
a szerepkörök egymásra rímeltetése. Például Kálid Artúr
elôbb mint Tempusz, illetve mint Priamosz, most pedig
mint Izsák nyilvánvalóan a bölcs-hatalmas, a világról a leg-
több tapasztalattal bíró öreg; Parti Nóra elôbb leány a sír-
emlékrôl, majd Helené – partnere mindkétszer Tompa
Ádám –, Balázs részében mindketten Lábán feleségét ala-
kítják, és lehetne még sorolni az elôadáson következetesen
végigvitt szerepértelmezéseket. A szándék nyilvánvaló: nem
két, gyökeresen eltérô koncepció szerint épül a két rész, ha-
nem az alapvetôen azonos (színházi) világlátáson belüli ár-
nyalatok, megközelítések egyetlen, egységes elôadássá tör-
ténô összecsiszolásán. Balázs korábbi munkáiban is erôsen
vonzódott a színpadi képek zeneivé tételéhez, s erre ideális
alapanyag Wyspiañski drámája, amelyet a rendezô – amint
az ismertetôben írja – nem is annyira színmûnek, mint in-
kább zene nélküli operának tart. Ez a hangsúlyos zeneiség
a negyedik felvonásra (a Dávid király-monológra) lesz kris-
tálytiszta valósággá, amikor is Sáry László operáját Hámori
Szabolcs adja elô, gyönyörû színpadi képbe fogalmazva: egy
hatalmas, fölülrôl leereszkedô, majd lassan deréktól lefelé
ôt körbefonó, meztelen felsôtestének védtelenségét ki-
emelô lepel közepén áll, körülötte a feketébe burkolózott
alakok – az elôzô, bibliai Izsák-történet szereplôi – kézido-
bokkal ritmizálják-kísérik, odaadó figyelmükkel egyetlen
kimondott szó nélkül éltetik az elôadást. 

A két rendezôi felfogás azonosságai mellett természetesen
a különbségekrôl is hosszan lehetne gondolkozni, itt és
most egyetlen pontot emelek ki: Balázs rendezésébôl hiány-
zik a humor. Az elôadás után hosszan törtem a fejem, vajon
mitôl éreztem könnyebbnek, illetve ami még fontosabb:
könnyebben befogadhatónak a Zsótér rendezte részt. Aztán
egyszer csak felismertem, hogy Balázs két felvonásából bizo-
nyosan megmaradnak bennem a színpadi képek, az Izsák-
történet fordulatai, a testvér- és párkapcsolatok lírai és tragi-
kus vonásai, a szép testek látványa, illetve Sáry operájának,
Hámori Szabolcs elôadásának szépségei és a többiek fegyel-
mezett csapatmunkája, de egyszer sem mosolyodtam el –

valószínûleg azért, mert nem volt min. Persze nem biztos,
hogy ez hiba (bár meggyôzôdésem szerint igazán jó tragédia
elképzelhetetlen megfelelô arányú humor nélkül, s fordítva),
de nyilvánvaló, hogy a több mint háromórás elôadás máso-
dik részét egyetlen, súlyosan ünnepélyes stílusban tartva
nem könnyû lankadatlan figyelemmel követni.

Az elôadás bizonyosan rendkívül fontos állomás a Ma-
ladype társulattá érésének folyamatában, mindenekelôtt a
színészi színvonal egységesen magas fokra emelésében.
Természetesen nem mindenki képes még megfelelni azok-
nak a követelményeknek, amelyeket az ilyen intenzitású és
színvonalú rendezôi munka jelent. Parti Nóra és Bakos Éva
evidens módon tudják mindazt, amit Zsótér és Balázs szín-
házában tudni kell: tökéletes szövegmondás, mozgás, mi-
mika, végig kitartó összpontosítás jellemzi alakításukat; ôk
lehetnek a mérce. A többiek hullámzó teljesítményt nyújta-
nak, a legtöbb szép pillanata Dévai Balázsnak, Kálid Artúr-
nak, Fátyol Kamillának és Tompa Ádámnak van.

Bátor, talán merésznek is nevezhetô vállalkozás a Ma-
ladype Wyspiañski-elôadása. Mûfajok és stílusok összecsi-
szolására, egymás mellett szerepeltetésére és harmóniába
hozására vállalkoztak. Opera, a Biblia, epikus hôskölte-
mény és mese igazi, izgalmas színházi multidiszciplinari-
tást hoz létre. Kockázatos is ez a vállalkozás, de biztos va-
gyok benne, hogy megéri. Fontos, a nézôt partnernek, alko-
tótársnak tekintô szemléletet tükrözô megközelítés, amely-
bôl bárcsak több lenne mai színházi életünkben.

STANISL/ AW WYSPIAŃSKI:  AKROPOLISZ 
(Maladype – Bárka Színház)

FORDÍTOTTA: Hajba Vince. DRAMATURG: Ungár Júlia/Góczán Judit.
ZENESZERZÔ: Sáry László. DÍSZLET: Ambrus Mária/Gombár Judit. JEL-
MEZ: Benedek Mari/Gombár Judit. KOREOGRÁFUS: Szôllôsi András.
RENDEZÔ: Balázs Zoltán és Zsótér Sándor.
SZEREPLÔK: Bakos Éva, Dévai Balázs, Fátyol Hermina, Fátyol Kamilla,
Horváth Kristóf, Kálid Artúr, Oláh Zoltán, Parti Nóra, Tompa Ádám.
ÜTÔHANGSZEREK: Mogyoró Kornél.
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Téli rege zivataros történetében sok minden talányos.
Úgy képzelem, hogy e kései, nem is Londonban, ha-

nem Stratfordban írt darabnál Shakespeare-nek már nem-
igen volt kedve magyarázni a dolgokat. Amivel aztán évszá-
zadokra felszította a magyarázatkeresést. Komoly, elmé-
lyült tudósok hosszú tanulmányokban taglalják azóta is
például azt, hogy Leontes szicíliai király mitôl lett egyik pil-
lanatról a másikra ôrülten féltékeny, vagy hogy Hermione,
a börtönviselt királyné miért is bújik el tizenhat évre a suf-
niban. (Ez utóbbi problémára szeretnék e helyütt egy meg-
oldási javaslatot benyújtani. Talán a delphoi jóslat miatt.

Amely azt mondja – the king shall live without an heir if that
which is lost be not found! –, hogy a királynak nem lesz örö-
köse, ha az elveszett gyermek meg nem kerül. Amit úgy is
érthetünk, hogy az uralkodói párnak nem szabad egyesül-
nie, amíg abból gyermekáldás származhat, hiszen egy sze-
rencsés sorsú újabb utód születése nem fér bele a jóslatba.) 

Ami a fôszereplô Leontes király ellen-othellói féltékeny-
ségét illeti – ugyanis Othello gyanútlan, ôt hamis tényállí-
tásokkal téveszti meg Jago, míg Leontes öntevékenyen
szerzi be tévképzeteit –, abban a színre vivôknek nincs sok
választásuk. Vagy eleve úgy kezdik az elôadást, hogy a király
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máris rossz szemmel nézi szülés elôtt álló nejét és kilenc hónapja náluk vendé-
geskedô gyerekkori barátját, vagy pedig a darab eleji társasági bájolgás során te-
remtik meg a féltékenység születésének pillanatát. 

Az egri Shakespeare-bemutatónál – úgy tetszik – az elsô esettel van dolgunk. A
Görög László játszotta szicíliai uralkodó ab ovo rosszhiszemû, s a cseh királybará-
tot búcsúztató (egyben marasztaló) vacsorán bizonyítékot keres asszonya hûtlen-
ségére. S amikor úgy érzi, hogy felesége (Bozó Andrea) és Polixenes (Kaszás
Gergô) kettôse elég meghitt, akkor mobiltelefonjával le is fényképezi ôket. Hogy
mitôl támadt benne hagymázas elképzelése, arról sejtelmünk sem lehet. Bár akad
késôbb pillanat, amikor úgy érezhetjük, a Görög által megformált fôhôsnek talán
az a baja, hogy alacsony. De már ezelôtt is megtudtunk egyet s mást Leontes bi-
rodalmáról, a helyrôl és az idôrôl. Csakhogy nem eleget. (És ez így is marad.)

Máté Gábor egri rendezésében az Idô foglalja keretbe és tereli mederbe az ese-
ményeket. Ha Shakespeare a régi jó filozófiai vitában az idô valóságossága mel-
lett voksolt Idô nevû szereplôje felléptetésével, akkor Máté Gábor erre még rá is
licitál. Ô ugyanis három nôi alakban jeleníti meg az Idôt. Az egyikük talpig kék
kislány. A másikuk feje búbjáig zöld nô. A harmadik földfekete öregasszony.
(Többgenerációs Idô-modell.) Színüknek megfelelô arcfestést-parókát, viharka-
bátot, kesztyût, gumicsizmát viselnek. (Igazi kiránduló-Idô.) Nemcsak az erede-
tileg nekik szánt, harminckét soros monológot mondják el, hanem jut számukra
adományszöveg más szereplôktôl is; Camillótól, udvari uraktól. (Akik egyébként
körülményesen szívélyes beszélgetéseikben éppúgy ööööznek, mint a tévében
megszólaló mai magyar politikusok. A Téli rege forrásvidéke egyebek közt a pász-
torjáték, amelyben hagyományos tárgy az udvari társaság modorának a kinevet-
tetése.) Az Idô korszakaszolása és folyamatos jelenléte tág asszociációs teret
nyithat a nézô számára. Ám az Idô-triótól elhangzó szövegek értelmezô és lát-
tató elmondásával nemcsak az Idô I-et játszó kislány, Kovács Judit marad adós
(ô még csak érthetôen és megbocsáthatóan), de némiképp az Idô II-t és Idô III-
at megszemélyesítô Dimanopulu Afrodité és Fekete Györgyi is. (Talán egyfajta
kollegialitásból.) Megjelenésük így jobbára csak színfoltja (szó szerint) az elô-
adásnak. Közben mint a szereplôk számára láthatatlan tanúk és résztvevôk
valamelyest talán bennünket is képviselnek a történetben, miközben kavicsok-
kal játszanak vagy port szórnak.  

A történet ugyebár szörnyû. Házasságtörés vádja, koncepciós per, bebörtönzés,
gyermekhalál, vadaknak kitett csecsemô, derék tanácsadónak medve általi szét-
marcangoltatása. (Hát ez annyira szomorú! – mondja dúlt csalódottsággal egy
nézô a premier szünetében.) A második részben azután jönnek vidám betétek –

esetünkben: cseh/szlovák cigány folk-
lór –, és hepiend is van, bár az újabb
kori interpretációkban már szinte kon-
venció, hogy a boldog vég nem igazán
boldog. Amit könnyen be is láthatunk,
ha arra gondolunk, hogy itt meghalt
egy kis királyfi, Mamillius, akit a szerzô
elmulasztott feltámasztani, s akit a bol-
dog végnél összeterelt szereplôk telje-
sen elfelejteni látszanak. A befejezés-
kor elôállt helyzet költôi igazságszol-
gáltatást nem tartalmaz. De hozza azt a
rendes vígjátéki sablont, hogy az ifjú
szerelmesek elnyerik egymás kezét, az
idôsebbek pedig visszatérhetnek életük
eredeti rendjéhez. Csak az az egy fiúcs-
kányi mínusz ne lenne itt a könyvelés-
ben! S ne lenne az egész história oly jó-
vátehetetlen! (Mamilliust egyébként
Mákos Attila játssza kedvesen és ter-
mészetes hangon.)

Máté Gábor a darab egy-egy elemét
korhoz, helyhez köti. (Illetve bizonyos
esetekben teljesen komolyan veszi,
amit Shakespeare leírt.) Nem követke-
zetesen, hanem bohókás szeszélyes-
séggel teszi ezt. A környezet – Horgas
Péter tágas, kevés tárgyú, színkövetô
díszlete – modern Seholra utal. Nagy
Fruzsina jelmezei – például az udvari
hölgyek stilizált, kisestélyi ballonka-
bátjai – ugyancsak érdekesek. Mintha
minden ruhára gombokat varrtak
volna belülre, összehúzva a textíliákat.
A pilseni sört nyakaló, bohém csehor-
szági népséget szinte a zsámbéki szín-
házi bázisról szalasztották: Milan-mez
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Hüse Csaba (Florizel), Sata Árpád (Öreg pásztor) és Mészáros Sára (Perdita)



zsinóros farmermentével, tréningnad-
rág sújtásos dzsekivel, pálmafás ing be-
keccsel kombinálva.) Görög László Le-
ontesként nem tôrt, hanem mobiltele-
fontokot hord az övében, s dupla fe-
kete bôr irodaszék-trónon ül feleségé-
vel. Az alattvalók mûtôspapucsot húz-
nak, ha elébük járulnak. Apollón jósla-
tát laptopon tölti le Venczel Valentin
Cleomenese. Leontes a kisfia kütyüjé-
vel játszik, amikor a tárgyaláson nem
akar odafigyelni a Hermione által
elôadott védôbeszédre. A királyné, mi-
után közli, hogy apja Oroszország csá-
szára volt, orosz akcentussal kezd be-
szélni, majd a tárgyalási kép csúcs-
pontján orosz nyelven tör ki férje ellen.
(Meggyôzôek Bozó Andrea orosz sza-
vai és hangsúlyai. Talán csak a viselke-
dése nem. Úgy értem, egy igazi orosz
nô emocionálisabban, szenvedélyeseb-
ben, hisztisebben adná ezt elô. Jobban
hasonlítana a szicíliai olaszokra.) A
vendég Polixenes, a cseh király szintén
„a volt szocialista táborból” származ-
hat: az elsô jelenetben oroszul cseveg
Hermionéval. A második rész bohé-
miai – illetve Várady Szabolcs új fordí-
tása szerint: csehországi – jeleneteiben
szintén hallunk szláv szöveget. Például
amikor Mészáros Máté vagány Autoly-
cusa ledér hölgyekhez dörgölôzve Kop-

pányt énekli a Te vagy a legszebb álmunk címû számból. (Mészáros Máténak ezút-
tal eléggé üresnek ható, támasztalan, harsány-cinikus komédiázás jut. Vagy ne-
künk jut ez tôle.) 

Az elôadás vitathatatlan pozitívumai között tartom számon Járó Zsuzsa femi-
nista erejû Paulináját, az ô határozott, kérlelhetetlen szigorát. (Még ha ezt eset-
leg a királlyal való, pedagógiai jellegû törvénytelen viszonnyal variálja is.) Járó
Paulinája a végén büntetésül kapja férjül Gál Kristóf jóérzésû, ám bizonyosan
gyáva és unalmas Camillóját. (Gálnak egyébként van egy jelenete, amelyben el-
fojtott köhögôrohammal fejezi ki Camillo belsô feszültségét. Mármost ez igen
veszélyes színészi eszköz. A köhögés ragadós, pillanatok alatt átterjed a
nézôkre.) Vajda Milán jó benyomást kelt, ahogy ebben a fiatal udvarban – ahol
az emberek meglehetôsen ifjúak, s mintha nem ismernék fel, milyen veszélyes
rájuk és az országra nézve, hogy a király elveszti józan ítélôképességét, eszét, s
hirtelen zsarnokivá válik – érzékenyen ábrázol egy öregesen békés férjet. Amo-
lyan háziasított mackót. Szeretni való továbbá Mészáros Sára napsütötte feje,
amint kidugja egy színpadi lyukon, hogy „hangalámondással”, gôgicsélve-nyivá-
kolva kísérje figyelemmel az újszülött Perdita, vagyis önmaga sorsát. 

Kompakt, kulturált elôadás az egrieké, míves részletekkel. Hoz új fordítást,
amely egyszerûbb, mint Kosztolányié, s nyelvhasználatában maibb, mint Mé-
szöly Dezsôé. (Egy példa. Ami Kosztolányinál még így szólt: „Mi majd guzsallyal
pöndörítjük ôt ki”, az most „Úgy kipenderítjük, lába se éri a földet”.) Van méltó-
ságteljes díszlet, izgalmas jelmezek, zaklatott zene (Horváth Károly), gondos ko-
reográfia (Magyar Éva), tisztes színészi alakítások. Csak valahogy a bemutató
miértje, a mit akarása vész a téli homályba.

WILLIAM SHAKESPEARE: A TÉL MESÉJE (Gárdonyi Géza Színház, Eger)

FORDÍTOTTA: Várady Szabolcs. DRAMATURG: Sirokay Bori. DÍSZLET: Horgas Péter. JELMEZ: Nagy
Fruzsina. KOREOGRÁFUS: Magyar Éva. ZENE: Horváth Károly. RENDEZÔ: Máté Gábor.
SZEREPLÔK: Görög László, Mákos Attila, Kaszás Gergô, Hüse Csaba, Gál Kristóf, Vajda Milán,
Venczel Valentin, Nagy András, Bányai Miklós, Szívós Gyôzô, Sata Árpád, Rácz János, Fehér
István, Mészáros Máté, Horváth Ferenc, Bozó Andrea, Mészáros Sára, Járó Zsuzsa, Nagy Ad-
rienn, Dér Gabriella, Fekete Györgyi, Dimanopulu Afrodité, Kovács Judit.
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Nagy Adrienn (Emilia), Mészáros Máté (Autolycus), Dér Gabriella (Mopsa) és Rácz János (Böhönc) 
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