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Halvány költészet
és trágár valóság

A Romeo és Júlia a Nemzetiben

Úgy tűnik, Sík Ferenc rendezése két le-
hetséges, ám szélsőséges értelmezést vett
figyelembe, s döntött az egyik, a halvány,
romantikus költői megvalósítással
szemben a harsány, életerőt hang-súlyozó
„reneszánsz" valóságábrázolás túlsúlya
mellett. Mintha két út állt volna a rendező
előtt. Vagy a konvencionálisnak gondolt és
csak részleteiben megvalósított, a mű
érzékeny költészetét, szerelmi tragédiáját
centrumba állító megoldás, v a g y egy akár
„rekonstrukciónak" is tekinthető eljárás,
melynek során visszaállítja a színpadra azt
a feltételezett, eredetinek elgondolt
életvalóságot, világot, amely jellemzője
lehetett a korabeli Veronának, s amely
meghatározza a történet hangvételét,
előadási módját.

E két feltételezés, e vagy-vagy, a rész-
leges egyensúlyra való törekvés ellenére is
gyakorlatilag kizárja egymást. Sík a túlzott
és indokolhatatlan „valóság-igény"
elvének követése közben kénytelen-
kelletlen le kell hogy mondjon a darab
költészetéről, így ahol - saját értelmezése
ellenére - mégis megvalósítja, ott csak
töredékesen és ugyanakkor túl
egyértelműen teheti azt. A népi jelleg
hangsúlyozásának következtében a ren-
dező szinte teljesen lemond a darab ál-

t a l án o s érzékenységéről, belső, szereplők
közti viszonyainak elmélyült elemzésé-ről;
e R o m e o és Júliában az egyébkénti háttér -
Verona - főszereplővé válik. Pusztán
elméletileg akár elfogadható len-ne egy
ilyen gondolatmenet, amely a rabelais-i
életteljesség, a népi humor, az egész város
valóságának megjelenítése érdekében
lemond a szerelmesek történetének
előtérbe helyezéséről, s azt mintegy a kor
keretébe állítva, új perspektívában mutatja
be. Ám ez pusztán csak elmélet. A kérdés
az, hogy a szín-padon miképp működik a
tömegek állítólagos igényeit kiszolgálni
kívánó és tömeges statisztériát is mozgató
értelmezés. Ez a vélt népszínházi
koncepció igyekszik visszavonni minden
intellektualitást, minden kétséget és
minden belső, a darabhoz azonban
immanensen hozzátartozó problémát.
Szándéka sze-

mozgásukkal, nevetésükkel, sajátakcióikkal
az emeletes díszletet ellepők értelmezőivé,
szereplőivé, meghatározóivá válnak a
jelenetnek. Épp oly fontosak, mint a
cselekmény fő szála : mindaz, ami történik,
itt, ebben a helyzetben játszódik, s tudnunk
kell, hogy milyen is az a valóság, amellyel
dolgunk van. (E tömegek egyébként
minden erre alkalmat adó jelenetnél
visszatérnek a színpadra. Ott vannak
Mercutio és Tybalt párbajánál, elkísérik a
holtnak hitt Júliát a kripta felé vezető úton,
s míg a párbajjelenet-nél legtöbbjük csak
álldogál, addig a temetésben aktívan részt
vesznek. Fekete kendővel integetnek és
vonulnak a díszlet nagyszámú lépcsőjén fel
s alá, dekoratívan és üresen. Ha mindössze
ennyi lenne a „népiség" mozzanata, akkor
azt mint merőben külsődlegest és mint
felesleges dekorativitást elemezhetnénk, s
ha részese is lenne az előadásnak, nem
válhatna meghatározó elemmé. Ám a népi
humornak, a tömegek világának van még
egy - az eddigiekkel összefüggő - kifejezési
formája, amely meglepő mód az előadás
váratlan főszereplője lett: a trágárság.

S ez az elem, ha érthetetlen is, de az
előadást befolyásoló, meghatározó moz-
zanat lett, s nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a költészet percei összezsugorodja-
nak, szinte teljesen kivesszenek a darabból.
A trágár, pontosabban útszéli alap-hang
másik eredménye az, hogy a „fentebb stíl"

percei természetellenesen túlfinomodottak,
és lassanként valóban túl romantikusak,
időről időre már-már ízléstelen mód
giccsesek is. Sík Ferenc

Shakespeare: Romeo és Júlia (Nemzeti Színház).
Júlia (Kubik Anna) és a dajka (Szemes Mari) jelenete

rint egy sodró, eleven, lüktető, áradó
előadást teremtene, amely jó megvalósítás
esetén magával ragadhatná minden
nézőjét, tekintet nélkül azok életkorára,
egyéb meghatározottságára.

Ezért a teljes bosszúságában játszott,
húzások nélküli Romeo és Júlia főszereplőivé
végső soron nem a fiatalok, nem is a
családok egyéb képviselői válnak, hanem a
Sík Ferenc által színpadra küldött, és a
népi humort megteremteni igyekvő,
valamint azt élvező tömegek, mérhetetlen
számú statiszták.

E koncepcióval, a népszínházi eleven-
ség és egyértelműség programjával lehet,
de nem szükséges vitatkozni. A kérdés
végül is az, hogy miképp áll meg mindez a
színpadon: a puding próbája az evés. Így,
függetlenül a kiindulás eleve
problematikus mivoltától, azt kell
vizsgálnunk, hogy milyen előadást szültek
e megfontolások, létrehozta-e Sík az ő
összetéveszthetetlen és saját előadását
vagy sem. Illetve a kérdés az, hogy túl a
pusztán látványos szórakoztatáson, akart-e
valamit Sík, s ez a plusz ki-derült-e?

A népszínházi látvány igénye, a töme-
gek reprezentatív szerepbe hozása ered-
ményezi a színpadot elözönlő statiszták
tengerét. A színpad az első jelenetben
megtelik halászlegények, prostituáltak,
békés kereskedők, nemesemberek, egy-
szerű szájtátiak, Capulet és Montague
legények kisebb hadával. Az „életkép"

világosan és félreérthetetlen módon mu-
tatja a rendező szándékait. Sámson és
Gergely évődő vívódását a Capulet fiúkkal
egész Ve ro n a figyelemmel kíséri,



színpadán a trágárság a népi humor szinte
egyetlen, mennyiségre nézve meghök-
kentően számos kifejezése. Á szinte min-
dig túladagolt és csak minimális esetben
indokolt durvaság feleslegessége, ha szem-
beötlő is, de feltétlen indoklást kíván.

Ugyanis az előadás elemzése s e trá-
gárságok tisztázása némiképp egybeesik,
lévén Sík némiképp képeskönyvnek te-
kintette a darabot, s önmaga funkcióját
azonosította az illusztrátoréval. Mind-az,
ami szöveg szerint elhangzik (és ter-
mészetesen ami nem, az is) láthatóvá vá-
lik a színpadon : s ez a kérdés már nem
azonos a kritikus esetleges prüdériájával.

(Nem hinném, hogy esetemben a prü-
dériáról lenne szó, a probléma sokkal
inkább az, hogy miért és mi helyett trágár
egy előadás. Nem a trágárság és a néven
nevezés általános színpadról való pur-
gálása a kérdés : ez értelmetlen és merő-
ben felesleges, színházellenes volna. A
kérdés az, hogy mire való egy-egy jól
irányzott és hatásos disznóság. Van-e
valami más funkciója is azon kívül, hogy
kimondták, vagy épp megint a nemzés
valamely mozdulatát imitálták, csak úgy.
A Romeo és Júlia erotikájának megszű-
néséhez vezetnek az állandó és végtelen-
ségig ismételt disznóságok.) Ugyanis Sík
Ferenc nem hagy ki semmit.

Ahol szöveg szerint nemi szervet em-
lítenek, ott a színpadon kézzel, lábbal,
ernyővel, fáklyával, bármilyen, a színész
keze ügyébe kerülő tárggyal meg is
mutatják, mi az a dolog, amire a szerző
utalhatott. (Megítélésem szerint ez az
eljárás legfeljebb két esetben volna in-
dokolt: ha a nézőtéren süketek vagy ér-
telmi fogyatékosok ülnének.)

E „gesztusnyelv" hozza magával például
azt is, hogy Mercutio Romeo éles
célzására válaszolván elkapja az első keze
ügyébe eső Montague legényt, és annak
két combja közé térdelve válaszol. Nem
hinném, hogy Sík akár egy

percig is a Mercutióban megbúvó homo-
szexualitás hirtelen felbukkanására akart
volna célozni. Az sem tűnik valószínű-
nek, hogy e jelenetben a reneszánsz élet-
erő kirobbanó és túlcsorduló mivoltáról
lenne szó. Ez a jelenet mindössze e g y

példa lehet a végiggondolatlan és lehe-
tetlen következményekkel járó illusztrá-
ciók közül. E jelenet ilyen megoldásának
kára az, hogy Mercutio meglepő te-
vékenységére figyelve nem érünk rá a
szövegére, Shakespearere figyelni.

Sík nemegyszer jócskán túl is megy a
szövegen. Például: a dajka Romeóval
beszélget, közben hirtelen végigsimogatja
hősünket ott is, ahol nyílt színen talán
még ama vérbő reneszánszban sem volt
feltétlen szokás. Ennek az apró
mozzanatnak már egész egyszerűen sem-
mi köze nincsen Shakespeare-hez, ez
mindössze arra vezet, hogy teljesen
megzavarja a nézőt, hiszen egy ilyen
villanás után a dajka többé már nem az,
aki volt. Mindössze egy olcsó kerítőnő
lehetne, ennek megfelelően változik a
Júliáról kialakult kép is.

Ugyanilyen beláthatatlan következ-
ményekkel járnak azok a - rendezés
szándéka szerint - kedélyesnek bemutatott
kurvák, akik nem is annyira Shakespeare-
korabeli, mintsem XVIII. századinak tűnő
ruhákban jelennek meg a színen. E három
nőszemély előbb csak fel-alá császkál, jó
alkalmat adván arra, hogy minden
odatévedő statiszta meg-fogdoshassa
őket, vagy épp arra - de csak arra - jók,
hogy a dajkát és Romeót magukra hagyó
Mercutiónak mégse kelljen egyedül
kimennie a színről. Ugyanakkor egy-egy
színpadi séta köz-ben olyan, tulajdonképp
idézhetetlen trágárságokra vetemednek,
ami már nem értelmezés, hanem egész
egyszerűen ízlésficam kérdése. Ám előbb-
utóbb e hölgyek is funkcióhoz jutnak,
még ha ez a szerepük csak további
zavarokhoz

vezet is. Ugyanis, míg a színpad hátsó
részén Júliát temetik, addig az előtérben
(Mantovában) tűnnek fel a szerelmese
halálhírét megtudó Romeo kíséretében.
Míg a háttérben vonul a gyászoló tömeg,
fejük fölött fekete fátylat lobogtatva,
addig az előtérben a korábbi három ve-
ronai nőszemély mintegy párkává (?)
átvedletten a velük együtt megjelenő
„népiesch" fiatalemberekkel valami kólót
lejt: és ez már végül is nevetséges. Az
már csak ráadása a jelenetnek, hogy egy-
egy rózsát nyújtanak át Romeónak, aki
azt - a Mantova és Verona közötti
távolságot semmire sem becsülve - ked-
vese épp arra haladó koporsójára ejti.
(sic!)

E momentum természetesen nem za-
varta meg a gyászmenetet, de hát mind-e z

nem meglepő, hiszen már a z előtér-ben
zajló tánc sem okozott fennakadást.

A tömegjelenetté átalakított vívásjelenet
pontosan mutatja, hogy milyen telített is
az előadás a külsődleges és rosszul
megoldott, felesleges technikai nehéz-
ségekkel, amelyek mind az életszerűsé-
get, a valószerűséget szolgálnák.

Maga a vívás majd negyedórát tesz ki,
Tybalt és Mercutio elképesztő fordu-
latokkal teli párbaja inkább az easternek
amatőr világát idézi, mintsem a veronai
reneszánszt.

A technikai, értelmezésbeli problé-
mákra rátérve, abba még belenyugod-
nánk, hogy a tengertől távoli Veronában
halászok tűnnek fel, tekintélyes hálóikkal,
de az már bosszantó, amikor látnunk kell,
hogy e férfiak mindössze azért kellettek,
hogy a víváshoz (miért, miért nem?)
feltétlen szükséges háló kéznél legyen.
Ugyanilyen meghökkentőek először a
Csányi Árpád tervezte díszlet szűk kapuin
bezsúfolódó jámbor kereskedők, akik
nem minden feltűnés nélkül hozzák
magukkal hatalmas, ember nagyságú
báláikat, amíg nem látjuk, hogy Tybalt a
halálos döféstől elzuhanva ezekre hull alá
a díszlet emelt, bástyát imitáló részéről.
Ha e valóban villanásnyi trükk miatt:
mindössze „ennyi" nehézség adódott a
színen: akkor talán, tekintettel az előadás
tempójára, meghalhatna hősünk
hagyományosan, minden-féle bukfenc
nélkül is. Ám az amúgy is akrobatikus
teljesítményekre kárhoztatott haldoklónak
még el kell jutnia a színpad közepén
elhelyezett ártatlanul csobogó díszkútig, s
arra támaszkodva illő megpihennie, hogy
abba óvatlan be-lenyúlván, végre
bekenhesse magát vér-rel jó vastagon.

A dajka (Jobba Gabi) és Júlia (Peremartoni Krisztina) a másik szereposztásban



Á külsődleges reprezentativitással, a
harsánysággal és trágársággal szemben
álló elem a szerelmesek világának bemu-
tatása lenne: a költészet világának percei
ezek - a szöveg szerint. Ám az általános
felfokozottságnak és túlzásoknak a kö-
vetkezményeképp ez az oldal is felfoko-
zásra, túlzásokra kényszerült az egyen-súly
megteremtésének érdekében. Míg tehát a
veronai élet trágárságával volt eltúlzott, a
szerelmesek világa giccsjellegével,
nekilódult romantikájával tüntet.

Így válik másodlagos mozzanatból el-
sőrangú tényezővé a főképp e szerelmi
jeleneteken át zengő zene. E fülbemászó,
hol szintetizátorokon felbúgó, hol női
énekszólókon jajongó, Csajkovszkijból,
zenei álavantgarde forradalmakból
összemontírozott dallamkincs makacsul
végigkíséri az egész előadást. Válasszunk
ki mindössze egy, ám példaszerű
pillanatot, s nem véletlenül a méltán
idézendő, színházi toposszá lett erkély-
jelenetet. A komikum és a szerelem
csodáját teljesen felidéző, itt elemzésre
nem szoruló szöveget kell és lehet értel-
mezni: ebben áll a rendező munkája. Ám
lehetséges, a zene túlzott segítségével,
mintegy „lefordítani" azt, s így átalakítani
egy túl világos jelentésű, nem annyira
Shakespeare-t, mintsem sokkal inkább a
Broadway-t idéző jelenetté. A Romeo és
Júlia eredendő, szövegben rejlő költészete
nem szorul rá a neoromantikus, giccsbe
hajló zenére, ezek az effektusok épp attól a
különös kétértelműségtől, váltássorozattól,
érzékenységétől fosztják meg a darabot,
ami egyébként immanens sajátja.

A szerelmi szál túlzott egyértelműsítése
a kriptajelenetben válik a legprob-
lematikusabbá, ahol a már-már iróniába
hajlóan szomorú Romeo enyhén szólva
illetlen hevességgel csókolja meg a ha-
lottnak vélt júliát, aki hasonló szenve-
déllyel válaszol majd pár perccel később a
halott Romeónak.

A Romeo és Júlia gondosan megvalósí-
tott, túlzásokkal teli, téves eredmények-re
vezető előadás. Letagadhatatlan, hogy Sík
ügyelt a reprezentativitásra - ezt szolgálták
a Schäffer Judit tervezte jel-mezek is -; az
egyes jelenetek kivitelezései, ha
kimódoltak is, mindig pontosak, ám ez
sem változtat azon, hogy az egyes elemek
nemegyszer reménytelenül üresek. Ez az
üresség a rendezői vízió hiányának
következménye. Hiányzik ebből az
előadásból a látomás ereje, az az erő, ami
nélkül a különböző megfonto
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ások nem állnak össze eggyé, ami nélkül
z előadás nem lesz sajátosan egy emberé:
étrehozójáé, rendezőjéé.
A vízió hiánya pedig, úgy tűnik, pó-

olhatatlan. Nem lehet ezt elfedni sem-
ilyen vizuális csodával, trágársággal,

íszlettel, külsődleges megoldással. A
átomás kérdése igencsak Shakespeare-
ez tartozik, akinek, mint Füst Milán
egállapíthatta: „gondolatai javarészt

átomásokká váltak képzeletében". ( L á -

omás és indulat a művészetben, 566. oldal.)
Meg kell mondanunk, hogy az este

zínészi alakításai közül kiemelkedik a
eljességet leginkább megközelítő Bubik
stván Mercutiója. Ő az, aki ha nem is
avartalanul, de leginkább Shakespeare-t
átssza. Pontosan érzi és érzékelte-ti a
igura halálos könnyedségét, remekül
asználja ki fizikai adottságait, s játéka
égig egyértelműen utal a mű - az ő ha-
áláig tartó - vígjátékszerű szellemére.

ercutiója valóban független és kívülálló
zellem, akit egy „pocok" karmol halálra,
alála pedig a darab sötétbe fordulásának,
omeo végzetének kezdete. Ameddig ő
l, addig minden csak játék, s amint
eghal, minden csak a végzetet idézi, és a

orsot kísérti. Míg ő a színpadon van, még
emmi sem dőlt el, amint meghalt, már
inden jóvátehetetlen. Mercutio jelenti a

ezúrát a darab két oldala között, ő áll a
étlen szerelmesek élete és halála között.
, aki messze a darab legbölcsebb

igurája, úgy hal meg, hogy semmit sem
ud. A függetlenség lovagja nem tűrheti a
égtelen megalázkodást, nem nézheti -
ár csak helyzeté-nél fogva sem - Romeo
ybalttal szembeni új stílusát. Az ő
alálának oka az a titok, amit már Tybalt
em tud meg,
s elvakultan és tudatlanul pusztul el.
elük: értelmetlen halálukkal fordul
inden az ellenkezőjébe, áldozatuk az,

mi megköveteli az újabb és újabb halá-
okat.

Bubik játéka utal arra: tudja, mi e figura
súlya a darabban. Maximális erő-
bedobással játssza végig a fizikailag is
kimerítő vívást, de marad ereje arra, hogy
a darab második felébe átvezető
mondatait kellő eréllyel és súllyal mond-
ja el. Bubik megmutatja, hogy Mercu-
tiónak itt már Romeo sem számít: számára
mindkét família pokolra való.

Ugyancsak kiemelkedő, de bonyolult
kérdés a Lőrinc papot játszó Őze Lajos
alakítása. (Munkájával akarva-akaratlan
visszautal az évad másik nagy Őze-sze-
repére, a Volpone Corbacciójára.)

Megint csak áll, hogy Őze egy-egy
mozdulattal, hangsúllyal, villanással ké-
pes arra, hogy megfordítsa az egész elő-
adás menetét, új ízeket villantson fel egy-
egy mosollyal. Nem hagy ki egyetlenegy
poént sem, minden, látszatra semleges
szövegből is képes - akár a darab ellenére
is - mulatságot formálni, játéklehetőséget
teremteni saját magának. Amint belép a
színre, az egész játék ura: valóban nem
engedi meg, hogy másra figyelni lehessen.
Ám meg lehetne kívánni e nagy
színésztől, hogy túl önnön játékkedvén,
legyen tekintettel az egész előadásra, a
tőle független jelenetek stílusára is.
Jelenleg - már vagy még - nem a
többiekkel együtt játszik, hanem sokkal
inkább önnönmagát szórakoztat-ja, s
végtelen tehetségével így is elbűvöli hálás
nézőit.

Lőrinc barát szerepét nem sokkal a
premier után, Őze Lajos betegsége miatt,
Sinkovits Imre vette át, bravúros, az elő-
adást megmentő módon. Játékmódja, Lő-
rinc barátról alkotott felfogása mintha
ellentéte lenne Őzéének. (Ez egyébként
azt is jelenti, s ez felettébb bölcs megol-
dásnak tűnik: szó sincs konkurrenciáról,
szó sincs összevethetőségről.) Igy Sinko-
vits végtelen egyszerű, gesztusmentes; a
legtöbbet apró kézmozdulataira vagy is-
mert orgánumára bízza. Egyszerűsége,

elenet a Romeo és Júliából (Iklády László felvételei)



tartózkodása nemhogy nem árt az elő-
adásnak, de végül kiválóan illeszkedik an-
nak amúgy túl harsány világába, némi
megállást, enyhületet, tempóváltást nyújt-
ván a kimerülő nézőnek.

Sajnos sokkal egyenetlenebb teljesít-
ményt nyújt Kubik Anna Júliaként.
Ugyan jó pár mozzanat adódik, ahol túljut
a konvención - az erkélyjelenet például
egyike legárnyaltabb teljesítményé-nek -,
de Júliájának nincs olyan sajátossága,
mely megjegyezhetővé tenné. Ninsen
olyan villanás, ami csak az övé lehetne.
Így aztán Júliát látjuk, ahogy azt a
konvenciók szerint kell. Kedves és
hamvas, ám leginkább szürke és erélyte-
len. Mégis, egy-egy villanása, feltűnően
jó tempóérzéke arra biztat, hogy még e
kereteken belül is jóval többre lehetne
képes.

Kalocsay Miklós Romeója pontosan
megfelel annak a sablonnak, amit
Romeótól általában el lehetne várni.
Alakításából hiányzik mindaz a mélység
és élet, amitől ez a figura hiteles lenne,
sem nem elég férfias, sem nem elég
kemény ahhoz, hogy utána át-változása
megható vagy legalábbis figyelemre méltó
legyen. Inkább szenveleg, mintsem
szenved, s ez aztán Kubik Annát is
akadályozhatja akár az ironikusabb
hangvételben, akár egy pergőbb tempó
megvalósításában. Kalocsay erőtlenebb
akár Mercutiónál vagy a Benvoliót alakító
Vándorfi Lászlónál is, ami viszont
nagyban hozzájárul az előadás belső
egyensúlyának további felborulásához.

Ha Kubik Anna és Kalocsay Miklós
kettősével többek között összehangolat-
lanságuk volt a probléma, akkor nyugod-
tan állíthatjuk, hogy Peremartoni Krisz-
tina és Mácsai Pál f. h. kettősével e tekin-
tetben volt a legkisebb baj. Ők ugyanis a
romantikus áhítatban, esetlenségük. nai-
vitásuk túlhangsúlyozásában a közösek.
Ám ezen belül is belátható, hogy ha prob-
lematikus is Mácsai alakítása, de legalább
koherens. Koherens, de nem erőteljes, a
játék elejétől kezdve oly költői és túlzott,
hogy nincs lehetősége honnan hova
elemelkednie, szárnyalnia. Peremartoni
Krisztina ugyancsak elszántan naiv, de ez
nem igazán hatásos. Szép, arányos arca
nem lesz sokatmondóbb attól a kínos
mosolytól, amit magára erőltet, de
kiejtésének sem válik javára a szenvelgő
selypítés, az édeskés hanghordozás.

Sokkal realisztikusabb és életszerűbb
Fonyó István Montague-ja, a gyűlölködő
és korlátolt apa megvalósítása való

ban sikeres. Jól látja a családfő ember-
telen mivoltát, és kellő türelemmel viszi
át az ostoba, korlátolt jóindulatot a
leplezetlen gyűlöletbe, tébolyult dühbe.
Júliával való jelenete talán az egész este
egyik leghitelesebb percét adja. Szemes
Mari dajkáját minden élettelisége ellenére
is túl harsánynak, mesterkéltnek éreztem,
de a Sík-féle - említett - koncepció okán
talán már nem pusztán a néző, de lehet,
hogy a színésznő sem sejtette, hogy kit is
játszik. A figura így, öltözékében és
megvalósításában oly eklektikus, ami
megint csak a túlzott és felesleges
felfokozottsággal, áldinamizmussal volt
elleplezhető. Jobba Gabi dajkája
egyértelműbb és karakteresebb, mint
partneréé. Jóval patetikusabb ugyan, ke-
vesebb színt használ, viszont ennek meg-
felően alakja élesebben rajzolódik ki,
megfoghatóbb a Júlia szolgálatában leélt
élete komikuma és tragikuma. A szerep-
lők nagy része azt a Shakespeare-t játssza,
akit e díszlet és értelmezés megidéz.
Hatványozottan patetikusak és harsányak
egyszerre, finomságról vagy érzékenység-
ről szinte egyikük sem tesz tanúbizony-
ságot.

A gondolkozás nélküli harsányságban a
Tybaltot alakító Rubold Ödön jár elöl.
Nem megy, hanem vonul, nem beszél,
hanem szónokol, inkább csak mosolyog,
mintsem játszik. Merev és teljesen sema-
tikus: Tybaltot üres sémának láthatjuk,
amint a jelmeztervező ajándékaként
fellógatott fél fülbevalójával úgy csörtet a
színpadon, mint egy bosszúéhes had-
nagy. A másik, jobb véglet Fülöp Zsig-
mond, aki a méltóságteljes herceg ke-
netteljességét átalakította egy szomorú és
rezignált iskolamester bölcselmeivé. Ez a
herceg egyébként jobban illik ehhez az
előadáshoz.

Vitathatatlan, hogy a Romeót így is meg
lehet rendezni, ám egy percig sem vált
világossá, hogy miért kellett épp így.
Nem vált világossá, hogy Sík Ferenc
miért választotta e művet, így az-tán nem
volt mit kiolvasnunk az elő-adásból sem.
A szöveg egyébként régi, tiszta fényében
csillog.

NÁNAY ISTVÁN

A kor prédái

Katajev-adaptáció Kaposvárott

A Werthert már megírták - ezt a Robba-

nás-ciklusból vett Borisz Paszternak-sort
választotta kisregény-remekműve címéül
a nyolcvankét éves Valentyin Katajev.
(Az 1979-ben befejezett és a Novij Mir
1980/6-os számában megjelent mű a
Nagyvilág 1981/9-es számában Pór Judit
kitűnő fordításában olvasható !) S ez a
címe a kisregény Bereményi Géza által
színpadra írt változatának is, amelyet
Kaposvárott mutattak be.

A kisregény

„A Werthert már megírták . . ." Goethe az
ifjú Werther keserveit és halálba me-
nekülését ábrázolva a tizennyolcadik
század utolsó harmadának társadalmi
korhangulatát jelenítette meg, s azok-nak
az életérzéséről számolt be, „akik-nek
meleg szívük van, szemben állnak a hideg,
érzéketlen világgal, amely nem érti meg
őket.

... De Werther nem azért hal meg, mert
nem értik, nem azért, mert Lotte nem
szereti viszont; Werthernek mindenképpen
meg kell halnia. A nagy át-élést keresi, a
misztikus egyesülést a mindenséggel.
Előbb a természetben, az-után a
szerelemben, azután csalódva, a halálban."

Szerb Antal szavaihoz hozzátehetjük:
annak a Werthernek kell mindenképpen
meghalnia, aki képtelen a kor változásait
megérteni, aki nincs szinkronban korával
és kortársaival, aki olyan ideákat kerget,
amelyek bármily szépek és nemesek, a
kegyetlenül józan valósággal
összeegyeztethetetlenek.

Katajev a huszadik század első harma-
dának Werther-regényét írta meg. De
nemcsak egy fiatalember keserveit, ha-
nem egy fiatal társadalmi rendszer belső
ellentmondásoktól terhes születésének és
talpraállásának keserveit is. Gyima, a jól
szituált főhős ugyanolyan jelentéktelen,
köznapi fiatalember, mint Werther. Más-
más, de egyként megfoghatatlan,
körülhatárolhatatlan életérzés hatja át
mindkettőjüket. Katajev főhősének ködös
érzésekből, a francia polgári forradalom
iránti érdeklődéséből fakadó lelkesedése
nem elég ahhoz, hogy az


