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Van olyan nézet, amely szerint egy művet
csak akkor szabad színpadra állítani, ha
az elkövetőknek, de leginkább a rendezőnek
valamilyen közlendője van vele. Más
felfogás szerint Shakespeare-t jól vagy rosszul,
de mindenképpen játszani kell. Ez utóbbi elvet
ki is terjeszthetjük: színházat általában csinálni
kell, akkor is, ha senkinek semmi nem jut éppen
az eszébe. Az üzemnek működnie kell. Fenn
kell tartania magát jobb időkre, ha majd va-
lakiknek valamikor talán megint lesznek gondo-
lataik, lesz véleményük, lesz hozzáfűznivalójuk
ahhoz, amit éppen játszanak.

Nem állíthatom persze teljes joggal, hogy
Vincze Jánosnak Veszprémben, Schwajda
Györgynek pedig Szolnokon semmi sem jutott
eszébe a Vízkeresztről. Vincze például lllyriát -
illetve csak Orsino udvarát - valahová Kínába
helyezte. Az okát csak találgathatjuk. Talán mert
mindenképpen föl akartak léptetni két kínait, s
ezért kapta Curio ezúttal akár el is hagyható sze-
repét Ye Jinsen, és találták ki mellé az énekes fi-
guráját Sun Ping számára, s ők ihlették Khell
Csörszöt arra, hogy sivár homokkősziklákat idé-
ző díszletén átívelő bambuszhíddal különböz-
tesse meg a herceg palotáját a grófnőétől. Lehet
persze, hogy éppen fordítva történt, a hídhoz
szerezték be a kínai szereplőket. Felléptetésük-
ből azonban mindenképpen az következne,
hogy vagy a grófnő vendég a városban, vagy az
uralkodó herceg idegen hódító, netán bitorolja a
trónt. Erre azonban nemcsak az eredeti műben,
de az előadásban sem utal semmi. Sőt az ötlet
olyannyira életképtelen, hogy eléggé hamar meg
is feledkeznek róla. A második részre már csak a
bambuszhíd marad belőle.

Pedig lllyria történetesen legalább termékeny
aktuális ötleteket adhatott volna, hiszen az jó-
részt éppen a nemrég befejeződött balkáni há-
ború színhelyén van, Felső-lllyriának éppen Dal-
mácia, Bosznia, Hercegovina területét nevezték
egykor. Nem biztos ugyan, hogy az előadás lé-
nyegesen jobb lenne, ha mondjuk, Orsino bos-
nyák, Olivia szerb volna, a viharban odavetődött
idegenek pedig valamiféle békefenntartó vagy
humanitárius misszió tagjai, de legalább szólna

Kézdy György (Bohóc) és Bakai László (Malvo-
lio) a veszprémi előadásban

valamiről, megpróbálna mondani valamit, meg-
kísérelné közelíteni hozzánk a történetet. Igaz,
ha az előadás jó volna, akkor valószínűleg min-
den időszerűsítés nélkül is megragadná a kép-
zeletünket.

Ez azonban két okból sem sikerül. A cselek-
ménynek ugyanis két síkja van. S ezek közül az
egyiket egyáltalán nem tudják megszólaltatni, a
másikból pedig csakis lapos, közhelyes hangok
jönnek ki. A nemi identitás problémáival átszőtt
szerelmi történet színpadon és nézőtéren egya-
ránt süket fülekre talál. Kolti Helga riadt zavarral
veszi tudomásul a kínos helyzetet, amelybe Viola
került. Holott ő lenne mindennek az oka. Benne
támad leküzdhetetlen s végül is ellenállhatatlan
szerelem a herceg iránt, s ő gyújt olthatatlan lán-
got a grófnőben. A kitartó női vonzalom és a haj-
lékony fiús báj találkozása elmarad, azon egy-
szerű oknál fogva, hogy a színésznő játékából
mindkettő hiányzik. Gazdag Tibor Orsinója és
Kováts Kriszta Oliviája persze nem feltétlen csak
azért színtelen, mert nincs forgatag, amelybe
be-leszédüljenek, amely magával ragadja őket.
Egyszerűen nincs közük a szerephez, számukra
idegen emberek szövegét mondják, reakcióit jelzik.

A Malvolio elleni nagy tréfa szükségképpen
jobban működik, noha igazi színei, teljes mélysé-
ge csakis a másik, az emelkedettebb, a filozofi-
kusabb, a sejtelmesebb történet hátterében
bontakozhatnának ki. De a korhelykedés, a sza-
badszájú elmésségek, a pöffeszkedő középsze-
rűség megbüntetése legalább szórakoztatja a
publikumot. Malvolio megalázott emberi méltó-
ságát hiába igyekszik ábrázolni Bakai László, tö-
rekvése nem hatol át a rivaldán. Kézdy György
Bohócának fanyar bölcsessége is meglehetősen
halványan dereng fel olykor, Benczédi Sándor,
Bősze György és Oravecz Edit is közhelyesen
komédiázik. De legalább hatásosan keverik
össze az életbeli ripacskodást a színpadival. Az
alantasság még működik valamelyest.

Alighanem ezt látta be Schwajda György,
amikor a Pa-dö-dö két derék hölgyére bízta az
ikerpárt. Ezzel bizonyára a teljes őrületig kívánta
fokozni azt a zavart, ami a darabban a nemek
felcserélhetőségéből fakad. Mert hát kit lep meg
ma, ha egy gyönyörű hölgy történetesen egy
eleven szellemű kisfiú helyett egy szép
kislányba szeret bele! Más kérdés viszont. hogy
mi élteti, mi hitelesíti a történetet, ha az
eltévesztett szenvedély teljesen oktalan, ép
ésszel felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan.
Olyan, mintha Titánia Oberon varázsszere nélkül
gyúlna lángra a szamárfejű Zuboly iránt.

Schwajda persze nyilván nem művészként,
hanem színigazgatóként hívta meg a Vízkereszt-
hez a két termetes punknőt. Nem szerepeket el-
játszó színészeket, hanem népszerű, de lega-
lább közismert párost léptet fel, akikre sokan kí-
váncsiak lehetnek, akik vonzzák a közönséget.
Hogy a dráma ettől meghal, az ilyenkor aligha
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szempont. Pláne, ha egyébként sincs sok re-
mény eleven előadására. A szolnoki direktor
számítása bevált. Kicsit hátborzongató, de azért
szórakozás, amit nyújt.

Lang Györgyi egyebet nem tehetvén,
eljátssza Micimackót. A kedves öreg medvét,
aki a maga jámbor, dundi együgyűségében
semmit sem fog fel abból, ami körülötte történik,
azt sem igazán érti, miért éppen Orsinóért és nem
egy kis csupor mézért kell rajongania. A többi
játszó leg-

nagyobb teljesítménye, hogy soha semmilyen
kapcsolatba nem kerülnek vele. Humor ugyanis
roppant ritkán fakad a róla mondottak és az általa
nyújtott látvány közötti különbségből. Egyetlen
megoldás, hogy nem veszik észre. Ha hozzá
szólnak, ha megfogják és lökdösik, akkor is úgy
tesznek, mintha valami egészen más lényt látná-
nak maguk előtt, mint mi. A legtökéletesebben,
legkövetkezetesebben ezt Oliviaként Szinetár
Dóra kénytelen csinálni, elvégre Róbert Gidát

Császár Gyöngyi (Mária), Czibulás Péter (Ke-
szeg András) és Kátay Endre (Böffen Tóbiás) a
szolnoki előadásban (Ilovszky Béla felvételei)

mégsem játszhatja, ha már egyszer a rendező
nem Milne-t, hanem Shakespeare-t adatja elő.
Kedves, szép kislányt alakít, aki némi ártatlan
csodálkozással mondja, teszi mindazt a képte-
lenséget, ami ráméretett.

A darab emelkedettebb rétege természete-sen
itt sem működik. Groteszkre, szélsőségesen
esztelenre, netán perverzre áthangolni, ami Lang
Györgyi felléptetésének egyetlen indoka lehetne,
nem sikerül. Végül is csak értelmetlen marad
mindaz, ami a herceg, a grófnő és Viola között
történik. A másik, az alantasabb sík viszont
ezúttal szinte jó. Kátay Endre és Czibulás Péter
karakteresen komédiázik, Császár Gyöngyi
eredeti humorral ábrázolja Máriát, a komornát,
akit nem annyira közönségesnek, inkább
elevenen szellemesnek mutat. Ujlaky László
szomorú Bohóca nem bohóckodik, Malvolióként
pedig Mészáros István talán akkor is maga lenne a
megsértett emberiség, pontosabban kamaszság,
ha senki sem bántaná. Az azonban, hogy az
előadás végén fel kell akasztania magát, s köté-
len himbálózó bábuként vetítik a hátsó vászonra,
legfeljebb sejteti a rendező komolyabb szándé-
kait, amelyek a legkevésbé sem következnek az
előzményekből.

Szendrényi Éva stilizált reneszánsz kertbe
helyezi a történetet, a két helyszínt néhány rep-
kénypanel odébb helyezésével, egy kút elfordí-
tásával igen praktikusan jelzi. A főiskolás Fede-
rits Zsófia néhány szép és néhány abszurd ruhá-
val lep meg, pontosan tükrözve az előadás vilá-
gát.
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