
V Í Z K E R E S Z T E K

Volt belôle kettô. A Moszkvai Nemzetközi Csehov Fesztivál és a
londoni Cheek by Jowl koprodukciójában, melyet Declan Donnel-
lan rendezett, üres a tér. Persze Shakespeare-t játszván ez nem
meglepô. Fehér vászonnal leterített színpadi deszka, fehér tér ki-
hasítva – Nick Ormerod tervezése –, melybe bejön tizenhárom fe-
kete öltönyös, fehér inges férfi, öreg, fiatal vegyesen. Elren-
dezôdnek a térben, és fölváltva mondogatják: „Moj otyec, moj
otyec.” Így kezdôdik az ô shakespeare-i történetük. Egyikük a nyílt
színen fölvesz egy homokszínû, elég ronda, testhez tapadó ruhát
– így lesz nô –, s kimegy a nézôtér felôl, hogy hamarosan férfiöl-
tönyben, férfiasítottan, fölragasztott bajusszal jöjjön vissza.
A shakespeare-i színház alaphelyzete: a férfi színész nôt játszik,
aki férfiruhába bújik. Közben a zsinórról leereszkedik tíz fekete
vászon – a játék során majd térképzô elemekké válnak –, miköz-
ben megmarad az elején megteremtett egyszerûség is. Izgalmas-
nak ígérkezik, ám mintha fokozatosan üresedne. Szép ugyan,
ahogy ebben a vásznakkal megteremtett fekete-fehér világban egy-
másba folynak a jelenetek, hogy még ki sem mentek, máris bejön-
nek a következôk, de valahogy mégis kezdi belengeni valami
unalom. Pedig még zeneszámok is vannak, a színészek énekelnek,
és érdekes hangszereken játszanak, egészen különösen keverve az
orosz folklórt és a mai városi zenét, például Tóbiásék mulatozása-
kor. (Elég furcsa kvartett: Tóbiás egyáltalán nem kövér, viszont
minden hájjal megkent öregedô férfi, aki néha elég durva a nagy
darab Máriához – akit, persze, férfi játszik –, András fiatal, os-
toba semmirekellô, Fábiánt meg mintha kabarélokálból szalasz-
tották volna.) Malvolio monológjától kap új erôre a játék. Erôsebb
struktúra kezd kibontakozni, világosabbá válik az utalások rend-
szere. Mûködni kezd a tér, benne a szereplôk. Mulatságos például,
ahogy a négy „összeesküvô” a fekete vásznak közt bújócskázik-le-
selkedik, míg a magával eltelt Malvolio semmit nem vesz észre
ebbôl. A második részre aztán minden kivilágosodik: a leengedett
vásznak is, a ruhák is – és a játék is. Humoros András és Viola-
Cesario párbaja, melynek a férfias Antonio, a tengerészkapitány
vet véget, akinek Cesario úgy ugrik a karjába, és úgy zokog ott,
mint egy csecsemô. Vagy inkább mint egy elkényeztetett nô. Teli
erotikával, gyöngédséggel. Pedig egy öltönyös, bajuszos férfi
játssza. Amikor viszont Sebastian érkezik meg – ugyanolyan vilá-
gos öltönyben, kalapban és egy fokkal még nyápicabban –, akkor
pedig egy férfi van ott. Egy félmeztelen nyápic – de majd szétrob-

ban a férfias szexustól. Mert a színész el tudja hitetni a nézôvel…
Ahogy elhitetik a nagyon is megkoreografált, ám mégis természe-
tesnek ható véget is. Látványos és izgalmas helycserék sorozata
után ott áll elöl Viola meg Sebastian egymással szemben… Aztán
Viola visszatér az elején látott ronda ruhában – de most már na-
gyon szépnek és nagyon nônek látszik benne, és ott van Olivia is,
aki drabális, mégis nagyon nô. Egyértelmû már, hogy ki kicsoda,
de a herceg és Olivia mégis majdnem rosszul választ. Ki hát a férfi,
és ki a nô? És kibe szeretünk bele? Talán az eredeti vágyaink az iga-
ziak? Itt egy férfi, aki nô… Átéljük a helyzetet – miközben fölrém-
lik, mi van, ha… Ahogy annak idején is, Shakespeare-nél.
Csók. A nézôtér fölsóhajt: minden rendben. Tánc. Az az oroszos-
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A Declan Donnellan rendezte Vízkereszt 
(Cheek by Jowl)

L ô k ö s  I l d i k ó

Shakespeare ürügyén
■ C R A I O V A  ■

ehet, hogy kevés önmagában Shakespeare ürügyén összehozni egy fesztivált. Mégis mennyi ilyen van a világban! A romániai Craiovában, 
Silviu Purcărete híressé vált színházában például immáron ötödször rendezték meg. (És ez idô alatt éppen itt Craiovában alakult meg a

Shakespeare Fesztiválok Nemzetközi Szövetsége, egyik alapító tagként Gedeon Józseffel, a Gyulai Várszínház igazgatójával.)
A fesztivál félidején túl már látszott, hogy önmagában a szerzô nem garancia arra, hogy csupa nagyszerû elôadás bukkanjon föl. De megfelelô

ürügy egy nemzetközi színházi találkozóhoz. Craiova, ez a szinte évezredes múlttal bíró település mintha mostanában kezdene magához térni.
És ahogy Emil Boroghina fesztiváligazgató említette, méltó anyagi és erkölcsi támogatást kaptak a kulturális tárca, no meg a multik részérôl.
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folklóros-városias. Csak Antonio, a hû ba-
rát marad középen, megalázva, bilincsben,
egyedül. Róla már mindenki megfeledke-
zett. Már nincs szükség rá.

Ahogyan ugyanez a sors vár rá Purcărete
Vízkeresztjében is. Ezt a craiovai elôadást a
magyar közönség is láthatta a tavalyi gyulai
Shakespeare-fesztiválon – de az ottani
helyszín nem volt a legideálisabb az intim
hangulatú játékhoz (SZÍNHÁZ, 2005/
10.). Ezúttal, testközelbôl, egészen más ér-
telmezése adódott, mint Gyulán.

Így itt Purcărete Vízkeresztje olyan, mint-
ha Csehovot néznénk. Múlt századfordu-
lós, vitrines, ember nagyságú szekrények,
velünk egy térben U-alakban elhelyezve,
tetejükön rengeteg tevékenykedô, ásó, ka-
páló, bányászó gumi kerti törpe. A finom-
ság és a közönségesség találkozása. Az íz-
lésbeli szélsôségek egy képben-térben. Az
egészet áthatja valamilyen mélységes me-
lankólia. Nagyon finom humor. És a nyers
brutalitás. Minden meglepetés, minden
váratlan, minden szokatlan. A történetek
párhuzamosan futnak. Egyik sem áll le,
egyik sem tolakszik a másik elébe, a nézôre
van bízva, mire figyel. A szereplôk furcsa
módon ezekben a vitrines szekrényekben
laknak, élnek, innen lépnek ki, és ide vo-
nulnak vissza, miközben mi folyamatosan
láthatjuk ôket. Hiába civakodik éppen a tér
egyik felén a rendetlen, ápolatlan, für-
dôköpenyes Tóbiás a hasonlóan festô Má-
riával meg Andrással, nehéz nem figyelni a
fájdalommal telten sóhajtozó, kövér, öreg,
undorító Orsinóra a bal oldali vitrinben.
Nem csoda, hogy nem kell Oliviának, aki a
játék elején csak egy berendezési tárgy: fe-
kete fotelben kuporogva-sóhajtozva,
tetôtôl talpig fekete lepellel borítva, ahogy
a bútorokat szokták nagytakarításkor. A bá-
nat képei. A szomorúságé. A vitrinbe zár-
také. Mindaddig, míg meg nem elevened-
nek az emlékek, a múlt. Látjuk, amint Vio-
lát megmentik, férfiruhát adnak rá, s ha-
talmas bajuszt ragasztanak neki. Olyan ez,
mint a beugratós rajzoknál: ha akarom,
férfinak tûnik, ha akarom, nônek. Érzéki
nô, ahogy Orsino után vágyakozik, a közös
vitrinükbe zárva. Titokzatos férfi, amikor
Oliviával találkozik, akiben ettôl a találko-
zástól megszületik a nô. Ebben a világban,
a múlt világában mindenki magányos,
mindenkit a vágy emészt. Csak Tóbiásék
mulatnak jól a többiek sóhajtozásain, csak
ôk életképesek. Keresztül-kasul szövik há-
lójukat, s mindenki bele is esik, végül még
a nô játszotta Sebastian is. Mindent meg-
tesznek azért, hogy a furcsa-különös sze-
xus irányítsa a többieket. És ebben a szi-
multán játéktérben valahol hátul egy öreg
zongorista érdekesen ellenpontozza a lá-
tottakat. Sokat lehet nevetni az elôadás
alatt és szomorkodni is – miközben úrrá
lesz a kilátástalanság. Az értékek elvesz-
tek, a szekrények kiürültek – a játék végére

a díszletmunkások félre is tolják ôket –, és nem marad helyettük semmi. Legföljebb a fe-
jünk fölött egy konténerben a fenyegetôen himbálózó Malvolio és a színtéren felejtett,
tetôtôl talpig bebugyolált, gúzsba kötött Antonio. 

S Z E N T I V Á N É J I K  

Ebbôl is kettô van a fesztiválon. Az egyik a budapesti Új Színház és a Gyulai Várszín-
ház Szergej Maszlobojscsikov által rendezett elôadása. A másik a litván Oskaras
Koršunovasé. Az elôbbiben magam is dolgoztam, de annyit azért hadd jegyezzek meg,
hogy nagy siker volt, többnyire igényesnek, kimagaslónak tartották a fesztivál elôadásai
közt. (Mindkét produkcióról olvasható méltatás a SZÍNHÁZ 2004/11. és 2005/10. számában –
A Szerk.)
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A Cymbeline Bocsárdi László rendezésében (Odeon, Bukarest)
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Ahogy mindig, úgy ennek a fesztiválnak is Koršunovas az igazi sztárja. Az elôadást har-
mincévesen, 1999-ben készítette társulatával, s azóta bejárták vele a világot, díjak özönét
elnyerve. Ez talán érzôdik is rajta. Mintha a könnyedsége elnyomná a lelkét. A színészek
mozgáskultúrája, képzelôereje lenyûgözô, elképesztô, amint az üres térben, egyszerû, mun-
kásruhának látszó jelmezekben, tizenhat durván gyalult deszkalappal egész világot terem-
tenek. A másik eszközük a testük, az arcuk. A realitásból a stilizáltság felé visznek, majd
vissza. Káprázatnak tûnik az egész. Néha annyira váratlan, ahogy az egyik kép átala-
kul másikká, hogy a közönség meglepetésében föl-fölnevet. A különleges fényhasználat, a
világítás alakítja, átértelmezi, kifordítja a teret. A szöveg majdhogynem lényegtelen. Bár a
történet követhetô, még a dráma lelke is benne van, de nem a shakespeare-i szöveg miatt.
A látvány a mozgás nyelvén szólal meg. Talán a túl sok villódzó kép idôvel kioltja egymást,
belefárad a nézô. De ennél rosszabb sose történjen színházban!

C Y M B E L I N E - E K  

Ebbôl a ritkán játszott Shakespeare-mûbôl is kettô volt. A bukaresti Odeonét Bocsárdi
László jegyzi. Nagyszabású, gondolatgazdag elôadás, amelyben a realista játék keveredik
a szimbólumok világával. A feszült helyzetek furcsa, groteszk módon oldódnak meg.
Nagyszerûek a színészek, ahogy a humort elegyítik a tragikummal, a könnyedséget a mély
átéléssel. A világ teljessége és kiszámíthatatlansága jelenik itt meg. 

A másik Cymbeline, a német Hausvater temesvári elôadása Shakespeare-paródiaként
hat. Mintha valami rajzfilm lenne. Számomra túl frivol, mondhatnám, dilettáns volt. 

T É L I  R E G E

Nem lehet ebbôl a beszámolóból kihagyni a japán Ryutopia Noh Theatre Téli regéjét, a
fesztivál egyik legigényesebb elôadását. Már a vendégjátékra készített kis füzetük is errôl
tanúskodik. A rendezô Yoshihiro Kurita a nó-színházat vegyíti Shakespeare-rel. A fiatal,
mindössze két éve alakult társulat a Macbethtel kezdett, majd a Lear király következett.

A Téli regében két világ keveredik: az ôrületé és az emberségé. Emellett a shakespeare-i
mese jegyei – a kitett gyermek, az oktalan féltékenykedés, a hirtelen bosszú, váratlan ta-
lálkozások – jellemzôek a nó-színház történeteire is. És a megszemélyesített Idô szintén
része a japán mentalitásnak. Kurita nem próbálkozott az európai színházi hagyományok
átvételével. Talált egy európai történetet, és keresett hozzá egy üres teret. Ezt találta meg
a nó-színházban. A nyitott színpad közepén körben tizenkét áttetszô fehér gömb, közé-
pen egy fehér henger. A játék kezdetén bejön négy fehér ruhás, fehérre maszkolt, szobor-
szerû lény, a színpad négy sarkára állnak, és végig benn maradnak, folyamatosan, bár
alig-alig észrevehetôen mozdulva. Nem nehéz rájönni, hogy ôk szimbolizálják az Idôt.
Bár a szöveg elhangzik – japánul, ami az európai fülnek önmagában is különleges hang-
zású –, de igazából az erôsen megkomponált képek, színek, formák jelenítik meg az ese-
ményeket. Szép a kitett gyermek ábrázolása: a fehér hengerbe helyeznek el egy fehér göm-
böt és aranyport. Közben a háttérben lebegô fekete vásznon egyfolytában esik a hó…
Megrendítô pillanata az elôadásnak, amikor az elhunyt feleség szobra megelevenedik:
egyszerû, lassú mozdulatokkal veszi le nó-maszkját, és életre kel… De közben elviselhe-
tetlen a pillanat feszültsége. 

M E G A T Ö B B I

A craiovai Romeo és Júlia a görög Jannisz Paraszkevopoulosz rendezésében közhelypará-
déként indult. Üres, rideg tér, kétoldalt óriási fémszékek, idegesítô, fémes diszkózene; le-
föl rohangáló emberek, meg-megállnak, hangsúlyozottan civilek. Hátul van egy tükrös
fémfal, ablakkal, középre pedig egy fémasztal ereszkedik le, itt történnek a jelentôs dolgok.
Hangsúlyozottan a mában játszódik az elôadás. Minden túlkarikírozott – és nagyon rideg.
Mintha a rendezô nem bízna abban, hogy a történet enélkül is érthetô, jelképekkel, tán-
cokkal, stilizációkkal, zenével mindent túlmagyaráz… Ám a befejezés nagyon szép. A tra-
gédia után az összes szereplô elôrejön, s mikor a herceg odáig ér, hogy „élt s halt Romeo és
Júlia”, fiú–lány-névpárokat kezdenek mondani, majd fényképeket vesznek elô, s elindul-
nak felénk, hogy megmutassák ôket…

Láttam még a holland Macbethet Marc Becker rendezésében, aki bábszínházat csinált élô
emberekkel. Végig nevetünk, mintha Vitéz János püfölné az ördögöt. De közben ott kísért
Shakespeare sötétsége. Öt kiváló színész úgy vegyíti a vásárok világát a tragédiával, hogy
nem venni észre, mikor forr torkunkra a nevetés. S még azt is el tudja játszatni a rendezô,
hogy a végén nevetségessé teszi Macbethet – és mégis rémülten ülünk. Míg Hausvater
Cymbeline-je a bonyolultból csinált triviálist, ócskát, itt a látszólag triviálist emelik az általá-
nos gonoszság szintjére. És közben mennyi helyes dolog. Például Banquo gyereke annyira

pici, hogy csak a sapkája meg a lufija látszik
ki a paraván mögül. Merthogy méretarányos
bábszínházi paravánban játszanak a színé-
szek. Olyan mozdulatokkal, mint a bábok.
A kifejezéstelen tekintetek dramaturgiai
jelentése: ilyen a kegyetlen emberek tekin-
tete. Néhány gesztus képes megjeleníteni
az érzelmek széles skáláját. Ez csak játék,
melyet végig lehet nevetni. És végig lehet
borzongani. Akár a kettôt egyszerre.

És a fesztivál mélypontjai közt van az új-
vidéki szerb Szeget szeggel. Megelevenedett
képeskönyv a XIX. század végérôl, papír-
masé díszlet, egy öregek otthona elôadása.
Körülbelül hatvan év az átlagéletkor a szín-
padon. Nehéz elhinni, hogy a legnagyobb
problémájuk a szex. A herceget régi vágású
idôs színész játsza, széles gesztusokkal és
széles fogsorral. A mûsorfüzetben ugyan
valamiféle manierizmusról írnak, de ne-
kem nem sikerült fölfedeznem.

A másik mélypont az oxfordi John Bal-
langer A Globe bolondjai címû dilettáns
haknija, mely arra az ötletre épült, hogy
megmutatják nekünk, mit csináltak Shakes-
peare színházában a szünetekben. Továb-
bá a Shakespeare-i párok címû improvizált
koreográfia, melyet a bukaresti színmûvé-
szetisek – sok-sok piros ruhás lány és fehér
inges fiú – prezentáltak Roxana Colceag
rendezésében. Jó mozgásúak, de túl közhe-
lyes ötlet.

De Shakespeare mindent kibír.
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A Macbeth Marc Becker rendezésében 
(Noord Nederland Toneel)


