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SHAKESPEARE: VÍZKERESZT, VAGY AMIT AKARTOK

Shakespeare-nek ez a darabja is a szerelemről
szól, és persze ez sem arról beszél. Inkább
arról, hogy mit tudhat az ember magáról s a
másik emberről. Mennyire nem ismeri sem ön-
magát, sem azt a világot, amelyben érvényesen
cselekedni, létezni akar.

Tébolyultak és bolondok szerepelnek a da-
rabban. Az előbbiek a szerelmesek, a varázslat
által elragadottak. Többnyire téveszmék foglyai.
A bolondok viszont eleve úgy élnek, hogy
„semmi sincs úgy, ahogy van". Minden lehet
igaz s az ellenkezője is.

A Vízkereszt egri előadásából azonban hi-
ányzik a viszonylagosság eme tudata. Gali
László rendezése egyneműbb világot teremt.
Úgy tűnik, nincs semmi baj az élettel. Legfel-
jebb csak annyi, hogy túl sok benne a bolond, s
oly kevés a bölcs.

Itt mintha mindenki bolond volna. Mintha
mindnyájan szerepet játszanának. Azonban
egyik álca sem ijesztő. Ebben a világban nem
működnek sötét erők, alpári szándékok. A ne-
vetés csak elvétve komorul el.

Tóbiás (Soltis Lajos) csak ugratja szegény
Keszeg Andrást (Bakody József): nem akarja
bántani, megalázni őt. És amikor megunja a
játszadozást, barátságosan összepakolja s az
ölében viszi ki pipogya pajtását. Szemmel lát-
hatóan Malvoliótól (Pálfi Zoltán) sem kell tarta-
ni, annak ellenére, hogy vészjóslóan megfenye-
geti a társaságot kiszabadulása után. Nem is
értjük, miért dühös. Hiszen bohóc csak, miért
csodálkozik, ha nevetnek rajta?

Orsino is csak kivételesen kel ki magából,
mikor parancsával kegyetlen halált szán Violá-
nak. Láthatóan csak átmenetileg zavarodott
meg, hiszen néhány perc múlva már feleségül
kéri a lányt.

A gyönyörű színpadkép (Csányi Árpád terve)
is áttekinthető, rendezett világot mutat. A kék
háttérből (az ég vagy a tenger?) oldalt benyúló
fehér vásznak hasítanak ki egy-egy darabot. Az
így U-alakot formázó tér közepén, hátul fapalló
mutat a végtelen irányába. Elől súgólyukszerű
nyílás sejteti a mélységeket. Az előbbi azonban
nem vezet messzire, az utóbbi pedig (Malvolio
börtönjelenetét leszámítva) nem szólal meg.
Középen maradunk tehát. Itt a földön. Ponto-
sabban a színházban. Nem csoda hát, ha min-
denki játszani kezd.

Orsino (Kelemen Csaba) a rajongó szerel-
mest alakítja. Oliviáról beszél, holott csak saját
vágyairól tud. Az eget nézi, pedig magát látja-
mindenben. Csupán befelé képes figyelni. Mo-
solyog, mert semmit sem lát, ami körülötte van.

Olivia (Saárossy Kinga) a gyászruhába öltö-
zött bánatos nővér szerepét választja. Nem is
akar tudni a világról. Pedig talán ő az egyetlen,
akit érdekel, mi történik körülötte. Figyel, él az
arca. Tréfálkozik a bohóccal, megérinti a Viola
által hozott önfeledt naivitás.

Tóbiás, Keszeg, Mária, Fábián boldogok,
mert bolondoznak, vagy mert bolondoznak
velük.

Csak ketten szomorúak azért, mert szerepe-
ket osztott rájuk az élet. A Bohóc (Sziki Károly)
az egyik. Az igényeknek, megrendeléseknek
megfelelően cserélgeti kalapját csörgősipkára.
Így váltja a hangulatait is, fáradt kedvű meren-
gésből tréfára kész bolondozásra. Egyre gyak-
rabban néz azonban tükörnek képzelt kalapjá-
ba: ki is vagyok én?

A másik bánatos bolond Viola (Pápai Erika).
Ruhát cserélt, álarcot öltött. Férfinak adja ki
magát. Nincs más lehetősége. Bátyja, aki vé-
delmezte, gondoskodott róla, tudomása szerint,
beleveszett a tengerbe. Ezért egyetlen lehető-

Sziki Károly (Bolond) és Pálfi Zoltán (Malvo-
lio) az egri Vízkeresztben (llovszky Béla fel-
vétele)

ségként csak az álarcot viselő bolond szerepe
kínálkozik számára. Pedig valójában varázslat
elragadottja; végsőkig kitartó színjátékos, min-
den áldozatra kész szerelmes (ha ezt Orsino
nem képes is meglátni).

Viola helyzete, kiléte a záróképben tisztázód-
hatnék. (Az előadás legszebb részlete ez.) A
Bohóc tükörbe néző kalaplevételei után az iker-
pár, Sebastian (Tunyogi Péter) és Viola is leve-
szi a sapkáját. A lánynak kibomlik hosszú haja, a
fiú áll hajadonfőtt. Elképednek, nézik a másikat.
Itt lennék én? Ott látom magam? Nincs már
többé szükségük tükrökre, hiszen a másikban
láthatják meg önmagukat. Ez az, ami nélkül
csak boldogtalanul bolond téblábolás volt az
élet. Ki is tör hát belőlük az elementáris életö-
röm. Egymás karjaiba rohannak. Összegaba-
lyodott kézzel, lábbal pörögnek, forognak. Vé-
gighemperegnek a földön. A többiek állnak
fölöttük, s mosolyognak. Rájöttek volna vala-
mire ők is? Megértették volna, hogy ki ez a
boldog pár? A folytatásból nem ez derül ki.
Amivel válaszolnak, kicsinyes és nevetséges.
Orsino szájon csókolja Oliviát, a nő átadja
magát a férfinak. Nesze neked, önfeledt iker-
pár! Viola szégyenkezve fordul el. Sebastian
tehetetlenül dühös. Megalázottnak érzik ma-
gukat. Ez jár nekik, mert megalázták a többie-
ket - azzal, hogy valami olyasmi él bennük, ami
mások számára már rég elveszett. Össze-
tartoznak.


