
Az angol humor egyébként is ritkavendég
hazai színpadjainkon. Wilde briliáns
dialógusai különösen színészi bravúrt
igénylő feladatok. A veszprémi társulat-
ból jelenlegi formájában alapvető típusok
és korosztályok hiányzanak. Ezeket a
rendező megpróbálta vendégmű-
vészekkel pótolni.

Mindenekelőtt hiányzik a megfelelő
címszereplő. Az eszményi férj, Sir Robert
Chiltern szerepében Aron László nem
tudja visszaadni a nagystílű tisz-
tességtelenséget, a hatalom és siker má-
morát, a botránytól való félelmet, a tipi-
kus angol mentalitást. Feleségét, a hideg,
józan, szinte puritán Lady Chilternt a
vendég Meszléry Judit játszsza igen
visszafogottan. Elhisszük ne-ki, hogy
hiányzik belőle a kegyelem, az irgalom, a
megbocsátás erénye, épp ezért nem
hisszük el neki pálfordulása őszinteségét.
A „végzet asszonya", a bajkeverő,
gonosz, ellenállhatatlan démon alkatilag
nem Dobos Ildikó szerepe. Bár búgó és
metsző hangsúlyai időnként teli-találatok,
a figura valójában idegen lényétől, és a
bemutató napján még görcsösen küzdött
ellene. Pataki Erzsitől nem először látjuk
a „cserfes fruska" figuráját, ezúttal angol
miss minőség-ben. Jó volt, bár más-más
stílust játszott Czeglédy Sándor, Darás
Léna, Éltes Kond. Az előadás legnagyobb
nyeresége kétségtelenül a vendég
Halmágyi Sándor. O sem tipikus angol,
sokkal inkább igazi rimbaud-i figura.
Kölykös, könnyed, ellenállhatatlan.
Elegánsan és természetesen hordozza a
wilde-i morált és életfilozófiát: a
dekadens énkultuszt, a csipkelődő
frivolitást, a szellemességet.

Az a paradox helyzet állt elő, hogy
fiatal rendezőnket inkább a furcsa, ellent-
mondásos művész egyénisége vonzhatta,
mint maga a mű. Az előadásba ezért
belesűrítette mindazt a rokonszenvét,
amelyet Wilde iránt érzett, de amelynek
jogosultságát a darab nem támasztja alá.
Törekvése tiszteletre méltó. Ám ez az
előadás sem győz meg arról, hogy Oscar
Wilde-ot gyakrabban kellene játszani
Magyarországon.
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Amit akartok

A Vízkereszt Veszprémben

„Amit akartok" - mondja Shakespeare;
„oly darab ez, aminőt a közönség szeret,
kíván, óhajt, ami nektek kell" - teszi
hozzá Szász Károly. Oly darab ez, ami-
lyenre 1980/81-ben szüksége van a szín-
házaknak, ha nem csupán műfaji és ér-
tékbeli megalkuvásokkal kívánják gaz-
dasági tervüket teljesíteni - folytathatjuk
a csaknem négyszáz éve elindított
gondolatsort; oly darab ez, amely nem
szégyell a közönségnek kedvére tenni, a
szónak eredeti és becsületes értelmé-ben:
tisztességesen kiszolgálni.

A történet jól illeszkedik a shakespeare-
i címhez, a cím pedig ahhoz a tudatos
szórakoztatáshoz, amelynek aktualitása
indokolja a legnagyobb reneszánsz
drámaköltő reneszánszát.

Általában úgy vélik, hogy három
„sztoriból" áll össze a Vízkereszt: Orsi-
no szerelmes epekedése Olívia iránt;
Viola-Cesario szerepjátéka, illetve iker-
testvérének, Sebastiannak felbukkanása
és az ebből adódó tévedések; végül a
falstaffi figurák és Malvolio párviadala,
amelyből az utóbbi kerül ki vesztesen.
Ebből az első kettő egy - akkor-tájt még
csak perverznek sem nevezhető, hiszen a
Globe-ban a női szerepeket is férfiak
adták elő - szerelmi háromszög-
történetbe szépen egybe fésülhető (Or-
sino szereti Olíviát, Olívia szereti Violát,
Viola szereti Orsinót: „Idő! Te bontod ezt
ki majd, nem én / Mert nékem ez a csomó
túl kemény"), míg a harmadik csaknem
párhuzamosan halad ezzel, vaskossága
stílusban is eltér az előbbi költőiségétől
(„IÁ! Te szamár! Ha látnád, mi van
mögötted, s ha lát-hatnád, mi vár rád!").
Ezt a kettőre re-dukált vonulatot
egyensúlyban tartani még tudatosan is
nehéz, hát még ha kultúrtörténeti
ismereteinkből felidézzük, hogy ez a
tudatosság szinte sosem volt meg, a
darabból hol romantikus kalandtörténetet,
hol meg puritánellenes szatírát
fabrikáltak a színrevivők.

mikor a veszprémi Vízkereszt-elő-adás
elején a színészek két ládából ki-
választják a játékhoz szükséges jelme-
zeket, abban a pillanatban a rendező -
Pethes György - a közönség tudo-

mására hozza, hogy kit tekint a két cse-
lekményszál közös motorjának. Nem
Violát, akire sokan szavaznának, még ke-
vésbé Olíviát, aki látszólag mindkétvonu-
latban hangsúlyos szerepet játszik. Pethes
György főhőse - nem először a darab
előadástörténetében -: Feste a bohóc.

Az előjáték nem kap különös hang-
súlyt: Feste választ először magának
ruhát, majd a színpad előterében meg-
várja, amíg a többiek párosával kiszolgál-
ják magukat és távoznak. Azután be-
csukja, helyére tolja a díszletelemként
végig szereplő ládákat, és kezdődhet a
játék. Ez a finom prológus mégis ele-
gendő, hogy ettől kezdve a bolondot ne
veszítsük szem elől, a néző az ő szó-
facsarásait tekintse főfolyamnak, amely-
nek két partján - így már automatikusan
egyenlő hangerővel - bonyolódnak az
események.

Feste nem jókedvű bolond. Tréfái is
legfeljebb maliciózusnak nevezhetők,
bölcsessége szomorú, mint minden okos
bohócé. Teszi, amit várnak tőle, miképp
William Shakespeare írja a víg-játékot,
éppen azt, „amit akartok". Kívülállóságát
Shakespeare tudatosan teremti meg,
hiszen a II. felvonás harmadik jelenetében
Mária még neki szánja a Malvolio
rovására kieszelt tréfában az egyik
bűnrészességet („Kettőtöket - s legyen a
bolond a harmadik - majd el-bújtatlak
oda, ahol megleli a levelet"), Festét
azonban mégis fölváltja Fábián, akinek
szinte csak annyi a szerepe, hdgy ne
engedje a bolond kompromittálását. Ilyen
körülmények között szinte dramaturgiai
hibának tűnik, hogy Topáz képé-ben a
bohóc mégis beszáll a tréfába, de ez
enyhe bosszantás Mária tréfájának
vaskossága mellett, s a szerző ezt is szük-
ségesnek látja indokolni („Emlékszel?
»Csodálom, úrnőm, hogy örömödet leled
egy ilyen hólyagban. Ha te nem ne-vetsz,
s nem adod szájába a szavakat, menten
megkukul.« Lám, így őrli a bosszút az idő
malmocskája."); szinte maga Shakespeare
magyarázkodik, aki csak azért bántja a
puritánokat, mert azok ellenségei a
színháznak.

S miért bántja a többieket? Nemes
Böffen Tóbiás és Nemes Keszeg András
uramékat, akiket csaknem minden emberi
erénytől megszabadít?" Vagy a felhőlelkű
Orsino herceget és fátyol-keblű
madonnáját, Olívia grófnőt? A Vízkeresztre
jellemző ez a képmutató, csaló és öncsaló,
ámító és önámító világ vagy Shakespeare-
re? Shakespeare II. Richárdja, Macbethje,
III. Richárdja



odáig megy a képmutató öncsalásban, hogy
mást kíván rávenni az áhított, de önmaga
által is megvetett gyilkosságra. A Té l i
r e g é b e n külön elemzésre érdemes Camillo
figurája, a színlelésre kényszerített
Shakespeare-hősé!

Egy csodálatos századfordulón születtek
ezek a drámák, amikor nehezen lehetett
eldönteni, hogy a kalandor kalózkapitány, a
lezüllött nemes vagy éppen az álszent
jelszavakkal utat kereső polgár jelenti-e az
erkölcs, a humánum és egyéb egyetemes
értékítéletek szem-pontjából a többet, a
tartalmasabbat. Ha Shakespeare „történelmi
materializmussal" fölvértezve a társadalmi
haladás szempontjából osztályozta volna
hőseit, akkor Malvolióhoz nem nyúlhatott
volna egy ujjal sem; ha ugyanezen szem-
pont szerint konzervatív író lett volna,
akkor Malvolio kifigurázóit zárnánk
drámája nyomán szívünkbe. Minderről
azonban szó sincs. Shakespeare az emberi
tulajdonságok bő tárházában emberi
léptékkel együtt mulatozik hőseivel mind-
addig, amíg csömöre nem lesz tőlük.
Filantrópiájában nem szégyelli, ha alkal-
masint mizantróppá válik, színészként
állandóan meggyűlik a baja a színleléssel, a
szerepvállalással, a képmutatással. Ebben a
bővérű, átalakuló világban kacagunk a
tragédián, és ajkunkra fagy a mosoly egy
komédia nézése közben; ettől reneszánsz
Shakespeare világa, s tilos (mint teszik)
csupán Falstaffot, Nemes Böffen Tóbiást és
társaikat reneszánsz figuráknak nevezni.

Az előadás nem tökéletes, amire
mentségként akár azt is fölhozhatnánk,
hogy ebben is azonosul a színpadi világgal.
Természetesen ekkora „hűséget" nem vár el
a néző a színháztól, a mentséget azonban
mégsem csupán ironikus fordulatnak
szántam, ennél komolyabb komédiázásról
van szó. Az előadás hiányosságai
elegendők ahhoz, hogy shakespeare-i
malíciával megfricskázzuk, erényei pedig
ahhoz, hogy shakespeare-i
színházszeretettel szeressük: vegyes világ
ez, amelyről leegyszerűsítve körül-belül
annyit mondhatnánk, hogy tisztességes,
hasznos produkció.

A tisztességes jelzőt bővíthetjük ilye-
ténképpen: Fehér Miklós játéktere prak-
tikus, egyszerű eszközzel (egy vonalmotí-
vum megváltoztatásával) választja el Or-
sino illetve Olívia lakrészét, ugyanakkor
alaphangulatként megteremti a játék
egészéhez szükséges egységet, és jól
illeszkedik a bonyolult dramaturgiával

Vajda Károly (Böffen Tóbiás) és Saárossy Kinga (Mária) a veszprémi Vízkeresztben (Fási László felv.)

telenségével lefokozza a „nagy felisme-
rést", a mindent megoldó csúcsjelenetet, az
utóbbiaknak a kiejtését kellene az
érthetőségig csiszolni. Ebbe az átlagba
illeszkedik (mondhatnánk nem ki- és
feltűnő) Fábián (Tóth Titusz) és a
mellékszereplők (Háromszéki Péter, Dévai
Péter, Árva László).

A végére hagytuk a szerepe szerinti
főhőst; s mivel a veszprémi előadásnak a
bohóc a főszereplője, ezért marad a
legvégére Feste. Viola szerepe kapcsolódik
mindegyik cselekményszálhoz, lehetőséget
ad a lírára, a mókázásra, s a férfiasság
megtestesítésére az ehhez szükséges
kellékek nélkül. Takács Katalin
arcmimikája (riadt őziketekintetével
kifejezett vergődése) sokszor feledtette,
hogy alakítása még nem teljesen érett.
Rutinosabb kollégái nagyobb súlyt tudtak
színpadi jelenlétüknek adni, több terük volt
akkor is, amikor Takács Katalin finomabb
eszközei érdemeltek volna figyelmet.

A bohóc figurájából Kassai Károly-nak
jó arányérzékkel sikerült főszerepet
csinálni. Ahol megőrzi a bölcseletnek azt a
könnyed, cigánykerékhányó formáját,
amelyet Shakespeare neki szánt, ott
maradéktalan ez az érzésünk, ahol (nem
sok példa van rá) veszít könnyedségéből,
mert maga is azt hiszi, hogy most súlyos
mondanivalója van, ott el-vész a mondata s
szerepében Kassai Károly is.
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fölépített jelenetekhez; Hruby Mária jel-
mezei elegendő mértékben jelzik a kort,
és segítve a természetes viselkedést, ma
sem tűnnek anakronisztikusnak; Rónai Pál
zeneszerző egyszerű melódiái nem állítják
túlzott próbatétel elé a meglehetősen
szerény muzikalitással megáldott
színészeket, s talán ebben a kötelékben
éppen hogy csak betöltik azt a szerepet,
amelyet a muzsikának (különösen Orsino
udvarában) Shakespeare szánt.

Pethes György rendező legfőbb érdeme
-a hűségre való törekvés mellett -, hogy
szereposztásával lehetőséget adott szí-
nészi (elsősorban alkati) telitalálatokra.
Nemes Böffen Tóbiás (Vajda Károly),
Nemes Keszeg András (Bakody József) és
Mária (Saárossy Kinga) annyira jól érzik
magukat ebben a vaskos tréfa-csináló --
ámde esztelen - világban, hogy nem is
tudjuk, a szépszámú ötletes gagből
mennyit építettek ők a darabba, s mennyit
tervezett meg a rendező. Malvoliót
(Dobák Lajos) el tudnánk képzelni
komolyabb (komolykodóbb) életre-
keltésben is, de a shakespeare-i szöveg
elegendő motívumot tartalmaz ehhez a
kissé ütődött figurához is. Orsino (Aron
László) viszont csak annyiban volt azonos
Shakespeare Orsinójával, hogy egy
bárányfelhőnél nem nyomott többet sem a
lelke, sem a jelenléte; azt, hogy - ha
finomabb ceruzával is, de - ennek az
alaknak is megrajzolta a karakterét
Shakespeare, már nem vettük észre.
Olívia (Újhelyi Olga) érzékeltetni tudta,
hogy a gyászfogadalom csak máz és
képmutatás rajta, előtört belőle a vidám-
ság, azonban ezt is csupán máznak érez-
tük. A viszonylag homogén (a felsorolt
hibák és erények egy mondatba sűrítve
sarkítottabbak, mint a valóságban) szí-
nészteljesítményből negatív irányban lóg
ki Sebastian (Dóczy Péter) és a két
tengerészkapitány (Eltes Kond, Szikra
József) teljesítménye; az előbbi jelenték-


