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Jelenet a Rómeó és Júliából

-ben bizonyos Edwin Land, a 
polaroid fényképezés felta-

lálója új elméletet dolgozott ki a színek ér-
zékelésérôl; az elképzelés szerint a színek
nem a piros, a kék és a zöld meghatározott
arányaival írhatók le, hanem egy három-
tengelyû koordináta-rendszerbe helyez-
hetô pontokkal. A rendszer egyik tengelye
a fekete–fehér, a másik a kék–sárga, a
harmadik a vörös–zöld. Alföldi Róbert
ilyesmi koordinátákra helyezi a Rómeó és
Júliát az Új Színházban. A struktúra mû-
ködik: a dráma szokatlan színei villannak
fel (Alfölditôl az lenne a meglepô, ha nem
így történne), hogy együtt sajátos képet al-
kossanak.  

Fekete-fehér ruhákba bújtatott Monta-
gue és Capulet ki tudja, mikortól vív csatát
Veronában, van is benne részünk már az
elôcsarnokban, jobbára azonban csak han-

gos kötözködés ez némi pengeváltással. A szülôk közül Capuletné viszi a prímet – mint
utóbb kiderül, nem véletlenül: a középkorú, hidrogénszôke mini-Monroe a sipítozáshoz
alkoholból meríti az erôt. Az asszonynak láthatóan elege van mindenbôl és mindenkibôl,
nem kivétel ez alól Júlia sem: rég volt eleganciát mímelve (viszkispohárral a kézben, kád-
ban ülve, dús habokból), agresszíven vonja kérdôre már egyáltalán nem tinédzser lányát
(nem is emlegeti a dajka, hogy tizennégy éve született volna), hogy ugyan mikor megy már
férjhez. Nyilvánvalóan meg akar szabadulni tôle. Bizonyára a lány is ugyanígy van a ma-
mával: a bálban mintegy véletlenül sodródik Rómeó mellé, aláfestésként ugyan Nino Rota
szerelmi témája szól Zeffirelli filmjébôl, de – jelzendô, hogy nem negédes szerelem van itt
készülôben – basszusgitáron, heavy metalban. Rómeó is meglett férfi már, korrekt har-
mincas, majdhogynem a kapuzárás elôtt. Itt ez a lány, itt ez a fiú, a kémia mûködik, kös-
senek gyorsan házasságot. Egymásnak tett fogadalmuk „komolyságát” övezze nevetséges
glória gyanánt a magasból köréjük ereszkedô, vásári égôkkel kivert hulahoppkarika, aztán
árválkodjon ez elsô és egyben utolsó éjszakájuk után – miközben meztelenül vacogva, sa-
ját testüket ölelve ülnek a nagy feketeségben – a régi helyén, a semmit szegélyezve.
Menyegzôjükön a Miatyánkot mondják el már-már mérgesen, mintegy „legyünk már túl
az egészen” alapon. 

Mindaddig, amíg a történet nem vesz brutális fordulatot, amíg az állóvízszerû csetepa-
tékból Mercutio halálával nem válik öldöklô harc, kék és sárga (éj- és napszínû) széles nej-
lon téglalapok uralják a teret, aztán a drapéria a vér színére, vörösre vált. Mercutio a barát-
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jára kissé féltékeny, hôzöngô nihilista, akitôl – megkockáztatom – nem idegen a férfisze-
relem sem. Életuntsága feloldására meglepô megoldást talál: a színpadon vesz egy nagy
lendületet, végigrohan a nézôtér közepe feletti – csaknem az emelet középsô páholyáig
húzódó – rámpán (ezen egyébként is nagy forgalom zajlik a közvetlenül mellette ülôk ije-
delmére), és készakarva egyenesen Tybalt tôrébe veti magát. Rómeó kegyetlenül – látha-
tóan az egész kompániában ô a legkíméletlenebb – lemészárolja az ártatlan Tybaltot. Frö-
csög a vér. Ha csak rossz ütemben fordultam meg, és ezt a dolgot elnéztem – eddigre már
megfájdult a hátam a folytonos hátrafelé tekingetéstôl –, akkor ez az olvasat megbicsak-
lik kissé, úgyhogy ebbe inkább bele se gondolok. Szerintem így szabadul el az igazi pokol.

Az ide vezetô út meg hideg jó szándékkal van kikövezve: kifejezetten a szokásosnál sok-
kal karakteresebb Lôrinc barát és a dajka „áldásos” tevékenysége folytán lesz a vég olyan,
amilyen. Az elôbbi, ha kell, vizes törülközôvel, magából kikelve csépeli a hozzá segítségért
forduló, a számûzetés helyett inkább a halált választani kívánó Rómeót, Júlia tetszhalálát
meg szinte aprólékos mûgonddal terveli ki; igaz, más választása nem nagyon van: az el-
szántan zsaroló Júlia szájában pisztoly csöve, mindjárt lepuffantja magát, ha a barát ki
nem talál valamit. Nem mellesleg a lány sokkal inkább a vele egy lapon nem említhetô,
nyiszlett Párissal való házasságtól akar megmenekülni, mintsem a Rómeóval való újrata-
lálkozásban reménykedik; figyelemre méltó, hogy boldogan távozik az álmot adó szerrel,
végig sem hallgatva Lôrinc barátot, aki így csak magának és nekünk mondja el, hogyan
szerez majd tudomást az egészrôl a számûzött férj. Rómeó említett megregulázása során
a konspirációban egyébként sem járatlan dajka – fekete-fehér frizurája egy bobtailre ha-
jaz – szájtátva csügg a barát szavain, és a látottak folytán érzett csodálkozással vegyes áhí-
tattal köszöni a sok okosságot, amit hallott.   

A végkifejletben szó sincs arról, hogy a „szerelmesek”, ha máshol nem, legalább a ha-
lálban egymáséi lehetnek. A Rómeó majdani hazatértérôl mit sem sejtô Júlia szépen
követi a barát útmutatását. Fehér ruháján aranyminta – szemben a Rómeóval való
esküvôjén viselt kapucnis pulcsival; jó kis fricska ez egy hatalmas, neonvörösben izzó –
szerintem szimbolikájától így megfosztott – kereszt árnyékában: kellett nektek meny-
asszony?! Nesztek! 

Az érkezô, Veronában nemkívánatos gyilkos Rómeó számára – aki közben Párist is
megölte – tényleg nincs más hátra, mint az öngyilkosság. Emleget ugyan valamilyen csó-
kot, de ilyen elôzmények után meghökkentô lenne, ha ezt Júlia tényleg megkapná. Az
éledô lány egyszerûen dühös; szó szerint hatalmas nyelvcsapásokkal lefetyelve próbál
némi maradék mérget szerezni immáron halott férjétôl, s merthogy eredménytelenül, és
Lôrinc barát sem jön, mint szokott, hogy közölje: Páris is halott már, kénytelen felvágni
az ereit.

Alföldi élményszámba menô rendezésében, Varró Dániel szellemes, de nem szellemes-
kedô fordításában maradéktalanul érezzük, hogy fájó ez a szerelem is, de másképpen:
Menczel Róbert díszletének a hangulatot jól szolgáló, mert ellenpontozó, már-már bán-

tóan éles színei között és Bartha Andrea
fehérnél fehérebb és feketénél feketébb jel-
mezeiben két szerencsétlen lélek csetlik-
botlik a körülmények foglyaként – szen-
vedély fényképnegatívban. Ha ennek a Ve-
ronának az egén felsejlene a szivárvány
(persze ez csak fikció, mert természetesen
elmarad a végén a családok megbocsátó bé-
kekötése), fals színekben ragyogna. 

Nem így az alakok közti viszonyokat tá-
volról sem csupán felskiccelô játék; az szín-
pompás. 

Pálfi Kata ha nem is éppen számító, de
tudatos Júliája – leginkább az erkélyjele-
netben, ami a rámpa végi páholy szélén,
falán és alatt játszódik – könnyûszerrel bá-
nik, már-már játszmázik a Huszár Zsolt
játszotta, eltaláltan kevésbé határozott Ró-
meóval; ha van egyáltalán csábító, akkor a
lány az. A „fiataloknak” volt kitôl tanulni,
szüleik házasságaiban a nôk viselik a nad-
rágot, bár nem egyformán. Nagy Mari Ca-
puletnéként remekül adja az egykori szép-
asszonyt, aki állandóan spicces állapotá-
ban sem veszti el az irányítást Karczag Fe-
renc kiválóan megrajzolt kényszerû macsó
Capuletje felett, aki csak akkor erôszakos,
ha nagyon kell: Júliának Párissal való há-
zassága az anya agyszüleménye, a papa
inkább asszisztál. Ahogy a lányt – ellenál-
lását letörendô – egy vízzel teli kádba
nyomkodja, tiszta burleszk. Montague-nét
Tordai Teri játssza, ô gyámolításra szoruló
lágyságával operál Nagy Zoltán szolidan
kemény Montague-jával szemben.      

Takács Kati dajkájában mélyen lakozó,
de fel-feltörô kivagyiság és talán némi
irigység van asszonyával szemben – egy-
szer csak atlétára vetkezik, bátran indul-
hatna a senior szépségversenyen. A Lôrinc
barátot játszó Hevér Gábor emberi, mo-
dern csuhás, pólóján „Jesus loves you. Do
you love me?” felirat fluoreszkál – mintegy
nyelvet öltve – egy ideig zöld fénnyel, mi-
közben Rómeó és Júlia intermezzója után
Veronára újra sötétség borul. A többiek kö-
zül a dajka szolgáját játszó Marosi Viktor
érdemel említést.

Fekete–fehér, kék–sárga, vörös–zöld. 
Azért a Zeffirelli-filmet nem dobtam ki.

WILLIAM SHAKESPEARE: 
RÓMEÓ ÉS JÚLIA (Új Színház)

DÍSZLET: Menczel Róbert. JELMEZ: Bartha And-
rea. DRAMATURG: Lôkös Ildikó, Vörös Róbert.
MOZGÁS: Király Attila. SÚGÓ: Farkas Erzsébet.
ÜGYELÔ: Rovó Rézi. A RENDEZÔ MUNKATÁRSA:
Gyulay Eszter. RENDEZÔ: Alföldi Róbert. 
SZEREPLÔK: Huszár Zsolt, Pálfi Kata, Alföldi
Róbert m. v./Király Attila m. v., Kovács Krisz-
tián, Nagy Zoltán, Karczag Ferenc m. v., Al-
mási Sándor, Vass György, Széll Attila, Hevér
Gábor m. v., Gosztonyi János, Galkó Balázs,
Tordai Teri, Nagy Mari, Takács Katalin, Ma-
rosi Viktor. 
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Huszár Zsolt (Rómeó) és Pálfi Kata (Júlia)
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