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Igazi huszonegyedik századi népszínművet csi-

nált Béres Attila a Vízkeresztből. Lelkületét illető-

en olyasmit, mint amit Shakespeare idején csi-

nálhattak a Globe színházban, ahol a korabeli kö-

zönség mulatott és sírt, vagy akár közbekiabált 

egy előadáson. Valami ilyesmi történt a Szegedi 

Szabadtéri Játékok Vízkereszt, vagy amit akartok 

című előadásán, amelyet a marosvásárhelyi szü-

letésű Béres Attila – a Miskolci Nemzeti Színház 

igazgatója – rendezett.

A több tonnányi homokra 
komponált Shakespeare 
vígjáték, a népszínmű, a 

commedia dell’arte és a zenés 
bohózat bizarr keveréke renge-
teg lehetőséget adott a nagysze-
rű színészeknek a játékra, a ját-
szadozásra, a játszmázásra. Az 
előadás alkalmat kínált a klasz-
szikus „bohóckodásra”, amely-
be tudjuk, az önirónia, a feke-
te humor és a clown-keserűség 
éppúgy benne foglaltathat, mint 
a helyzetkomikumok adta ka-
cagtatás szándéka. Béres Attila 
nagy „homokozójában” a fősze-
replő ikrek egymáshoz vezető út-
ja ezúttal igen sok buckával volt 
nehezítve. Szóval, mint oly sok 
reneszánsz műben és néhány 
más Shakespeare vígjátékban, a 
Vízkeresztben is egy ikerpár ke-
resi egymást több felvonáson ke-
resztül (Béres két részbe foglal-
ta a szegedi előadást), itt egy le-
ány Viola és egy fiú Sebastian hi-
szi azt, hogy ikertestvére a ten-
gerbe veszett. A fiatalok termé-
szetesen a sors szeszélye folytán 
egyazon városba kerülnek, és 
összetévesztésükből eszement 
bonyodalmak származnak. Vio-
la fiúnak álcázza magát, így Olí-
via grófnő tévedésből belésze-
ret, miközben Orsino herceg ép-
pen Oliviát szemeli ki magának 
feleségül. Viola titokban Orsino 
herceget szereti, de ezt fiúru-
hás Cesarióként nem vallhatja 
meg neki. Megérkezik az igazi 
fiú, Sebastian, és végül minden-
ki megtalálja a párját, igaz, nem 
azt, akit először kiválasztott ma-
gának, de ennél különb happy 
endeket is láttunk már William 
mesternél.

Gyermekkoromban láttam egy 
gyönyörű könyvet, amiben az il-
lusztrátor Gullivert ábrázolta, 
abban a helyzetben, amint lekö-
tözve fekszik, és a liliputiak ott 
hangyáznak körülötte. Ilyen ér-
zésem volt, amikor megláttam 
a félbevágott Shakespeare fe-
jet, amely, mint egy homok for-
mázóval készült hatalmas „ho-
mok süti” magasodott a színpad 
közepén. A szereplők rajta sza-
ladgáltak, a zenekar is a fejte-
tőn muzsikált. Horesnyi Balázs 
díszlettervező a szellemóriás fe-
jét, mint hegyet rakta a játéktér-
be, s ezt meg kellett mászniuk a 
szereplőknek. A díszlet – a szür-
reális hatáson túl – talán nem-
csak a monumentális szelle-
mi nagyságra utalt, de azt is je-
lezte: van rendezői bátorság be-
vállalni egy ikonnal való játsza-
dozást. Vérbeli komédia szüle-
tett, amelynek humorszövedéke 
szinte betakarta a cselekményt 
(dramaturg: Ari-Nagy Barbara). 
A szüzsé amolyan apropóul szol-
gált ahhoz, hogy a művészek jót 
(mondom: jót) játsszanak a nagy 
homokozóban. Játsszanak a szö-
veggel, a szavakkal, az érzések-
kel, a helyzetekkel, játsszanak 
egymással, a hangszereiken, 
mulassanak és mulattassanak, 
ahogy egy commedia dell’arte-
ban szoktak.

Orsino herceg szerepében Gö-
rög László egy fáradt, enervált 
férfiút formált, olyat, aki jobbára 
csak papol a szerelemről, de már 
nem strapálja magát, hogy azt 
átélje, beéri az impotens vágya-
kozással. Oliviát, a fiatal gróf-
nőt Pálmai Anna alakította ka-
rakteresen erős egyéniséggé. 

Viola, a fiatal nemes lány (fiúnak 
öltözött változata: Cesario) Tenki 
Dalma volt, akinek Cesarioként 
volt több alkalma színészi ké-
pességeit megmutatni, remekül 
formázta a fiúba bújtatott lányt, 
gyönyörűen énekelt, a vívójele-
netben kiválón szállt inába a bá-
torság. Sebastian, Viola iker-
testvére, Bodoky Márk egy ke-
mény legényt mutatott föl, és re-
mekül hárította Antonio szerel-
mi közeledéseit. Gáspárik Atti-
la a „szerelmes mackó” szere-
pét, klasszikus-romantikus fel-
fogásában, ellágyult hangú „nai-
vaként” élte át. Fábián, ebben az 
előadásban Fábián bácsivá lett, 
hisz a szolga szerepét a nyolc-
vanhárom éves Bodrogi Gyula 
alakította hallatlan frissesség-
gel. Elek Ferenc kiváló buffónak 
bizonyult, Vitéz Böföghy Tóbi 
szerepe éppen pofon csapta. 
Olyan oldott, laza színészi biz-
tonsággal mozgott a színpadon, 
mintha a tengerparton, nyara-
lás közben láttuk volna. Szikszai 
Rémusz Feste szerepét kapta, 
ő mondhatta meg a tutit, a lep-
lezetlen igazat, hisz a hivatásos 
bolondnak ez kötelező. A sokol-
dalú színész, ha kellett kiváló-
an nyelvelt, ha kellett remekül 
énekelt, finálé-dala igen hatásos 
volt. Zayzon Zsolt Vitéz Fonnyadi 
Ábrisként profi módon „idétlen-

kedett”.  Hernádi Judit lubickolt 
Mária szerepében, boszorkányo-
san keverte a kártyákat és a szil-
fid eleganciát a tenyeres-talpas 
cselédtempóval.

Malvoliót, Olivia háznagyát Al-
földi Róbert alakította úgy, akár 
egy finom angol úr. Egy lakáj 
alattvalóságát és egy király mél-
tóságát mutatta föl egyszerre a 
szerepben, a sárga térdszala-
got úgy viselte, mint Napóleon a 
vállrojtokat.

Bár a premier nézői ünnepel-
ték az előadást, a szegedi Víz-
kereszt bizonyára megosztot-
ta a közönséget. Aki klasszikus 
felfogást várt, az csalódhatott. 
Aki trendi, divatos izét, az is. Bé-
res Attila az előadás művészei-
vel együtt megmutatta, hogy a jó 
produkció nem a beidegződések 
kényelmes tiszteletéről, de nem 
is a divatmodorok elvtelen maj-
molásáról szól, hanem a színház 
sosem múló feladatáról: a játék-
ról. És persze a rendezői bátor-
ságról is szólt, arról, hogy Béres 
Attila a Valahol Európában című 
musical drámai és a Háry János 
című daljáték mesés világa után 
most egy vállaltan profán, vá-
sári Shakespeare-előadást állí-
tott a szegedi deszkákra. Történt 
ez valahol Európában, Szege-
den, egy dél-magyarországi vá-
rosban, ahol a Kárpát-medence 

különböző szegletéből szárma-
zó művészek három nyári estén 
jó pajtás módjára játszadoztak el 
Shakespeare-rel.

S a mester bizonyára nem bán-
ta, hogy egy teljes konyhát raktak 
a halántékára, hogy ki-be mász-
káltak a száján, hogy az orrát le-
vették, s a fülébe húzták: „Glóri, 
glóri halleluja. Elvégre, a jó öreg 
William a „vagy amit akartok” 
címadással korlátlan szabadsá-
got engedélyezett az utókornak. 
És milyen jól tette!

PACSIKA EMÍLIA

Béres Attila Shakespeare rendezése a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán

Játék Béres Attila homokozójában

Jelenet az előadásból. Aki klasszikus felfogást várt, az csalódhatott. Aki trendi, divatos izét, az is

Három könyv, amire érdemes időt szánni a nyaraláson
Nyakunkon a nyár legforróbb 

időszaka, az ember legszíve-
sebben vízparton vagy a szoba 
hűvösében vészelné túl ezt az 
időszakot. Bármelyik helyszín-
re is esik a választás, jó társ 
lehet egy érdekes könyv. Sze-
mezgettünk erdélyi szerzők 
idén megjelent kötetei között, 
el is hoztunk hármat, amelye-
kért mindenképpen érdemes 
kimászni a medencéből. Szub-
jektív válogatás következik.

1. Vida Gábor: 
Egy dadogás története

A Látó Szépirodalmi Folyóirat 
szerkesztőjének idén megjelent 

önéletrajzi ihletésű regénye nem 
a szó  hagyományos értelmé-
ben vett „nyári olvasmány”. Nem 
könnyed, nem tartalmaz egye-
temes igazságokat, válaszokat a 
nagy kérdésekre, mégis az egyik 
legfontosabb könyv, amit az el-
múlt években olvastam.

Olvashatunk benne az ott-
hon és a szülőföld fogalmáról, a 
szerző gyerekkoráról, a csalá-
di viszonyokról, az erdélyiség-
ről, a magyarságról, az írói lét-
ről, s ezáltal egyre közelebb ke-
rülhetünk az ő, és akár a saját 
dadogásunk történetének meg-
ismeréséhez. 

(Magvető Kiadó, Budapest, 
2017)

2. Tompa Andrea: 
Omerta- Hallgatások könyve 

Tompa Andrea új regényében 
négy emberi sorssal ismerked-
hetünk meg: Kali, Vilmos, An-
nuska és Eleonóra történetén 
keresztül ismerhetjük meg az 
ötvenes évek Kolozsvárát, íz-
lelhetjük meg a diktatúra okoz-
ta nyomottság és elfojtottság 
érzését. 

A kolozsvári leány, a széki 
asszony, egy szerzetesnő és egy 
rózsanemesítő férfi vallomása-
ikban körüljárják a szerelem, 
a kirekesztettség, a hagyomá-
nyokhoz való ragaszkodás té-
makörét egy történelmileg kü-

lönleges időszakban. A négyfaj-
ta elbeszélési stílus, a négy élet-
történet külön-külön is, de egy-
befonódva különösképpen erős 
olvasmányélményt jelentenek.

(Jelenkor Kiadó, Budapest, 
2017)

3. Tisza Kata: 
Akik nem sírnak rendesen 

A marosvásárhelyi születé-
sű, Budapesten élő írónő karri-
erje nem szokványos: 2005-ben 
egy rablótámadás miatt kórház-
ba kényszerülve írta meg az el-
ső kötetét, következő évben a 
másodikat. Mindkettő a siker-
listák élén volt, ennek ellenére 

2007-ben visszavonult az iro-
dalmi élettől, tudományos kar-
rierbe kezdett. 

A tízéves szünet után idén je-
lent meg az Akik nem sírnak 
rendesen című könyve, amely 
pszichoprózákat és verseket 
tartalmaz.

A szerző a szakemberként 
szerzett tudással, és különös 
írói érzékenységgel ír a társas 
kapcsolatokról, a társadalmi 
szerepekről, a szorongásaink-
kal és a félelmeinkkel való meg-
barátkozás fontosságáról és ho-
gyanjáról. 

(Scolar Kiadó, Budapest, 
2017)

ANDRÉ KRISZTINA

Erdélyi és Erdélyből 
elszármazottakkal
Az előadásban erdélyi és Er-
délyből elszármazott színé-
szek is szerepeltek: Gáspárik 
Attila, a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház igazgatója, Szőcs 
Artúr, aki Szovátán született 
és jelenleg a miskolci színház 
rendezője, Szikszai Rémusz, 
aki Nagykároly szülötte és 
a marosvásárhelyi színmű-
vészeti egyetemen kapott 
diplomát, Zayzon Zsolt, aki 
Gyergyószentmiklósról szár-
mazott el, Marosvásárhelyen 
diplomázott, és egy időben a 
Tompa Miklós Társulat tag-
ja is volt.




