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ma gyar iro dalmi és szín házi gon dol ko dás ban
gya kor la ti lag egye dül Sha kes pe are kép vi seli az

an gol re ne szánsz drá ma i ro dal mat. Kor tár sa i ból a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia az elsô vi lág há ború alatt
so ro za tot je len te tett meg Ál-sha kes pe are-i drá mák cím -
mel. Az „ál-sha kes pe are-i” jelzô két fon tos je len ségre
hívja fel a fi gyel met: a nyolc mû vet egy részt Sha kes -
pe are-hez vi szo nyí tot ták, más részt fel té te lez ték, hogy
imi tá ciós szán dék kal íród tak. Ma a so ro zat nyitó kö te -
te ként meg je lent III. Ed várd ki rály, va la mint az utolsó
Két ne mes ro kon ese té ben kép zel hetô el, hogy írá sá ban
Sha kes pe are is részt vett. A má sik hat mû egyéb kon -
ven ci ók kal mu tat ro kon sá got. Ha zai be mu ta tó ik ról
nem tu dunk, késôbb pe dig a mû ve ket ol va sat la nul
el fe led ték. A III. Ed wár dot (sic!) az óta le for dí totta Já -
nos házy György, 1969-ben még is me ret len szer zô -
nek, késôbb Sha kes pe are-nek tu laj do nítva, ami rek -
lám nak nem rossz. A mû 2002-ben sze re pelt a Ro yal
Sha kes pe are Com pany elsô Ja kab kori éva dá ban –
mér sé kelt si ker rel. 

A „sha kes pe are-i dráma” mint ter mi nus össze -
mossa a ko ro kat és a mû fa jo kat. Egy részt el fedi a kü -
lönb sé get az Er zsé bet és Ja kab kori drá mák kö zött,
ho lott Sha kes pe are élet mû vén be lül is meg kü lön böz -
tet jük az Er zsé bet ha lá lá val/Ja kab trónra ke rü lé sé vel
ha tá rolt két kor sza kot. Más részt a nagy elôdök ná lunk
csak Sha kes pe are után vál tak is mertté (Mar lowe az
em lí tett aka dé miai so ro zat ban mind járt há rom mû -
vel), Tho mas Kyd még késôbb (1961-ben). A va ló ban
Sha kes pe are-kor társ Ben Jon son vi szont ké sei utód -
ként sze re pel a köz tu dat ban, mert csak sza ti ri kus hu -
mor víg já té kait is mer ték, ame lyek tel je sen más mû faji
kon ven ciót kö vet nek, mint a Sha kes pe are-ko mé diák.
A kul ti kus szem lé let nem csak Sha kes pe are arány ta -
lan fel na gyí tá sát, a „ma gá nyos zseni” egy ol dalú ér tel -
me zé sét ered mé nyezte, ha nem a kor tár sak alul ér té-
ke lé sét is. Az iro da lom tu do mány ban ez a ten den cia
meg for dulni lát szik, itt az ideje, hogy a szín házi ér -
deklôdés is kö vesse. A szín házi be mu ta tók elôfel té -
tele a ma gyar for dí tás. 

1961-ben je lent meg az An gol re ne szánsz drá mák
an to ló gia, húsz drá má val, 1972-ben Mé szöly Dezsô
Sha kes pe are új tü kör ben címû kö te té ben több Sha kes -
pe are-kor társ drá má já nak for dí tá sát is közre adta –
töb bek kö zött a Sha kes pe are kéz írá sát egye dül tar tal -
mazó Mo rus-drá mát –, az utóbbi gyûj te ménybôl egyet
sem mu tat tak be, az elôbbibôl is csak el vétve né há nyat,
öt let sze rûen, je lentôs idôbeli kü lönb ség gel. Kon cep ció

csak Ben Jon son Vol po néjá nak ese té ben fi gyel hetô
meg. Az 1945 utáni po li ti kai vál to zá sok nak meg fe -
lelôen a pol gá rok éle tét sza ti ri kus mo dor ban áb rá zoló
víg já té kot (a pa rá dés fôsze rep Ma jor Ta más szí né szi
am bí ci ója is volt) 1953-tól 1968-ig ti zen egy szer vi szik
színre a Nem zeti Szín ház be mu ta tó ját kö vetôen
szinte min den je lentôs vi déki szín ház ban – igaz, ele -
inte a Ste fan Zweig–Illyés-áti rat ban, Vas Ist ván hí vebb
for dí tá sá ban csak 1974-tôl. Ek kor je lent meg Ben Jon -
son Ko mé diák címû vá lo ga tása, s ez zel sza po rod tak a
be mu ta tók (A szót lan asszony – A hall ga tag hölgy cí -
men is –, a Ber ta lan-napi vá sár). 1968-ig Sha kes pe are-
en és Jon so non kí vül más an gol re ne szánsz mû vet
nem ját sza nak. 

Ek kor lát ható az elsô Mar lowe-be mu tató, a II. Ed ward
Szol no kon (Tan dori Dezsô for dí tá sá ban), míg a Dok -
tor Fa us tust csak 1978-ban ren dezi meg Ruszt Jó zsef.
Köz ben egy Er zsé bet kori is me ret len szerzô Fe vers hami
Ar denje (Gyil ko sok a köd ben cím mel) színre ke rül a Ka -
tona Jó zsef Szín ház ban, 1971-ben. El szi ge telt, foly ta -
tás nél kül ma radt be mu ta tók. Pe dig – Kyddel együtt –
ez a há rom mes ter te kint hetô a re ne szánsz an gol
dráma meg te remtôjé nek. 

Az elsô Kyd-be mu ta tóra, a Ham let elôké pé nek is te -
kin tett Spa nyol tra gé di ára 2006-ig kel lett várni. Félô,
hogy csak mint ilyen ke rül be a szak mai köz tu datba.
An nál is in kább, mert a színre ál lító Lu káts An dor ha -
sonló szí nész ve ze tési és dísz let me gol dá sok kal
(fenyôhánccsal be szórt szín pad) élt, mint a Ham let –
ugyan csak ál tala ren de zett – szín mû vé sze tis vizs ga -
elô adá sán.

A nyolc va nas évek po li ti kai klí mája le hetôsé get te -
rem tett több, nem épp har mo ni kus Ja kab kori bosz -
szúd ráma be mu ta tá sára. 1980-ban Ka pos vá ron be -
mu tat ták Midd le ton-Row ley Át vál to zá sok, 1984-ben
pe dig John Ford Kár, hogy kurva címû da rab ját két he -
lyen is, a Ka to ná ban és Sze ge den, va la mint John
Webs tertôl A fe hér ör dö göt Za la e ger sze gen – me g -

Cse ics ner Otí lia 

Az iszonyat krónikái
A N  G O L  B O S S Z Ú D  R Á  M Á K  M A  G Y A R  S Z Í N  P A  D O N  

A

1. Marlowe II. Edwardja Ruszt József rendezésében
(Budapesti Kamaraszínház) Koncz Zsuzsa felvétele

2. A fehér ördög címû Webster-dráma 
Zalaegerszegen (rendezô: Ruszt József)

3. Webster Amalfi hercegnôje a Bárka Színházban 
(rendezô: Tim Carroll) Koncz Zsuzsa felvétele

4. Middleton-Rowley: Átváltozások 
(Vígszínház, rendezô: Simon Balázs) Koncz Zsuzsa felvétele



232 0 0 7 .  m á r c i u s www.szinhaz.net

K Ö Z E L M Ú L T

elôzve ez zel a Sha kes pe are utáni an gol tra gé dia leg -
töb bet mél ta tott klasszi ku sá nak, az Amalfi her ceg nô -
nek ma gyar or szági be mu ta tó ját (1995). Alig más fél
hó nap pal késôbb ugyan ez zel a da rab bal ven dég sze re -
pel az an gol Cheek by Jowl tár su lat. Ezt az ese ményt
a SZÍN HÁZ te ma ti kus szám mal kö szön tötte (1996.
áp ri lis). 2000-ben Tim Car roll an gol ven dég ren dezô
a Bár ká ban ál lí totta színre Webs ter drá má ját. 2003
áp ri li sá ban a Thá lia Szín ház egy „szo kat lan” elôadás sal
je lent ke zett: Al földi Ró bert báb   színész–szí nész sza kos
hall ga tók kal szín padra vitte Cyril To ur neur A bosszú  -
álló tra gé di ája címû mû vét – báb já ték ként. A meg hir -
de tett há rom elôadás gya kor la ti lag telt ház zal ment a
száz férôhe lyes Régi Stú di ó ban, ám mire híre me he -
tett volna, már le is ke rült a be fog adó szín ház mû so -
rá ról. Egy szeri al ka lom volt, nem is le he tett ha tása.

A mér leg: a Sha kes pe are-kor társ an gol dráma ma -
gyar szín házi re cep ci ója 1945-tôl 2006 de cem be réig,
a Spa nyol tra gé dia be mu ta tó jáig ti zen egy da ra bot ölel
föl. Ez a ti zen két mû lenne hi va tott az an gol re ne -
szánsz dráma tör té ne térôl al ko tott kép árny alá sára, az
egyes szerzôk és mû veik kor tör té neti, mû fa jel mé leti
meg vi lá gí tásba he lye zé sére, a hol ön ál lóan, hol tár sul -

tan al kotó szerzôk a mû faji kon ven ci ó kat kö vetô vagy
meg szegô kü lön féle mû fajú al ko tá sa i nak fel raj zo lá -
sára? Kép te len ség. Még az egyes be mu ta tók egy másra
gya ko rolt ha tá sát is ne héz lenne bi zo nyí tani.

A késô Ja kab kori rémd rá mák két, ma gyar szín pa -
don is be mu ta tott kép vi selôje téma vá lasz tá sá ban spe -
ci fi ku sabb prob lé mát jár kö rül. Az Át vál to zá sok két
szá lon futó tör té nete két kon ven ció ele gyí té sébôl jött
létre: a fôcse lek mény bosszút ra gé dia, míg a ko mi kus
mel lék cse lek mény jon soni tí pusú sza ti ri kus víg já ték.
Az an gol cím (The Chan ge ling) je lent het vál tott gye re -
ket, fél ke gyel mût, hold kó rost és há zas ság törô as szonyt
is; már pe dig a da rab ban mind egyikbôl van, több is.
Az ôrü let a mû alap té mája. Eb ben ha son lít Sha kes -
pe are nagy tra gé di á i hoz, sôt, a bo lon dok háza idézi az
Amalfi her cegnô kulcs je le ne tét is. A tra gi kus fel han -
gok tól sem men tes mel lék cse lek mény tü kör képe a
fôcse lek mény nek. Ács Já nos a tü körd ra ma tur gia ki -
eme lé sére a két vi lá got egy dísz let ben je le ní tette meg:
ope rai szín pad ké pet idézô ko mor vár ud var ban ját szó -
dik az alap tör té net, míg a bo lon do kat a vár alatti ka za -
ma tákba rej tet ték, a le fe dett elôszín pad alá. Ily mó don
a két szál az utolsó je le ne tig nem ta lál ko zott. 

1. 2.

4.3.
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Ács nem csak a tü körd ra ma tur gi ára ta lált hi te les
meg ol dást, ha nem a rémd ráma-kon ven ció ki ü re se -
dett ele me ire: a szü zes ség vizs gáló port rejtô üveg -
csékre, a szel lem já rásra, il letve a Ti tus An do ni cust egy -
szerre idézô és pa ro di záló hor ro re le mekre is (le vá gott
kéz he lyett itt le vá gott ujj). Sze rinte ez is a mese ré -
sze, és a kö zön ség ép púgy el fo gadja, mint a Bánk bán -
ban a he vítôport. Nem hagyta el és nem is mo der ni -
zálta eze ket az ele me ket, ha nem a le hetô leg kon ven -
ci o ná li sabb mó don fogta föl ôket. A XIX. szá zadi
opera ját szás ha gyo má nyára utaló dísz let tel, a kettôs
je le ne tek ope rai du et te ket idézô meg vi lá gí tá sá val, a
han gu lat festô fény- és han gef fek tu sok kal. 

A Víg szín ház Házi Szín pa dán 1996 ja nu ár já ban Si -
mon Ba lázs – Áccsal el len tét ben – nem a szín házi ha -
gyo má nyok kö zötti ha son ló ság be mu ta tá sára tö re ke -
dett, ha nem a kép rom bo lásra. Nem csak a szín házi
esz kö zö ket ér tel mezte újra (mo dern jel mez, a víg szín -
házi gya kor lat hoz job ban illô tár sal gási stí lus a sha kes -
pe are-i emel ke dett dik ció he lyett), ha nem be a vat ko zott
a dráma szö ve tébe is: Be at rice-Jo anna ön gyil kos sága,
An to nio le szú rása to vábbi bor zal ma kat kí nál tak. A mel   -
lék cse lek mény ben Eins tein-fri zu rás szó ra ko zott pro -
fesszo ro kat és rendôrvic ce ket lát hat tunk. A tü kör já té -
kot csak az erôsí tette, hogy Be at rice ap ját és Isa bella
fér jét ugyan az a szí nész ját szotta – bra vú ro san. 

Az Át vál to zá sok, A Nagy Ta mer lán, a Dok tor Fa us tus,
a Ro meo és Jú lia, az Ot hello, va la mint az Amalfi her ceg -
nô ele mei egya ránt ki mu tat ha tók Ford Kár, hogy kurva
címû tra gé di á já ban. Az Át vál to zá so kat idézi, hogy az
egy mást tük rözô két cse lek mény szál az arisz tok ra ták
vi lá gát a pol gá ro ké val ke veri – igaz, az utób biak tör té -
nete ko mo lyabb sé rü lés nél kül el is hagy ható. Az in -
cesz tus sal szám ta lan más da rab is fog lal ko zott már,
azon ban vagy ve le jéig rom lott do log nak áb rá zol ták,
vagy ki de rült, hogy va la mi lyen szár ma zás beli té ve -
désrôl van szó. Ford nál az er köl csi pa ran csot, tár sa -
dalmi szo kást és po li ti kai meg íté lést el vetô, min dent
tör vényt át hágó sze relmi vágy te szi tra gi kus hôssé
Gi o  van nit. A mû pa ra do xona, hogy a sze rel mét bir to -
kolni vá gyó Gi o vanni a férj bosszú já tól úgy menti
meg, hogy maga szúrja le sze rel mét-hú gát, és ki met -
szett, gôzölgô szí vét föl mu tatva je le nik meg a döb be -
nettôl bé nult bosszú vá gyók elôtt. 

Ezt a maga ko moly sá gá ban elôadni csak ri tu á lis
szín ház ban le het. Nem vé let len, hogy a cse lek ményt
moz gató kö nyör te len vég zet a ke gyet len szín ház el -
mé le tét ki dol gozó An to nin Ar taud ér deklôdé sét is fel -
gyúj totta. Test vér sze re lem tra gé di ája és pri mi tív-gro -
teszk, per verz és me gin dító ké pek: egy mai elôadás -
nak ezt a kettôssé get kel lene meg je le ní te nie. A da rab
költôisége sti li zá ciót kí ván mind a szín pad kép, mind
a já ték mód, mind a be széd tech nika te rén. Ford mû vé -
ben nem szim bo li kus, ha nem va lódi pár be széd fo -
lyik, de egy alap vetôen me ta fo ri kus, ösz tön sze rûen
ér tel mez hetô nyel ven. Ha ez hi ány zik a szí nész esz -
köz tá rá ból, a cse lek mény bo hó zattá vá lik, és a tra gi -
kus pil la nat nem szü le tik meg. A nézô kí no san fe -
szeng, és úgy érzi, a drá mai alap anyag fe lelôs az el -
ma radt ka tar zi sért. Kü lö nös, hogy a kri tika nem a
meg fe lelô já téks tí lus és szín házi fel fo gás hi á nyá ban
ke reste a két ha zai elôadás ku dar cá nak az okát (Zsám -
béki Gá bor: Ka tona; Bo do lay: Sze ged). A job bik eset -

ben Ford csak Sha kes pe are-rel szem ben ma rad alul,
azon az ala pon, hogy szö vege nem olyan sza ba don ér -
tel mez hetô, szu ve rén és al kal maz kodó, mint Sha kes -
pe are-é. A rosszab bik eset ben azon ban a ku darc az
egész Sha kes pe are-kor társ an gol drá ma i ro da lomra
rá ve tül. Ha pusz tán a dik ci óra építve hi te les rá dió vál -
to zat szü let he tett ebbôl a mûbôl, ak kor a hiba ta lán
még sem a drá mai alap anyag ban van. 

John Webs ter két olasz tár gyú tra gé di ája, A fe hér ör -
dög (1611) és az Amalfi her cegnô (1612) meg íté lése
min dig is el lent mon dá sos volt. Szo kás ôt kár hoz tatni
azért, hogy Ford dal együtt je lentôs mér ték ben hozzá -
já rult a Ja kab kori dráma, kü lö nö sen a tra gé dia ha -
nyat lá sá hoz, mi köz ben el fe led kez nek ar ról, hogy drá -
mai kí sér le te zése so rán ko ránt sem ön cé lúan vitte
vég le te kig a Sha kes pe are ké sei prob léma-szín mû ve i -
ben, ro mán ca i ban ez idô tájt áb rá zolt ér ték vál sá got.
Ta lán épp a szét esô drá mai szer ke zet ben for ma i lag is
tük rözôdô ér ték vál ság in dí totta szín há za in kat a nyolc -
va nas évektôl a szó ban forgó mû vek be mu ta tá sára. 

A fe hér ör dögbôl az ed digi egyet len ma gyar elôadást
az a Ruszt Jó zsef hozta létre, aki nek szá mos egyéb Er -
zsé bet és Ja kab kori mû szín re vi te lét, ma gyar or szági
be mu ta tó ját is kö szön het jük. Ruszt az el ide ge ní tés
szá mos mód ját hasz nálta a za la e ger szegi pro duk ci ó -
ban. A da rab ban a tárgy alást kí vül ál ló ként kom men -
táló kö ve tek nála az egész elôadás alatt je len vol tak,
ami vel a ren dezô a rémd ráma külsôle ges sé gére, te at -
ra li tá sára rá ré te gezte az át ható iró niát. Ruszt bi zo -
nyára olyan szín ját szásra inst ru álta szí né szeit, mely
úgy ide ge nít el, hogy köz ben megôrzi a fi gura hi te lét.
Eh hez rend kí vül gyors vál tá sokra van szük ség, ami
nem hagy idôt a sze rep át élé sére. Webs ter szí né sze
fel te hetôleg csak fel mu tatta sze repe kü lön bözô ar cait,
vil lám gyor san al kal maz kodva az egyes hely ze tek hez.
A Ro yal Sha kes pe are Com pany ve zetô szí né szei ma is
ezt a já téks tí lust kö ve tik – mint a Ja kab kori éva dok is
mu tat ják, át ütô si ker rel. 

Az 1612-ben író dott Amalfi her cegnô alap kép lete sok -
kal egy sze rûbb: a Her cegnô az ál do zat, fi vé rei a bosz -
szú ál lók. Bár a bosszúd rá mák szá mos ele mé vel eb -
ben a mû ben is ta lál koz ha tunk, a rém sé gek el len ére a
da rab tra gé dia, nem rémd ráma. Az int ri kus túl lép a
sze rep tí pus ha tá rain, hi szen jel lem fejlôdé sen megy
át, az egy sé ge sebb, ke vésbé iro ni kus dra ma tur gia és
jel lem al ko tás kö vet kez té ben a mû egy sé ges tár sa -
dalmi és er köl csi nézôpon tot köz ve tít, amely nek ré -
vén az egyes sze replôk meg íté lése is egy sze rûbbé vá -
lik (lásd Kol tai M. Gá bor, SZÍN HÁZ, 2006. jú nius).

A mis kolci ôsbe mu ta tón Te li hay Pé ter a bosszút ra gé -
dia rémd rá mába illô ele me ire he lyezte a hang súlyt.
Anak ro nisz ti kus, ak ci ó fil mekre jel lemzô esz kö zök
hasz ná la tá tól sem ri adt vissza. A meg hök kentô dísz let,
a vast ra ver ze ken és kö tél há lón bra vú ro san mozgó szí -
né szek, a gyak ran ön cé lú nak tetszô szce ni kai és fil mes
trük kök ré vén Te li hay in terp re tá ci ó já ban az ak ci ó hor -
ror nak ti tu lált tra gé dia per verz gyil kos sá gok so ro za tává
vá lik. A ká rom ko dá sok kö zön sé ges sége idézôjelbe te szi
Webs ter po é ti kus nyel ve ze tét: a nyelvi kont raszt ha tá -
sára az ere deti szö veg iro ni kus nak hat. A Ja kab-kor vi -
lá gát a mi enk kel erôsza ko san meg fe lel tetô, anak ro nisz -
ti ku san ak tu a li záló ad ap tá ciók kép te le nek hi te le sen
meg for málni a webs teri po é ti kus vi lá got. 
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A Te li hay-be mu tató után rö vid idôvel ha zánk ban
ven dég sze replô an gol Cheek by Jowl pro duk ci ója a
nem re a lista meg kö ze lí té sek kor szerû sé gét iga zolta: a
mé reg zöld bár sony füg gö nyök ke re tezte négy szögbe
he lye zett cse lek mény egy sakk par tira em lé kez te tett.
Az elôadás nem a mába, ha nem a XX. szá zad ele jére
he lyezte a cse lek ményt. A min den fon tos sze replôt fel -
vo nul tató nyitó tab ló ban az ala kok mint egy sakk tábla
fi gu rái áll nak föl, már az ele jén vi lá gossá téve, hogy
sor suk a többi fi gura lé pé sétôl függ. An to nio meggyil -
ko lása is ilyen sti li zált ko re og rá fia sze rint zaj lik. 

A Bárka 2000-es be mu ta tó já ban Tim Car roll az an -
gol szim bo li kus meg kö ze lí tés sel élt. Min den és min -
den ki tetôtôl tal pig fe kete, az ima könyvtôl a ba rac kig –
a vi lág ban el ural ko dott erôszak, ke gyet len ség min den -
ki ben ott van. Webs ter so rai két ség te le nül szi ká rab bak,
ko mo rabb han gu la túak Sha kes pe are-éi nél, ám ko mo -
rabb vi lá got is fes te nek: hôsei nem a min den napi re a -
li tás ban, ha nem egy hang sú lyo san sû rí tett vi lág ban lé -
tez nek, mely egy szerre hi te les, még is költôi.

Mi ért ké sik ná lunk máig a mél tat la nul el fe le dett, ön -
ma guk ban is je len té keny te het ségû Sha kes pe are-kor -
tár sak új ra fel fe de zése? A két vi lág há ború kö zötti He vesi
Sán dor és Né meth An tal erôfe szí té se i nek kö szön hetô
Sha kes pe are-ka no ni zá ciót a szo ci a lista kul túrpo li tika is
ma gá évá tette, hi szen ezek a da ra bok po zi tív, hu ma -
nista szem lé le tet kép vi sel tek. A bosszúd ráma kon  ven -
ci o ná lis ele mei és a belôlük ki bon ta kozó rém sé gek
nem ef féle har mo ni kus vi lág ren det ál lí ta nak elénk; ez
eset leg ma gya ráz hatja vi szony lag késôi be mu ta tá su -
kat. A rend szer vál tás óta a Sha kes pe are-kul tusz biz tos
si kert ígérô esély ként mo ti válja a da rab vá lasz tást. 

Szín házi szem pont ból min dig koc ká za tos egy is me -
ret len, négy száz éves dráma szín re vi tele. Az ilyen vál -
lal ko zás fel kelt hetné ugyan az iro da lom tu do mány fi -
gyel mét, az el szi ge telt szín házi be mu ta tókra azon ban
so ha sem irá nyul szé les körû fi gye lem. Ör dögi kör ez,
melybôl ki törni csak egy kon cep ci ó zus so ro zat tal le -
hetne, oly mó don, hogy egy adott szín házi mû hely
több Sha kes pe are-kor társ mû vet is színre visz akár
egy, akár több, egy mást kö vetô évad ban. Ha bele gon -
do lunk, He vesi Sán dor és Né meth An tal is így nép -
sze rû sí tette Sha kes pe are-t…

A nem zet közi szín házi élet ben kü lö nö sen Ang li á -
ban lát ha tunk fi gye lemre méltó kí sér le te ket arra, hogy
az is me ret len Sha kes pe are-kor tár sa kat be emel jék a
szín házi mi to ló gi ába. Eb ben élen jár a Ro yal Sha kes -
pe are Com pany és a lon doni re konst ru ált Globe Szín -
ház. Az el szi ge telt, egyedi be mu ta tók mel lett fel is mer -
ték an nak a je lentôsé gét, hogy a kor tár sakra is le het,
sôt kell éva dot épí teni. Mint ak kor be szá mol tam
róla, az RSC a 2002/03-as évad ban rö vid egy más után -
ban öt, Ang li á ban is is me ret len da ra bot mu ta tott be:
a III. Ed wárd mel lett Mars ton The Mal con tent, Jon son–
Chap man–Mars ton East ward Ho!, Mas sin ger A ró mai
szí nész, il letve Flet cher The Is land Prin cess címû mû -
veit. Az elsô so ro zat si ke rén fel buz dulva 2005-ben, a
Guy Faw kes ál tal szer ve zett lôpo ros össze es kü vés le -
lep le zé sé nek négy száz éves év for du ló ján meg tar tot ták
a má so dik Ja kab kori éva dot is. (Errôl lásd Pa ra izs Jú -
lia, SZÍN HÁZ, 2006. ja nuár.) 

A tár su lati rend szer ben mû ködô Ro yal Sha kes pe are
Com pany ki ne velt egy szí nész gár dát, amely pon to san

is meri a re ne szánsz kon ven ció ál tal meg kö ve telt já -
téks tí lust és be széd mó dot (lásd Pa ra izs, SZÍN HÁZ,
2005. au gusz tus). Ma gam is lát hat tam, hogy a John
Gi el gud nyom do ka iba lépô An tony Sher át me net nél -
kül ké pes mo du lálni a hang szí nét pél dául a The Mal -
con tent ál ru hás cím sze re pé ben, és hi te le sen bá nik a
félre-tech ni ká val is. (Nem mel lé ke sen: ez a sze rep ná -
lunk is ju ta lom já ték le hetne.) E mû sor po li tika to vábbi
elônye, hogy egye dü lálló le hetôsé get kí nál mû hely -
mun kára. Emel lett egy te ma ti kus évad hír ér téke jó val
na gyobb, mint az el szi ge telt be mu ta tóké. Tisz tá ban
va gyok az zal, hogy a ma gyar szín házi vi szo nyok kö -
zött nincs mód egy ön álló Sha kes pe are-tár su lat fel ál -
lá sára sem, nem hogy te ma ti kus re ne szánsz so ro za -
tokra, még is, ha va la me lyik ve zetô mû vész szín há -
zunk vál lalna egy – akár több éva dot is fe lö lelô –
kon cep ci ó zus kí sér le tet Sha kes pe are-kor tár sak be mu -
ta tá sára, bi zo nyára fel kel tené mind a szakma, mind
az át lag nézôk fi gyel mét. Mint Tim Car roll bár ka beli
Ham let-ren de zése, il letve a 2006-os nyári gyu lai
work s hop mu tatja, mél tán hí res, nagy múltú szí né -
sze ink is kapva kap nak az al kal mon, hogy az an gol re -
ne szánsz dráma vi lá gá hoz nem szok vá nyos szín házi
esz kö zök kel kö ze led je nek. 

Egy újon nan szer kesz tett an gol re ne szánsz an to ló -
gia fel te hetôleg a szín házi szakma ér deklôdé sére is
igényt tart hatna. Lát hat tuk, hogy a mo dern drá ma í rók
kö zül a szel le mi sé gé ben és drá ma tech ni ká já ban
Sha kes pe are-hez leg kö ze lebb álló, a Musg rave ôrmes -
ter tán ca címû mû vé vel az an gol re ne szánsz leg nagy -
sze rûbb drá máit idézô John Ar den is meg bu kott ná -
lunk min den da rab já val, ta lán mert szín házi gya kor -
la tunk ból hi ány zik az a ké pes ség, mellyel ezt a fajta
sti li zá ciót hi te le sen meg le hetne je le ní teni. Eb ben se -
gít het egy te ma ti kus so ro zat és a mû hely munka.
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