
a III. Richárdban a nó-maszkokhoz hasonló, ám azoknál sokkal karakteresebb fejek mint-
ha élnének, sôt mozognának is. III. Richárd feje túlméretezett, és a fokozott torzítás ked-
véért még gipszbajuszt is kapott. A rusztikusságot hangsúlyozandó, némelyik színészen
szalmahaj és bajusz lengedez. A gyilkosok arcát ku-klux-klanos fehér hóhércsuklya fedi,
maszkjuk a hátukra kerül, mintha „emberi” arcukat eltartanák maguktól.

A gyilkosság pillanatában véres kendôvel takarják le az áldozatokat, mintha a kiömlô vér-
rel maga az élet folyna el. A halottak szellemei leveszik és mellkasukra helyezik álarcukat, hi-
szen már nincs szükségük maszkra. Nincs többé szerep, nincs többé anyag. Önmaguk lettek. 

Az ukrán népi ruhák – hímzett ingek, mellények, kötények, bô kozákos nadrágok és ken-
dôk – az autentikus atmoszférán túl a jelenkor és a hagyomány összeolvadását szolgálják. 

Natalya Marienko, hogy III. Richárd púpját ellensúlyozza, hosszú tunikát és bô kabá-
tot adott a trónbitorlóra, bár a darabban Richárd Lady Anna sikeres elcsábításán maga is
megdöbbenve ezt mondja: „igyekszem majd egy tükröt beszerezni s foglalkoztatni két tu-
cat szabót, hogy testemhez illô szabást találjon”. Lady Annát elôször ukrán népviseletben
látjuk a színpadon, csak Richárddal tartott esküvôjén ölt hosszú fehér ruhát, amelyre egy
csillogó vörös fonállal hímzett kötényszerû felsôruha kerül. Mivel Troickijnál Anna már
elôtte is királyné volt, az átöltözés szükségtelen. 

A díszlet minimális, csak néhány népi szôttes és egy stilizált vaskoporsó alkotja, a ko-
porsó két oldala a falhoz támasztva várja használatbavételét, de ez nem történik meg.
A meggyilkoltak nem találnak nyugalmat a földben, szellemként visszajárnak.

A mozgás szögletes és egyszerû, a kollektív mozgásra építô koreográfiát fôként körtánc-
szerû elemek alkotják. A táncok monotonitása a mitikus idôbe repít, az örök visszatérés
idôtlennek tûnô idôbeliségébe. A koreografált lépések az ember profán létén túlról szár-
maznak, a mitikus pillanatot idézik fel.

Az elôadás nem prológgal kezdôdik, mint Shakespeare-nél – Gloster elsô monológját
vehetjük prológnak is –, hanem egyfajta enumerációval, azaz seregszemlével, a sze-
replôk felvonulásával. Troickij nem a drámához való hûség megszállottja: elôször Lady
Anna, VI. Henrik király, Edward walesi herceg, Buckingham és a gyilkosok vonulnak le
az erkélyrôl. A III. Richárdban VI. Henrik és fia, Edward walesi herceg nem szerepel,
mert a York-család már a VI. Henrik III. részében gondoskodott kiirtásukról (Edward
herceget Tewkesburynél ölték meg, Henrikkel Richárd tôre végez a Towerban). 

Késôbb Richárd és George, Clarence hercege is színre lép, a harmadik fivérrôl, IV. Ed-
wardról itt nem esik szó.

Edwardot királlyá koronázzák, és elveszi Lady Annát. A valóságban VI. Henrik fia, Edward
walesi herceg csak jegyben járt Lady Annával, aztán közéjük állt a halál, másrészt sosem ko-
ronázták meg. Troickij itt egybevonja az ô alakját egy másik walesi herceg Edwardéval –
IV. Edward fiával –, akit valóban megkoronáztak, bár királyságát nem sokáig élvezhette. 

Edwardot és VI. Henriket egyszerre végzik ki (vajon miért él még VI. Henrik király, ami-
kor már rég a fia uralkodik?). A gyilkosok a színpad elôterében álló görögdinnyékre sújta-
nak le helyettük, ezáltal egyszerre megy végbe a királygyilkosság és annak rituális emléke-
zete, akárcsak az ókori istenkultuszokban, a színház ôsi formájában. Az ismétlés nem
metaforikus cselekedet, mint a katolikus átlényegülésben, hanem játék a szó eredeti értel-
mében. A rítus ideje egybeesik a „kezdet” mitikus idejével.

Szép jelenet, ahogy Richárd elcsábítja Lady Annát, és odakínálja neki kardját, hogy
döfje le vele. Anna természetesen gyenge, és Richárd kiveszi kezébôl a kardot. A párt a
táncosok szôttesekkel tekerik be életük egymáshoz láncolásának szimbólumaként, a papi
stóla vagy az ôsi bilincs mintájára.

Richárd megkoronázásakor szôttest és az ôsi kétmarkolatú kardot tartják a feje fölé.
Ez utóbbi a jogfolytonosságot és a beiktatást érvényesíti; a kard a katonai hatalom mel-
lett az ország jelképe is, amely nemcsak ölni tud, de védelmezni is. 

A gyilkosok Buckinghamet is megfosztják életétôl. Clarence-t itt Richárd személyesen
gyilkolja meg (görögdinnyébe fullasztva) a Towerban. A hóhérok Lady Annát sem kímé-
lik, méreg helyett azonban kötéllel küldik a másvilágra, színpadon ez látványosabb.

Ezután Clarence fia és lánya kerül sorra, bár a darabban Richárd ôket nem öli meg
(unokaöccsét fogságra ítéli, unokahúgát pedig alacsony rangú házasságba kényszeríti).
IV. Edward fiait viszont álmukban fojtják meg – Troickij az ô alakjukat összemossa.

Richárdot sem Richmond szúrja le, hanem a szellemek fojtják meg.
Szomorú tény, hogy Erzsébet királyné és Margit kimaradt az elôadásból, mert Richárd

mellett ôk a legerôsebb figurák, ráadásul Margit átka nélkül nehezen érthetô, miért kísér-
tik Richárdot a szellemek. 

A DAH Színház Macbeth-elôadásához hasonlóan itt sincs utód, aki az ország irányítá-
sát kezébe vehetné. Az elôadás záróképében York hercegné és Lady Anna szelleme sírva bo-
rul le a trónörökösök fejfájához. A York- és a Lancaster-ház egyaránt kihalt. A rózsák
háborúja véget ért, de az ország és a nép helyzete egyaránt reménytelen. Akárha manapság.
Csak a szellemek táncolnak.

44 22 ■ 2 0 0 6 .  S Z E P T E M B E R

S H A K E S P E A R E - M O Z A I K

X X X I X .  é v f o l y a m  9 .  s z á m

(A híres Hamlet-monológhoz érkezünk, a
címszerepet játszó Balázs Zoltán kezébe egy
nagyolló akad, ezt emeli ki a közönség által
megajánlott kellékek közül. Az egyik nézôhöz
lép, várakozón néz rá. A nézô feláll. Néhányan
felismerni vélik, igen, Mark Rylance az, világ-
hírû angol színész, aki tíz éven át igazgatta a
londoni Globe Színházat, és aki pályája során
zseniális alakításokkal gazdagította a Shakes-
peare-repertoárt: játszotta Romeót, Puckot,
Hamletet, Henriket, Kleopátrát, Prosperót…,
bár a magyar közönség valószínûleg inkább a
Prospero könyve vagy az Intimitás címû
filmbôl jegyezte meg magának ezt a szép férfi-
arcot. Balázs kinyitja az ollót, egyik szárát
saját torkának szegzi, a másikat a nézô torká-
hoz igazítja. „Lenni… vagy… nem lenni…”,
kezdi lassan a monológot. Vár, folytatja, a
másik is elkezdi angolul. Rylance hangja fel-
erôsödik, Balázs elhalkul, követi-tolmácsolja
társát, aztán újra mondják, immár együtt.
A Bárka Színház világegésszé táguló terében
két tekintet egybeforr, angolul-magyarul
együtt zeng a megválaszolhatatlan kérdés, to
be or not to be/lenni vagy nem lenni… Törté-
nik a Színház, felragyog egyszeri kincse: a már
tudott és ismert, a megváltoztathatatlan, a
sorsszerûen bekövetkezô dráma csak itt és csak
most. Pecsétként belénk égô, örök és vissza-
hozhatatlan élmény. Az ollószárak összezá-
rulnak, a nézô leül, az elôadás megy tovább.

Egy nap telt el. Ahogy az elôadás utáni éj-
szaka megbeszéltük, találkozunk a Gellért
Szálló presszójában: Mark Rylance színész-
rendezô-igazgató, Schiller Kata fotós és B. L.,
az interjú készítôje. Utóbbi úgy dönt, hogy a
beszélgetés magyar változatában a tegezôdést
választja – régi ismerôsök már Markkal, sok-
szor találkoztak a Globe-ban, mi több, futbal-
loztak is egymás ellen.)

– Legutóbb tavaly augusztusban találkoz-
tunk, amikor is a Globe udvarán, vagyis az ál-
lóhelyeken A vihar elôtt a szokásos  yardballt
játszottuk (a „yardball” leginkább a lábteniszre
emlékeztetô labdajáték, melyet Mark Rylance
és Tim Carroll hoztak ott szokásba az elmúlt
években). Lesz-e még yardball a Globe-ban?

– Nem tudom, nem hiszem.

Akár 
a rózsa
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– A yardballt természetesen csak apropó-
nak választottam, hogy megkérdezhessem,
amit az elmúlt fél évben bizonyára ezerszer
megkérdeztek: annyi év után, a sikerek csú-
csán, amikor már a színházi szakma is kény-
telen tudomást venni a Globe-ról… miért ha-
gyod ott a színházat?

– A pontos válasz ezernyi összetevôbôl
áll, és mindez nem feltétlenül érdekli a
magyar olvasót. Maradjunk annyiban,
hogy belefáradtam a mindennapos küsz-
ködésbe. A tulajdonosokból álló irányító-
testülettel mindig is ellentmondásos volt
a viszonyom, és egy ideje azt éreztem,
hogy vagy radikális változtatásokat tudok
elérni, vagy kiszállok. Az elsô tíz évet vé-
gigkísértem, a születéstôl a tinédzserko-
rig. Ártatlan idô. Mostantól talán másfajta
szülôkre van szükség. Én türelmetlen va-
gyok, és túlságosan aktív, mozgékony, ke-
véssé megfontolt. Megkérdeztem néhány
barátomat, mit tegyek. Egyikük azt mond-
ta: „A táncosnak szárnyalnia kell.” 

– Ez mit jelent?
– … Mit is? Nekem itt most azt jelen-

tette, hogy ki kell repülni és újra elnyerni
a szabadságot. Utólag látom igazán,
mennyire fáradt és rosszkedvû ember vol-
tam már a végén. Másra van szükség,
olyasvalakire, akinél a személyiség köz-
pontja, a „solar plexus” feljebb van, köze-
lebb az agyhoz. Az én személyiségem itt
bújik valahol, közvetlenül a szív alatt. Ér-
tek támadások is, egyesek talán féltéke-
nyek voltak, vagy tudtomon kívül meg-
bántottam embereket, nem tudom. Sok ez
a tíz év. Belementem, belekényszerültem
rosszfajta kompromisszumokba, érez-
tem, kezdek bedarálódni. Így talán már
érthetôbb az a bizonyos mondat a táncos-
ról. Most jól érzem magam, felszabadul-
tam, leraktam magamról egy intézmény
terhét, „szárnyalhatok”, és végre úgyne-
vezett projectekben gondolkodhatom. 

– A Globe kamaszkorba ért. Jó ott lenni a
születésnél, az elsô lépéseknél, a gyermekkor-
nál – egy kamasz nem jó társaság. 

– Megnyilvánul az önálló személyiség.
Ehhez én nem voltam elég friss és türel-
mes. Egyszerûen sokkal jobban izgat az,
hogy a társaimmal – köztük Tim Carroll-
lal és a feleségemmel, Claire-rel, aki zene-
szerzô – hogyan tudjuk új szövegekben és
ezekbôl születô elôadásokban kamatoz-
tatni mindazt, amit a tíz év alatt tapasztal-
tunk-tanultunk. 

– A távozásod érvényteleníti mindazt, amit a
Globe-ról mostanáig gondoltál-nyilatkoztál?

– Semmiképpen. Olyannyira nem,
hogy Angliában nem is játszanék Shakes-
peare-t sehol másutt. Sokfelé hívtak, nem
mentem. El nem tudom képzelni, hogy
Shakespeare-t játsszak egy megvilágított
színpadon a sötétben megbújó, ismeret-

len közönségnek. Imádom a Globe-ot. Azok után, hogy színészként játszhattam ezen a
színpadon, talán nem is tudnám, mihez kezdjek egy másfajta térben. Ez nem jelenti azt,
hogy mások ne hozhatnának létre fantasztikus elôadásokat egészen más módon, akár a
XX. században megszokott kukucskaszínházakban. 

– Mi a lényegi különbség?
– A színész és a nézô közti kapcsolat. A Globe terében a nézô (és persze a színész is)

másként viselkedik. A közelség miatt, az állóhelyek miatt, az olcsó jegyek miatt, a fény
miatt, ami közös térben, egyetlen körben tart bennünket… A nézô aktív figyelemmel
vesz részt az elôadásban, melyben a nézôvel beszélgetünk, és nem a nézôhöz beszélünk.
A színház folyamatos dialógus – más kérdés, hogy többnyire csak az egyik felet, a szí-
nészt halljuk. Ez történt tegnap a Bárkán is: intenzív figyelem és közös játék. Ez elké-
pesztô nyitottságot követel mind a színésztôl, mind a nézôtôl. A bárkás színészek meg-
nyitották szívüket és szellemüket a nézôk felé, akik velük játszottak, de nem éltek ezzel
vissza: nem a szereplési vágy hajtotta ôket (persze az is), hanem tudták, hogy az ô oda-
adásuk is kell ahhoz, hogy megszülessen az aznapi elôadás – ami csakis a mienk. Ez sok-
kal kreatívabb, gazdagabb helyzet, mint amikor hátradôlsz a sötétben, és elsôsorban
szellemi energiáidat mozgósítod. 

– A Bárka elôadása a Globe szélsôséges lehetôségeivel játszik. A kockázat igen nagy, a társu-
lat minden tagjától hitet, odaadást, bátorságot követel. Ha úgy hozná a sors, részt vennél egy
ilyen szélsôséges színházcsinálásban?

– Valószínûleg igen. Hiszek benne, hiszek Tim Carrollban, sokat dolgoztunk együtt,
és látom, mennyi tapasztalatot és energiát összpontosít mostanában, és mennyi koc-
kázatot vállal. Erre én is kész vagyok. A Globe-ra építünk – ez a tapasztalatunk; de a
Globe nélkül – ez a szabadságunk. A módszer finomítható. Alapvetô kérdés, hogyan
épül fel és hogyan ôrizhetô meg egy-egy karakter. Ha teljességgel kiszolgáltatjuk a pil-
lanat kihívásainak, akkor újra és újra széttörjük, amit addig felépítettünk, és mindig a
felszínen gyalogolunk. A drámában lévô személyiségeket a darabegész és a pillanat
együtt építik és gazdagítják, és ha ez sikerül, akkor nem eklektikus sokféleség, de elmé-
lyült és gazdag identitás születik. A lényegi célt, honnan hová tart X, illetve Y, nem fe-
ledhetjük, és nem áldozhatjuk be a jelen csábításának – miközben mindig készen kell
állni az elcsábulásra. Tim odasúgta nekem: „Hosszú távon talán meg kéne szabadulni
a kellékektôl is.” Nem tudom. Segítenek is, hátráltatnak is. Amit Tim igazán szeretne,
nekem legalábbis ez fénylett fel a Bárka Hamletjében, de persze a mi közös munkáink-
ban is, hogy a közönség minden pillanatban a születés örömét élhesse át. Ehhez az
kell, hogy maga az elôadás pillanatról pillanatra újjászülessen. Az, amit a próbaterem-
ben megélünk, átköltözhessen a színpadra. Mert bizony az igazi színház sokszor hi-
ányzik a színpadokról – amivel találkozunk, az a halott ismétlés. Ebbe nem nyugodha-
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tunk bele, mert legfôbb feladatunk az,
hogy a spontán életmegnyilvánulásokat,
az ismeretlen következô pillanat megszü-
letését elôsegítsük. Ez sokkal fontosabb,
mint az úgynevezett értelmezés, interpre-
táció, koncepció. 

– A spontaneitás, szakszóval: improvizáció
elvihet bennünket az „erdôbe”.

– Ezt a kockázatot vállalni kell. Nem
érdekel, sose is érdekelt, mi a fôsodor, mi
most a „trendi” a színházakban. Kategó-
riák, polcok, fiókok, cédulák – kritikusok
segítôi. A színészt és a nézôt a születés
érdekli. Az, ami nem volt még, és ami
csak most lesz. A tegnapi mozdulatsor és
intonáció ismétlése üres reprodukció, és
én, a nézô ezt érzem, akkor is, ha tegnap
nem voltam jelen. Ott van például Trevor
Nunn minap rendezett Hamletje: ha a
színész bármit változtat a rendezô által
elôre meghatározott kottán, kap egy kör-
möst. Tilos a változtatás. Hát én innen
menekülnék. Hogy tudok így bármit élet-
re kelteni, új ízeket, színeket, jelentéseket
felfedezni?! A Hamletet életemben körül-
belül négyszázötven alkalommal játszot-
tam. Merem mondani, mindig másként.
Folyamatosan kísérleteztem. De a kísér-
let soha nem cél, hanem eszköz, az élô
színjátszás eszköze. A tegnapi elôadás
alapján ezt tudom mondani a kellékekrôl
is: segédeszközök ahhoz, hogy a tragédia
megszülessen. Hogy megtörténjen az,
amit sejtünk-tudunk, de mégis izgulunk,
hogy ne történjen meg. Valaki sok-sok
hányattatás közepette megtanulja, mi az:
királynak lenni. S mire megtanulja, annyi
hibát követ el, hogy királysága kihull a
kezébôl. Érzékeli a hibákat, tanul is
belôlük, de már késô, hibái felmorzsol-
ják, és életével fizet. Húha, kezdem in-
terpretálni, értelmezni a Hamletet, már-
pedig ettôl én idegenkedem. Egy-egy
elôadás, ha jó, minden értelmezésnél sû-
rûbb, gazdagabb, teli fájdalommal és ne-
vetéssel, és nemcsak az agyra, de legalább
annyira a szívre is hat. És minden érzék-
szervünkre. 

– Azt mondod, idegenkedsz az értelmezés-
tôl. Színészként mit vársz akkor a rendezôtôl,
illetve olykor rendezôként mûködve miben lá-
tod a feladatodat?

– Mi a feladata a Ferencváros vagy az
Arsenal edzôjének? Hogy értelmezze a já-
tékot? Nem gondolnám. Az a dolga, hogy
játékosait alkalmassá tegye a játékra.
Hogy azok minden képességüket a játék-
ban csillogtassák. Az értelmezés a kriti-
kusok dolga. Meg persze ebédelhetsz egy
jót Timmel, és fantasztikus gondolatokat
cserélhettek a Hamlet kapcsán. De a pró-
ba, az elôadás más. Én nem elôadást aka-
rok a Hamletrôl, én a Hamletet akarom.
Nem értelmezést a fociról. Én focit aka-

rok. Megtapasztalni, amit a játék által
megtapasztalhatok. Nagyon unom, ami-
kor a színész saját interpretációjának tol-
mácsolására használja a színpadot. Ott
én nem elmélkedem a szereprôl, ott én
játszom azt. S ezáltal maga a szerep va-
gyok. „Értelmezd Shakespeare-t!” Olyan
ez, mintha azt mondanám neked a Gel-
lért teraszán: „Értelmezd a Dunát!” Mit
kell a természeten értelmezni?! Persze a
színházcsinálás más. Nincs önnönmagá-
tól. Természetes hát, hogy bizonyos ren-
dezôk értelmezik a darabot. Nincs ezzel

semmi bajom. De nem ez a lényeg. A ren-
dezô teremtse meg a megfelelô teret és
idôt a színésznek, hogy az a lehetô legár-
nyaltabban és leggazdagabban, a profán-
tól a szentig meggyôzhessen bennünket
arról, hogy a játék megtörténik. Megtör-
ténik! És mi ott vagyunk, és része vagyunk
a történésnek. 

– A célt érteni vélem: a színész itt van, és
csakis itt, sehol máshol. És a nézô is itt van.
De mit tehet ezért a rendezô?

– Rengeteget. Létezik mindenféle trükk
és játék és gyakorlat arra, hogy a színészi
jelenlétet erôsítsd. És a döntések felelôssé-
ge is az övé: szereposztás, szöveghúzás, já-
téktér… Ezek a döntések lényegileg hatá-
rozzák meg a pillanatokat. 

– Ezeket a döntéseket a próbán kívül is
meghozhatjuk. 

– Igazad van. Rendezôként kevés ta-
pasztalatom van. Színészként azt tudom,
hogy a rendezôvel szeretek dolgozni és
nem a rendezôért.

– Tulajdonképpen igényled a rendezôt?
– Abszolút. Elôször abban kell segíte-

nie, olyan játékos helyzeteket kell terem-
tenie, hogy gyermekké válhassak, majd
ezt a gyermeket kell óvnia és vezetnie.
Nem szeretek otthon rágódni és ötleteket
vinni a próbára. Persze eszembe jut ez

meg az, de igazából csak a játék során
születnek valódi jó ötleteim. A játékon be-
lül akarok lenni, mégpedig biztonságban
– ehhez kell a rendezô, aki kívülrôl bizto-
sít. Aztán a kint és bent közt kiépül a híd.
Ez maga a próba. A rendezô olyan, mint a
jó kertész: megkapálja a földet, kicseréli
azt, vizet locsol a növényre, lenyesi a fel-
esleges hajtásokat… Intim beszélgetés ez
kertész és virág között. És nekem több vá-
gyam nem lehet, mint hogy oly meggyôzô
legyek, akár egy rózsa. A rózsa csak van.
Nem kell ezt bizonyítania, értelmeznie.
Elég, hogy van. Legyél, akár a rózsa – ez
lehet a cél, még ha elérhetetlen is. Persze
az is lehet, hogy azért nem tudom megvá-
laszolni a kérdésedet, mert a szót: „értel-
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mezés” félreértem. Tavaly, amikor a Szeget
szeggel Hercegét játszottam, mindenütt
leírták: „micsoda új értelmezés!” És ez di-
cséret volt.

–  Szoktunk használni másik szót is: kon-
cepció.

– Valóban, van ilyen szó. Végül is ami-
kor tavaly hárman eljátszottuk A vihart,
akkor igen határozott koncepciót valósí-
tottunk meg. Arra épült, hogy a rengeteg
szereplô ellenére a drámai magot egyfajta
„szentháromság” képezi: Prospero–Ariel–
Caliban. Le akartunk ásni a dráma legkö-

zepéig, és ott ezt találtuk. Ami persze a
végtelen játékosságot szolgálta. A tegnap
esti Hamlet is nagyon határozott koncep-
ció alapján készült. A rendezô döntéseket
hoz – ez szüli a koncepciót. De leginkább
az élet, a világ történései kölcsönöznek
ideiglenes, de lényegi rendezôi-színészi-
nézôi attitûdöt. Az éjszaka beszélgettem a
bárkás színészekkel, nekik eszükbe sem
jutott, ami nekem végig a fejemben járt:
1956. Elôször vagyok Budapesten, nekem
errôl a városról elôször 1956 jut eszembe,
Nagy Imre és az orosz tankok. Megérke-
zem a reptérre, szinte azonnal beülök egy
Hamletre, természetes hát, hogy ez ugrik
be, miközben az elôadás létrehozóinak
fejében ez meg sem fordult. Nem értettem

félre semmit, egyszerûen saját pillanatnyi
attitûdöm a magam számára gazdagított
egy elôadást. Annak idején a Szeget szeg-
gel-t játszottuk Amerikában, mégpedig
Pennsylvaniában, ahol még létezett a ha-
lálbüntetés. Az elôadás napján kezembe
került egy újság, ami arról tudósított,
hogy valakit aznap halálra ítéltek. A Sze-
get szeggel egyik középponti problémája
éppen ez a szörnyûség. Természetes hát,
hogy ez járt az eszemben egész este, és
tudhattam, így volt ezzel a közönség is.
Miért zárnánk ezt ki az elôadásból?! Hi-
szen jelen akarunk lenni, teljes lényünket
akarjuk adni, és ezt várjuk a nézôtôl is –
és ehhez hozzátartozik az, ami velünk és
a világgal történik. Shakespeare drámái
különösen alkalmasak erre az…

– …aktualizálásra?
– Én inkább azt mondanám: a jelen idô

megszólaltatására. Az úgynevezett „aktu-
alizálás” erôszakos gesztus, attitûd he-
lyett koncepció. Ez tôlem idegen. A kon-
cepció minden este ugyanaz – az attitûd,
még ha árnyalataiban is, estérôl estére
változik. Amin tegnap nevettünk, ma
nem tûnik annyira mulatságosnak. Teg-
nap az volt igaz, ma ez. Shakespeare
olyan archetipikus alaphelyzeteket, szer-
kezeteket kínál, amelyek rugalmasan fel-
veszik a jelen formáit. Végül is nem film
és nem televízió. Színház, ami a folyama-
tosan változó életbôl születik. Biztos va-
gyok abban, hogy Shakespeare idejében
is improvizáltak, alkalmi szövegeket il-
lesztettek a játékba, párbeszédet folytat-
tak a nézôvel, és ez a mai Globe-ban is le-
hetséges.

– A párbeszéd kétélû dolog: megsegítheti az
elôadást, de meg is akaszthatja azt. „Mi bajotok
van az igazi nôkkel?!” Olvastam, ezt kiabálta be
egyszer egy nézô, amikor Kleopátrát játszottad.
Mit kezdtél ezzel az adott pillanatban?

– Elôször megpróbáltam tovább-
menni, mintha mi sem történt volna. Volt
egy szabályunk – vagyis inkább egyezsé-
get mondanék –, miszerint felhaszná-
lunk minden nézôi reakciót, amely meg-
segíti a történet gazdagítását, továbblen-
dítését. Éppúgy, ahogyan teszi ezt a ka-
buki-színház is. De ez a bekiabálás: „mi-
ért kell nekem ilyen béna csajokat bámul-
nom?!”, nem segített. Továbbmentem,
ám ô folytatta: „Adják vissza a pénze-
met!” Muszáj volt válaszolni: „Menjen,
kérem, a pénztárhoz, és mondja meg,
Kleopátra királynô kéreti, adják vissza a
pénzét.” Megkapta, amit akart, én pedig
maradtam a szerepben. A nézôk dühösek
voltak rá, kiabáltak vele, de én lecsillapí-
tottam ôket: „Drága népem, hagyjuk ôt!”
A közönség az én oldalamra állt, a „né-
pemmé” vált. Nehogy azt hidd, hogy a
nagy eszemmel büszkélkedem most, egy-

szerûen át akartam vészelni egy nehéz
helyzetet, színészi ösztönnel ki akartam
mászni a bajból. Közben megtanultam,
ezernyi hasonló helyzetbôl, hogy a
nézôkre mint lehetséges játszótársaimra
nézzek. Ezért sem tudok mit kezdeni a
hagyományos színházi térrel: az ott a kö-
zönség a sötétben, ez itt a színész a fény-
ben. Mint a moziban. 

– Kleopátra szólt, de a nézôt Mark Rylance
mûvészeti igazgató küldte a pénztárhoz.

– Így van. Félúton találtam meg a meg-
oldást: az elôadás jelenideje-realitása és az
úgynevezett valóság realitása közti érin-
tési ponton. Mint tegnap este: a játék so-
rán az egyik nézô felállt, és megölelte
Hamletet. A színész elfogadta az ölelést,
de nem lépett ki a szerepébôl. Kiléphet-
tem volna Kleopátrából, kioktathattam-
megalázhattam volna az okvetetlenke-
dô nézôt, de széttörtem volna a játékot.
A Globe lényegét sértettem volna, azt,
hogy az elôadással együtt ünnepelhessük
a teremtô fantáziát és játékosságot. Erre
volt kísérlet, hogy az Antonius és Kleopátrát
kizárólag férfiak játszották. Nem Shakes-
peare-múzeumot akartunk, hanem azt,
hogy közösen elszakadjunk a hétköznapi
realitástól. Mark Rylance mûvészeti igaz-
gató helyett Kleopátra királynô állt ott. De
ehhez kevés az én szándékom, kevés a
„rendezôi koncepció”. Ehhez másfélezer
ember közös játéka kell. Együtt tudunk
valamit megteremteni, ami máskülönben
nincs ott. Ez a színházcsinálás. Közösen
átlépjük a valóság és a fantázia közti sza-
kadékot. 

– Mindezt értem, és azt remélem, érti az ol-
vasó is. De nem bújt meg emögött a színészek
„ide nekem az oroszlánt is” vágya: azaz Mark
Rylance, a Színész Romeo, Hamlet és a töb-
biek után szeretett volna eljátszani egy ki-
rálynôt is?

– Bevallhatnám, nem lenne bûnös do-
log, de nem volt ilyesmi. A Globe-ban
mindig is kísérletezni akartunk: az is kí-
sérletezés, ha megpróbálsz évszázadokkal
ezelôtti módszereket életre kelteni. Ezt
tettük 1997-ben az V. Henrikkel, azt is
csupa férfi játszotta, Katalin szerepében
egy tehetséges fiúval. 1999-ben jött az
Antonius és Kleopátra és a kérdés: ezt a
harminckilenc éves királynôt is egy fiúcs-
ka játssza? Akkoriban jártam Japánban,
és megismerkedtem a kabukival. Ez is
arra ösztönzött, hogy egy tapasztalt asz-
szony szerepét ne egy kamasznak adjuk
oda. Ez volt a Globe harmadik éve, keres-
tük az identitását, milyen is legyen, mi is
az a lényegi elem, ami megkülönbözteti a
többi angol színháztól. Vagy az lenne ez
az elem, amivel kezdetben vádoltak: „tu-
ristaszínház”? Szóval sok-sok szempont
szerepet játszott akkor a döntésben, és
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ezek elôbbre valók voltak, mint a színész
vágya. A kihívás persze izgatott, és örü-
lök, hogy eljátszhattam Kleopátrát. 

– A szerelemrôl kellett szólnod – férfiként,
nôt játszva. 

– Ez nem volt probléma, legalábbis
nem nagyobb, mint például megölni vala-
kit vagy éppenséggel meghalni egy darab-
ban. Amitôl inkább szorongtam: milyen
nô, nem is akárki!, tudok én lenni akkor,
amikor körös-körül sok száz igazi nô nézi
a játékomat? Abban bíztam, hogy amíg az
Antonius iránt érzett szerelmemet elfo-
gadják-elhiszik, addig megbocsátják a fél-
resikerült gesztusokat, az elcsúszó han-
got… Amíg igaz a szerelmem, az önfelál-
dozásom, addig nincs mitôl félni.

– Használtad a szót: turistaszínház. Az a
gyanúm, Magyarországon is sokan gondol-
kodnak így a Globe-ról: múzeum, japán turis-
ták fényképezkedôhelye, olcsó igények kiszol-
gálása, halott színház… Bevallom, magam is
ezzel az elôítélettel léptem be oda évekkel
ezelôtt. 

– Megértem ezt, és van is benne igaz-
ság, legalábbis abban, hogy a közönség
nem kis része turista. Ahogy ezt elmond-
hatjuk az összes nyáron is mûködô angol
színházról. Emlékszem, amikor a nyolc-
vanas években Stratfordban játszottam a
Royal Shakespeare-ben, azt vettem észre,
hogy a szünetben a nézôk egy része kicse-
rélôdik. Az elsô rész turistáit vitte tovább
a futószalag: következett nekik Anne
Hathaway házikója, akik pedig a helyükre
léptek, talán pont onnan érkeztek a turis-
tabusszal. A Globe-ba nagyon sokan jön-
nek messzirôl, akár külföldrôl. És ez jó.
Szerintem bármelyik színház örülne an-
nak, ha ennyi érdeklôdô nézné a világ
minden pontjáról. A Bárkán nem örülné-
tek, ha özönlenének hozzátok az úgyne-
vezett „turisták”? A kérdés az, mit nyúj-
tasz nekik. Ha gyárilag elôállított olcsó
tömegterméket, ha hamisítványt, akkor
szégyellheted magad. Ötvenhatos kocka-
kôként kínálod a frissen legyártott szürke
téglát, ásványvízként a csapvizet… csak
hogy pénzt csinálj. A Globe évadokon át
nyomhatná a népszerû Szentivánéjit, mi-
közben tízszeresére emeli a belépôket.
Na ezért fontos egy ilyen Kleopátra, ezért
tartom sokra Tim kísérleteit, radikális
Macbeth-rendezését vagy a háromsze-
replôs A vihart. Ezért építettük fel ezt a
középkori színházi teret, ezért rekonstru-
áltuk az egykori hangszereket – ezek ta-
nítottak meg bennünket egy másfajta
színházcsinálásra. És amit sokan nem
tudnak: a Globe egy fillér állami támoga-
tást nem kap, és közben estérôl estére
hétszáz jegyet adunk el öt fontért. A RSC
tizenegymillió fontot kap egy évre, és a je-
gyek negyven fontba kerülnek. De senki

nem kérdezi meg, mit kezdenek ezzel a
támogatással, pedig akár még állandó
társulatot is tarthatnának. Igen, a Globe
támadás az elkényelmesedett, üzleti szín-
házak ellen. Egy ideig nem vettek rólunk
tudomást, komolytalannak tartottak
bennünket. Pedig mi nagyon is komolyan
dolgoztunk, és nem szégyelltünk tanulni:
megtanultuk például, hogy évszázadok-
kal ezelôtt nem egy-egy elôadásnak, ha-
nem magának a színháznak volt koncep-
ciója. Sok száz évvel ezelôtt is, most is el-
mondható: a Globe nyitás az emberek
felé. Nem keveseknek szóló álkomoly bel-
terjesség, de humorral és fájdalommal teli
szórakoztatás, mely komoly játékossággal
kerüli a komolykodó elitizmust. Élvezet,
szárnyalás, öröm, szabadság, gazdagság,
érzékiség, humor, zene, tánc, maga az
élet – ez a Globe. Márpedig az angol
színház, miközben megterheli az intel-
lektust, elfeledkezik a fizikumról, az ér-
zékszervekrôl, az érzelmekrôl. Shakespeare
minden sora intellektuális kihívás – de
errôl gondoskodik maga a szöveg, ezen
nincs mit aláhúzni. Nézd, a tények szá-
mítanak: nem tudok színházról Angliá-
ban, mely ilyen hosszú próbaidôszakkal
dolgozik, ilyen erôs fizikai, zenei és be-
szédképzést nyújtana. Ez nem garancia,
de feltétel a minôséghez. Az elôítéletekkel
nem tudunk mit kezdeni, a kritika viszont
inspirál bennünket, szóval csak hadd kri-
tizáljanak. 

– Mark Rylance korunk Shakespeare-színé-
sze. Ez dicséret vagy kritika?

– Ez tény. Színészi pályám legnagyobb
részében Shakespeare-t játszottam. Be-
mutattunk új darabokat is a Globe-ban,
elsôsorban Peter Oswaldtól, de ez is a
Shakespeare-tôl tanultak alkalmazása volt.
Szerencsésnek és boldognak tartom ma-
gam, hogy életem nagy részét „vele tölt-
hettem”. 

– Molière, Csehov, Pinter… nem fáj a szí-
ved értük?

– Nagyszerû szerzôk, örömmel olva-
som, nézem ôket. De vajon azt jelenti a
színészi pályafutás, a karrier, hogy minél
többféle szerepet játsszak el?! Amire szí-
nészként mindig vágytam, az az, hogy
hitelesen szólaljak meg az adott pillanat-
ban – mulatságosan, fájdalmasan, akár-
hogy, de a pillanathoz igazodó igazság-
gal. Az angolban van egy szó: „eloquence”,
nem tudom, a magyarban van-e ennek
megfelelô [talán „ékesszólásnak” fordíthat-
juk, bár ez hiányzik a mi színházi szótárunk-
ból, s ezért félrevezethet – B. L.]. Fiatal szí-
nészként idegenkedtem ettôl. Ma már tu-
dom, hogy a lényeget hordozza: erôt, fo-
lyamatosságot, hitelességet. Gyönyörû
szavak. Egyszerre szolgálják az elmét és
az emóciót. Ezt keresem, az önmagával

azonos „ékesszólást”, hiszen Shakes-
peare is ezt nyújtja minden sorával.
Nagyra tartom Pintert és a többieket, de
nagyobb bennem a kifinomult ínyenc vá-
gya, hogy még több ízt kiérezzek abból a
nemes anyagból, amely az élet összes ízét
hordozza. 

– Harminc évvel ezelôtt játszottad elôször
Hamletet…

– Tizenhat éves voltam. Gondold el, a
Szaturnusz… ismered az asztrológiát?

– Sajnos nem.
– Igazából én sem. De azt tudom, hogy

éppen ennyi idô kellett a Szaturnusznak,
hogy körbejárja a tizenkét „házat”, a tizen-
két csillagképet. Jövôre kezd egy újabb kört
– érdekes, nem? Amikor kezdtem a Hamle-
tet, akkor indult el a Szaturnusz a most be-
fejezett útján.

– Lehetnél egy újabb körre Hamlet. Egész
életre. Akár egy kabuki-színész. 

– Az a gyanúm, nekem már Claudius
következik. De nem akarom elviccelni a
megjegyzésedet. Tanulmányoztam a ka-
bukit, sokat tanultam belôle. És ha min-
denféle új színházi terveim vannak is, az
életemet, az életfilozófiámat Shakespeare
határozza meg. 

– Új színházi tervek…
– Elôször is újra életre akarom kelteni

azt a társulatot, a „Phoebus’ Cart” neve-
zetût, amit még a Globe elôtt létrehoz-
tam. Ezt hárman vezetjük: Claire van
Kampen, Jenny Tiramani és én. Tim
Carroll is hozzánk tartozik, szinte negye-
dik társunk. Legnagyobb tervünk, amin
évek óta dolgozunk, a globalizáció prob-
lémakörét érinti. Az üzleti világot, a pénz
hatalmát. Találtunk ehhez egy történetet
két pittsburghi üzletemberrôl, Mr. Car-
negie-rôl és Mr. Frickrôl. Kettejükrôl szól
a darab és a velük szembeszálló anar-
chista mozgalomról. A XIX. század végén
vagyunk, ami akkor történt, a bizniszvi-
lág születésekor, leképezi az elmúlt évszá-
zadot és a jelent. Az egyetlen központi
személyiség útját végigkövetô Aranysza-
már vagy a Pericles globe-béli sikere után
olyan témát kerestünk, ami két, egymás-
sal szemben álló, formátumos személyi-
séget helyez a középpontba, mint Othello
és Jago, mint II. Richárd és Bolingbroke.
Ahogy visszautazom Budapestrôl, foly-
tatjuk a munkát Peter Oswalddal és a
többiekkel, immár a hatodik változat kö-
vetkezik. Azt remélem, nyár végére elké-
szül a példány.

– Mikorra és melyik színházba foglaljak
magamnak jegyet?

– Szerintem 2008-ra, talán a londoni
Nemzetibe. És valamelyik New York-i
színházba. Természetesen Pittsburghbe
is, hiszen akkor lesz a város kétszázötven
éves. Valószínûleg Fricket játszom benne.  
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– Hamlet és Prospero után egy amerikai
üzletember…

– 2007-ben eljátszom Peer Gyntöt, és
szeretnék íratni egy darabot a nagy iszlám
költôrôl, Rumiról, aki valamikor az 1400-
as években élt. Timmel tervezzük a Čapek
testvérek darabját, az R. U. R.-t is. Szóval
hûtlen leszek Shakespeare-hez.

– De az igazi „hûtlenségedrôl” még nem is
beszéltünk: állítólag kétségeid vannak afelôl,
vajon valóban a stratfordi mester volt-e a mû-
vek szerzôje.

– Gondold el, én, aki, úgymond, min-
dent neki köszönhetek, egyszer csak elbi-
zonytalanodom. Nem vagyok persze
egyedül. Számos különbözô elképzelés lé-
tezik arra vonatkozólag, ki is a szerzôje
ezeknek a daraboknak. Minden évben
megjelenik néhány életrajzi könyv Willi-
am Shakespeare-rôl, miközben az életérôl
alig tudunk valamit. Az a kevés tény vi-
szont, amit róla tudunk, sajátos viszony-
ban, nemritkán ellentmondásban van az-
zal, amit alkotott. Másoknál, a kortársai-
nál – Ben Jonson, Middleton, Marlowe –
mindez összhangban van. De Shakes-
peare-nél tátong egy titokzatos ûr, szaka-
dás, hiátus. Ez annak a tíz évnek is tulaj-
donítható az utolsó stratfordi életjelek és
az elsô londoni felbukkanás között,
amelyrôl az égvilágon semmit nem tu-
dunk. Már az elsô darabjai szellemesek,
bölcsek, és igen nagy tájékozottságra
vallanak. A szerzô rengeteget tud az ud-
vari életrôl, a hatalom képviselôirôl, az
egyetemes kultúráról. Amit én fel nem fo-
gok, és szívesen megkérdeznék ettôl a vi-
lághírû stratfordi illetôtôl: honnan ez a
hatalmas élettapasztalat, honnan ez a ha-
talmas olvasottság?! Zseninek születni
kell – de nem születhetsz élettapasztalat-
tal és olvasottsággal. Sok itt a megvála-
szolatlan kérdés, mindig is sok volt. Több
száz éve értetlenül állunk e zseniális drá-
mák elôtt, természetes dolog, hogy en-
gem, aki esténként Shakespeare szövegeit
mondom, izgat, ki is volt ez az ember. Ke-
vésnek tartom a jól hangzó legendát: ül a
zseni egy londoni pubban, fülel a beszél-
getésekre, és lejegyzi ôket.

– Pedig már Al Pacino bonmot-ja is legen-
dává vált: ül Shakespeare a pubban, Mark
Rylance-t látja maga elôtt, és ez ihleti ôt írás
közben. 

– Igen, hát körülbelül ennyire igaz az a
másik legenda is… Egyszóval nem vagyok
meggyôzôdve arról, hogy ezeket a darabo-
kat ez a Shakespeare nevezetû személy
írta. Azt már bizonyosan tudjuk, hogy
mindet nem írhatta egymaga. Az az érzé-
sem, hogy a reneszánszban gyakran kis
csapatok, közösségek hozták össze a mû-
veket. Gondolj a filmek, a televíziós mun-
kák születésére: teamek készítik a forga-

tókönyveket. Az alkotás különbözô pont-
jain bizonyos részfeladatoknál más-más
munkatársak lépnek be. Számos elmélet
azt próbálja igazolni, másról, másokról is
szó lehet itt, olyasvalaki(k)rôl, aki(k)nek
élete szorosabban kötôdik a mûvekhez.
Például Sir Francis Bacon. Vagy Edward
de Vere. Marlowe-t is emlegetik, hogy ne-
talántán tovább élt és alkotott. Nem sok,
öt-hat lehetséges személyrôl van szó. 

– Köztük van Shakespeare is?
– Hogyne, persze. Végül is halála után

színházi társai ôt nevezték meg szerzôként.
Ô a legvalószínûbb, kétség nem fér hozzá.
Ez rendben is volna. Az nincs rendben,
hogy az akadémikusi betonmerevség már a
puszta kérdést, a kétely legkisebb jelét is
tiltja: „Mi van, ha esetleg más írta ezeket a
darabokat?” Ezt a kérdést még a szabadság
jelképének tekintett interneten sem teheted
fel. Amikor ezt én mégis megtettem, a reak-
ció olyan felháborodott tiltakozás volt,
mintha megkérdôjeleztem volna a holo-
kausztot. Szó szerint ezt mondták: „Mark
Rylance egy holokauszttagadó!” Furcsa,
nem? A szobatudósok hadserege kivet ma-
gából, ha kételkedni mersz abban, hogy
Shakespeare írta a drámákat. Ez nekem fur-
csa. Ha egyszer ennyire magabiztosak, mi-
ért félnek a kérdésektôl? 

– Csakhogy Shakespeare-t talán többen is-
merik, mint a Bibliát. És ha ebben kétel-
kedsz…

– Akkor Istenben kételkedem. Így van.
De be kell vallanom, eddigi tapasztalataim
erôsítik bennem a kételyt. Azt is tudom
persze, hogy nem igazán lényegi kérdés,
hogyan hívják a szerzôt. Hívjuk ôt Shakes-
peare-nek, ha ennek örül a világ. Shakes-
peare – végül is jó név. A valahai színész
neve különben Shaksper volt, valaki aztán
Shakespeare-re változtatta, ami Pallasz
Athénéhez, a tudás istennôjéhez köti ôt,
aki rázza ránk a lándzsáját. Ha a világnak
nem is, nekem fontosak az ez ügyben vég-
zett kutatásaim. Nagyon foglalkoztat pél-
dául Sir Francis Bacon. Amikor csak olva-
som, mindig azt érzem, köze volt a dara-
bokhoz. Talán kiadóként. Bacon 1626-ig
élt, tehát életben volt, amikor a fólió meg-
jelent. Könnyen lehet, hogy Ben Jonson
segítségével ô állította össze. 

– Egy színházcsinálónak miért olyan fontos
ez az egész?

– Hát mert darabot akarok írni belôle!
A címe: The Secret I am Shakespeare – Day-
time Chatroom Show. A középpontban egy
férfi áll, akinek lakását elborítják a köny-
vek, mind-mind életrajzok és kutatások
Shakespeare-rôl, ô pedig a webkamerájá-
val folyamatosan forgat, és elárasztja a
netet mindenféle dokumentumokkal. Ám
egy napon felbukkannak nála a „szer-
zôk”: William Shakespeare, Sir Francis

Bacon, Edward de Vere… és elkezdôdik
egy interaktív talkshow, amit oly jól isme-
rünk a televízióból. A férfi meginterjú-
volja ôket, ahogy te most engem, estérôl
estére változik a téma, és természetesen a
nézôk is kérdezhetnek. Ami igazán izgat:
mibôl áll össze egy személyiség, mik a ha-
tárai, mik a kérdezés korlátai, vannak-e
egyáltalán ilyen korlátok…? Én alakíta-
nám a férfit, aki vendégül látja a szer-
zôket és a közönséget. Merô improvizá-
ció az egész. Hát ezek a terveim. Ja és az
ügynököm intézi a filmeket – gondolom,
illetve tudom, van jó néhány ajánlat.

– „Hogy hívják a szerzôt?” Ha már elbí-
belôdtünk ezzel a kérdéssel, lehetetlen nem fel-
tenni a kérdést: hogy hívják a színészt? Hiszen
ha jól tudom, nem Rylance a valódi neved.

– Jól tudod.
– Mi a neved?
– Waters. Mark Waters. Tudod, amikor

elkezdtem a pályát, ez a név már foglalt
volt, színpadon volt már egy Mark Waters
nevû színész. A Színészszövetségbôl szól-
tak, hogy változtassam meg. Apai ágon
volt egy Rylance nevû ôsöm, a teljes nevem
a születésemkor eleve a következô volt:
David Mark Rylance Waters. Francia név,
azt jelenti: a király „rölónsz”. 

– Elképzelem, ahogy ötszáz év múlva ül itt
két pasas a Gellért Szálló presszójában, és egy
Mark Rylance nevû legendás Shakespeare-
színészrôl morfondíroznak. Vajon tényleg
létezett ez a színész? És ha igen, vajon ez volt
a neve?

– Nem hiszem, hogy így lesz. Ez a szál-
ló talán még itt áll – remélem –, igen, de
engem akkorra már rég elfelejtenek. Szí-
nész vagyok, most vagyok, és boldog va-
gyok, hogy éppen itt vagyok, Budapesten. 

– Mit viszel haza innen?
– A cél az volt, hogy lássam a Hamletet.

Láthattam, és ezt az élményt viszem ma-
gammal. Nagyon régóta nem láttam ilyen
bátor és szabad színházat. És viszem a kö-
zönség tekintetét. Ezt szeretem a Globe-
ban is: figyelni a közönséget. A Bárkán ezt
könnyen megtehettem, hiszen részei-részt-
vevôi a játéknak. Megütött, lenyûgözött az
a figyelem, amivel végigkísérték az estét.
Volt például egy kisfiú, tízéves sem lehetett,
már három órája ültünk ott, és ô figyelt.
Hamlet halálakor láttam, mennyire rátapad
a történésekre. Ezt a tekintetet viszem ma-
gammal. És a vágyat, hogy visszatérhessek.
Nézem ezt a gyönyörû várost, Budán a szik-
lákat, Pesten a kinyújtózó síkot – és értem,
miért harcoltak annyit ezért a városért,
ezért az országért. A színészeket, a közön-
séget, a várost – viszem mind. 

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: 
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