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SZALTÓ ÉS FEGYVERROPOGÁS
AZ IZRAELI CAMERI SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA

ét estén láthatta a budapesti közönség a
tel-avivi Cameri Színház előadásában
Shakespeare Tévedések vígjátéka című
komédiáját. Az ilyesfajta vendégszereplé-
sek tétje - a siker - mögött voltaképpen az

a kérdés rejlik: vajon sikerül-e a sajátos
értelmezésben, egyedi „köntösben" bemutatott
klasszikust befogadhatóvá, mi több: elfogadha-
tóvá tenni a szereplőkétől teljesen eltérő környe-
zetben élő publikum számára.

Ha a játék terét égbe meredő, vakolat- és
üveghiányos, tető nélküli házfalak határolják -
legkézenfekvőbb asszociációnk, hogy Ephesust
bontásra vagy pusztulásra ítélt külvárosi környe-
zetben képzeli el a rendező. Ha a színpad két
oldalán spirális dróthálók állják útját a járásnak, a
kellős közepén pedig egy bombát (?) kény-
telenek kerülgetni a szereplők- háborús környe-
zetre kell gondolnunk, legjobb esetben is pilla-
natnyi és átmeneti fegyverszünetre, tünékeny bé-
kére.

Rut Dár díszlet- és jelmeztervező tere a fent
leírt módon komor - ruhái viszont lenge-szellős
nyáriak, színesek és keletiesek, valamint maiak;
ez utóbbi vonás nem a legfrissebb divat imi-
tációjából, hanem a semleges fazonokból, korta-
lanságot sugalló összeállításokból derül ki.

Ephesus tehát egy alaposan szétlőtt közel-
keleti város, mondjuk (ezt mondják mások is):
Bejrút. Ha így van, akkor a Syracusából érkező
Antipholus és Dromio valójában Izraelből jön; és
a darab elején onnan vetődik ide Aegeon is.
Ellenséges környezetből tehát.

„Vesszük az adást", értjük, mire gondol, mit
üzen ezzel a koncepcióval Omri Nitzan rendező -
a híradásokban a száraz „közel-keleti konfliktus"
néven vezetik be az ebből a térségből közvetített
politikai, nemzeti, emberi drámákat. Ami nekünk
név, nekik-a Cameri Színháznak-eleven dráma,
színházi és nem színházi értelemben egyaránt.

Hanem bármily együtt érző a külföldi néző, a
hidegrázás kerülgeti, amikor a legelején -
Ephesus hercegének fenyegetőzéseit hallva-lát-
ni véli, amint a hasonlóság és nem-azonosság, a
tévesztés és tévedés isteni komédiája porrá om-
lik a baljós eszme csapásai alatt. Es balsejtelmét
legfeljebb felfüggeszti - elűzni nem tudja, leg-
alábbis egy ideig.

Aegeon - a szerepet az izraeli színházművé-
szet nagy öregje, az ötvenesztendős Cameri
Színház egyik alapító művésze, a tekintélyes kül-
sejű, finom arcvonású, „szép öregember" Josszi
Yadin játssza - monológjának meseszerű hang-
vétele a környezet komorsága ellen feszül, nem
feledteti, csak „megszelídíti" azt. Mire pedig nagy
lendülettel beviharzik az idegen Antipholus és az
idegen Dromio, a romok élettel telnek meg, bol-
tok kínálják jellegzetesen keleti áruikat, a tátongó
ablaknyílásokra függönyök kerülnek, és a Téve-
dések vígjátékát látjuk.

Egy víg játékot. Nem mintha a rendező elfe-
lejtkezett volna arról, hogy aktuálpolitikai mon-
dandója van az alkalmasnak látszó Shakespeare-
szöveggel - éppen nem. A vígjáték derűje, len-
dülete, temperamentuma, bája a megfelelő pon-
tokon keresztezi a politikai mondandót, anélkül,
hogy - színházi erőszaktétel révén - áldozatául
esne annak.

(Aki régen jár színházba, alighanem emlékszik
egy fenyegető és komor Tévedések vígjátékára,
amelynek - áttételesebb, kifinomultabb. vájt-
fülűbbeknek és sasszeműeknek tálalt formában -
szintén erőteljes politikai színezete volt.

Mohácsi János, az akkor valóban fiatal rendező
vagy tíz évvel ezelőtt sötét és komor helynek
ábrázolta Ephesust, ahol igencsak nyomasztó és
fenyegető ez a bizonyos személy-személyiség
cserebere. Mohácsi az előadás egészét ennek az
alapgondolatnak megfelelően hangszerelte. Per-
sze, Omri Nitzan mondandója, „üzenete" bizo-
nyos értelemben Mohácsiénak éppen az ellen-
kezője.)

Jelenet az izraeli Tévedések vígjátékából
(Koncz Zsuzsa felvétele)
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Ez a Bejrút-asszociáció két hangsúlyos és egy
látványos ponton tér vissza az előadásban: egy-
szer, amikor egy dulakodás során véletlenül elsül
egy pisztoly, és abban a másodpercben hatalmas
lövöldözés támad szerte a városban, jelezvén:
egyetlen lövés egy ilyen puskaporos helyen
azonnal „átrendezi" a terepet. Kommandósok-
katonák akrobatikáznak a színpadon - Nitzan
finom iróniával fűszerezi az amúgy igencsak ko-
mor ötletet, és engedi mosolyogni a nézőket a
kissé karikírozott test-test-elleni küzdelmen, a
látványos mutatványokon, mielőtt visszatereli
komédiai medrébe a játékot.

Másodszor akkor kell Bejrútra, illetve a közel-
keleti konfliktusra gondolnunk, amikor az összes
vihar csitultával a IV. Henrikből kölcsönzött
békemonológ hangzik fel. Finomabb, körmön-
fontabb utalásokhoz szokott fülünk számára ta-
lán túlzottan is egyértelműen sóvárognak a béke
után „Ephesus" lakói, nem így a Cameri Színház
művészei, akiknek hétköznapjait testközelből és
egyfolytában háború fenyegeti.

A nem hangsúlyos, de látványos emlékeztető
pedig a szögesdrót kaloda, mellyel a meghábo-
rodottnak vélt Ephesusi Antipholust zárják körül.
Mozdulni sem tud - pedig hol van ez a színpadi
drótháló tekervényességben, szögességben és
bénítóerőben ahhoz az igazihoz képest, amelyről
a rendezőnek alighanem eszébe jutott...

Az előadás tradicionális elemei közül a látvány
mellett a színészi játék a legerősebb. A héberül
nem tudó közönség számára elvész ugyan a
dialektusba rejtett megkülönböztetés (lásd erről
a rendezővel készült interjút), de a játék tempója,
délies temperamentuma, a színészek igen magas

Az izraeli Cameri Színház két esten at
szerepelt
a Vígszínházban, Shakespeare Tévedések
vígjátéka című komédiájával. A két
előadás között kerestem meg a társulat
művészeti vezetőjét - egyben a Shakespeare-
előadás rendezőjét, Omri Nitzant, és
beszélgetésünkhöz csatlakozott a színház igaz-
gatója, a gazdasági szakember Noam Semel is.

- Elégedett volt-e a vendégjátékkal?
Omri Nitzan: -Érzelmi leg igen, szakmailag

természetesen nem, hiszen az elégedettség eb-

színtű játéka elegendő kárpótlás az elkerülhetet-
len veszteségért. Elsősorban a két Dromio
szemkápráztató alakítása köti le a néző figyelmét.
A két Dromiót - egyébként aligha egyedül a
Vígszínház nézőterén - egynek (legalábbis egy
színésznek) hittem mindaddig, míg egyszerre
meg nem mutatták magukat a színpadon. Hagyo-
mányosan is ők azok, akik tempót adnak ennek
a komédiának, ebben az előadásban azonban a
tempó mellett a hangsúlyokat is ők teremtették
meg. Az ő tévesztéseik tudtak egyszerre komiku-
sak és szomorúak (ha nem is tragikusak) lenni;
az ő rohangálásaik következtében keletkezett a
legtöbb színészi ziccer, amelyet a többiek ki is
használtak. Jákob Kohen - Ephesusi Dromio - és
Rámi Baruch - Syracusai Dromio - a leghá-
lásabb szerepekben a legjobbak is voltak.

A két Antipholus kevésbé hálás; az Ephesusit
játszó Ohad Shachar plebejusabb figurát, a
Syracusait alakító Nátán Datner méltóságtelje-
sebb alakot formált szerepéből. Előbbi komikus
értetlent, utóbbi melankolikus értetlent játszott -
majdnem érthetetlen, hogy a temperamentumos,
harsány, lendületes Adriana - az Ephesusi
Antipholus felesége - hogy' nem jött rá a sze-
mélycserére... Rá is jött volna? Nem értette, de
nem bánta?... Limór Goldstein „tűzrőlpattant",
déli asszonyának természetességét, csakúgy,
mint a figura színészi kidolgozottságát emléke-
zetesnek gondolom.

A számos izraeli új darabot is repertoárján
tartó Cameri Színház valószínűleg jól választott,
amikor Shakespeare vígjátékával indult turnéra.
Alighanem a legalkalmasabb alapanyagon mu-
tatták be, mire képesek.

ben az értelemben a dekadencia kezdete. Az el-
múlt tizenöt hónapban majdnem kétszázötven-
szer ment ez az előadás, noha otthon repertoár-
színházként működünk. Sajnos, a külföldi ven-
dégjátékok alkalmával elvész az előadásnak egy
fontos értéke: a nyelvi izgalom, érdekesség. A
héber fordítás hűséges ugyan Shakespeare szö-
vegéhez, de egyszersmind nagyon ihletett, tehet-
séges munka. A szereplők nagy része - az
„ephesusiak" - azonban orientális arab dialek-
tusban beszélnek héberül, és ennek van egy bib-

likus, archaikus karaktere. Csak Syracusai Anti-
pholus és Syracusai Dromio, valamint Aegeon és
Emilia beszél modern, „utcai" héber nyelvet. Ez
persze nem nagyon direkt és erőszakos be-
avatkozás.
 Repertoárjukon rengeteg izraeli darab sze-

repel. Ez általános gyakorlat egy repertoárszín-
ház esetében?

O. N.: - Ez a mi gyakorlatunk - kockázatos,
tudom. Tizenhét előadás van a repertoárunkon
jelenleg, ennek hetven százaléka hazai dráma.
 Van ennyi jó új izraeli darab?
0. N.: - Ha egy színház elkötelezi magát az új

izraeli dráma mellett, természetesen nem tudja,
hogy mi marad majd fenn a következő nemzedék
számára. De úgy érezzük, hogy egy folyamat
része vagyunk: energiát és pénzt kell fektetnünk
abba, hogy ezek színre kerüljenek. Ez egyfajta
hozzáállás, melynek egy idő után önmozgása
van; lehet, hogy a bemutatott darabok közül
három középszerű, kettő borzalmas, de akad
egy, amely megéri az egészet, mert az a re-
mekmű, amelyről álmodtunk.
 Gondolom, az izraeli darabok többnyire a

jelen problémáiról szólnak. S ön erre a vendég-
játékra mégis egy klasszikus darabba fogalmazta
bele aktuális problémáikat.

O. N.: - Először is: rengeteget utazunk izraeli
darabokkal is. Hogy ide miért ezzel jöttünk, azt
talán Zsámbéki Gábortól és Marton Lászlótól
kellene megkérdezni, hiszen ők látták az elő-
adást, és ezt hívták meg. De magam is úgy
gondolom, hogy egy közismert, klasszikus
darabban talán könnyebb meglátni, hogy mi ho-
gyan értelmezzük, illetve mit akarunk elmondani
általa.

-Lehetséges, hogy ez egy kifejezetten turnéra
készített előadás? Hiszen tényleg erre látszik a
legalkalmasabbnak...

0. N.: - Én elvekben és tapasztalatokban hi-
szek. Ezek egyike, hogy a legjobb mindig az, ami
az ember közvetlen környezetében, társadal-
mában bír tartalommal.
 Hogyan fogadta a Tévedések vígjátékát a

hazai közönség?
0. N.:- Énnek az előadásnak van egy népszín-

házi karaktere- ez nem ami tipikus utunk egyéb-
ként -, tehát nagyon populáris, és ugyanakkor
egyöntetűen és egyértelműen dicsérte a szakma
és a szaksajtó is.
 Ez ritka?
O. N.: - Nagyon. Kemény kritikánk van. A

színház pedig a legnépszerűbb művészeti ág Iz-
raelben: többen nézik, mintafutballt. Háromszor
annyian.

- Hány repertoárszínház van az országban? 0.
N.: - Ot nagyobb, két kisebb - a négy és fél
milliós lakosságnak. Kettő közülük Tel-Avivban

van.
 Kié a színház, és hogyan támogatja a tulaj-

donos?
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