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SHAKESPEARE-TÖREDÉKEK
SHAKESPEARE: OTHELLO, LEAR KIRÁLY

Színházaink sajnos nem tudnak annyit
Shakespeare-ről, mint amilyen gyakran
játsszák darabjait. Az utóbbi évadokból
nem is emlékszem teljes élményt nyújtó
Shakespeare-előadásra. Megközelítési
kísérleteket láttam csak, részeredményeket fel-
mutató vállalkozásokat, melyek hatásosan pró-
bálták színházi sikerré változtatni a Shakes-
peare-darabok erényeit, s közben ügyesen igye-
keztek megkerülni a művek színpadra állításá-
nak mai problémáit. Élteti a Shakespeare-elő-
adásokat a szerző mesélőkedve, a történetek ér-
dekessége, elevensége, de a produkciókat nem
tartja össze Shakespeare komponálókészségé-
hez mérhető szerkezet. Vonzóvá tehetik a be-
mutatókat a darabokban felbukkanó eleven figu-
rák, de a színészi játék csak elvétve képes arra,
hogy teljes mélységükben mutassa meg ezeket.
Még a kevésbé sikerült előadásokon is átsüt
Shakespeare emberismerete, életbölcsessége,
de a közelmúlt bemutatói csupán töredékesen
voltak képesek aktualizálni ezt az átfogó világké-
pet; szemelvényeket kaptunk a Shakespeare-
univerzumból, de az nem elevenedett meg, nem
vált izgalmasan élővé, ismerősségében érvé-
nyessé.

Két újabb Shakespeare-bemutatóról is
ugyanezt mondhatjuk el: részeredményeket
hoztak, részértékekkel bírnak. Életben tartják, új
színekkel gazdagítják a magyar színjátszást át-
ható Shakespeare-kultuszt, de a választott
darabokat csak töredékesen értelmezik,
részleteikben mutatják meg. Kísérletet tesznek
arra,

hogy a teatralitás eleven formáivá alakítsák a
szövegeket, s autonóm színpadi világként jele-
nítsék meg a műveket, de az izgalmas színpadi
helyzetek megoldatlan részleteket, kidolgozat-
lan rétegeket fednek el.

Meghosszabbított némajáték

Verebes István nyíregyházi Othello rendezése a
Shakespeare-darabokban oly gyakori némajá-
tékot tette az előadás meghatározó szervező el-
vévé. Ahogy a Hamlet színészei némajátékkal
vezetik be Gonzago megöletésének történetét,
ahogy a Szentivánéji álom mesteremberei az
előadandó eseményeket összefoglaló, szótlan
prológussal kezdik játékukat, ugyanígy a nyír-
egyházi előadás is „mozgásszínházi" jelenetek-
kel egészíti ki a darabot. Ezek azonban nem
pusztán megelőzik, bevezetik az előadást, ha-
nem a játék egészét átszövik: az előadása drá-
majeleneteinek és az őket kiegészítő dramatikus
táncbetéteknek, néma részleteknek a váltako-
zására épül. Utóbbiaknak ugyanaz a feladatuk,
minta shakespeare-i némajátéknak: variációkat
tartalmaznak a darab témájára, segítik a nézőket
a történetben való eligazodásban, esetleg az
események értelmezésében. Elsősorban még-
sem az értelemnek, inkább a szemnek szólnak;
látványosabbá, vizuálisan izgalmassá, színpadi
jelek tekintetében összetettebbé teszik a pro-
dukciót.

A kétfajta színházi szemléletmód: a valósá-
gos szituációkban gondolkodó drámaépítkezés
és a jelképes látványelemeket, szimbolikus ér-
telmű mozdulatsorokat alkotó koreográfia azon-

ban némi feszültséget is teremt az előadásban. A
két alkotórész látszólag kiegészíti egymást, né-
hol azonban összekapcsolódásuk ellentmondá-
sos. A jelenetről jelenetre ismétlődő táncbetétek
időnként megakasztják az előadást (kissé stati-
kusnak, némileg önismétlőnek tűnnek), s - t a l á n
szándéktalanul is - az általánosság, az áttéte-
lesség irányában módosítják mind a jelenetépít-
kezést, mind a jellemábrázolást. Mintha a
rendező és a színészek túlságosan is bíztak
volna abban, hogy a táncbetétek magyarázatot
adnak a történtekre, s ezért kevéssé törekedtek
arra, hogy az események mozgatórugóit
magukban a helyzetekben a konkrét
szituációkban mutassák meg. Így aztán
jelzésszerűvé változik minden, a koreográfia
éppúgy, mint maga a történet.

Az előadást ugyanaz az emblémaszerű kép
keretezi: Othello a karjaiban tartja s a magasba
emeli Desdemonát mint elnyert szerelmét és
zsákmányát, mint társát és áldozatát. Innen indul
a történet, és ide tér vissza, az előadás elhagyja
a végkifejlet részletezését, nem látjuk Emília és
Othello halálát, nem halljuk a Jagóra kimondott
fenyegető ítéletet. Mindezt a kezdő kép megis-
métlése, illetve kiegészítése helyettesíti: három
maszkos alak takarja el a feleségét karjaiban tar-
tó mórt. Hátul halványkék ruhás-álarcos, galamb
formájú kalapot viselő figura áll, előtte egy másik,
bronzbarna ruhájú s álarcú figura, akinek maszk-
ja egy szarkofág férfifejét éppúgy idézi, mint az
oroszlán vagy a Nap képzetét is. Legelöl pedig -
mint a legvégső diadal mindenen uralkodó birto-
kosa - fekete öltözetű, csontfehér álarcú figura
látható. Ők hárman a főszereplői a táncos beté-
teknek, s gyakran a drámai jelenetek hátterében
is megjelennek. Mindez azt is jelenti, hogy Vere-
bes rendezése nemcsak konkrét emberi törté-
netként, hanem három, világot meghatározó
princípium küzdelmeként is értelmezte a törté-
netet. A szerelmet, békességet képviselő nő-
iség, a hatalmi harcokat, erőt próbáló játszmákat
indukáló férfias magatartásmód, s a minden em-
beri küzdelem közös eredőjeként meghatároz-
ható halálelv örök küzdelme fogalmazódik újra
Desdemona, Othello és Jago történetében.
Mindez azonban akkor hatna felfedezés-értékű-
nek, ha nemcsak általánosságban, a szimboli-
kus értelmű képekben bukkanna fel, hanem az
egyes jelenetekben, a játék apró részleteiben is
felismerhető volna.

A színészi játék azonban - láthatóan a rende-
zői koncepcióval teljes összhangban - nem jel-
lemrajzra, a részletek kidolgozására, inkább ar-
chetipikus figurák teremtésére törekedett. Ezt
erősítette a játékba beépített álarchasználat is. A
történet szereplői meghatározott rend szerint hol
álarcosan, hol álarc nélkül vettek részt a játék-
ban. Többféle funkciót kapott ez a jelzés. Némely
szereplőnél a rejtőzködést, a felismerhetetlen-
ségbe való visszahúzódást érzékeltette. Máskor

Jelenet az Othellóból
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a szerep és a valódi arc, a szerepkör és a szemé-
lyiség kettősségét közvetítette. Néhol azonban
szimbólumteremtő erejűvé vált az ötlet. Othellót
semmi nem különböztette meg a többiektől, mór
származását semmi nem jelezte. A velencei ta-
nács előtt állva azonban fekete álarcot öltött. A
következő pillanatban pedig Desdemona vette
fel Othello sötét álarcát, jelezve, hogy férjéül fo-
gadja a férfit, s egyszersmind hogy teljesen azo-
nosul vele. Desdemona megölésekor Othellót új-
ból a fekete álarcban látjuk. A helyzet azonban
átértelmezi, új jelentéssel gazdagítja a jelzést:
arra utal, hogy a démoni erő győzött a mór felett,
a halálelv győzedelmeskedett a férfin. Halála
után Desdemona arcára fehér álarcot illeszte-
nek, amely úgy hat, mintha halotti maszk volna.

A színészi játék ebben a stilizált közegben
óhatatlanul a tipizálás irányába tolódott el. Safra-
nek Károly Othellója belső szilárdságának, férfias
határozottságának köszönheti katonai és
szerelmi diadalait. De ez az erő és elszántság te-
szi őt rögeszméje foglyává is: akkor sem akar
gyengének mutatkozni, amikor kétségek szag-
gatják, indulatok gyötrik. Magába fojt mindent, s
ezzel maga számol fel minden esélyt, hogy más
lehetősége is maradjon a cselekvésre, mint a
gyilkosság. Kerekes László Jagóját sértett hiú-
ság és a hatalom közelébe sosem férkőző, de
önmagának mindig helyet követelő mozgékony
férfiész kormányozza. Perjési Hilda Desdemo-
nája elsősorban nő. Nem az érett férfi iránti sze-
relemben asszonnyá érő gyereklány, s nem a
naivitását a mór mellett is megőrző feleség, ha-
nem már az első pillanatban maga az azonosít-
hatatlan nőiség: vonzó és kiismerhetetlen. Nem
társ és nem szövetséges. Birtokolni igazán csak
a halálban lehet. Csoma Judit Emíliája mind a
néma jelenetekben, mind a drámai helyzetekben
is nagyobb szerepet kapott a megszokottnál. Ta-
lán a Desdemonával egyenrangú, de az övétől
különböző női magatartásmód megtestesítője-
ként emelte ki az előadás - némileg homályo-
san. Abból a jelenetből, amikor Jagónak átnyújt-
ja a kendőt - annak varázserejére hivatkozva, s a
Szentivánéji álomból kölcsönzött szöveggel baj
nélküli gyermekáldást kérve hajol az ágyban
Jago fölé - arra következtethetünk, hogy az
anyaságra hiába vágyakozó nőiséget, a védel-
met nem nyújtó gondoskodást képviselheti.

Verebes István rendezőként ezúttal a teatrali-
tás külső kereteinek megteremtésében és a mo-
tívumépítkezésben jeleskedett. Az előadásban
kulcsszerepet tölt be a hamis bizonyítékként
használt kendő. Mind a táncos betétekben, mind
a drámai jelenetekben központi szerepet kap. A
játék a gúla alakban a színpad közepére helye-
zett kendő látványával kezdődik. Desdemona a
kendőbe burkolózva kel ki Othello kádjából. Egy
békülési jelenet közben Othello maga fejti le fele-
ségéről a kendőt, s helyezi az asztalra, aztán

Kerekes László (Jago) és Safranek Károly
(Othello) (Csutkai Csaba felvételei)

megfeledkezik róla; így veszi magához Emília.
És még folytathatnánk a példákat annak érzékel-
tetésére, hogy az előadás milyen következete-
sen összpontosít e tárgy útjának nyomon
követésére, pontosan kidolgozva, miképp kerül
a „bűn-jel" Jagóhoz, Cassióhoz, Biancához...

Verebes rendezésében a történet közegét
egyrészt a velencei karnevál, másrészt a szen-
vedésekkel, betegséggel teli sziget alkotja. Az
első felvonásban bíborruhás alakok mozognak a
bíborvörös térben. A szereplők szavait
csörgők-kel, kereplőkkel felszerelt álarcos
alakok festik alá zajaikkal, mozdulataikkal. A
helyszínváltást színváltás jelzi; letépik a falakról
a vörös vásznakat, fehérré változik át a
perspektivikusan szűkülő tér, amelyben fehér
csuhás háttérfigurák mo-
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zognak. A szenvedő őslakosok járvány sújtotta
haldoklók benyomását keltik. (Az egyik jelenet-
ben a halál széttárt fekete köpenye előtt beteget
ápolnak a háttérszereplők, oldalt ölelkező párt
látni, amely a „galambos figura" segédkezésével
a fásult szerelem enervált mozdulatait végzi.)
Verebes az üres teret - a teatralitás érzetét is
erősítve - jelenetről jelenetre változó díszletjel-
zésekkel tagolja, amelyek gyakran a bezártság
érzetét keltik. (Jago és Cassio egy rácsos kerítés
előtt beszélget. A ciprusi kikötőben szögesdrót-

tal fogják körül a tábort, Othello szobáját a nyitott
színpadot hátul lezáró fal jelzi stb.) Hangulatte-
remtő erejük van ezeknek a jelzéseknek, látvá-
nyossá, érdekessé teszik az előadást, annak el-
lenére, hogy valódi feszültséget nem keltenek.

Tükörképek

A Lear király veszprémi előadása a képszerű-
ségre való törekvésben és a választott vezérmo-

Bősze György (Gloster), Holl István (Lear) és
Fazekas István (Edgar)

tívum pontos kidolgozásában hasonlítható az
Othello nyíregyházi előadásához. Míg azonban
Verebes István rendezése erőteljes stilizációval,
hangsúlyozott jelképteremtő szándékkal jelení-
tette meg a történetet, Vándorfi Lászlóé kevésbé
szakadt el a hagyományosnak tekinthető hely-
zetelemzéstől és jellemrajztól. Mind a szituáció-
kat, mind a személyiségeket a konkrét viszo-
nyokban, a valóságos indulatokban, megfogal-
mazható motivációkban igyekezett megragadni,
az előadás képei és motívumai csak kiegészítet-
ték mindezt. A bemutatónak épp ez a legna-
gyobb problémája: a hatásos vizuális megoldá-
sokhoz eltérő mélységben kidolgozott jelenetek
és változó színvonalú jellemrajzok társulnak, így
a képek csak külső formaként hatnak, s nem vál-
nak egy komplex színpadi hatásban gondolkodó
interpretáció alkotórészeivé.

Az előadás leghatásosabban vizuális jelekkel
érzékelteti az alakok belső tartalmait, illetve a
köztük teremtődő összefüggéseket. A kezdő-
képben Leart látjuk vörösessárga alkonyi háttér
előtt. Lassan fordul a nézők felé. Fonnyadt sárga
levelek hullnak alá a király mögött, miközben dalt
hallunk az elmúlásról és a mulandóságon rést
ütő szeretetről. (Ennek a kétségbeesést legyőzni
akaró reménynek jegyében igyekszik aztán Lear
az első jelenetben vallomásokat kicsikarni lánya-
iból.) A kezdőképben a király végül az előtérben
látható mélyedéshez (kúthoz? pocsolyához?)
lép. Tükörképét keresi a vízben, magára akar is-
merni, de csak puszta sorsának kifürkészhetet-
len, zavaros mélységeibe pillanthat. Ugyanen-
nek a képnek a variációját látjuk a második rész
felütésében is. Ekkor azonban a szegény
Tamássá vedlett Edgar áll Lear helyén. A
próbatételeikben valódi poklokat, kínzó
mélységeket megjáró, méltatlanul szenvedőket
kapcsolja össze ez az ismétlődés. Sorsuk
összefüggéseire utal az is, ahogy a
viharjelenetben félrefordult testtartással állnak
meg egymással szemben, s önmaguk
tükörképeként ismernek a másikra. Ismétlődő
kép kapcsolja össze Edgar és Edmund alakját is.
A testvérek első pengeváltásának, ennek a
látszat kedvéért rendezett csetepaténak az
utolsó pillanata kimerevedik. Edmund kardja
Edgar nyaka mellett áll meg fenyegető közelség-
ben, Edgar pengéje pedig Edmund karja mellett
pihen. Ebben a többértelmű helyzetben Edmund
gyengéd agresszivitással simogatja meg bátyja
arcát, majd hirtelen mozdulattal végighúzza kar-
ját Edgar pengéjén. Fordított felállásban ugyan-
ez a póz ismétlődik meg a végső csata utáni
pár-viadaluk végén. Most Edgar simítja végig
hason-ló kétértelműséggel Edmund arcát, majd
váratlan mozdulattal elvágja fattyú öccse nyakát.
(Az
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oll István és Kolti Helga (Cordelia) (Ilovszky
éla felvételei)

dmund által felidézett fenyegető helyzet végül
nmagán teljesedik be.)

Az előadás vezérmotívumaként az előtérben
lló, vízzel telt mélyedéshez hajolva, vagy zu-
anva sorra besározódnak a szereplők. Nehéz
isztának maradni ebben a világban - talán ezt
rzékeltetik a produkción végigvonuló jelzések.
ordeliát (Kolti Helga) apja löki a pocsolyához. A

ány összesározódott kezét felemelve beszél
étlenségéről, ártatlanságáról. Oszvaldot az ál-
uhás Kent taszítja a pocsolyába. Goneril udvar-
oka pedig piszkosan, sárosan méltatlanodik, s
ér elégtételt Cornwalltól. Edmund a mélyedés-
ez hajolva sárral rajzol a saját arcára vonalakat
mint furcsa harci jeleket), amikor elhatározza,
ogy gazember lesz. Ugyanezeket a jeleket keni
rcára Edgar is, amikor a végső leszámolásra
észül.

Holl István Lear királyként valóban főszerep-
ője ennek az előadásnak. A szépen felépített jel-
emrajz azt mutatja meg, hogy egy ember, kihull-
a minden evilági kapcsolatból, az értelemmel, a
ózansággal összetartani kívánt kauzális világ-
endből, alászállva a szenvedésbe, miképp is-
erhet a homályban önmagára, az elemek tom-
olásában a világra. Ennyit bírhat el az értelem,
mit a király megsejteni képes: a káosz kavargá-
ában csak felszikrázó fény lehet a rend. Meg-
omlanak azonban az előadás belső arányai
záltal, hogy Learnek nincsenek valóságos el-

enfelei, méltó ellenpontjai; legfeljebb csak tü-
örképei akadnak. (Goneril és Regan éppúgy
gy-két vonással jellemzett figura, mont Corn-
all. Edmund - Rancsó Dezső - ugyan energi-
usan mozgatja az eseményeket, de az alakítás
lig több, mint az intrikus szerepkörének aktuali-
álása.)

Trokán Péter Kentje és Bősze György Gloste-
e Lear útjának két szélső pontját érzékelteti, azt,
honnan elindult, és ahová érkezett a király. Kent
agabiztossága, derűje fokozatosan tűnik el a

earből, mígnem maga is éppoly bizonytalanná,
aklatottá lesz, mint Gloster. Fazekas István Ed-
arja felületes világfiból a szenvedésben érik ér-
ékeny lélekké. Éppúgy, ahogy Lear, ő is
itaszítottságában érkezhet el a világot
élységeiben megsejtő, szenvedő
ölcsességig.

hakespeare: Othello (nyíregyházi Móricz Zsigmond
zínház)
szövegkönyv Mészöly Dezső és Kardos László for-

ítása alapján készült. Díszlet: T.J.V.I. Stúdió. Jelmez:
ordai Hajnal m. v. Zeneszerző: Dékány Endre. Kore-
gráfus: Keveházi Gábor m. v. Dramaturg: Faragó
suzsa m. v. A rendező munkatársa: Pankotay Éva.
endezte: Verebes István.

Szereplők: Safranek Károly m. v., Perjési Hilda, Kere-

kes László, Csoma Judit, Horváth László Attila, Korcs-
máros Gábor, Hetey László, Felhőfi Kiss László, Ve-
nyige Sándor, Gosztola Adél, Stettner Ottó.

Shakespeare: Lear király (veszprémi Petőfi Színház)
Fordította: Vörösmarty Mihály fordításának felhaszná-
lásával Forgách András. Zeneszerző: Márta István.
Díszlet: Khell Csörsz. Jelmez: Benedek Mari m.v.

Hatalmas, raktárszerű csarnokban játszódik
a Művész Színház Vlad Mugur rendezte
előadása. A színpad előterében két
aprócska medence, kimeredő kerti csappal,
hátul költői összevisszaságban, szétszórtan
különféle festőszerszámok, kellékek he-
vernek, az oldalfalnak támasztva ócska zongora,
tükrök, kacatok. Az előadás során majdnem
mindegyik kellék ,,elsül," többször a zongora
húrjaiba kapnak a háttérből érkezők, a tükröt a
színpadtérbe állított vascölöphöz támasztják,
nézegetik magukat benne a szereplők; Malvolio
sárga
nadrágjában illegeti magát, Sir Andrew üres
tekintettel
bámul önmagára, kíváncsian fürkészi
önnön gügye ábrázatát, az üvegben
visszatükröződik Viola/Cesario hófehér
nadrágja s a csarnok kopottas szürkesége. A
falhoz támasztott
képeket kifordítják, amikor Olivia megszem-

Rendezőasszisztens: Réthly Attila. Rendezte: Ván-
dorfi László
Szereplők: Holl István, Kiss T. István, Bálint Péter,
Ilyés Róbert, Sashalmi József, Trokán Péter, Bősze
György, Fazekas István, Rancsó Dezső, Keller János,
Kőrösi Csaba, Bakai László, Éltes Kond, Koscsisák
András, Vass János, Antal Olga, Papp Márta, Kolti
Helga, Keresztes János, Madár K. Zoltán.

léli udvari bolondja festészeti munkálkodását, s
már azt várjuk, hogy valaki felcsimpaszkodik a
színpadtérbe hajló vastraverzekre is - de nem, a
tárgyak, kellékek szeszélyes logika szerint
vesznek részt a játékban, s nem feltétlenül akkor
jutnak szerephez, amikor várjuk. Egyes tárgyak
funkciója rejtve marad; a színpad jobb oldalán
hatalmas gömb függ, felemelkedik és alásüllyed,
az előadás üresjárataiban lehet rejtvényt fejteni,
vajon mihez tartozik, mit szimbolizál vagy mit
közvetít...

Árulkodóak a kellékek. Nemcsak azt jelzik,
hogy a rendező vizuálisan gazdag és látványos
előadást kívánt létrehozni; elburjánzásuk arról is
tudósít, hogy Vlad Mugur - éppen a látvány ér-
dekében - könnyedén lemondott funkcionális
szerepeltetésükről. Az elsokasodó kellékek ter-
mészetesen valami helyett vannak jelen, elfedni
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