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Játék, játék, játék
A Tévedések vígjátéka és
a rendezői plusz

Amikor megkaptam a feladatot, nem
örültem. Irodalomtörténet és dramaturgia a
Tévedések vígjátékát Shakespeare fiatal-kori
gyenge művének tartja. Még egy okom volt,
hogy ne örüljek. A Royal Shakespeare
Company nagyszerű előadása a Vígszínház-
ban. Ezzel is meg kell majd küzdenem. A
külföldi vendégjátékot általában nálunk kissé
túlértékelik. Hát még ha jó! Ez pedig jó volt!
És elgondolkoztató: ha az angol rendező, a
kiváló Clifford Williams ilyen eleven, friss
előadást csinált a „gyenge" Shakespeare-
műből, akkor talán csak irodalmilag gyenge?
Színpadi anyagnak jó, úgy látszik. De semmi
utánzás, semmi „lekoppintás". Nem azért
utazom, nem azért járok külföldi
tanulmányutakra, hogy nagy előadásokat
matricaként lehúzzak itt-hon. A magam kis
körében maradok inkább, semhogy másoljak.
Az eredeti, ön-álló művészi alkotás, ha
szerényebb értékű is, több mint a legjobb
reprodukció.

Ezekkel a gondolatokkal csináltam két
évvel ezelőtt a háromszáz éves Fösvényt,
hát most megpróbálom a négyszáz éves
Tévedéseket is. Hiszek Shakespeare-ben,
színházunkban, színészeinkben és magam-
ban. Fogjunk hát hozzá.

Játék, játék, játék. Ez az első gondolat.
Errefelé kell nyitogatni fantáziámat. Azt a
játékosságot megfogalmazni, amely a kez-
dettől a végig bennünk él. A felnőtt ember-
nek azt a játékos kedvét, amikor a gyereké-
nek vásárolt kisvasúttal kezd játszani, vagy
még inkább: gyerekével együtt játszik.

Shakespeare a Tévedésekben úgy össze-
vissza keveri embereit, hogy már senki nem
tudja ki kicsoda. Én ezt igyekszem meg-
toldani azzal, hogy „már én sem tudom, ki
vagyok", ezt kétszer eljátszatom az iker

Dromiókkal úgy, hogy szélsebesen elvág-
tatnak egymás mellett a színpad egész hosz-
szában, majd „spätreakcióval" külön-külön
visszajönnek, eljátszva a megdöbbenést:
„mintha saját magam rohantam volna el saját
magam mellett". A két Antipholusszal
másképp oldom meg ugyanezt a helyzetet,
ők nem párhuzamosan, hanem egyedül
játsszák el a bizarr szituációt.

Humor vagy humorizálás

A játékosság hangsúlya az egész előadás
folyamán az összetévesztéseken, az össze-
cseréléseken, a tévedéseken van. Ez termé-
szetes. A darabból adódik. Egyébként egész
rendezői elképzelésem, a felkészülés mun-
kálataitól kezdve a kidolgozásig, előre meg-
fogalmazott ötleteim, improvizációim -
minden a darabból következik. Nem hiszem,
hogy bárki rajtakaphat azon, hogy öncélúan
játszadozom. (A kritikák nagy-része már
megjelent, mikor e sorokat írom, és
megnyugvásomra több közülük kiemeli az
előadásnak ezt a tudatos törekvését.) Néhány
jóhumorú színészünk megpróbálkozott a l'art
pour l'art komédiázás túlzásaival, de nem
engedtem. Többször mondtam például
Sztankaynak: legalább ötven-hatvanszor
nevetnek majd rajtad, miért vagy „pali" még
két három nevetésre ? Nem kell.

Míg egyesekre vigyáznom kellett a túl-
kapások miatt, másokat ösztönöznöm a több
humorra, jókedvre. Az én bájos Adrianám,
Béres Ilona rövid pályafutása alatt főleg
drámai szerepeket játszott. Nem volt könnyű
kiemelni ebből. Nem Iphigéniát, nem Lady
Macbethet játszol, hanem Adrianát -
mondtam neki. Ez a tündéri kis hisztérika
akkor is humoros, amikor mérges, sőt akkor
igazán. Nincs szükségem a szép
althangjaidra, melankolikus érzelmeidre,
drámai kitöréseidre. Pattanj, sisteregj,
kotkodácsolj, hunyd be a szemed, és ugorj
fejest a vígjáték medencéjébe, lubickolj,
bugyborékolj benne, pezsegj bátran, a
színészet a bátorság művészete is. Es íme,
olvasom: „Béres Ilona zsémbes, mérges
fiatalasszony, aki egy villanásnyi mozdulat-
tal képes vígjátéki légkört maga köré terem-
teni."



Sok a verekedés a darabban, a két
Antipholus folyton üti szolgáit, a két
Dromiót. Miért? Shakespeare már ifjú
korában ilyen kegyetlen volt? Nem. A kor
igénye volt ez. A londoni kocsmák hango-
sak voltak a botrányoktól, a kor színpadi
szerzőjének ezt is tükröznie kellett darab-
jaiban. Később, tragédiáiban már gyilkolt is
tucatszám. Ez is kellett, és ezt is a legjobban
tudta. Mivel verekedjenek hát színészeink?
Sétapálca, bot, korbács, egy-az-egyben
„kiagyalt" lenne mind. Ezt is a dara-bon
belül kellett megtalálnom. Nézzük csak.
Megvan! Syracusai Antipholusnak mindjárt
a darab elején egy kalmár vissza-adja a nála
letétbe helyezett pénzét. Adjon hozzá
nyugtát is, éspedig korabeli perga-
mentekercsből. Nagyokat lehet vele ütni,
nem fáj, komikusan puffan, ha bőrsipkát
adok az áldozat fejére. De ephesusi
Antipholus is folyton veri szolgáját. Ide is
megvan az ötlet, mégpedig párhuzamosan az
előbbivel. Angelo, az ötvös jegyzéket ad
ephesusi Antipholusnak a láncról, amit
készített neki. Ez a jegyzék-tekercs lesz a
második ütőszerszám, és milyen humánus.

Egy másfajta erkély-jelenet

Syracusai Antipholus és Luciana szerelmi
kettősével a Rómeó és Júlia erkély-jelenetét
próbáltam finoman ironizálni. Ám
színpadunk állandó napsütésben szikrázik.
Szerelem, Rómeó és Júlia - jobb lenne
nekem ide holdfény. De csak úgy a
semmiből? Mit csináljak? Shakespeare itt is
segít. Le fogok sötétíteni és behozom a
Szentivánéji álom derék Holdját, Ösztövér
barátomat lámpásával és kutyusával. Olyan
tökéletes holdunk lesz ő, akár az Apolló 8 is
megbámulhatná! És ha már bent van,
mondja el két híres sorát: „A kétszarvú hol-
dat e lámpás jelenti; Én a holdbeli ember
vagyok, egyéb senki." Így tévedt a Szent-
ivánéji álom Holdja a Tévedések vígjátékába.
Lehet, hogy ezért az ötletért kikapok, de
megéri. Bizonyos vagyok benne, Shakes-
peare nem tiltakozna ellene. *

* I don't protest. (W. Sh.)

Rengeteg szójátékkal akrobatikázik itt
Shakespeare. Néha már sok is belőle, de
igyekszünk végrehajtani jól és mindig a
humorba feloldva. Gondoltam, most meg-
tréfálom én is az „öreget". Egyik szövegét
szó szerint veszem és cselekmény-játékot
csinálok belőle. Syracusai Antipholus a
rengeteg összetévesztéstől már pánikba esik,
és menekülni szeretne Ephesusból. De
bármerre akar elmenni, soha nem látott
ismerősei, barátai útját állják. Kétségbe-esve
kiált fel: „Most a piacra, s ha szolgám befut /
S hajó indul, fel is út, le is út".

Kitűnő fordítónk, Szász Imre beleegye-
zésével a fel is út, le is út szöveget meg-
cseréltem, és amikor elkiáltja, le is út, a
derűs kék égből nem villámcsapás, hanem
kötél zuhan az orra elé, észreveszi, diadallal
felkiált: „Fel is út!" És Sztankay, mint egy
derék tűzoltó, az istenek segítségével - deus
ex machina - a felső dimenzión át menekül.
Persze ilyesféle játékot csak jó testkultúrával
rendelkező színésszel lehet megoldani.
Mikor a Kerti ünnepélyt rendeztem,
észrevettem, hogy Sztankay atlétikus
mozgású, hát most fel is használtam ezt.

A tragédiával kezdődő vígjáték

A vígjáték nemcsak humor. Nem is igazi
vígjáték az, amelyik szüntelenül humorizál.
A Tévedéseket kismértékben ugyan, de már
átszövi, színesíti a shakespeare-i költészet és
líra. Igyekeztem hangsúlyt adni ennek. Nem
tudom, sikerrel-e, mert nem volt könnyű.
Mindjárt az indításnál Aegeon érzelmes apai
fájdalmát, keserű indulatait az egész előadás
vígjátéki stílusába műfaj-törés nélkül
elhelyezni bizony nem egy-szerű. Ez a
vígjáték tragédiával indul - közli az
irodalomtörténet. Nem fogadtam el. Aegeon
fájdalma nem friss, nem mai keletű. Egy
kemény, tapasztalt, reálisan gondolkodó
kereskedő mindennel leszámoló
magatartásából következik. Körül-vettem
hát egy humánus, bölcs humorú Herceggel,
aki foglyát leülteti, és így tárgyalja meg vele
halálos ítéletét; egy zokogó Hóhérral; egy
roskatag, járni alig tudó Poroszlóval, akinek
a lándzsája is inkább mankó, mint fegyver.
Így Aegeon fájdal-



mának őszintesége nem csökkent, feloldódik
a vígjáték katarzisában és egyben sze-
rencsésen előkészíti a darab végének így már
nem is meseszerű, hanem logikus happy
endjét.

Itt említem meg, miért osztottam a két
Poroszlót színházunk két idős színészére.
Shakespeare-nél a poroszlók általában ke-
ménykötésű, durva fiatal fickók. Itt is azok.
Rendszerint így is osztják ki ezeket a sze-
repeket. Felfogásom szerint azonban
Ephesus, ahol cselekményünk játszódik, kis
operettország. Lichtenstein nagyher-
cegségben láttam a „hadsereg" egyik vitéz
katonáját, amint köldökig érő ősz szakállal
totyogott Vaduz főterén. Az öreg hadastyánt
Shakespeare engedélyével áthelyeztem
Ephesusba.

A szerelmi jeleneteket játékstílusunkon
belül oldjuk meg. Derűsek, ha a szituáció így
kívánja; ironikusak, mint például syracusai
Antipholus és Luciana kettőse; esetleg
groteszkek, mint ephesusi Antipholus és
Adriana dialógusa. Nagyon vigyáztam
azonban arra, hogy a líra ne veszítsen
szépségéből, költészetéből.
A keret

A Hamlethez, az Othellóhoz eszembe se
jutna elő- és utójátékot kitalálni. Mikor
alaposabban kezdtem foglalkozni a Tévedé-
sekkel, valami keretjáték gondolata motosz-
kált a fejemben. Shakespeare-i legyen,
ízléses, fejezze ki az örömet, a jókedvet, de
főleg azt a stílust, amely lassan kialakult
bennem. Szentendrén átszaladva többször
láttam a már nálunk is meghonosodott
skanzent, a szabadtéri múzeumot. Meg-van!
A darab szereplőit mint szobrokat
talapzatokra állítom Ephesus főterén. A két
ikerpárral pedig itt a szobrok előtt eljátszatok
egy tükörjátékot. Az ötletet Shakespeare
adja, mert az egyik Dromio a darab végén azt
mondja a másiknak: „Tükör-képem vagy te
és nem fivérem!" A négy fiatal csikó
legényke annyi kedvességgel játszadozik,
hogy a szobroknak kedvük támad életrekelni,
és íme előttünk táncol, hancúrozik a
Tévedések vígjátékának együttese és -
kezdődjék a játék . . . Az utójáték

ennek szerves folytatása és befejezése -
prémiumosztással. (Sajnos a prémium kel-
lékpénz csak.) Ennek a keretjátéknak ter-
mékenyítő hatása van színészeinkre, jó
alaphangot üt meg, eredménnyel egész elő-
adásunkra. A pantomim és a tánc kidolgo-
zásában kitűnő segítőtársam volt Rajz János
jó humorával és tánctudásával.

A keretjáték az előadás egyik plusza.
Minden munkámban keresem azt a rendezői
pluszt, azt a többletet, amivel az írói
mondanivalót pregnánsan kiemelhetem. Ez a
plusz nemcsak részmunkákban van jelen,
hanem az egész előadásban, az egységes
rendezői koncepcióban. Sok gondolatot,
fantáziát, felkészülést, felelősséget igényel,
sőt kockázatot is. E plusz nélkül is lehet
rendezni, becsületes, tisztességes előadást
produkálni, szóval mesterember munkát
végezni. De ki elégszik meg ennyivel? Aki
hisz abban, hogy a rendezés nem tolmácso-
lás, nem reprodukálás, az szenvedélyesen
keresi ezt a többletet, amelyért mindannyian
közösen dolgozunk, és röviden úgy hívunk:
alkotás.

A RÁTKAI KLUBBAN

február 17-én este 10 órakor Alfonzó és fia,
Markos György vidám estjét rendezik meg a
Bajtala-együttes közreműködésével;

február 18-án Zsudi József rendezésében
Darvas Szilárd emlékestet tartanak, amelyen
- többek között - Alfonzó, Hlatky László,
Kibédy Ervin és Mikes Lilla lépnek fel;

február 25-én a Színművészeti Főiskola
növendékei Major Tamás és Várkonyi
Zoltán tanárok közreműködésével,
Szinetár Miklós rendezésében Ady-emlékestet
rendeznek a költő halálának 50. évfordulója
alkalmából.




