta, hiszen tökéletes bol-
dogságot még egy viszonzott vonzalom
sem tudna neki nyújtani, ugyanis szerinte
a nők nem képesek az övéhez mérhető
szenvedélyre. „ ... az ő szerelmük ízlelés, /
Nem májat tép, csak ínyük háborog / S
lázat, csömört és émelygést ígér." „Ne
mérd a nő / Irántam vélhető szerelmét
ahhoz, / Mit én ma érzek." Valójában
Orsinóból éppen a szenvedély hiányzik,
fellángolásai mesterkéltek, talán egy le-
tűnt lovagi eszmény maradványai.

Olívia legalább ennyire pózol, de őt
igazi vágy keríti hatalmába, hirtelen gyúlt
szerelme Viola iránt őszinteségre bírja. „ .
. . mint a friss tavasz / Rózsája s hű
erényem : úgy igaz, / Szeretlek - és hiába
büszkeségem: / Elveszett érted a lelkem
egészen." Olíviát váratlanul éri ez a
szerelem, meglepi, de reménytelenségében
is boldoggá teszi. Őszinte érzelmei mögött
azonban halvány sejtelem-ként felmerül
már Violával való megismerkedésük első
pillanatában, hogy azt szeretné szeretni,
ami és aki más, mint a herceg, vagyis a
fennkölt, pátosszal teli, általánosságokat
ismételgető vallomások helyett a forró
szenvedélyt, a lázas szavakat,
fogadkozásokat. Olívia rákérdez, hogyan
tud szeretni a herceg, és hogyan tudná
szeretni őt Viola. Az ellentét magáért
beszél. Orsinóról nem tud újat mondani
Viola: „Imád, és könnyben fürdik érted
arca, / Sóvárog rád s forrón sóhajt feléd."
Saját magáról így szól: „ ... megvetett
szerelmemet dalba írnám, / S zengeném az
éj csöndjén is hangosan, / Visszhangzó
dombok közt zengeném neved, / S a
pletyka szellők is kiáltanák: / Olívia!" Ez a
temperamentum és természetesség
ismeretlen a gróf-nő előtt, és vonzóbb,
mint a herceg forró sóhaja. Ettől a
pillanattól vállalja érzelmeit Olívia.

A harmadik „öncsaló", Malvolio a
legellentmondásosabb egyéniség.
Nemcsak a megírt figura, hanem
környezetének róla alkotott véleménye
sem egyértelmű. Olívia szerint Malvolio
az „önszeretet betege", aki „rontott
gyomorral íz-lel". A grófnő lesújtó
jellemzése így folytatódik: „Aki
nagylelkű, bűntelen és szabad,
madársörtének nézi azt, amit te
ágyúgolyónak." Vagyis a titkár-udvar-
mester kicsinyes, bűnös, szolgai, és ezen
kívül van még egy tulajdonsága, amelyet
Olívia nem ismer fel, és ami szó szerint
nincs is benne Shakespeare szövegében: a
karriervágy. Csakhogy ez a karrier nem
egyszerűen anyagi előnyök, pozíció utáni

vágy, hanem a társadalmi felemelkedés-
nek a lehetősége. Böffen Tóbiásék levél-
csapdájukat régi sérelmeik bosszújaként
állítják. Ebből derül ki, hogy ők, akik jól
ismerik Malvoliót, tudják, a csalétek nála
nem vagy nem elsősorban a pénz, a
magasabb hivatal, hanem az arisztokrá-
ciához való tartozás igénye. A történe-
lemben egy kicsit jártas olvasó tudja, hogy
a puritánok a szükségszerű haladás
képviselői voltak (Malvoliót a puritán
jelzővel illették), mégis a darabból az ér-
ződik ki, a Malvolio-féle emberek csat-
lakozása az arisztokráciához, annak le-
züllését jelentené. A Vízkereszt-beli
arisztokrácia, a maga minden színlelésével
még mindig rokonszenvesebb, mint
Malvolio. Malvolio puritánságáról a
második felvonás harmadik színében esik
szó, itt is csak néhány mondat erejéig. Az
első utalás Tóbiás szájából hangzik el:
„Hát azt hiszed, mert te olyan nagyon
erényes vagy, senkinek sem jut már se sör,
se pogácsa ?" A sör-pogácsa szimbólum
kettős jelentésű ebben a szövegkör-
nyezetben. Egyrészt utal az ünnepnapok
hagyományos ételeire, másrészt az angol-
ban jelentheti átvitt értelemben a jólétet is.
Shakespeare és Böffen Tóbiás ez utóbbit
féltette a puritánoktól, azt a jólétet,
amelybe éppúgy beletartozik az étel, az
ital, a mulatozás, mint a színházba járás.
(És Shakespeare tudta a legjobban, hogy a
puritánok támadásainak egyik célpontja
éppen a színház.) Malvolióról Olívia
szolgálója, Mária mondja ki: „néha olyan
puritánféle", majd pontosítja véleményét:
„ördögöt puritán ő, nincs benne egy
fikarcnyi jellem; hajlik, amerre a szél fúj ;
öntelt szamár, aki könyv nélkül tudja az
illemet és nagy garral hirdeti azt." Mégis,
Böffen Tóbiásék, nemes Keszeg
Andrással ellentétben, nem puritánságáért
akarják megleckéztetni, hanem jel-
lemtelenségéért. Az udvarmester kegyet-
len bukása azonban váratlanul új tulaj-
donságát mutatja meg. Szolgai viselke-
déséből, jellemtelenségéből, törleszked-
nivágyásából arra lehetett volna követ-
keztetni, hogy megpróbál jó képet vágni a
tréfához, csak maradhasson. Ám Malvolio
ebben a pillanatban természetesen
cselekszik, megalázottsága nagyobb, mint
alakoskodása, és bosszút esküdve hagyja
el a színpadot.

Viola központi szerepet tölt be a Víz-
keresztben. Egyrészt ő köti össze az egyes
cselekményszálakat, másrészt ő testesíti
meg Shakespeare reneszánsz emberesz-
ményét. Viola nem hibátlan. Álöltözete
miatt, ha csak kicsit is, mégis csaló, saját

boldogulása érdekében még a szenvedő
Olíviának sem fedi fel kilétét. Mégis, az
író feléje fordítja rokonszenvünket, mert
Viola érzései, szerelme őszinte, hűséges
és állhatatos, viselkedése céltudatos, álru-
haviselését pedig a társadalmi konvenciók
teszik, ha nem is szükségessé, de
megbocsáthatóvá. Viola cselekvő ember,
aktív, kezdeményező, egy új társadalmi
rend ideálja. Mesterkéletlen; ez a lány a
világon a legtermészetesebbnek érzi, hogy
a viharból szerencsésen megmenekülve az
legyen az egyik első kérdése, hogy nős-e
Illyria ura.

Az értelmezésnek ezen a síkján azonban
Viola csak a drámai szerkezetben kap
központi szerepet, igazi főszereplővé
akkor válik, ha az álöltözet-viselést a
színházi hagyományok figyelembe véte-
lével együtt vizsgáljuk. A Vízkeresztben a
döntő hangsúly Viola-Cesario nemén van.
Attól is izgalmas a darab, hogy egy nő egy
álöltözetben lévő másik nőt szeret, hogy
egy férfi egy férfinak tartott nővel osztja
meg szerelmének keserűségét. De a darab
lényege csak akkor tör felszínre, ha
figyelembe vesszük, hogy ez az álöltözetet
magára húzó nő - férfi. Jan Kott nagyon
szellemesen így foglalta össze a
Vízkereszt harmadik gondolati szintjét:
„egy fiú olyan lánynak öltözik, aki fiúnak
öltözik." Bár általában tudja az ember,
hogy Shakespeare korában a női szere-
peket is férfiak alakították, mégsem ebből
kiindulva olvassa, illetve nézi a darabot.
Viola lányos fiú és fiús lány, néha szövege
szerint maga is összekeveri, férfi-e vagy
nő. Malvolio átmenetnek nevezi férfi és
fiú között, míg a herceg egy lány és egy
asszony vonásait fedezi fel benne. „Diána
ajka / Nem ily lágy és piros; vékonyka
hangod / Akár egy lányé, éles, csendülő, /
És teljes lényed, mint egy asszonyé." Jan
Kott tanulmányában a ruhacsere-
szimbólum megfejtését abban látja, hogy
az ember ily módon próbál átlépni saját
teste határain. Ezt szem előtt tartva Viola
sokkal több érzés és gondolat kifejezője,
mint csak a reneszánsz embereszményé.
Alakjában testesül meg a diszharmonikus
világ képe. A derűs Illyriától, a dialógus
felszínétől így vezeti el Shakespeare
olvasóját, nézőjét ugyanannak a világnak
mélyén lévő ellentmondásokig.

*

A Vízkereszt - mint ahogy ezt a darabbal
foglalkozó filológusok, kritikusok szinte
mindegyike említi - rendelésre készült
darab (mint ezt alcíme is jelzi). Azt



kívánja nyújtani, amit a kor közönsége a
színpadon igényelt: epekedő szerelmet,
vaskos tréfát, mozgalmasságot, dalokat és
egy kicsit hihetetlen, de biztató, boldog
befejezést. A győri Vízkereszt meg-rekedt
az értelmezés felszínén, nem láttatta azt a
mögöttes világot, amely a cselekedetek
mozgatórugóit tárja fel.

Pétervári István rendező koncepciójá-
ban a konfliktusok beszűkültek; az emberi
természet vagy a társadalmat mozgató
változások nem motiválták a történéseket.
Nála egy hagyományos szerelmi tör-
ténetet bonyolít az álruhába öltözés és az
ikerpár hasonlóságából eredő félre-értés,
így óhatatlanul elhalkultak, illetve meg
sem szólaltak a darab komoly hangjai.
Kétségtelen, hogy ebben a Shakespeare-
darabban az író nem illeti nyílt kritikával
szereplőit, de az vitathatatlan, hogy
Orsino és Olívia viselkedését épp-úgy
öncsalásnak tartja, mint Malvolio
alakoskodását. A győri előadásban a her-
ceg és a grófnő szinte sajnálatra méltó
nagy érzelmeik viszonzatlansága miatt,
éppen ezért az egész darab befejezése ér-
telmetlen. Ha mindketten mást szerettek,
egyszerűen indokolatlan boldogságuk,
hogy más párt találtak maguknak. A
szerelmi szálban kell lennie egy kis
affektáltságnak, hamis pátosznak, mert
csak így alakulhat ki éles ellentét Orsino,
Olívia és az udvartartás alakjai között. A
két szál összefonódik, de mindegyik csak
úgy nyeri el a maga súlyát, ha meg-
felelően hangsúlyosan domborodnak ki
ismertetőjegyeik. Böffen Tóbiás, Keszeg
András, Fábián és Mária életöröme és élni
tudása csak Orsino és Olívia éteribb, ám
mesterkéltebb világával együtt ábrázol
viszonylag teljes képet. Ebből az elő-
adásból hiányzott az egymásra utaló,
egymást jellemző tulajdonságok bemu-
tatása. Nem jutott kifejezésre, hogy a
cselekményszálak összefonódása egyen-
súlyi helyzetet teremt. Az életfelfogásu-
kat, temperamentumukat tekintve szem-
ben álló csoportok megjelenítése nem
különbözött egymástól.

Erőteljesebb volt a darab komikus zála.
Böffen Tóbiás valóban irányítója és
szervezője volt a közjátéknak, lendületük
volt a jeleneteknek, de itt is hiányzott az
okok, az indítékok felrajzolása, ezért
durvábbnak és kegyetlenebbnek tűnt a
színpadon Malvolio megleckéztetése.
Ebben persze közrejátszott az ud-
varmester elnagyolt figurája, viselkedése
legfeljebb bosszantó volt, nem haragra,
bosszúra ingerlő. Ezzel az emberrel
szemben érthetetlen, hogy Böffen Tóbiás

miért fogalmazza meg oly hevesen az
ember jogát az örömhöz; ebben a felál-
lásban Malvolio erre nem jelenthet
veszélyt.

Viola egyénisége ránehezedett az elő-

adásra. Túlzott magabiztossága, pök-
hendisége éppen gyengeségét leplezte,
valahogy úgy, mint aki fél a sötét szobá-
ban, és ezért hangosan beszél. A zavaró
külsőségek (például kacérkodása Orsi-
nóval) elvonták a figyelmet a szöveg lé-
nyegéről. Shakespeare Violája okos, cél-
tudatos, de nem közönséges és harsány.

Á dramaturgiai beavatkozás-- például az
első két jelenet felcserélése -. számom-ra
nem szolgált következetes célt. (Shakes-
peare szinte csak néhány mondatban,
mellékesen meséli el a hajótörés
történetét, ezért indokolatlan egy
súlytalanabb jelenettel felcserélni az
eredetit, herceg udvarában játszódót.) A
shakespeare-i szöveg Radnóti Miklós és
Rónay György fordításában - nem
szolgált rá a durva profanizálásra,
ízetlenek voltak a kiszólások.

Az általam látott előadáson a társulat
indiszponáltan játszott. Előfordult, hogy
előbb jelentek meg, mint szövegük kí-
vánta volna, a szereplők szinte nem is
egymással, hanem magukkal beszélgettek.
Legrosszabbul a hangjukkal bántak, nem
sikerült a megfelelő hangerő kiválasztása.

Zillich Beatrix Violája ellene játszott a
szövegnek. A természetesség, ami az írott
darabban a legjellemzőbb tulajdonsága,
hiányzott alakításából, mesterkélt,
nemegyszer indokolatlanul ingerült, tá-
madó hangot ütött meg. Technikailag
nem tudta megoldani a félre-beszédeket,
néhányszor gesztikulációjával, mozgásával
előrejátszott szövegének. Egymás után
többször alkalmazta ugyanazokat a
kifejezőeszközöket. Az ő Violája még sa-
ját sorsának sem irányítója, így nem vál-
hatott az egész, előadás központ gondo-
latainak hordozójává.

Malvolióként Uri István Külsőségek-
ben mozgásával találóan mutatta be az
udvarmestert, de a figura jellemét nem
bontotta ki. Ez a Malvolio sem félelme-
tes, sem bosszúra szomjazó nem volt.
Jelentéktelensége miatt érdemtelennek
látszott büntetése.

Áts Gyula Böffen Tóbiás szerepében
az alak életszeretetét hangsúlyozta, elő-
térbe - túlzottan is - a kedélyes, korhely
nagybácsit állította, holott a figura meg

engedte volna, hogy számítóbb, rava-
szabb legyen.

Sipka László igazán szeretetreméltóan
keltette életre nemes Keszeg Andrást,
talán túl sok szeretettel is, így csak a gü-
gye nemesek mosolyoghattunk, pedig en-
nél csípősebb bírálatot érdemelt ki az
írótól. Zsolnay András Orsino hercege
élettelen volt. Balog Judit néhány villa-
násban üde és talpraesett Máriát állított
elénk, kár, hogy még nem elég felszaba-
dult.

Bars Józse f játékának sokszínűsége
közelítette meg legjobban a Vízkereszt
összetett világát. A Bohóc természetes
volt, és ha kellett, tudott „szerepet
játszani", jól énekelt, okosan, csipetnyi
iróniával tolmácsolata filozofikus
gondolatokat.

Következetes alakítási nyújtott Gyön-
gyössy Katalin. A szemtelen, gőgös
Olíviában erő volt, fel tudott izzani, tu-
datosan törekedett saját boldogságának
megszerzésére.

Tordai Hajnal ruhái ötlettelenek voltak,
egyéniségének eredeti vonásai melyről a
színházlátogatók az előcsarnokban
rendezett kis tárlat alapján is
meggyőződhettek - most nem érvénye-
sültek. Vata Emil színpadképe a nagy-
operettek világát idézte, a hatalmas for-
gatható lépcső, mely tornácban folytató-
dik, formális járásoknak adott csak teret,
nem teremtett a dráma világát kiszélesítő
látványt.

A társulat tagjainak eltérő stílusa nem
eredményezett felszabadult, önfeledt já-
tékot. Shakespeare színreállítása -
drámamagyarázatok széles skálája
bizonyítja ezt nem egyszerű feladat. De
éppen ez, a sokoldalú megközelítés
lehetősége enged tág teret többféle
rendezői értelmezés megvalósításának.
Konzekvens elképzelések most Győrben
nem jutottak fel-színre, így az előadás
sem vált jelentős színházi élménnyé.
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