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lég szép a felhozatal mostanában Makrancos hölgy-el-
ôadásokból – talán nem véletlenül. Shakespeare nép-
szerû darabja mindig kiváló játéklehetôséget ad szí-

nészeknek és színésznôknek, akik a férfi-nô párviadal kü-
lönféle színeit, mélységeit érzékeltethetik, nem beszélve
arról, hogy a nézôk is kedvelni szokták a hálás, szórakoz-
tató darabot. Az elmúlt években láthattunk Makrancos-el-
ôadást a marosvásárhelyi színháztól Sorin Militaru formá-
tumos rendezésében, a múlt évadban Alföldi Róbert is
színre vitte Szombathelyen, nagy sikerrel, s a Vígszínház
színpadának ugyancsak népszerû elôadása lett nemrég. S
most itt van a zalaegerszegi produkció, Verebes István ren-
dezésében, Sztarenki Pállal és Pap Lujzával a fôszerepben.
Van az elôadásban egy sugallatos jelenet: Petruchio,

hosszas elôjátékok után, egyedül marad Katával.
Sportos, délceg férfit látunk, acélszürke-acélkék, hibátla-
nul szabott menedzseröltönyben, sötét ingesen, fényes
cipôsen, nyakkendôsen. A hölgy hófehér magassarkú-
ban, törtfehér egyrészesben, vagy hogy is nevezik azt a
nôi ruhadarabot. A férfi kóstolgatja a nôcit, mintha csak
állásinterjún lennének. Kata, az ô leendô Katája nem-
igen makrancoskodik, inkább szelíden, lágyan hozza a
nôiességét, az eleganciáját, a kecsességét, a báját. A jele-
net mûködik, s igazolja újra és ezredszer, hogy
Shakespeare meghaladhatatlan szerzô: az alakok nin-
csenek korhoz és életkorhoz kötve, az emberi relációk
mûködôképesek, ha ihletetten szólaltatják meg ôket.
A gondok ezután kezdôdnek.
Beözönlik, mint az elsô jelenetekben is, Padova népe,

szedett-vedett, csiricsáré maskarákban, mintha csak a tur-
kálóból guberálták volna össze a színes göncöket, ame-
lyek ugyan hajaznak valamicskét egy velencei karnevál
tarka forgatagára, de csak igen távolról. Igaz, a szereplôk
többsége maszkot visel, amely eltakarja a fél arcát, amitôl
még arctalanabbak, összetéveszthetôbbek lesznek. De le-
gyünk méltányosak: a huszonéves vagabund szerzô, aki a
maga ifjonti zsenialitásával, lobogásával, csapongó vehe-
menciájával jókedvében írta valószínûleg egyik elsô egész

estés darabját (nagy kincs volt ez akkoriban, féltékenyen
ôrizték is az egy szem példányt a társulatok, a Globe is,
mint a trupp törzsrészvényét), az epizódfigurák kidolgo-
zásában nem feltétlenül jeleskedett. Mondhatni, mással
volt elfoglalva. Például nô és férfi örök küzdelmével. Ami
alkalmat kínál a mindenkori színházcsinálóknak, hogy
megfogalmazzák véleményüket e sosem avuló problémá-
ról, macsószereprôl, genderkérdésrôl, nôi alávetettségrôl,
hatalmi viszonyokról és így tovább. 
Zalaegerszegen már a szövegkezelés is a rendezés

koncepcionális bizonytalanságát mutatja. Verebes
István Jékely Zoltán fordítását alapul véve formálta át
némiképp a szöveget, kicsit modernizálva, s néhány,
a mai szlenghez közelítô kifejezést szúrva a textusba.
Mert hát az alapszöveg, Jékely Zoltán fordítása nem
rossz ugyan, ám a színpadi nyelv, mint sokszor lát-
hatjuk-hallhatjuk, rendkívül avulékony. (A Jékely-for-
dítás több mint hatvanéves.) És hát itt van Nádasdy
Ádám kiváló kortárs fordítása, amely pontosan, vilá-
gosan és persze költôi erôvel ülteti át mai magyarra
Shakespeare jóval több mint négyszáz éves mûvét. A
mûfordítás választása vélhetôleg rendezôi döntés, s
nem is lehet más, mint a rendezôi koncepció része. 
Ehhez járul az elôadás konfúzus zenei világa, amellyel

K R I T I K A

Kovács Dezső

Az elnökvezérigazgató
esete a menedzser
kisasszonnyal
M A KR A N CO S  H öL G Y ,  A VA G Y  A  S Z E M É LY I S É G

M E G Z A B O L Á Z Á S A  —  Z A L A E G E R S Z E G I  HE VE S I  S Á N D O R  S Z Í N H Á Z

E

P
e

z
z

e
tt

a
 U

m
b

e
rt

o
 f

e
lv

é
te

le



1202016 .  j ú n ius– jú l ius XL IX .  é vfo lyam 6–7 .

hol a reneszánsz elképzelt miliôjét kívánják megidézni
az alkotók, stilizált, korfestô zenékkel, hol egészen mai
popnótákig tágítják a hangzó zenei tartományt, s
ByeAlex Kedvesem címû, múlhatatlanul érdemdús sláge-
rével próbálják megteremteni a kortársi életérzést.
(Lehet, hogy némi ironikus szándékkal, de ez nem iga-
zán jön le.) S akkor még nem szóltunk a nászéjszaka-je-
lenetrôl: Liszt Ferenc Szerelmi álmok címû örökzöld, gyö-
nyörû zongoradallamai harsognak a hangszórókból, mi-
közben Kata egy magasból lelógó vastag kötélen
csimpaszkodik, hintázik, piruettezik, Petruchio lendüle-
tes asszisztenciájával. Ez az epizód szimbolizálná a finom
és vaskos erotikát, a nô veszedelmes kiszolgáltatottságát,
a férfi macsó fölényét és így tovább. A túlcsordulóan ér-
zelmes és meglehetôsen szentimentális jelenet ugyanak-
kor épp az ellenkezô célt éri el: groteszk és mulatságos,
miközben a legmélyebb érzésekrôl kívánna szólni.
S valahogy végig az az érzésem támadt, hogy az elô-

adás alkotóelemei nem szervesülnek egységes vízió-
vá, a produkció harsány is és mély értelmû is kíván
lenni egyszerre, gondolkodtatni akar és szórakoztat-
ni, ám azt meglehetôsen konvencionális eszközökkel
teszi. Petruchio, a snájdig menedzser, majd tenisz-
hez öltözött férfiú, Kata, a kiskosztümös hölgy és a
topis népség találkozásai sem igazán meggyôzôek. A
két fôszereplôn kívül a padovai társadalmat s az olasz
reneszánsz világát megjelenítô színpompás forgatag
alakjai jószerével arctalanok, karakter nélküliek, s
szinte mindannyian beleolvadnak egyfajta harsányan
jókedvû, mulatozós-darvadozós karneváli miliôbe.
Baptista Minola (Balogh Tamás) éppúgy dévaj kópé,
mint az egyébként élénk színekkel megrajzolt

Grumio (Kiss Ernô), Gremio (Szakály Aurél),
Hortensio (Barsi Márton) és a többiek. A ruhacserés
játékok példának okáért azért sem mûködhetnek iga-
zán, mert hisz a szereplôgárda tagjai ugyanazokban a
színes göncökben pompáznak, akárkikrôl van is szó.
Az elôadásból nemcsak az originális rendezôi olva-

sat hiányzik, hanem a dráma alapkonfliktusának
szuggesztív megszólaltatása is. Eljátsszák ugyan a
Makrancost, de nagyobb truvájok, szellemi izgalmak
nélkül. Sztarenki Pál, a karizmatikus, markáns szí-
nész illúziót keltôen hozza a hideg macsót, aki köny-
nyedén érvényesíti akaratát, aztán hátradôlve cimbo-
ráival mi mást, mint focimeccset néz a magasra he-
lyezett plazmatévén. Pap Lujza bájos Katája sokféle
finom, nôi karaktervonást felvillant, ám hiányzik ala-
kításából a szilajság, a tûz s a dacos ellenállás, amely-
lyel megnehezíti Petruchio dolgát. Bianca megformá-
lója, Kátai Kinga cserfes, flegma mai leányzót játszik,
ám meglehetôsen erôtlenül, színtelenül.  
A díszletvilág (Mira János), a látvány, a szcenikai megol-

dások s a táncok évtizedekkel röpítenek bennünket vissza
az idôben. (Koreográfus: Meretei-Simon Beáta.) Az elôadás
nem gyôz meg arról, hogy miért ezt a Shakespeare-re-
mekmûvet kellett elôvenni épp most, Zalaegerszegen.
Kifele menet még néhány pillantást vetettem a zsi-

bongóban elhelyezett szobrokra s a bejárat melletti re-
liefekre. S mikor e sorokat írom, épp az áll a társulat
honlapján, hogy az épület elôtti teret Ruszt Józsefrôl
nevezték el. A legendás, nagy formátumú rendezô
szelleme ma is ott lebeg a színház felett. Ez a vicces-
nek elképzelt Makrancos hölgy-átirat, attól tartok, nem
kerül majd be a színház aranykönyvébe. 
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hat óra körül kezdôdô produkció egyik szereplôje,
Rétfalvi Tamás valamikor fél és háromnegyed hét
között elnézést kér, és elmondja, most indulnia

kell, hogy elérhesse a Radnóti Színház hét órára kitûzött
elôadását, melyben szintén játszik. És tényleg elmegy.
Az ilyesmi nyilván nem ritka – mármint az, hogy szere-
pe végeztével távoznia kell a színésznek, és a tapsrendre
már csak hûlt helye marad –, de hasonlóképpen látvá-
nyos színpadi prezentációját még nem láttam. A gesztus
mindenesetre tökéletesen illik a játékhoz (és a játékba),
és az is valószínûsíthetô, hogy a nyolckor kezdôdô és
Rétfalvi által feltehetôleg végigjátszott elôadás struktúrá-
ja nem tér el jelentôsen az általam látottétól.
Rétfalvi Tamás távozásakor már nyilvánvaló, hogy nem

klasszikus dokumentumszínházat látunk. Igaz, a magyar
színházra amúgy sem jellemzô a dokumentarista törekvé-

sek integrálása; az a fajta szemlélet és munkamódszer,
amely a Budapesten három alkalommal vendégszerepelt
Rimini Protokoll nagyszerû elôadásait jellemzi, teljesen hi-
ányzik, de az a tradicionálisabb változat, amely a korabeli do-
kumentumok felidézésén keresztül próbál megérteni
(közel)múltbeli társadalmi eseményeket (következtetéseit a
mára vetítve), is meglehetôsen ritka. Ezek az elôadások – a
PanoDráma néhány fontos bemutatóját leszámítva – általá-
ban nem közvetlenül kérdeznek rá a társadalmi-szociális
problémákra, krízisekre; a honi színházi dokumentarizmus
leginkább koherens vonulata sajátos módon magához a
színházhoz kapcsolódik. A legemlékezetesebb bemutatók  –
mint például a Katona József Színház Notóriusok sorozatá-
nak darabjai – a színházi múlt különbözô cserepeit összera-
kosgatva reflektáltak múltra és jelenre. Valószínûleg ez lehe-
tett a III. TITÁNium Színházi Szemle Trafó-díjasaként lét-
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