
SHAKESPEARE MINDENT KIBÍR
Van, aki azt állítja, hogy a magyar színházi

rendezők szívesebben rendeznek új magyar
darabokat Shakespeare-től, mint mai magyar
drámaíróktól. A jelek szerint nem csak a
magyarok. Es nem csak a színházi rendezők.
Mai (esetleg tegnapi) angol, amerikai és izraeli
darabokat láthattunk nemrég színházban és
filmen William Shakespeare tollából.

Itt van mindjárt a I l l . Richárd filmváltozata.
Meg a Romeo és Júliáé. Mindkettő zavarba
hozta a filmkritikusok jelentős hányadát. Még
az átlagosnál is nagyobb terjedelemben nyeg-
léskedtek privát ügyekről, írásaik felén túl
kezdték maguk elé húzkodni a filmet, szokásuk
szerint csipesszel, nehogy hozzá kelljen érniük.
Főleg a Romeo és Júliától undorodtak, joggal,
hiszen a gyűlölt Hollywood meg bírta csinálni,
amit annak idején a népszínházat és az elit
színházat egyesítő Shakespeare. A költői
ponyvatörténetből mozi lett, kaján kamaszok
szórakozása és tojásfejű értelmiségieknek
szóló intellektuális trouvaille, bunyós film és
stíljáték, melodráma és giccsparódia.
Luhrmann, nemhiába színházi rendező is,
Shakespeare lényegét érti, pontosan azzal a
nonchalance-szal meséli el e sztorit, ahogy az
eredeti is. A prológ és az epilóg bebújik a
tévékészülékbe, a Herceg (Prince) mint rend-
őrfőnök a bűnügyi krónika narrátora, a Vero-
nában (Verona Beach) esett véres családi le-
számolás a napi „news" része. A színház a mai
Amerika, mi más lehetne, a Shakespeare-da-
rabok mindig ott és akkor játszódnak, ahol és
amikor játsszák őket, a mindenkori idő a kö-
zönség jelen ideje, ez már csak így van, sem-
mit sem lehet tenni ellene. A felhőkarcolók, a
luxusautók, a lövöldözés a benzinkútnál, a két
„multi" halálos ellenségeskedése, a báli tűzi-
játék, az erkélyjelenet a kerti medencében, a
lakókocsiba száműzött Romeo, akit nem ér el
a futárposta - mindez a korabeli Shakespeare.
Igy hiteles, ahogy van, az indulatok és szenve-
délyek spontán megnyilatkozásával, a
gyerekek őszinte lázadásával, a játéknak indult
véres verekedéssel, a csitri és a kamasz
végzetes szerelmével. A „díszlet" csak
konvenció, a ját-szók és a nézők
megegyezése arról, hogy természetesnek
fogadják el a látvány és a szó
összekarcolódását, a klipsorozaton megszólaló
blank verse furcsaságát. Shakespeare ezt is
kibírja, sőt fölényesen győz, mindvégig ő ural-
kodik, ő szólal meg, ő „jön le" a vászonról.

Bonyolultabb eset a I l l . Richárd. Az már
„művészet". Nem is olyan jó. (A filmkritiku-
soknál, persze, győzött.) Láttam az eredeti,
Richard Eyre rendezte színházi verziót a lon-
doni Nemzeti Színházban, ugyancsak Ian
McKellennel. Turista-előadásnak készült. A brit
fővárosba látogató külföldieknek, akik a

„hiteles" angol Shakespeare-re kíváncsiak. A
társulat világturnéin azoknak, akik soha más-
kor nem mennek el külföldi színház vendégjá-
tékára, de a „híres angolokat" mindenáron látni
akarják. A turnéelőadásokat eleve utazás-ra
készítik. Az Eyre-féle Ill. Richárd egy három
oldalú palánk előtt, nagy bádoglámpák alatt
játszódott. Az üres színpadot a címszereplő
kommandósai népesítették be, elstilizált hitleri
jelvényekkel, piros-fekete zászlókkal és vad-
disznófejes emblémákkal. A Richard Locraine
rendezte filmváltozat ebből a stilizációból
bontja ki a világattrakciót: a harmincas évek
fiktív angol fasizmusának realista képeit, a
német birodalmi stílusban emelt állami épüle-
teket, a náci intézményrendszer és celebráció
külsőségeit. Mindez rendben is volna mint a
nézővel kötött konvenció része. Nincs semmi
baj az anakronizmusokkal, jópofa, ahogy Ri-
chárd az udvari fogadáson üdvözlőbeszédként
mondja el a „York napsütése..." monológ ele-
jét, majd a befejező részt, amelyet csak velünk,
nézőkkel oszt meg, a vizeldében abszolválja.
Ügyes Lady Anna feleségül kérése a hullaház-
ban, a polgárháború sebesültjeivel telt kórház-
folyosó végén, a letartóztatott Clarence elszál-
lítása yachton, és így tovább... Csak Richárd
nem születik meg, McKellen színészi zseniali-
tása ellenére sem, ugyanis a főszerepet el-
orozza tőle a kommandó. Shakespeare Ri-
chárdja intellektuális fölényének, a behízelgő
maffiózó karizmájának köszönhetően győz;
Locraine és McKellen Richárdja rohamosztag-
gal. Shakespeare Richárdja polifonikus figura,
gazember és charmeur, aki erőszakos férfias-
ságával igázza le a nőket, és ravasz kabinetpo-
litikával a nála kisebb kaliberű politikusokat. A
filmen eltűnik Richárd érzéki zsenialitása, és
marad a gépfegyverek, tankok, repülőgépek
támogatta pribék. Shakespeare ezt is kibírja,
föltűnően jobb a „szöveg", mint a hasonló
típusú tucat-politkrimikben, csakhogy gyönge
vigasz, ha az eredeti darab polifóniájához
mérjük.

A tel-avivi Cameri Színház Budapestre ho-
zott Tévedések vígjátéka is turista-előadás:
világgá hirdeti az arab-izraeli béke vágyát. A
programatikus produkciók inkább a programot
játsszák el, mint a darabot; ez a baja Nitzan
Omri rendezésének is. Nála a zsidóként, illetve
arabként nevelkedett ikrek kerülnek bajba és
békülnek meg a végén egy háború sújtotta
közel-keleti városban. A Tévedések víg-játéka
„valahol" erről szól, láttuk annak idején
programatikus konkretizálás nélkül Mohácsi
János kaposvári rendezésében, ahol valódi
életveszély fenyegette az útlevélvizsgálaton
fönnakad idegent. Mohácsi a fiktív őrületben is
kimutatta a valódi veszélyt, míg Nitzan Omri a
valódi veszélyt sem veszi komolyan. Amikor

a félig romos városban elsül egy pisztoly,
szerződtetett akrobaták amolyan vicces kom-
mandós gyakorlatot mutatnak be géppisztoly-
sorozatokkal, ahelyett, hogy legalább egy per-
cig realitássá válna a tragikus vég lehetősége.
(Ami minden Shakespeare-vígjáték lényege.)
Persze, a Cameri Színházban sok jó színész
van, és a Tévedések vígjátéka azért mégsem
az emberi mélységeiről híres. Shakespeare
áttör az államelnök védjegyével reklámozott
előadáson - a program dacára is színház.

Shakespeare-ben az a jó, hogy a legkisebb
része is Shakespeare. Totális gazdagságában
újrateremteni reménytelen, erre mostanában
eleve kevés kísérlet történik, a polifonikus
színház szitokszó némelyek ajkán. Egy az Is-
ten, hirdetik ma harapós ifjak; semmi a pszi-
chológia, minden a ritmus, a tempó, az effekt.
Shakespeare-rel ezt is meg lehet csinálni. A
Sok hűhó semmiért átdolgozója, Tasnádi Ist-
ván, és rendezője, Tasnádi Csaba nemcsak a
teljes mellékcselekményt és a főcselekmény
több szereplőjét húzta ki a Budapesti Kamara-
színházban játszott előadásból, hanem a XX.
szonett gyaníthatóan homoerotikus szenve-
délyével ruházta föl a barátja számára lányt
kérő, majd - az esküvőt megakadályozandó -
a vőlegény iránti föllángolását galád intrikával
levezető Herceget. Nem mondhatni, hogy a
csonkult Shakespeare nem maradt Shakes-
peare, s hogy a dramaturgiai átszabásban el-
veszett volna a reneszánsz féktelenség.

Az utóbbi idők legteljesebb magyar
Shakespeare-je a kaposvári Titus
Andronicus, a főiskolás Keszég László
vizsgarendezésében. Jan Kott szerint a
„gótikus" darabban annak idején Peter Brook
fedezte föl Shakespeare modern
érzékenységét a metafizikai kegyet-lenség
iránt. Nyers színház a kaposvári: sem-mi
aktualizálás, semmi anakronizmus (hacsak a
pisztolyokat, a jelenkori Shakespeare-
előadások közhelyét nem tekintjük annak).
Keszégnek, persze, „szerencséje" van; a darab
éppoly bárdolatlan, mint a kor, amelyben
előadják. Bezerédi Zoltán szarkasztikus, majd-
nem cinikus gúnnyal mondja el a vérgőzös
darab híres tirádáját az ártatlanul megölt
légyről, "akinek" apja-anyja van. Aztán forralja
tovább a maga elementáris bosszúját. Hulla-
nak az áldozatok, akár a legyek. Körülnézünk a
világban, és igazat adunk a negyven évvel
ezelőtti Kottnak: „Egy kegyetlen és igaz
Shakespeare."


