
égyszáz évvel ezelôtt, 1605. no-
vember 5-én katolikus összees-

küvôk kis csoportja, Guy Fawkesszal az
élén, támadást szervezett a király és a par-
lament ellen. A támadás meghiúsult, de az
évfordulóról minden évben megemlékez-
nek az Egyesült Királyságban. A stratford-
upon-avoni Royal Shakespeare Company
(RSC) a négyszázadik évforduló alkalmá-
ból négy ritkán játszott Jakab kori darabot
visz színre. Közös témájuk a politika és a
hatalom természete, államérdek és bizton-
ság, rend és káosz. A darabok talán a kora
újkor óta nem keltettek olyan rezonanciát,
mint ma. Szeptember 11-e és a 2005. jú-
lius 7-i londoni bombamerényletek újabb
szomorú aktualitást adnak az úgynevezett
„lôpor-évadnak”. Az egyéni szabadságjo-
gok védelme, a végrehajtói hatalom erôsö-
dése, az idegengyûlölet és a vallási fanatiz-
mus jelenségei testközelbe kerültek az éle-
tünkben, a színházban és a napisajtóban
egyaránt. A Jakab kori darabok a rendet és
a biztonságot (akár a szabadságjogok bi-
zonyos fokú korlátozásának árán is) felér-
tékelô új világunkban rég nem látott fris-
sességgel hatnak.

Az RSC már nem elôször irányítja ref-
lektorát a Shakespeare árnyékába került
Jakab kori szerzôkre. A mostani évadban
egy csokorban egy újabb „új Shakespeare”-
darab, a Sir Thomas More, Thomas Midd-
leton és William Rowley tragikomédiája,
A New Way to Please You, or the Old Law (Új
mód, hogy a kedvedben járjak, avagy A régi
törvény), Philip Massinger Believe What
You Will (Higgy, amit akarsz) címû tragé-
diája, Ben Jonson Sejanus: His Fall (Sejanus
bukása) címû politikai thrillerje és egy, a
„lôpor-évadra” reflektáló, az RSC-nek írt

kortárs darab, Frank McGuiness Speaking
Like Magpiese (Szarkabeszéd) kerül színre.

Ritkán játszott Erzsébet, illetve Jakab
kori darabok esetében felmerül a kérdés:
méltatlanul, avagy méltán elfeledett mû-
vek-e; színháztörténeti érdekességek-e
csupán, vagy élvezhetô alkotások?

elsô variáció: 
idegenek, lázadó polgárok,

humanisták

Sir Thomas More. Szerzôi: Anthony
Munday, Henry Chettle, Thomas Dekker,

Thomas Heywood és száznegyvenhét sor
erejéig William Shakespeare. (Ez a száz-
negyvenhét sor az egyetlen hiteles kéz-
írása, aláírásait leszámítva. Ezért vették be
a darabot az Oxford Shakespeare-összki-
adásba a III. Edwarddal együtt.) Az óriási
– ötvenegy néven nevezett – szereplôgár-
da a darab epizodikusságának köszön-
hetô. Egy-egy jelenet a középkori morali-
tásokból ismert dramaturgiát követve
Thomas More (Morus Tamás) életének és
politikai karrierjének egy-egy kiemelt
mozzanatát dramatizálja a hôs felemelke-
désétôl bukásáig. 
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Lôpor-évad 
a Royal Shakespeare 

Companyban

Jon Foster, Peter Bramhill és 
Michelle Butterly a Sir Thomas More

címû drámában
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Az elsô epizódban megismerjük More
kettôs (tragikus és komikus) arcát, amint
a hatalom embereként egy zsebtolvaj
ügyében megleckézteti a bírót. More egy-
szerre a tudás, az erkölcs és a hatalom
megtestesítôje, másfelôl egy trükkmester.
(Ebben leginkább Christopher Marlowe
Doktor Faustusára hasonlít.) Nigel Cooke
él a lehetôséggel, a szerep összes arcát
megmutatja a komédiázástól a retorikán
át a tragikus sorsbeteljesítésig. Vásári
tréfa és drámai feszültség jelenetrôl jele-
netre váltakozik, egy percig nem hagyja a
nézô figyelmét lankadni. 

A következô epizód More felemelkedé-
sének fô állomása. A jelenet a londoni vá-
rosháza tanácstermében kezdôdik, feszült
a hangulat, a városban idegenellenes fel-
kelés tört ki. A színpad lôporral felszórva,
a levegôben füst terjeng. Érkezik a hír: a
londoni polgárok megtámadták a betele-
pült lombardokat. A színpad dinamikus
térré válik, a felkelôk fenyegetô köröket
formálnak. More a rétor és a pap szerepét
felöltve meggyôzi a lázadás vezetôit, hogy
szüntessék be a felkelést, vessék magukat
alá a hatalomnak. Célja azonban nem
csak a rend helyreállítása. Megindító be-
szédet tart az idegengyûlölet ellen. Arra
kéri a polgárokat, képzeljék magukat a
„szerencsétlen idegenek” helyzetébe. Ezek
a Shakespeare kézírását tartalmazó sorok. 

A darabban a felkelés után More lovagi
címet kap, és a titkos tanács, a Privy Coun-
cil tagja lesz. Alig látjuk azonban hivatalos
szerepében. A következô epizódokban
Erasmus vendégeskedik nála, színtársulat
szórakoztatja ôt és vendégeit. Erasmusra
várva More betanítja egyik szolgáját saját
mozdulataira, hanghordozására. A ven-
dég latin beszéde és a szolga halandzsa vá-
lasza újabb komikumforrás, ahogy az asz-
tal alól elôbukkanó igazi Sir Thomas More
játéka is. A színen nem két méltóságteljes
humanistát látunk, hanem komédiásokat. 

A színjátszók jelenete a rendezô, Robert
Delamere egyik telitalálata. A More a Mar-
riage of Wit and Wisdom (Szellemesség és böl-
csesség házassága) címû moralitást választ-
ja ki repertoárjukból. A „színház a szín-
házban” jelenet a Kabaré stílusát és egy-
ben a weimari köztársaság világát idézi.
A játék egy kellék és az azt keresô színész
hiányában nehezen indul el, közben kü-
lönbözô helyzetgyakorlatok sorakoznak,
poénokkal akcentusra, transzvesztitiz-
musra, gázsikérdésre. Újabb komikum
forrása, hogy More ugrik be a hiányzó szí-
nész helyett. Az elôadás végül félbemarad.

A tragédia azonban folytatódik. A láza-
dókat More korábbi ígérete ellenére végül
kivégzésre viszik. A felkelôk vezére, John
Lincoln az elsô. A színházban félhomály
és gomolygó füst. Mi is a kivégzés nézôi,
résztvevôi vagyunk. Vajon mi leszünk a kö-

vetkezôk, akiket a hatalom elárul? Az akasztás naturalisztikus és iszonyatos. Az akasz-
tott utolsó életfunkciója, az ürítés nagyot loccsan a színpad deszkáin. A következô fel-
kelôtôl felesége még utolsó csókot kér. Ez a késleltetô mozzanat. Amint More megtudja,
hogy ígérete ellenére a foglyokat kivégzik, megmentésükre siet.

Saját bebörtönzése és halála elôtt intim családi jelenetet látunk. Búcsúszavaiban ki-
fejti, hogy a világ és ô nem értik meg egymást. Nem lenne az, aki, ha a szöveg egy részét
nem fejen állva mondaná. Szellemes az utolsó pillanatig.

második variáció: 
hatalom, hiúság, látszat

A színházat a hatalom természete foglalkoztatta. A cenzúrát pedig a felkelés említése.
Betiltotta a darabot, és a szerzôknek újra kellett írniuk. 

Hasonló sorsa jutott Philip Massinger Believe What You Will címû darabjának elsô vál-
tozata (1630) is, amely még egyértelmûen II. Fülöp spanyol királyról és a portugál ural-
kodóról szólt. A második változatban (1631) a szerzô már a római idôkbe helyezte a cse-
lekményt, de a korabeli közönség könnyedén kódolta az üzenetet. 

A színpad közepén egy rongyokba bújt ember áll, elôtte fénycsóvában korona, feje
fölött háló fogja föl a véres emberi testeket. A világ szerint Antiochus karthágói király
huszonkét éve meghalt abban a véres csatában, amely egész seregét, tizenkétezer kato-
náját felmorzsolta. A rongyokba bújt koldus ma már tudja, hogy büszkesége és hatalmi
mámora okozta serege és saját vesztét. Visszatérését a római követ, Titus Flaminius nem
hiszi el, és csalónak állítja be Antiochust. A karthágói kereskedôk viszont örömmel fo-
gadják, mivel hamar azonosítják benne királyukat, és személyében látják a római iga
alóli felszabadulás és a régi dicsôség lehetôségét. Flaminius nem engedheti, hogy Róma
hatalmát bárki veszélyeztesse, ezért mindvégig kitart amellett, hogy Antiochus csak
játssza a valaha élt király szerepét. Az igazság csak a végén derül ki, amikor Marcellus
proconsul és felesége, Cornelia próbára teszi Antiochust, hogy valóban régi barátjuk-e
az idegen. Bár Antiochus kiállja a próbát, és Flaminius gaztetteire fény derül, régi király-
ságát nem nyeri vissza. Túlzott ambíciói miatt elvesztette hatalmát, de vándorlásai és
szenvedései során önismeretre tett szert, és erkölcsi integritását is megôrizte. 

A darabot keletkezése óta professzionális színház nem adta elô. Nem csodálom. Té-
mája nemigen hoz újat, cselekménye egy szálon fut, Antiochus felbukkanásától az iden-
titását igazoló próbáig. A fôhôs jelleme egysíkú, nem változik. 
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Jonjo O’Neill, William Houston és Tim Treloar a Believe What You Will címû
színmûben 
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Az elôadás Josie Rourke rendezésében ugyanakkor jó, a színészi játék igényes. Antio-
chust Peter de Jersey nagy elhitetôerôvel alakítja. Fizikumát is igénybe veszi a szerep, so-
kat és intenzíven van jelen a színpadon. Flaminius szerepében méltó partnere William
Houston, aki remek tettetô. III. Richárdhoz, Jagóhoz hasonlóan megvallja gonosz ter-
veit a nézôknek, fiatal, törtetô és arrogáns. Elkötelezett az ügy mellett: Karthágó nem
kaphatja vissza régi királyát. A plebejus-komikus szereplôk közül kiemelkedik vallási ve-
zetôjük, Berecinthius (Barry Stanton), aki hatalmas testével, ôsz szakállával a komikum
fô forrása. Még akasztása elôtt is bohóckodik a másik halálraítélt nagy rémületére. Mar-
cellus (Nigel Cooke) és felesége, Cornelia (Teresa Banham) egy meglepô nyíltsággal
megírt jelenetben fedik fel Cornelia és Antiochus egykori szerelmét, és a három szereplô
között dinamikus érzelmi kapcsolat alakul ki. A sok vér, kínzás, ármány és szenvedés
után a szerelem emléke pár percig intim és emberi hangot szólaltat meg.

harmadik variáció: 
a pénz, a fiatalság és a szépség hatalma

New Way to Please You (or the Old Law). Thomas Middleton és William Rowley darab-
jában beindul a közös fantáziálás. Hogy a fiataloké pénz és pozíció. Hogy mindenki le-
cseréli öregecske feleségét/férjét fiatalabbra. Hogy mindig szépek és fiatalok maradunk.
Hogy sose halunk meg. 

Evander, Epeirosz hercege új törvényt hoz, mely szerint minden nyolcvan év fölötti
férfinak és minden hatvan év fölötti nônek meg kell halnia, mert már haszontalanok a
társadalom számára. A férfi e kor fölött már nincs eszénél, a nô meg már nem reproduk-
tív. Simonides (Jonjo O`Neill) és társai nagy örömmel fogadják a hírt. Korábban anya-
gi függetlenséghez juthatnak, és megszabadulnak a szülôi uralomtól. Egyedül Cleanthes
(Matt Ryan) és felesége, Hippolita (Evelyn Duan) szegül ellen a kegyetlen törvénynek.
Cleanthes apjának, Leonidesnek áltemetést rendeznek, majd az erdôben rejtik el. Simo-
nides apja megölése után divatos ruhákba öltözik, elbocsátja apja régi személyzetét, és
egy férjes asszonynak, Eugeniának (Miranda Colchester) kezd udvarolni. A fiatal és csi-
nos asszony férje, Lysander (James Hayes) ugyancsak nyolcvanhoz közelít, Eugenia pe-
dig már alig várja, hogy víg özvegy lehessen. Közben a szolgák is követik az új módit.
Gnotho, a bohóc (Fred Ridgeway) vezetésével születési anyakönyveket hamisíttatnak a
plébánia hivatalnokával, hogy megszabaduljanak feleségüktôl, míg leendô fiatal hitve-
seik erotikus táncot lejtenek (a fátylak alatt persze a régi asszonyok rejtôznek). Hippoli-

tát megtéveszti Eugenia álságos gyásza
férje közelgô nyolcvanadik születésnapja
(s így halála) miatt, és elmondja, hogy ô is
elrejtheti az erdôben férjét, ahogyan ôk
tették Cleanthes apjával. Eugenia bosszú-
ból beárulja ôket. Leonidest megölik, Cle-
anthesnek pedig bíróság elôtt kell felelnie
a törvény megszegéséért. Ekkor követke-
zik a fordulat. Simonides legnagyobb
megrökönyödésére megjelenik apja,
Creon a többi halottnak hittel együtt. Ki-
derül, hogy a herceg (mint a Szeget szeggel-
ben) próba elé állította a fiatalokat, akik –
Cleanthest és Hippolitát kivéve – méltat-
lannak bizonyultak. A rend helyreáll, min-
denki marad a régi párjával.

A tragikomédia jól végzôdik, nem hal
meg senki (bár a fenyegetettség és az el-
hitetett halál ott lebeg a darab fölött). A né-
zô mégsem távozik kellemes érzéssel. A pró-
bára tett fiatalok elbuktak, mindenki
másra vágyik, mint amije van. Az idôsek
irigylik a fiatalokat, és egyértelmûvé válik,
hogy vagyon és hatalom nélkül semmit
sem érnek.

A produkció igazi show-mûsor. DJ-k
szolgáltatják a zenét, hozzá illô színes fé-
nyekkel, sok táncos jelenettel, punkos be-
ütéssel, a jelmezektôl a polgárpukkasztó
témáig. A legnagyobb szám Eugenia férjé-
nek, Leonidesnek az átváltozása. Elôször
hatalmas szürkésfehér bundában jelenik
meg, ôsz fejjel, szakállal. Magányos, öreg
farkas. Felesége udvarlói párbajra hívják,
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és komikusan próbálja megfiatalítani magát, messzirôl feketéllik
a festett haj, rikító színekben pompázik a bohócos kockás puló-
ver és nadrág. A közönség legnagyobb tapsát ô nyeri el a tánc-
párbajban. A vívásban is egyértelmûen ô gyôz. Az ivászat három
körbôl áll, és a lerészegedés fokozatait mulattató rendezôi és szí-
nészi ötletek illusztrálják. Az elsô pohár után Leonides egyházi
énekre, Simonides indiai szitár hangjára tér magához. A második
után az egész világ (vagyis a színészek) ugrál Leonides szeme
elôtt, míg Simonidesnek horrorisztikus látomása támad (szí-
nésztársai fojtogatják). Harmadszorra egy hosszú pipából kell in-
niuk. Simonides feladja. Gyôz a megfiatalodott Leonides. Csak
az öregségtôl való félelmet nem gyôzi le senki. A rendezô, Sean
Holmes inkább a komédia és a látványosság felé tolta el a tragiko-
média kényes egyensúlyát. A darabban benne van egy sokkal
ijesztôbb elôadás  lehetôsége is.

Mindhárom darab a stratford-upon-avoni Swan Színházban,
az Erzsébet kori színházak stilizált változatában kerül színre.

A három oldalról körülülhetô színpad és a színpadot körbefogó
galériák elônye, hogy a színészi jelenlét közvetlenebbül és köze-
lebbrôl érzékelhetô, jobban mûködnek a kiszólások és kikacsin-
tások. A nézô sokkal inkább aktív részese (bírája, tettestársa, szem-
tanúja) az elôadásnak, mint a proszcéniumszínházban. A rendezôk
kihasználják a közlekedôfolyosókat, a galéria egyes részeit, a zár-
tabb, bensôségesebb tér intenzívebb élményt biztosít a nézônek. 

A közeljövôben az RSC hasonló elrendezést szeretne kialakí-
tani az 1932-ban épült fô színházi épületben (Royal Shakespeare
Theatre) is. Megmaradna a homlokzat Art deco jellege, ugyanak-
kor a színpad és a nézôtér sokkal inkább az Erzsébet korabelire
emlékeztet majd a mostani legyezô alakú színpad és a moziszerû
nézôtér helyett. A munkálatok 2007-ben kezdôdnek. Amíg a
fôépület bezárja kapuit, egy ideiglenes, úgynevezett Courtyard
Theatre (Udvarszínház) várja a nézôket. Michael Boyd mûvészeti
vezetô szerint ez az ideiglenes színháztér már az új mintájára ala-
kul. Kísérleti terepként, prototípusként szolgál majd, tesztelve az
új lehetôségeket.
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reneszánsz festészet mesterérôl, Raffaellóról elnevezett tár-
sulatot, a Societas Raffaello Sanziót 1981-ben alapította

Romeo Castellucci nôvérével, Claudiával és feleségével, Chiara
Guidivel. Indíttatásukat nem feledve – Bolognában végeztek a
képzômûvészeti fôiskolán –, érdeklôdésük korán a befogadó kö-
zönséggel való közvetlenebb kapcsolat, a színház felé fordult.
Észak-Olaszországban, Cesenában telepedtek le, s mára a Socie-
tast Európa egyik leginnovatívabb társulataként tartják számon.
(Ezen az ôszön Romeo Castellucci a Velencei Biennále modern tö-
rekvéseket összegzô színházi fesztiváljának mûvészeti vezetôje.)
A Castelluccik elôadásról elôadásra egy intenzív színházi nyelv ki-
munkálásán fáradoznak, amely számos mûvészeti ágat, sôt, egy-
fajta összmûvészetként nem csekély filozófiai indíttatást is magá-
ban foglal. Claudia Castellucci színházelmélete teoretikus hátteret
teremtve alkotó részese az elôadások keletkezéstörténetének. A ki-
lencvenes években számos nagy, fôként drámai szöveget mutattak
be, így született 1992-ben a Hamlet, 1995-ben az Oreszteia, 1998-
ban a Julius Caesar, majd 1999-ben Céline regényébôl az akkori
avignoni közönséget igencsak megosztó Utazás az éjszaka mélyére.
Az általában a színházi produkció alapjául szolgáló közvetlen
irodalmi kiindulást az évek során Castellucciék fokozatosan el-
hagyták, ám ennek a „mankónak” az elvetése éppenséggel ébe-
rebb figyelemre, a látott-hallott világ intenzív megismerésére hívja
a nézôt.

A rendezôi színház egyfajta szélsô értéke az, hogy a színpadi
(hangzó) szöveg megszûnik létezni, és az elôadás magára a szín-
padi helyszínre születik: csak ott szólalhat meg. Innen ered az is,

C s e t e  B o r b á l a
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