
Színház

Vízkereszt vagy amit akartok

A KatooaJózsef Színház előadása

Az ország vezető társulatának majdhogynem
hibátlan produkciójáról írva, lefegyverzően

könnyű helyzetben van a kritikus. A műsorfüzet

ugyanis tíz oldalas beszélgetést közöl a rendező

Zsámbéki Gáborral. Ebből nemcsak azt tudhat
juk meg, hogy a Vízkereszt a "téves önértéké
lések és hamis feltevések darabja", hanem a tíz
oldal ahhoz is elégségesnek bizonyul, hogy sze
repröl szerepre haladva tudjuk meg azt is,
miként és mivel csapják be magukat, s ebből a
hazugságözönból mint következik éppen az a
befejezés, amelyet Shakespeare is jónak látott
megírni. Esszének is egészen kiváló eszmefut.
tatás, ámde ráadásként az előadáson (a töb
bieknél egy árnyalatnyival halványabb Stohl
András, Gazdag Tibor és Varga Zoltán kivéte
lével) virtuóz színészi játék teszi élményszerűvé
az átgondolt rendezői értelmezést.

Maga a történet közismert: egy észrevétlenül
hervadni kezdő szépasszonyért hiába eped Illy
ria hercege (Benedek Miklós maníroktól rnen
tes, hajlékony alakítása). A herceggel dacoló
Oliviát (Bástijuli) ráadásul a kényszerű módon
fiúruhában a herceget szolgáló és a hercegbe
szerelmes Viola lobbantja lángra. Megjelenik
azonban Sebastian, Viola ikertestvére és ezáltal a
már-már kibogozhatatlanul kuszának látszó vi
szonyok mérsékelten boldogtalan, és éppen
ezért rendkívül emberi házasságokká szelídül
hetnek. A kezdettől fogva és még a hercegnél is
reménytelenebbül Olivia kezére pályázók (a
Blaskó Péter formálta Malvolio és aVajdaiVilmos
játszotta Nemes Keszeg András) pedig egészen
a szána1masságig és Végletesen nevetségessé
válnak. oda süllyednek, ahol a szerelemtől meg
nem érintett szereplők addig is vegetá1nak: a
leplezhetetlenül nyers animalitásba. Önmaguk.
nak és másoknak is átlátható mödon, de jöváte
hetetlenül hazudozók gyülekezete, ezt mutatja

az a tükör, melyet - ezzel az előadással is
megerősített módon - az ország vezető társula
ta tár elénk.

Az előadás alatt az előszínpadot végig vastag
homokréteg borítja, s ez a homok félig már a
palota díszes kövezetét is belepi. Mígnem az
előadásvégén a színpadi mennyezetből is pereg
ni kezd, akárha egy gigantikus homokóra szám
lálná a mindent elborító hazugság végóráit.
Tiszta és letaglözöan nyílt beszéd ez, melyet az
epilógust mondó Kaszás Gergő elementáris te
hetségről tanúskodó megszólalása, s a világítás
rafinériája elégikussá változtat át. A remek társu
latból is külön kiemelést érdemel Kaszás Gergő
és Benedek Miklós mellett Vajdai Vilmos és
Blaskó Péter játéka. Blaskó az úrnőjéért epekedő
és úrhatnám udvarmester ziccerig kijátszott sze
repében inkább a hazugság és az önbecsapás
nevetségessé tevő, de épp kinevetett és így
sértett mivoltában már életveszélyesen fenyege
tő; mig Vajdai annak megnyomorító, ha úgy
tetszik szánandó, tragikus voltára helyezi a
hangsúlyt. Elsősorban e négy színész játékának
köszönhető, hogy a transzcendenciától elfordu
ló, mert arról megfeledkezett tiszta immanencia
önnön nevetségességében fuldokló világa 
híven a darab címével is jelzett szelleméhez 
egészen ritkán látható élességgel rajzolódik ki.A
Vízkereszt ugyanis az epiphania ünnepe. Az
istenség mindig aktuális megjelenése helyett
azonban, lévén az ember szabad lény, csak az
történik itt, amit az életükkel csupán játszók
akarnak éppen. Nevetséges és olykor szívfacsaró
kutyakomédia, melynek halál a zsoldja. A még a
quatrocentóban a Trinitás helyére képzelt
Vénusz vesz az előadás által máig érvényes
búcsút attól az alkonyi világtól, melynek hidegét,
tengernyi szenvedés és megaláztatás árán csak
tünékeny percekig enyhíthette.

Erdei]ános

879


