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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

A veszprémi elôadást Kôváry
Katalin jegyzi rendezôként. Mû -
kö dése azonban legfeljebb abban
érhetô tetten, hogy a veronai ne-
mesifjak az elôadás elején a spon-
taneitás látszatát keltve pénzfeldo-
bással döntenek arról, hogy
Montague-ék avagy Capuleték ol-
dalára álljanak. Úgy tetszik, a sze-
repelemzések során evidenciák
tárultak fel csupán: Rómeó szere-
ti Júliát, Júlia szereti Rómeót,
Montague gyûlöli Capuletet, Ca -
pulet gyûlöli Montague-t és így to-
vább. Újításnak (bár rémlik, mint-
ha ilyet is láttunk volna korábban)
mindössze a Mercutio és Tybalt
közötti homoszexuális kapcsolat
jelzése tûnik: a két férfi Mercutio
halálakor rövid csókot vált a szín-
padon.

A legalapvetôbb kapcsolatrend-
szer ismeretében a szereplôk kö-
zül ki-ki saját tehetségének, kon-
díciójának és kreativitásának meg-
felelôen próbálja belakni-bejátsza-
ni a díszletet. Mira János színpadképét két to rony -
szerû építmény uralja, melyeket középen megtört
híd köt össze. Az elôadás végén várom, hogy az ôsi
ellenségek kibékültével a híd – és a világ rendje –
helyre álljon, ám marad a törés s a ferdület a jobb ol-
dali toronyban: akárha Pisában volnánk. Pedig bizto-
san tudható, hogy a szép Verona tárul itt elénk: a
színpad hátterében kifeszített hatalmas vásznon
rendre megjelennek az északolasz városról vetített
felvételek. Az eklektikus képi világot tovább bonyo-
lítják Dôry Virág pompázatos, nem kimondottan re-
neszánsz, de mindenképpen archaizáló jelmezei.
Az egyszerre szemet gyönyörködtetô és jellemfestô

kosztümök két -
ség kívül az elô-
adás legsikerül-
tebb tartozékai.

Nem árt, ha a Rómeó és Júliát bemutató színháznak
van Rómeója és Júliája. Veszprémben sem egyik,
sem másik nem találtatott. A férfi fôszerepre „ide-
genbôl” szerzôdtetett Szanitter Dávid képességes és
képzett fiatal színész, elboldogul Rómeóval. Kerüli a
sablonokat, plasztikus beszédébe érzékkel és jó rit-
musban illeszt csöndeket. Mészöly Dezsô patinás
(de kiválóan mûködô) szövegét botlások nélkül be-
széli. A „házon belüli” Dobra Mária természetes
nôi bájából próbálja felépíteni Júliát. A színészveze-
tés hiánya azonban, ami Szanitternél kevéssé érez-
hetô, nála feltûnô: alakítása csupa-csupa klisé – he-
ves kitörések, nagy sóhajok, távolba révedô tekintet.

Dobra Mária (Júlia), Németh Judit (Dajka), Módri Györgyi
(Capuletné) és Nyirkó István (Capulet) a veszprémi 
elôadásban
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Markó Róbert

Avatottak és avatatlanok
W I L L I A M  S H A K E S P E A R E :  R Ó M E Ó  É S  J Ú L I A

Rómeó és Júlia végletes és ellentétes érzelmeket (gyûlölet és szeretet/szerelem) ütköztet kevéssé
összetett dramaturgiai formában, ráadásul széles körben ismert és népszerû színdarab. 

Ily módon alkalmas alapanyag a sok nézôt vonzó, a zsenge ifjúság kötelezô olvasmányát illusztráló 
diákbérleti elôadáshoz. Sôt: Shakespeare mûve – mint a drámairodalom klasszikus remeke – beavató szín-
házi formában is elgondolható. A veszprémi Petôfi Színház bemutatója az elsô két lehetôséget aknázná ki,
a kaposvári Csiky Gergely Színházé pedig a színházmûvészet titkaiba avatna be.
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A többiek teljesítményérôl sokat elárul, hogy mind-
össze a Pétert játszó Ónodi Gábor nô az elôadás át-
laga fölé, akit a színlap „A többi szereplô” között
jegyez. Az pedig, hogy miként kerül az elôadás zár-
latába Franco Zeffirelli filmjének betétdala, rejtély
számomra.

Azt azonban, hogy Funk Iván kaposvári Rómeó és
Júliájába hogyan kerül Nick Cave és bandájának
(The Bad Seeds) zenéje némi Whitney Houstonnal
fûszerezve, érteni vélem. A friss diplomás rendezô
friss lendülettel olyan elôadást akart létrehozni,
amely nem csupán megszólítja a tizenéves korosz-
tályt, hanem egyenesen a célközönség (szub)kultu-
rális közegébôl választja inspirációját, partnereit és
végsô soron témáját is. Hiszen melyik tizenévest
nem foglalkoztatja (melyikünket nem foglalkoztatta
tizenéves korában) a körülmények által meghiúsí-
tott, mégis minden akadályt legyôzô szerelem prob-
lematikája? Funk és alkotótársai úgy igyekeznek
szólni az örök érvényû kérdésrôl, hogy közben rend-
hagyó irodalomórát tartanak: megismertetnek
Shakespeare drámájával, az Erzsébet kori színjátszás
alapjaival, és betekintést engednek a színházmûvé-
szet titkaiba. Kovács Zsolt mint narrátor amolyan
porondmesterként irányítja a történéseket, olykor
színpadra szólítva egy-egy ifjú nézôt (hogy lenne
vendég Capuleték estélyén – itt: fergetegpartiján –,
vagy éppen  fényárban úszó habos-babos Júlia), más-
kor meg a közönségre bízza Lôrinc barát levelét,
hogy juttatnák be a karantén alá vont Mantovába.

Az elôadás két részbe és szûk két órába sûrítve pró-
bálja bemutatni a rendezés, a dramaturgia, a hang-
és fénytechnika, a díszletezés alapvetô fogásait és fo-
galmait. Mindeközben Funk végigzongoráztatja szí-
nészeivel azok teljes stílus- és eszköztárát, felmutat-
va szinte minden színészi iskolát a naturalistától a
teljesen elemeltig. Nagyszabású vállalkozás a kapos-
váriaké, és miként az elôadás megmutatja: egyetlen

délután vagy este alatt nem is vihetô véghez, különö-
sen nem egy nagyszínháznyi gyerekkel. A színház
lényegét megmutatni, színházzal fertôzni ugyanis –
ahogy azt Funkék szeretnék – minél kisebb csopor-
tokban és minél nagyobb alkotói rugalmassággal le-
het. Helyesebben: szükséges.

WILLIAM SHAKESPEARE: RÓMEÓ ÉS JÚLIA
(Veszprémi Petôfi Színház)

Fordította: Mészöly Dezsô. Díszlet: Mira János. Jel -
mez: Dôry Virág. Koreográfus: Gyöngyösi Tamás.
Rendezôasszisztens: Péti Krisztina. Rendezô: Kô vá -
ry Katalin.
Szereplôk: Szanitter Dávid, Dobra Mária, Szalma
Tamás, Tóth Loon, Baranyi Péter, Nyirkó istván,
Gula Péter, Máté P. Gábor, Gere Dénes Ákos, Ben -
czédi Sándor, Dominek Anna, Módra Györgyi,
Németh Judit, Ónodi Gábor, Soltis Eleonóra, Subi
Zoltán, Szûcs László, Trinfuj Mihály, Fôzô Ditta.

(Csiky Gergely Színház, Kaposvár)

Fordította: Nádasdy Ádám. Díszlet-jelmez: Funk
Iván, Pécsek Adrienn f.h., Fecsó Andrea. Dramaturg:
Kovács Zsolt, Váradi Szabolcs, Funk Iván. Zene:
Nick Cave & The Bad Seeds. Segédrendezô: Váradi
Szabolcs. Rendezô: Funk Iván.
Szereplôk: Kovács Zsolt, Sipos Eszter, Valcz Péter,
Száger Zsuzsa, Tóth Géza, Józsa Richárd f. h., Egger
Géza f. h., Mózes Balázs, Csonka Ibolya, valamint
Hegedûs Barbara f. h., Hay Anna f. h., Märcz
Fruzsina f. h., Szalma Noémi f. h., Grisnik Petra
f. h., Guary Aleyandra f. h., Gerlits Réka f. h., Szik
Juliska f. h.

Sipos Eszter (Júlia) 
a kaposvári
elôadásban
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