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nálta ezt a lehetőséget, annak tudatában, hogy a
mennydörgéssel és kriptasötéttel alátámasztott
ijesztgetés aligha remegteti meg a mai néző
szívét, inkább csak a rekeszizmát. Nem
próbálnak nagy víziókat létrehozni, de minden
műfaji szabályt betartanak, arra számítva, hogy
éppen ez a kifogástalanság teszi önnön
paródiájává a melodrámát: hangulatfestő hát-
térzene (Fuchs László), szép cifra jelmezek
(Schäffer Judit), sima futásúvá csiszolt jelene-
tek. Talán csak Csanády Judit illuzionista, ha-
mis rövidülésekkel dolgozó, azaz a színházi
architektúra nagy hagyományára támaszkodó
díszletei sikerültek kissé túl intellektuálisra a
melodramatikus harsánysághoz képest.

Az előadás legkifinomultabb találmánya
persze a melodramatikus játékstílus: amikor
Egri Kati elmondta (egyik) nagymonológját, ki-
oktatva az érte férfigyűlölővé válni készülő
szobalányát (Létay Dóra) a férfigyűlölet helyes
motívumairól és ideológiájáról - kényes, de
hatásos t é m a - , lenyűgözve figyeltem, hogyan
egyensúlyoz a csiklandóan nevetséges és a
„komoly tárgyhoz" méltó drámaiság között. Egy
széles gesztus (ezt nevezik teátrális-nak), arcél
a fényben, megfontolt szenvedélyű
hanghordozás - az effekt külön jelzés nélkül,
pusztán annak révén, hogy Egri Kati engedi a
melodráma oly szörnyen anakronisztikus stili-
záltságát érvényesülni, ellenállhatatlanul mu-
latságosan hat.

Ha ilyen tökéletes pillanat nem adatott is
meg minden szereplőnek, a játszók mindegyi-
ke, különösen Derzsi János, Rátóti Zoltán és a
vámpírrá maszkírozott boncnokot játszó Köl-
gyesi György, olyan szeretetteljes komolyság-
gal játssza e túlzott pszichológiai realizmussal
nem vádolható figurákat, hogy a szórakoztatás
nemes feladatát teljesítve az előadás mintha
még tanulsággal is szolgálna. Eszem-be
jutottak ugyanis a szívemhez közel álló
westernparódiák, valamint David Lynch újabb
filmjei, amelyekben az amerikai sztárfilmek
együgyűsége a végsőkig fokozódik, s anélkül,
hogy bölcselkedne vagy moralizálna, iróniába
fordul. A tanulság persze nem az, hogy lám
csak, nevetni is lehet a rémületesen - hiszen
aligha volt itt bármi rémületes -, hanem az,
hogy elkoptatott klisék és kihalt műfajok is
megeleveníthetők a szeretetteljes játék és a
nevetés révén. Persze, hogy klisé, összelap-
padt és hatástalan, de attól még szerethetjük.

Jókai Mór: A hulla férje (Budapesti Kamaraszínház)
Díszlet: Csanády Judit. Jelmez: Schäffer Judit. Zene:
Fuchs László. Rendezte: Csizmadia Tibor. Szereplők:
Egri Kati, Derzsi János, Varga Klára f. h., Rátóti Zoltán,
Kránitz Lajos, Létay Dóra f. h., Kölgyesi György, Tyll
Attila, Szőke Pál.

Shakespeare, az örök mester továbbra is
rejtelmes mosollyal kínálja tükrét. Rajtunk áll,
mit látunk meg benne. Országosan szerteszét
szóródott darabjaiban (a szezon eleji
Shakespeare-bemutatókban) most ismerős
helyzetek, hangulatok villannak fel időnként, egy
tükörbe csak félve sandító korszak képei. De
visszatükröződik a darabokban a Shakespeare-t
játszó színház is a hagyományaival,
adottságaival küszködő, ambícióit kereső jelen-
kori magyar színjátszás is.

Hogy tetszik?

A Pesti Színházban, az Ahogy tetszik előadásán
színház az egész színpad. A világot jelentő desz-
kákra újabb színpadot emeltek, amelyet elöl
alacsony, oszlopos korlát határol el a
nézőtértől. Hátul függönyös színházi páholy
zárja a teret. A szereplők kilépnek a Pesti
Színház színpadára, s mielőtt fellépnének a
színpadi színpadra, néhány

Eszenyi Enikő (Rosalinda) és Pap Vera (Célia)

az Ahogy tetszikben

pillanatra megállnak, megmerevednek. Színhá-
zat játszó színházban vagyunk tehát, ahol látha-
tóan a színész a főszereplő, s ahol a játékban is
eljátszott játékosság mindent urai.

„Milyen csapdába kerültem én" - mondja az
epilógusban az álruháit odahagyó Rosalinda
vagy inkább a szerepéből (a szerepnek megfele-
lően) kilépő Eszenyi Enikő. Az őszinteséggel va-
ló játék ez. Mert valóban ezek a zárópillanatok az
előadás leghitelesebb, legmegejtőbb percei - a
legőszintébbek, mondhatnánk, ha az önvallo-
más gesztusa nem egy színházi előadás tapsra
felhívó záróakkordja volna. Így feledteti el végleg
a nézőkből előcsalt mosollyal Rosalinda az álru-
hás kóborlás kínjait, Eszenyi Enikő pedig egy szí-
nésznő kétségeit. Hisz valóban csapdahelyze-
tek sokaságát rejti szerep, jelmez, színjáték.
Erről is beszél a darab. Erről is szólhatna az
elő-adás, ha nem csak a színészek teremtette
atmoszférában létezne, ha a játékot a
konstrukció biztos pillérei tartanák
egyensúlyban.

Rosalinda sorsát ugyanis valóban szemlél-
hetjük úgy, mint kényszerek szülte színészi ala-
kítások sorozatát. Mit tehetne a hősnő egy ellen-

séges udvarban, barátnőjének is megfelelni
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Kaszás Attila (Orlando) és Eszenyi Enikő
az Ahogy tetszikben (Koncz Zsuzsa
felvételei)

akarva, reménytelen helyzetben is mosolyogni
próbálva? Mellesleg maga is hajlik a játékra.
Nem illúziókra vágyik, de fantáziája szüntelenül
megkísérti a láthatatlant, hogy megteremtse a le-
hetetlent. Nemlétező labdával kezd légiesen
groteszk teniszjátékba, s közben azt mondja:
„Nem volna jó beleszeretni valakibe?" És lám -
megtörténik. Maga sem sejti még, hányféle va-
rázslatra képes. Fohásza ledönti a birkózóbajno-
kot, szavaival társalkodni képes szerelmest te-
remt Orlandónak, nézésével megbabonázza a

pásztorlányt, ganymedesi elkeseredése pedig
valóban láthatóvá varázsolja a rég eltűnt Rosa-
lindát. Maga is ámul, mennyi minden történik
meg benne, általa. Szüntelen átalakuláson megy
keresztül, állandóan új, ismeretlen oldaláról lát-
juk. A szerelem teszi, vagy a játék logikája? Ez a
minden helyzetben csodákat teremteni igyekvő
játékerő vajon ígéri-e a szerelem misztériumá-
nak megsejtését, kínálja-e a színházzá vedlő élet
titkainak megértését, vagy pusztán a publikum
elvarázsolását szolgálja? A nagy mutatványok
elismerését jelző tapsban hallani még a színész-
sors komorabb felhangjait?

Rosalinda minden szerepváltása kényszer és
reménység is. Minden új szerepe az előző betel-

jesületlenségének fájdalmát is magában hordja,
de az elérhetetlen lehetőségét is ígéri. A
szerelem fantáziajátéka révén oldódik már
bánata, újból nevetne barátnőjére, de a
trónbitorló Frigyes máris menekülésre kényszeríti.
Áll a két lány félig meztelenül, megalázottan. Itt
csak a ruha segíthet. Álöltözet a testen is, a
lelken is. Így maszkírozza Rosalinda magát
férfivá - perlekedve ki-szolgáltatottságával -,
holott szerelembe esvén most csak az
foglalkoztatja, mit jelent nőnek len-ni. Aztán épp
álruhás rejtőzködésében botlik Orlandóba.
Szóban visszavedlik hát Rosalindává, hogy
végleg belegabalyodjék a szerelembe, s hogy
szerepe végképp elviselhetetlenné váljék
számára. Férfiruhában a nőt játssza, s közben
valóban átéli, mit jelent egy gyötrelmes-izgalmas
szerelemben nővé érni, asszonnyá válni. A sze-
rep így válik egy lelki metamorfózis külső burká-
vá, s egyúttal egy kapcsolat megtisztításának
formájává is.

Hisz jól láthatóan Orlando (Kaszás Attila) is
csak menekült a játékba. Hazátlanul ő is otthont
keres - legalább a képzelt szerelemben. Áll a ki-
oktató Ganymedes-Rosalinda előtt, sietve cibál-
ja rendetlenné ruházatát. Mindenképpen meg
akar felelni a szerelmes szerepének. De Rosalin-
da épp az ábrándos trubadúr szerepéből szeret-
né kizökkenteni a fiút. Ne az eszményképet ker-
gesd - mondhatná -, engem láss meg valóban: a
kiszámíthatatlanul szeszélyes, rejtelmesen
vonzó nőt. A nem minden elemében vonzó való-
ság lehetőségét a költői ábrándok helyett. Keve-
sebbet, de többet is. (Az előadás záróképe azon-
ban megcáfolja azt, amit Orlando és Rosalinda
erdei jelenetében megmutatott. Az újabb átöltö-
zéssel a teljes illúzió tér vissza a színházba. Gló-
riát zengő mitológiai énekesek köszöntik a király-
női ruhában középre lépő Rosalindát. Újabb jel-
mez rejti el a lányt? Ki is ő valójában?)

A kiábrándultság kíséri Próbakő (Rudolf Péter)
szerelmét is. Szegényes kis szeszély ez -
mondja Jucira, akinek buta mosolygása valóban
nem sokat ígér. De egy olyan világban, ahol „már
a bolondnak sem szabad bölcsen beszélni arról,
amit a bölcsek bolondul csinálnak", nem is akar
több lenni ez a vedlő bohóc, mint kuckójába
visszavonuló egyszerű házasember. A festék
fokozatosan lemállik arcáról, bohócsipkáját is
leveszi. De ki tudja, hogy békén hagyják-e majd,
és hogy a feleségének sikerül-e valaha is
elmagyaráznia, mit jelent a hűség.

A száműzött és a trónbitorló herceget ugyan-
az a színész (Hegedüs D. Géza) játssza. Mit je-
lent ez? Hogy a hatalomnak nincsen megkülön-
böztethető arca? Hogy jó és rossz morális dicho-
tómiája nem létező kategória ebben a szférá-
ban? Valóban igaz a Jaques-nak tulajdonított
mondás, miszerint a száműzött herceg még na-
gyobb zsarnok, mint öccse? Kérdéseinkre - mint
megannyi másra - nem találjuk a választ az
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előadásban. De csak így maradhat úr a vidám-
ság a játék ezen világot helyettesítő színpadán.

Szinte semmiért

Zalaegerszegen egy másik komédia, a Sok hűhó
semmiért jóval komorabb színekkel jelent meg
(azért a nevetést sem száműzve). A játéktér
alapja itt is a színház, maga a lemeztelenített, fe-
kete komorságával csupasz színpad, amelyen
néhány, jelenetről jelenetre változó berendezési
tárgy vagy egy-két szcenikai elem teremti meg a
színi hatást (szcenikus: Bischof Sándor). Színjá-
ték folyik tehát itt is. Különféle figurák játszadoz-
nak egymással, szinte semmiért, miközben a tét
a minden - az élet, a becsület, a sors.

Verebes István vendégrendezőként azzal
kezdte ténykedését, hogy alaposan átírta (szinte
lecsupaszította) a darabot. Ritkán játszott fordí-
tásokhoz nyúlt, kihúzott jeleneteket, másokat
meg felcserélt, összevont. Elhagyott vagy
összevont szerepeket is; többnyire új
szituációkba helyezte figuráit, s jól felismerhető
színházi effektusokkal tette őket egyértelművé.
Szemmel láthatóan jelentős (bár néhol
következetlen) erő-feszítéseket tett arra, hogy
megszabaduljon a darab előadásának
hagyományaitól, s egyúttal furcsa, kicsit bizarr
színpadi világot hozzon létre. Az eredmény
nézőként figyelve érdekes, állam-polgárként
azonban lehangoló.

Ebben a világban tombol a kisszerűség és a
közönségesség. Don Pedro, Aragónia hercege
(R. Kárpáti Péter) felelőtlen ifjonc, csupa arro-
gancia és kihívó magamutogatás. Általános fel-
fordulást kelt, amikor katonái élén bevonul Mes-
sinába. Nem randalírozni érkeztek ugyan ide,
mégis garantáltan csak lelki-érzelmi romokat
hagynak maguk után. Don Pedro maga mellett
tartja s folytonosan megalázza az állítólag ellene
intrikáló bátyját. A komor járású, szótlan János
(Zalányi Gyula) csak azt szeretné, ha hagynák,
hogy az legyen, aki. De erre itt senkinek sincs
esélye. Mintha mindenki tudna a másikról vala-
mit, amit az sejteni sem szeretne magáról. Buta-
ság és rosszindulat keltette hamis képzetek ha-
tározzák meg az emberek sorsát. Antonio sem
hagyja békén Jánost, elvégre mégiscsak min-
denki intrikusnak hiszi a fivért. Beszél neki arról,
hogy Don Pedróék miképpen igyekeznek be-
csapni a világot (meg egymást is). János, akit
lehet, figyelmeztet, s ezzel valóban
ármánykodásba kezd. Lassan talán mindenki
azzá lesz, akinek látni szeretnék.

Nem tudni, hogy a kamaszképű Claudio
(Avass Attila) valóban beleszeretett-e Heróba, a
tehetetlen messinai kormányzó mamlasz lányá-
ba, vagy inkább csak szabadulni szeretne Don
Pedro homoszexuális vonzalmától. A herceg
mindenesetre magára vállalja a leánykérést, egy

Segesvári Gabriella (Hero) és Wellman György
(Antonio) a Sok hűhó semmiértben (MTI-fotó)

darabig titkolva, hogy barátja igényét képviseli, s
közben apró bosszút is áll Claudión. „Megtanítja
a madárkát jobban repülni". Az igazi megalázta-
tást Hero (Segesvári Gabriella) számára az je-
lenti, amikor Claudio az esküvőn hűségeskü he-
lyett átkot mond a hűtlennek tartott lányra. Há-
zasság helyett nyilvános megszégyenítés - eb-
be akár bele is lehet halni.

A háttérben rendületlen bugyuta önteltséggel
működik a DP-iroda. Galagonya (Balogh Tamás)
korlátolt kisemberként fontoskodik funkciójában.

Szinte mindent megengedhet magának, pedig
olyan embernek tetszik, aki a légynek sem árt.
De az alagsorban - személyes közreműködé-
sével - mégiscsak félholtra verik Antoniót, akit
akkor fogtak el az őrök, amikor a Herónak öltözött
Margit fogadta őt; így akarták az intrikusok a lány
hűtlenkedésének látszatát megteremteni. De ez
a félrevezető játék csak a leglátványosabb,
legkidolgozottabb jelenete a nagy
színjátéknak, amelyben mindenki részes.
Hiszen itt bárkire nézünk, vagy tévesen ítél,
vagy hamisan cselek-szik; vagy önmagát
csapja be, vagy másokat vezet félre. Nem az
intrika mozgatja tehát ezt a világot, hanem a
hamisság, a különböző árnyalatokba öltözött
hazugság.
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Beatrice (Mester Edit) és Benedek (Farkas Ig-
nác) is másról beszél, mint amire gondol. Egy-
más iránti titkos figyelmüket incselkedéssé, per-
lekedéssé alakítják. Bolondok ők, játszanak,
hogy magányos kívülállásuk vidámságnak tűn-
jék. Látva azonban maguk körül a sok halálosan
komoly bohócot, felismerve, hogy mindenki bo-
lond nyelven beszél, bolondul tesz, megértik,
hogy csak őszinte szavaik lehetnek egymáshoz,
hogy valóban másnak kell lenniük, mint mások-
nak. Így születik meg egy szerelem, ami óhatat-
lanul több önmagánál. Nemcsak váratlanul talált
szövetség, biztos menedék, hanem kihívó szá-
monkérés, morális ellenpont is. Hiába no, a tom-
boló közönségességben a józan hétköznapiság
is értékké magasztosul.

Verebes előadásának záróképe a mennybe
meneszti őket, miközben a többiektől megtagad
minden jóvátételt. Feltámad ugyan a halottnak
hitt Hero, de a happy end elmarad. Amikor a lány
felül a ravatalon, általános riadalmat kelt, ré-
misztő kavargást teremt, s amikor Claudio forog-
ni kezd a nyakába csimpaszkodó holtfehér
menyasszonnyal, a tánc örvénylő haláltánccá
alakul. Beatrice és Benedek azonban nyugodtak
maradnak, s végleg egymásra lelve indulnak el
két világító gyertya között, egy kivilágosodó lép-
csősoron, ha jól sejtjük, egyenesen fel az égbe.

Furcsa, groteszk stílusa van Verebes előadá-
sának. Némi belső feszültséget is keltve kevere-
dik benne a teatralitás egy diákcsíny humorának
eszközkészletével. A rendező darabváltozata
tulajdonképpen egymást követő ünnepeket fel-
vázoló talaján születő nagyjelenetek sorozata:
katonai bevonulás, bál, esküvő, temetés. De
ezekben a teátrális helyzetekben többnyire elraj-
zolt karakterek, sokszor valóságos karikatúrák
jelennek meg - időnként közhelyes poénokkal,
leegyszerűsítő gesztusokkal. A szándék érzé-
kelhető, azonban így a rendező elképzelésénél
vélhetően súlytalanabb világ született. A kiürült
szertartásokban, üres formákban ágáló alakok,
a leértékelt feladatkörökben feszengő figurák
ostoba kavalkádjában csak a bolondok komorul-
nak el. Rajtuk a sor, hogy bölcsek legyenek. Ne-
héz azonban okosan viselkedni az összetorlódó
kisszerűség abszurddá aljasuló játékában. Még
nehezebb józannak maradni abban a halálos
játszmában, amely a Miskolcon bemutatott
Othello színpadán zajlik.

A szakállas velencei

Mi is itt a tét? Miért is folyik a játék? Talán egy kép
felidézése segíthet a válaszadásban. (Galgóczy
Judit rendezésének egyik szép beállítása ez.)

A Ciprusra külön utakon majdnem egyszerre
megérkező Othello (Gesztesi Károly) és Desde-
mona (Zborovszky Andrea) összeölelkezve áll

középen. A férfi nevetése zavart is takar. Egy el-
varázsolt szerelmes és egy rendet parancsoló
kormányzó gesztusai keverednek viselkedésé-
ben. Nem tudja még, hogyan is illik össze a két
szerep. Az utóbbira emlékezik, az előbbit most
próbálgatja. Talán épp az a baj, hogy összekeve-
rednek, összemosódnak a különböző életszfé-
rák. Desdemona követte férjét a katonai táborba
 kényszerből, hisz apja eltaszította, Velence
nem gondoskodik róla. Kilépve így titkos szerel-
mük kétszemélyes világából, a világ csapdái vár-
nak Othellóra és Desdemonára. A férfi folytonos
éjszakai csetepatékra érkezik felesége hálószo-
bájából. Személyes figyelme nélkül lazul a fe-
gyelem. Desdemona ártatlan jószándékkal en-
ged Cassio kérésének, hogy feleségként enyhít-
se Othello parancsnoki haragját. Ezzel azonban
személyes üggyé változik az, ami katonai függe-
lem kérdése. Amikor egymást ölelik a ciprusi par-
ton, nem sejti még a szerelmespár a körülöttük
és bennük készülő zavart. Pedig máris tekintetek
kereszttüzében állnak: jobb oldalról Cassio
(Kuna Károly), balról Jago (Szervét Tibor) figyeli
őket. Az előbbi mosolyog, az utóbbit feszélyezi
az idill. Ellenfelek ők ketten, a világról is gyökere-
sen mást tudnak. Jago kiábrándultsága nem fér
össze Cassio derűs jóindulatával. Hátul Emilia
(Balogh Csilla) nézi a szerelmespárt. Időnként
számonkérőn Jagóra pillant, de férje számára
nem létezik ez a kétszemélyes alternatíva. Rég-
óta elszánt individualista ő. Végre Othello kibon-
takozik az ölelésből; Jago számára így teremtő-
dik tiszta helyzet. Kezdődhet a küzdelem közte
és Desdemona között, Jago célja, hogy elbor-
zassza Othellót ettől a szerelmes öleléstől, Des-
demona vágya, hogy visszahívja mind távolabb-
ra sodródó férjét ebbe az önfeledt együttlétbe.
Nem ördög és angyal csatája ez egy kétkedő lé-
lekért, inkább az emberi sors kínálta alternatívák
összecsapása. Melyik kerekedik felül? Belop-
hatja-e Desdemona Othello életébe a játékos jó-
kedvet, az önfeledt naivitást, kételkedéseitől fel-
szabadítva újabb színekkel gazdagíthatja-e férje
személyiségét? Vagy visszafut Othello sorsa a
zordabb férfiasság komorabb, egyneműbb han-
gulataiba - visszahullva egyúttal az öngyötrő
kételyekbe is? A benne rejlő energiák teremtő
vagy pusztító erővé válnak-e? Jago manipuláci-
ója nem szimpla gazemberség, hanem a minden
értéket tagadó kiábrándultság, a teljes nihiliz-
mus világszemléletének közvetítése is. Áll a két
magányos férfi valahol az éjszakában, nem
hisznek semmiben, és gyilkosságokat tervez-
nek.

Othello nem sötét bőrű szerecsen Miskolcon
 bár az erre utaló szövegrészeket meghagyták
 , nem is korosodó férfi. Nem látjuk betolakodó
idegennek sem. Úgy tűnik, kevés oka van a ké-
telyre. Kortársa, nemzedéktársa a többieknek.
Láthatóan csak egy dologban különbözik tőlük:

dús fekete szakállt visel. Ez is csak férfiasságát
növeli. Joggal térnek ki előle vézna Cassiók,
nyeszlett Rodrigók. Nem nagyon értjük, hogyan
diadalmaskodhat felette a cingár Jago. Legfel-
jebb arra gondolhatunk, hogy abban a világban,
ahol élnek, minden lehetséges. Mindenkiről fel-
tételezhető bármi. A mindent tönkretevő ellensé-
get bizalmas barátnak nevezik itt, az odaadó
szerelmest meg ribancnak. Hol vagyunk tehát?
Nem tudunk meg többet akkor sem, ha körülné-
zünk. A miskolci színpadkép ugyanis absztrakt,
azonosíthatatlan tér. Időnként tócsákban tapos-
nak a szereplők, homokzsákok között, pallókon
lépkednek. Sötétbarna, indázó, kitüremkedő fal-
felületek között élnek. Az első színben Velence
paródiájának tetszik a helyszín, később a kikötő
megidézését sejtjük, többnyire azonban a komor
halotti tájban magára a pokolra asszociálunk. Az
utolsó kép azonban gyökeresen mást jelez. Egy
pillanatra a teljes világot látjuk - legalább lehe-
tőségében. Az égből aláhulló hatalmas hófehér
függöny Desdemona ágyának baldachinját min-
tázza. Középen egy oszlop tartja, mellette zsá-
kokból formálódó halom. Rajta Othello és Des-
demona, akár a Purgatórium el nem ért szigetén.

Szerelmesek az apokalipszisben

A veszprémi Romeo és Júlia-előadásban kétféle
látványosság kínálkozik Verona lakóinak. Egy-
részt a Capulet és Montague család tagjai ren-
deznek visszatérő rendszerességgel utcai cse-
tepatékat - valóban csődületet támasztva, ér-
deklődést keltve. Másrészt időnként csuhába
rejtett betegek vánszorognak át a színen, más-
kor meg halottakat szednek össze. Vélhetően a
pestis áldozatait. A közelben a járvány. Mindkét
látványosság feszélyező titok. Az utóbbi szünte-
lenül a halálra figyelmeztet, az előbbi pedig olyan
szenvedélyekre utal (bármi is a nevük: gyűlölet,
játékszenvedély, magamutogatás, kalandvágy),
amelyeket még a herceg sem tarthat kordában...
Az egyik az életen túli tartományra mutat, a másik
az élet irracionalizmusáról beszél. Lehet-e
emberi feladat fontosabb, mint megszelídíteni
mindkettőt? A széppé tett szenvedély neve
szerelem, amely a pusztítani is képes emberi
erőt termékenységgé változtatja. A halál elől me-
nekülő pedig akkor győzhet, ha élete gyorsabb,
mint halála.

Itt mindenki siet. Nemcsak Romeo és Júlia ro-
han a szerelembe, hanem Mercutiót és Tybaltot is
űzi valami, de még az öreg Capulet is kapkod.
Hatalmas a tét: teljes életet élni a szűkre szabott
időben. De a lankadó menekülők sorra megáll-
nak, s szembefordulnak azzal, ami elől futnak. A
halált fürkészik, kémlelik, a nem ismert tartomány
üzeneteit, majd óvatosan játszani, kacérkodni
kezdenek vele. Mercutio (Fazekas István) pél-
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dául többször ölt halálmaszkot, ölébe így veszi
Romeót, s birokra kel vele. Később - még Tybalt
halálos szúrása előtt - eljátssza saját haldoklá-
sát is. Romeo (Rancsó Dezső) még el sem indult
a bálba, már pusztulását sejti. A szerelmesek ál-
landóan a halált hozzák szóba. Júlia (Varga
Szilvia) is elfogadja Lőrinc barát szerét, kétséges
ki-menetelű játszadozásba kezd a pusztulással.
Így vonják be maguk a szereplők a saját életükbe
azt, ami mindeddig riasztó titokzatosság volt
számukra.

Egy város közös szertartása is ez. A bál egyik
fő látványossága, ahogy az apokalipszis első há-
rom lovasát jelképezve megjelennek a bohócok,
kezükben az ismert attribútumok, az íj, a kard, a
mérleg. (Többször visszatérnek ezek az emblé-
mák az előadásban - talán a nőiség, a férfias-
ság és a köztük a szerelem által kínálkozó
egyensúly jelképeként is.) A bálozók közt
megjelenik Mercutio az apokalipszis negyedik
lovasa-ként: ,,...ennek neve halál, és a pokol
követi azt." (Az előadás hangsúlyos pontjain a
színész hangján többször halljuk a harmadik
pecsét feltörése után elhangzó szózatot: „A
búzának mércéje egy dénár, az árpának három
mércéje egy dénár; de a bort és az olajat ne
bántsd." Úgy tűnik, a harmadik és negyedik
pecsét feltörése közötti időszakban vagyunk.)

Mindeközben a bálon Romeo és Júlia történe-
te kezdődik el. Távolról találkozik tekintetük,
azonnal meglátják egymást, majd égő fáklyával
kergetőzve keresik a másikat. Végül középen ta-
lálkoznak, összeér a kezük is, az ajkuk is. A báli
találkozás - Vándorfi László előadásának egyik
legszebb, pontosan komponált, szimultán ele-
mekkel teli jelenete - egy megvilágosodással
biztató pokoljárás kezdete Romeo és Júlia szá-
mára, a mennyek reménye a sötétség birodal-
mában. A Mercutio kezéből Romeóra hulló vörös
rózsaszirmok sem csak a vértanúságot jelezhe-
tik, hanem a Paradicsomba jutás lehetőségét is.

A veszprémi előadásban láthatóvá válik a
szerelmesek nászéjszakája is. Áll egy meztelen
emberpár fenn, mellettük egy magasra nyúló fa
törzsét sejtjük. Olyanok ők, mint Ádám és Éva az
Édenkertben - bűntelenül. Egy pillanatra felde-
reng a Paradicsom az appkalipszis előtt. Mert
egyébként nem csak a háttérben szedi áldozatait
a halál: egyre több ismerős, darabbeli szereplő
fekszik immár holtan. Már Páris is, Romeo és Jú-
lia is. Végül egy világos csuhás barát veszi fel
Romeo kriptában hagyott fáklyáját. Megáll vele
fenn. Ott, ahol az erkélyjelenet és a nászéjszaka
zajlott, ahol Júlia bevette a tetszhalált okozó
szert. Ahol szereit kínálta a Patikárius is, a halál
angyalaként. Már csak a fáklya világít. A csuhás
lefelé fordítja, majd kérlelhetetlenül eloltja. Teljes
a sötét. Talán csak a fáradt bohócok sírását vél-
jük hallani. Még fülünkben cseng énekük is: „Fá-
radt vagyok, ringass el, óh, halál."

Vándorfi László rendezése sokféle hatásele-
met ötvöz; legerőteljesebb rétege azonban két-
ségtelenül a látvány. Akrobatikus megoldásokat,
hatásosan koreografált táncokat is tartalmazó
tömegjelenetek mellett számos szép kép, emb-
lematikus beállítás marad emlékezetes. Mindeh-
hez Horgas Péter díszlete megfelelő lehetőséget
kínál. A színpad különféle elemeket szintetizáló
tagolt tér. Gótikus és reneszánsz építészeti uta-
lásokból és mitikus jelképekből építkezik.
Középen egy életfa, melynek oldalt kihajló
ágára ró-zsák kapaszkodnak, alján forrás
fakad - ta-

Ián Vénusz kútja. Középen, fenn, hiányos, kitört
szegélyű rózsaablak látható. Olyan, akár egy
csorba szerencsekerék. De talán még így, cson-
kán is felismerhető benne az örök körforgás, a
megújulás szimbóluma.

Más nyelven beszélni

Bár az egyik műsorfüzetben, a Shakespeare-
életmű kronológiája mellett kis pipák jelzik, hogy
mely darabjait játszotta már az illető színház, a
mostani bemutatók mégsem hatnak puszta
kötelességteljesítésnek, feladatmegoldásnak. A
Shakespeare-játszás szándékai mindamellett
jól láthatóan különböznek. A Pesti Színház jeles

Szervét Tibor (Jago) a
miskolci Othellóban



▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

színészei részére keresett játékalkalmat. Zalae-
gerszeg egy rendezői darabátértelmezésre te-
remtett lehetőséget. Veszprémben új színekben,
nem ismert dimenziókban jelent meg egy közis-
mert tragédia. Miskolcon Galgóczy Judit építette
tovább a maga Shakespeare-ciklusát. Van
azonban a látott előadásoknak jó néhány közös
jellemzője (és problémája).

Mintha mindegyik produkcióban bohócok ját-
szanák a főszerepet. Veszprémben a Capule-
téknél készülő lakodalom három zenésze avan-
zsált bohóccá. Az előadás minden hangsúlyos
pillanatában jelen vannak. Ők énekelik a proló-
got, a Shakespeare-szonettet. Jelképek hordo-
zói, titkok tudói. Miskolcon is felerősödik az
Othello szolgálatában álló Bolond szerepe. A
nyilvános jeleneteknél szinte állandóan jelen
van. Figyel. Úgy tűnik, mindent ért. Az előadás az
ő gesztusával zárul. Bedobja középre a sokáig
kezében tartott fehér kendőt. A pesti előadás
egyik legvonzóbb szereplője Próbakő. (Ebben
Rudolf Péter következetes alakításának is szere-
pe van.) Zalaegerszegen Beatrice és Benedek
bohócnak nevezi egymást, hogy végül valóban
bölcs bolondokká váljanak.

Jelenet a Romeo és Júliából
(Színpadkép: Horgas Péter)
(llovszky Béla felvételei)

Miért olyan fontosak háta bolondok? Valami-
féle kívülállás jellemzi őket, amely azzal biztat,
hogy ebből a nézőpontból minden világosabb,
pontosabban érthető. Más nyelven tudnak ők,
mint a többiek, ezért mást képesek mondani,
mint amit már unalomig ismerünk. Váratlan sza-
vaik, gesztusaik meglepnek és megvilágosíta-
nak. Talán valóban őket kellene követniük a szín-
házaknak.

Látunk is kísérleteket arra, hogy más nyelven
is szólni képes előadások szülessenek. Több
produkció perbe szállt a szószínház unalmas
konvencióival, bevonva a játékba a látványszín-
ház elemeit is.

A legizgalmasabb kísérlet kétségtelenül a
veszprémi volt, de a színészi alakítások gyenge
átlagszínvonala rontotta az előadás minőségét.
Problematikusnak érzem azt is, hogy Vándorfi a
figurákból is jelképeket igyekezett teremteni.
Nem szerencsés, hogy Fazekas István Mercutio
mellett - arcát csuha alá rejtve - János barátot

és a Patikáriust is játssza. Fölösleges volta halál-
jelképet a szereplők szintjén is végigerőltetni.

Miskolcon is látunk néhány szép képet, tartal-
mas tablót, de itt is sok a gyenge színészi teljesít-
mény. Sokszor kísért még a statikus színjátszás,
az üres szövegmondás. (Gyakran maga a szö-
veg is érthetetlenné válik a rosszul artikuláló szí-
nészek száján.)

A zalaegerszegi előadásnak is több teátrálisan
izgalmas pillanata van. Szépek például az
előadást indító kivilágosodó állóképek. Zavaró
azonban a produkció végletes stíluseklektikája
(ami, bizony, a színvonal hullámzását is jelenti).
Nagyobb mutatvány lenne Verebesé, ha mind-
azt, amit felfedezett, az eredeti darabbal mutat-
ná meg. Ehhez persze jobb színészekre lenne
szükség.

A leginkább hagyományosnak tekinthető elő-
adás a Pesti Színházé. Elsősorban a színészi
alakításokra alapoz, a rendező (Valló Péter) a
háttérbe vonul. Az előadás tele játékötlettel, de
ezek között magam kevés következetességet
találok. Minek az erkély, ha az előadás három-
negyedében le kell takarni? Mit jelent a Shakes-
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peare-maszk Jaques-on? És ha végül a szereplők
mindegyike visszavedlik színésszé, akkor mi-ért
áll Eszenyi-Rosalinda jelmezben középen, és
hátul, fenn az erkélyen Jaques? Kik ők? Kívül
vannak-e vagy belül? Ha nem kérdem, miért, jól
mulatok. De a bolondok megkérdezik.

A látott előadások közül az Ahogy tetszikben a
legszínvonalasabb a színészi munka. De számos
túlzás, következetlenség rendező után kiált. Az
alakítás ugyanis nemcsak mesterségbeli tudás
kérdése, hanem egy előadás koncepciójának
problémája is. Az előadásban mesterségüket
magas színvonalon űző művészeket látok, de
kevésbé érzékeltem a figurákat. Érzem a felme-
rülő problémákat, amelyeket a produkció a szín-
játszás szintjén megold (kitalálnak egy játékot,
megteremtenek egy szituációt), de amelyek a vi-
lágértelmezés szintjén, úgy tűnik, szóba sem ke-
rültek.

A vidéki előadásokat erőteljesebb rendezői
jelenlét és jóval gyengébb színészi színvonal jel-
lemezte. Sokszor még a főszereplők sem voltak
elég meggyőzőek. Összetett alakokat követke-
zetesen, sokszínűen formálni képes alakításokkal,
bizony, nemigen találkoztunk.

Ez is egyik oka annak, hogy a magyar színház
komplexebb, izgalmasabb nyelven még csak
dadogva képes szólni.

Shakespeare: Ahogy tetszik (Pesti Színház)

Fordította: Szabó Lőrinc. Zene: Melis László. Díszlet:

Valló Péter m. v. Jelmez: Szakács Györgyi m. v. Moz-
gás: Ivánka Sándor és Pintér Tamás. Rendező: Valló
Péter m. v.
Szereplők: Hegedüs D. Géza, Oberfrank Pál, KeRN
András, Sipos András, Hankó Attila m. v., Koroknai Ká-
roly, Kaszás Attila, Hetényi Pál, Rudolf Péter, Magyar
Attila, Szombathy Gyula, Cserna Antal, Szarvas
József, Eszenyi Enikő, Pap Vera, Szalai Krisztina,
Vas-vári Emese f.h., Borbély Sándor m. v.

Shakespeare: Sok hűhó semmiért (zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház)

Fodor József és Rákosy Jenő fordítása alapján átdol-

gozta és rendezte: Verebes István m. v. Jelmezterve-

ző: Laczó Henriette. Szcenikus: Bischof Sándor. Dra-
maturg: Faragó Zsuzsa.
Szereplők: Mester Edit, Farkas lgnác, R. Kárpáti Pé-
ter, Zalányi Gyula, Avass Attila, Segesvári Gabriella,
Wellman György, Balogh Tamás, Borhy Gergely, Pa-
lóczy Frigyes, György János, Andics Tibor, Baj László,
P. Burus Sándor, Ecsedi Erzsébet, Kocsis Ágnes.

Shakespeare: Othello (Miskolci Nemzeti Színház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet, jelmez: Juhász
Katalin m. v. Dramaturg: Bérczes László. Zene:
Gesztesi Károly. Koreográfia: Kónya Erzsébet. Szin-

padi vívás: Unger Béla m. v. Rendezte: Galgóczy Judit.
Szereplők: Gesztesi Károly, Szervét Tibor, Kuna Ká-

roly, Karczag Ferenc, Zborovszky Andrea, Balogh
Csilla, Dégi János, Somló István, Benedek Gyula, Ja-
nik László, Kulcsár Imre, Kovács Vanda, Galkó Bence,
Szegedi Dezső, M. Szilágyi Lajos, Marosi Péter, Bara-
nyi Péter, Honti György.

Shakespeare: Romeo és Júlia (veszprémi Petőfi Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Dramaturg: Duró Győző.
Díszlettervező: Horgas Péter. Jelmeztervező: Rátkai
Erzsébet. Zeneszerző: Rossa László. Koreográfus:

Isten nevében köszöntenek bennünket az
előadás előtt, enyhén kirekesztve a néző-tér -
uram bocsá' - megátalkodottan materialista
hányadát. No de üsse kő; a fő, hogy Marivaux-t,
ezt a frivol, édeskésen keserű, ízig-vérig világi
szerzőt azért befogadják. Most már csak el kéne
játszani.

Krámer György. Vívások: Kiss T. István. Rendező:

Vándorfi László

Szereplők: Joós László, Szeles József, Háromszéki
Péter, Benczédi Sándor, Rancsó Dezső, Fazekas
István, Sashalmi József, Kiss T. István, Lukács Jó-
zsef, Kőrösi Csaba, Bősze György, Bartus Gyula,
Horváth György, Nyirkó István, Zombori Katalin,
Lang Rudolf, Homoki Magdolna, Újhelyi Olga,
Varga Szilvia, Antal Olga.

Különös jelenségnek lehetünk tanúi: a rende-
zőnek, a pályakezdő Magács Lászlónak az egyes
jelenetekről volt elképzelése, csak a mű
egészéről nem. Egyes figurákat kitalált (legfeltű-
nőbben a Gálffi László játszotta Mariót), gagjei is
vannak (például a játék a portréval, amelyet Ma-
rio skiccel Silviáról, s amely később Dorante fél-
tékenységét motiválja), az egyes jeleneteken
belül néha váratlan reakciókat sugall színésze-
inek, bár helyenként vitatható ízléssel és hitellel
(nem a XVIII., de még a XX. században sincs

Gálffi László (Mario) és
Kováts Adél (Silvia)
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