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• KRITIKAI TÜKÖR •

oll István és Kolti Helga (Cordelia) (Ilovszky
éla felvételei)

dmund által felidézett fenyegető helyzet végül
nmagán teljesedik be.)

Az előadás vezérmotívumaként az előtérben
lló, vízzel telt mélyedéshez hajolva, vagy zu-
anva sorra besározódnak a szereplők. Nehéz
isztának maradni ebben a világban - talán ezt
rzékeltetik a produkción végigvonuló jelzések.
ordeliát (Kolti Helga) apja löki a pocsolyához. A

ány összesározódott kezét felemelve beszél
étlenségéről, ártatlanságáról. Oszvaldot az ál-
uhás Kent taszítja a pocsolyába. Goneril udvar-
oka pedig piszkosan, sárosan méltatlanodik, s
ér elégtételt Cornwalltól. Edmund a mélyedés-
ez hajolva sárral rajzol a saját arcára vonalakat
mint furcsa harci jeleket), amikor elhatározza,
ogy gazember lesz. Ugyanezeket a jeleket keni
rcára Edgar is, amikor a végső leszámolásra
észül.

Holl István Lear királyként valóban főszerep-
ője ennek az előadásnak. A szépen felépített jel-
emrajz azt mutatja meg, hogy egy ember, kihull-
a minden evilági kapcsolatból, az értelemmel, a
ózansággal összetartani kívánt kauzális világ-
endből, alászállva a szenvedésbe, miképp is-
erhet a homályban önmagára, az elemek tom-
olásában a világra. Ennyit bírhat el az értelem,
mit a király megsejteni képes: a káosz kavargá-
ában csak felszikrázó fény lehet a rend. Meg-
omlanak azonban az előadás belső arányai
záltal, hogy Learnek nincsenek valóságos el-

enfelei, méltó ellenpontjai; legfeljebb csak tü-
örképei akadnak. (Goneril és Regan éppúgy
gy-két vonással jellemzett figura, mont Corn-
all. Edmund - Rancsó Dezső - ugyan energi-
usan mozgatja az eseményeket, de az alakítás
lig több, mint az intrikus szerepkörének aktuali-
álása.)

Trokán Péter Kentje és Bősze György Gloste-
e Lear útjának két szélső pontját érzékelteti, azt,
honnan elindult, és ahová érkezett a király. Kent
agabiztossága, derűje fokozatosan tűnik el a

earből, mígnem maga is éppoly bizonytalanná,
aklatottá lesz, mint Gloster. Fazekas István Ed-
arja felületes világfiból a szenvedésben érik ér-
ékeny lélekké. Éppúgy, ahogy Lear, ő is
itaszítottságában érkezhet el a világot
élységeiben megsejtő, szenvedő
ölcsességig.

hakespeare: Othello (nyíregyházi Móricz Zsigmond
zínház)
szövegkönyv Mészöly Dezső és Kardos László for-

ítása alapján készült. Díszlet: T.J.V.I. Stúdió. Jelmez:
ordai Hajnal m. v. Zeneszerző: Dékány Endre. Kore-
gráfus: Keveházi Gábor m. v. Dramaturg: Faragó
suzsa m. v. A rendező munkatársa: Pankotay Éva.
endezte: Verebes István.

Szereplők: Safranek Károly m. v., Perjési Hilda, Kere-

kes László, Csoma Judit, Horváth László Attila, Korcs-
máros Gábor, Hetey László, Felhőfi Kiss László, Ve-
nyige Sándor, Gosztola Adél, Stettner Ottó.

Shakespeare: Lear király (veszprémi Petőfi Színház)
Fordította: Vörösmarty Mihály fordításának felhaszná-
lásával Forgách András. Zeneszerző: Márta István.
Díszlet: Khell Csörsz. Jelmez: Benedek Mari m.v.

Hatalmas, raktárszerű csarnokban játszódik
a Művész Színház Vlad Mugur rendezte
előadása. A színpad előterében két
aprócska medence, kimeredő kerti csappal,
hátul költői összevisszaságban, szétszórtan
különféle festőszerszámok, kellékek he-
vernek, az oldalfalnak támasztva ócska zongora,
tükrök, kacatok. Az előadás során majdnem
mindegyik kellék ,,elsül," többször a zongora
húrjaiba kapnak a háttérből érkezők, a tükröt a
színpadtérbe állított vascölöphöz támasztják,
nézegetik magukat benne a szereplők; Malvolio
sárga
nadrágjában illegeti magát, Sir Andrew üres
tekintettel
bámul önmagára, kíváncsian fürkészi
önnön gügye ábrázatát, az üvegben
visszatükröződik Viola/Cesario hófehér
nadrágja s a csarnok kopottas szürkesége. A
falhoz támasztott
képeket kifordítják, amikor Olivia megszem-

Rendezőasszisztens: Réthly Attila. Rendezte: Ván-
dorfi László
Szereplők: Holl István, Kiss T. István, Bálint Péter,
Ilyés Róbert, Sashalmi József, Trokán Péter, Bősze
György, Fazekas István, Rancsó Dezső, Keller János,
Kőrösi Csaba, Bakai László, Éltes Kond, Koscsisák
András, Vass János, Antal Olga, Papp Márta, Kolti
Helga, Keresztes János, Madár K. Zoltán.

léli udvari bolondja festészeti munkálkodását, s
már azt várjuk, hogy valaki felcsimpaszkodik a
színpadtérbe hajló vastraverzekre is - de nem, a
tárgyak, kellékek szeszélyes logika szerint
vesznek részt a játékban, s nem feltétlenül akkor
jutnak szerephez, amikor várjuk. Egyes tárgyak
funkciója rejtve marad; a színpad jobb oldalán
hatalmas gömb függ, felemelkedik és alásüllyed,
az előadás üresjárataiban lehet rejtvényt fejteni,
vajon mihez tartozik, mit szimbolizál vagy mit
közvetít...

Árulkodóak a kellékek. Nemcsak azt jelzik,
hogy a rendező vizuálisan gazdag és látványos
előadást kívánt létrehozni; elburjánzásuk arról is
tudósít, hogy Vlad Mugur - éppen a látvány ér-
dekében - könnyedén lemondott funkcionális
szerepeltetésükről. Az elsokasodó kellékek ter-
mészetesen valami helyett vannak jelen, elfedni
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A BOHÓC MŰTERMÉBEN
SHAKESPEARE: VÍZKERESZT VAGY AMIT AKARTOK
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Hernádi Judit (Olivia), Garas Dezső (Sir Toby)
és Eperjes Károly (Malvolio)

látszanak a rendezői koncepció következetlen-
ségeit, a szituációk pontos értelmezésének hiá-
nyát, a figurák közti viszonyrendszer elnagyolt-
ságát.

A meghökkentő és hatásos díszlet (tervezője
Helmut Stürmer), valamint a pompázatos kosz-
tümök (Lia Mantoc munkái) hasonlóképpen szá-
mos megválaszolandó kérdést vetnek föl. A

gyászfátyolba burkolózott Olivia éjfeketében vo-
nuló kíséretének posztmodern divatshow-ja, a
hajlott hátú, fenyegetően merev testtartású Mal-
volio fekete szemüveges maffiózószerelése, a -
mint később kiderül - festőműteremként is
használatos hatalmas, szertárszerű hodály sok-
féleképpen talányos és lepusztult miliője önma-
gában még attraktívnak, meglepőnek és szug-
gesztívnek is nevezhető, csak éppen az nem de-
rül ki az előadásból, hogy mi a funkciója, s miféle
logikai rendbe illeszkedik Shakespeare komor-
nak aligha nevezhető drámájában. A látvány

mindenesetre kietlenséget és lepusztultságot
sugall, s eléggé didaktikus egyértelműséggel
vágja a képünkbe, hogy lllyria derűs, játékos és
harmonikus világa valahol elsüllyedt az időben,
helyette immár csikorgó-nyikorgó rácsok, tra-
verzek és egymásra hányt lomok közt zajlik hő-
seink létfilozófiai ihletettségű drámája. Hogy hol
és mikor, az megint csak homályban marad: a
díszletek-jelmezek általános időtlensége és kor-
társi kortalansága láttán bizony nehéz lenne el-
döntenünk, hogy Illyriában vagyunk-e vagy a
Nagymező utcában, a legmaibb jelenben vagy
valamiféle bizonytalan félmúltban.

A rendező felfogása szerint a Bohóc irányítja a
játékot, az ő víziói elevenednek meg előttünk, sőt
az egész előadás tulajdonképpen nem más, mint
az ő fantáziálásának a kivetülése. A Vízkereszt
nyitóképében Gáspár Sándor melankolikus Bo-
hóca némán festeget a színpad bal sarkában,
amikor kivágódik a vizesmedencék melletti csa-
póajtó, s a föld alól (a vizek mélyéről?) színre lép
a két hajótörött. Az előadás vége felé, Viola/Ce-
sario megkettőződésének, Sebastian felbukka-
násának pillanatában a Bohóc éppen szobrász-
kodik, s az általa fabrikált hasonmásszobor len-
ne hivatott életre kelteni - igaz, a szobrász
hangjával - az ikerfiú alakját: a rendező így pró-
bálja elvarrni a figurakettőződés dramaturgiailag
kissé kusza szálait.

Elemeire hullott, kietlen és fenyegető világ, s
benne a Bohóc mint demiurgosz, mint teremtő -
mindez így együtt érdekes, eredeti és sajátos al-
kotói víziót eredményezhetne, ha nem állna ellen
a drámai alapanyaga rendezői értelmezésnek, s
ha időről időre nem mutatkoznék meg, hogy e
koncepció csak súlyos következetlenségek árán
vihető végig az előadásban. A vendégül hívott
német-román rendező mozgalmas és artisztikus
képeket vonultat fel a produkció drámai csomó-
pontjaiban, amelyek önmagukban ugyan hatá-
sosak és szépek is lehetnek (eső esik, égzengés
támad, hatalmas leplekre vetülnek a belépők fe-
nyegető árnyai), s számos epizód aprólékos és
leleményes kidolgozásával csillogtatja meg já-
tékszervezői ötletességét, ám a drámaegészről
született nagyívű víziója s az apró részletek raj-
zolata nem mindig szervesül ok-okozati egység-
gé, gondolati egésszé az előadásban. Miközben
a rendező - talán egyfajta látványszínház bűvö-
letében - ezúttal alighanem túl sokat bízott az
éjsötét leplek, az áttetsző nylonfóliák, a kivetülő
árnyak és felragyogó fények játékának esztéti-
kumára, a hang- és fényeffektusok orgiájának
nyers és vad erejére, addig a Vízkereszt
elementáris játékosságát és derűjét feláldozta a
vizualitás oltárán.

Látvány és jelentés dichotómiája olykor a szí-
nészvezetésben és a színészi alakformálások-
ban is tetten érhető. Malvolio, az „önszeretet be-
tege" hajlott háttal, félrebiccent fejjel, merev test-
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Bánsági Ildikó (Viola) és Hernádi Judit

tartással érkezik Olivia kísérőjeként. ijesztőnek
szánt, groteszk figura; ám Eperjes Károly meg-
formálásában inkább szánalmas pojáca, mint-
sem fenyegetően félelmetes, hibbant és nárcisz-
tikus udvarmester. Sérelmek érték, vagy magától
csavarodott be: ki tudja, a talány mindvégig
megmarad az ő titkának. Később, Mária és Sír
Toby pajkos tréfájának áldozatul esve kidüllesz-
tett, vaskos férfiassággal felszerszámozva, pec-
kesen vonulgat, bambán vigyorogva, míg papír-
zsákba nem csomagolják s össze nem kötözik,
mint egy bábut. Eperjes a börleszkig elrajzolja a
csúfosan rászedett Malvolio kivagyi tüsténkedését
és férfigőgjét, gúzsba kötött bábujának elő-
cammogása mulatságosan groteszk, ám ahogy
az élettelen tárgyból kibontakozik a csúfondáro-
san megalázott ember, színészileg már erőtlen
marad.

Hernádi Judit Olivia grófnője talpig gyászban,
méltóságteljes komolysággal, hatalmas fátylakba
burkolva lép színre, majd „rangon aluli" szere-
lemre lobbanva Cesario iránt csakhamar levedli
gönceit, fekete tollboája alól elővillog az érzéki
szenvedély. Vad vágyra gerjedve szabályosan
üldözőbe veszi, vonszolja, cibálja félénk, csodál-
kozó kedvesét, aki e nagy hajszában már azt
sem tudja, fiú-e vagy lány. A rámenős nő érzéki-
sége és a tétova, fiúruhás lány bizonytalansága
találkozik össze figuráikban (Cesario már-már
azonosul nemével), miközben persze picit azzal
vagyunk elfoglalva, hogy vajon mi is motiválja
Olivia/Hernádi eszeveszett vonzódását Bánsági
álruhás Cesariójához. A szereposztás sok tekin-
tetben meghatározónak bizonyult a figurák vi-
szonyrendszerében: a kulcsszereplő Cesario/
Viola alakja szinte mindvégig halovány marad,
Bánsági nemcsak a figura átváltozásait nem
győzi színészi erővel, hanem a személye iránti,
különböző előjelű vonzalmakat sem képes iga-
zán életre galvanizálni. Amitől kissé fáradt és fá-
sult lesz az előadás, kilúgozódik belőle az érzéki-
ség szenvedélye és a szerepcserés alaktévesz-
tések finom erotikája. Vannak persze üdítően ki-
vételes pillanatok is; Orsino herceg (Mertz Tibor)
a medence partján pancsolva majdnem szájon-
csókolja szolgáját, Cesariót; az átázott herceget
óvatosan törülgeti dörzstörülközőjével a fiúruhás
lány, egészen combtőig, már-már leleplezve
magát. A szerepcserés játék (homo)erotikus in-
gadozásokat és vonzalmakat is ébreszthet: Or-
sino játékosan átöleli a fiúruhás Violát, keze a
kebléhez téved, visszahőköl, s a lány alig tudja
kibontani magát ölelő karjaiból.

Törőcsik Mari (Fábián) és Iglódi István
(Sir Andrew) (Korniss Péter felvételei)
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A fáradt és filozofikus hangvételű előadásban
szinte önálló életet él három színes és mozgal-
masan gazdag, valódi Shakespeare-alak: Garas
Dezsőé, Törőcsik Marié és Iglódi Istváné.
Törőcsik Máriaként és félmaszkba bújtatva,
Fábián szolgaként könnyű léptekkel, virgoncan
szalad-gál, kópés, üde humora színt és
elevenséget visz a játékba. Garas félnótás Sir
Tobyja kapatosan is józanabb, minta magukat
szüntelenül önfegyelmező álszentek. Elázottan
rogyadozik, és szabad utat enged testi
működéseinek; hitelesen hozza a részegen is
eszénél levő bölcs clown figuráját. Iglódi kerekre
nyílt szemmel, bávatag tekintettel követi társa
instrukcióit, csetlik-botlik, miközben alig veszi
észre, hogy szüntelenül át-verik, s a bolondját
járatják vele. Három leleményes és
mélységesen emberi színészi alakformálás -
igaz, jórészt az előadás egészétől elváló
betétekben. Pillanatokra önállósuló örömszín-
ház, amelyen átsugárzik a játékosok erőteljes

Ígéretesen kezdődik az előadás Szegeden.
A nyitott színpadon érdekes kép sejlik
fel: a játékteret éles szögben a színpad
mélyén találkozó két fal határolja, efalakra
csodálatos vegetációjú természet, fák, bokrok
dús szövevénye van festve. Az egész színpadot
- mint egy leleplezésre váró kiállítási tárgyat -
fehér lepel borítja, s csak alóla bukkan-nak elő a
természeti képek. Megszólal Kamondy Ágnes
sejtelmesen szép zenéje, a lepel alól, a színpadi
süllyesztőből kibújik Puck, s egy későbbi
jelenetből a Tündérrel folytatott párbeszédé-nek
szövegét mondva lehúzza, leráncigálja a
díszletről a fehér takarót. A maga teljes szépsé-
gében varázsolódik elő Árvay György különös
hatású látványkompozíciója. Aztán megmozdul-
nak a falak: mintha fiókok sokasága volna ben-
nük, hol itt, hol ott tolódik be egy szelet a színpad
közepe felé - ezáltal tagolódik, szűkül a tér -,
ablakok, ajtók nyílnak, csapódnak ki, reluxa re-
dőnyöket húznak le-föl - így teremtődnek meg a
darab különböző helyszínei. (A díszlet kivitelezési
pontatlanságai és mozgatásának nehézkessége
a színházi ipar csődjének beszédes bizo-
nyítékai.)

A naturalista hatású festőiség és annak állan-
dó megtagadása, a síkszerűség és a térbeliség

egyénisége. Kis túlzással azt is mondhatnánk:
értük volt érdemes létrehozni ezt a felemásra si-
került bemutatót. Persze a sziporkázóan szelle-
mes epizódok sem feledtethetik a produkció
koncepcionális bizonytalanságát. Mint ahogy a
rendezői következetlenségek sem homályosít-
hatják el e figurák gazdagságát, sugárzó erejét.

Shakespeare: Vízkereszt vagy amit akartok (Művész
Színház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Helmut Stürmer.
Jelmez: Lia Mantoc. Zene: Matthias Thurow. A rende-
ző munkatársa: Robert Sturm. Dramaturg: Szeredás
András. Rendező: Vlad Mugur.
Szereplők: Mertz Tibor, Varga Zoltán, Nagy Gábor,
Mészáros István, Garas Dezső, Iglódi István, Eperjes
Károly, Gáspár Sándor, Hernádi Judit, Bánsági Ildikó,
Törőcsik Mari. Továbbá: Éliás Anikó m. v., Hámori
Eszter m. v., Vekerle Andrea m. v., Ligeti Attila m. v.,

Ruszina Szabolcs m. v., Tucker András m. v., Virág
István m. v.

egysége és kettőssége stílusteremtő erő. Ebben
a térben az egész előadásnak s benne a színészi
játéknak is követnie kellene a természetesség és

a strukturáltság egymásba játszását, mindazt,
amit a díszlet sugall. Árvay munkája a Shakes-
peare-mű leglényegének vizuális kivetülése. S
ami létrejött a látványban, megszületett a zené-
ben is.

Aztán belépnek a színészek, s összetörik a
varázslat. Mindenekelőtt azért, mert Papp János
jelmezei egészen más stílust és gondolkodás-
módot sugallnak, minta díszlettervezőé és a ze-
neszerzőé. Extravagánskodó ruhakölteményeket
rak a tervező a színészekre: Titániát színes
papagálytollakkal ékesíti, Oberont indián öltö-
zetbe bújtatja, az athénieket merev körgallér
nyakkalodájába kényszeríti, Zubolyt mint Pyra-
must ormótlan bakancsba, hosszúszárú, csíkos
alsógatyája fölé biggyesztett tüllszoknyácskába
és durva anyagból készült ingbe öltözteti - ahány
szereplő, annyiféle stílus; s ha a darab során
valaki több ruhát is visel, jelmezei egymástól, a
helyzetektől, a szerepek és színészek karakte-
rétől független ötletek alapján készültek. Mintha
a rendező, Árkosi Árpád nem ugyanannak a
stábnak volna a tagja, minta munkatársai. A va-
lóság és az álom, a képzelet és a realitás határai-
nak elmosása, átjárhatóvá tétele, az a lebegte-
tés, ami a díszletben és a zenében megjelenik,
egy csapásra szertefoszlik, hatástalan lesz a
jelmezek láttán.

Ebben a megzavarodott színpadi világban az-
tán egyre nehezebb eligazodni. Az első jelenet-
ben Theseus és Hippolyta úgy hempergésznek a
földön, mint vad szerelmesek, holott a szövegből
nem éppen ez derül ki róluk. A betoppanó Egéus

Balogh Csilla, Czifra Krisztina
és Dégi István

NÁNAY I S T V Á N

ÖRT VARÁZS
SHAKESPEARE: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM


