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SHAKESPEARE: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

Pukk (igy, két k-val) koszlott cekkerébe hajítja

a virágot. Később ugyanide gyömöszköli be a

Tompor Miklósról lecibált szamárfejet.

A szatyor mélyén talán ott hever

tíz deka parizer és egy-két zacskós tej is.

Ha belefér. A Katona József Színház idei első

bemutatójába, Gothár Péter rendezésébe

mindenesetre beleférne. Ami nem jelenti azt,

hogy az előadásba bármi beleférne. Ez a bármi

általában érvényes, de egyetlen konkrét esetben

sem az. Legalábbis ha valamelyest átgondolt

produkcióról van szó. Itt most erről van szó. Az

imént idézett pillanatok tér- és időbeli

meghosszabbításai kijelölik azokat a

koordinátákat, amelyeken belül már valóban

bármi elképzelhető ebben a Szentivánéji

álomban. A cekkert egy ballonkabátos

lény hozza be, ez a kabát és olykor egyebek

lógnak rajta nemtörődöm-kapkodós

szakadtsággal, hasonlóképpen a takarás

turkálójában összeszedett ingekhez, trikókhoz,

nyakkendőkhöz, ócska cipőkhöz, miközben a

tojásból kibújva vagy fészkekből tojásokat

csenve a fejtetőre ragad egy-két tollpihe (azokat

a bizonyos koordinátákat követve, azokat jól

meg is erősítve Berzsenyi Krisztina m. v.,

ajelmeztervező itt volt igazán elemében).

Megjegyzem, ezt a titokzatos virágot Nádásdy

Ádám ezen alkalomból készített fordításában

egyszerűen csak pipacsnak nevezi

(Shakespeare-nél Love-in-idleness-nek hívják

ezt a lányok, amire Arany János lányai azt

ondják: égő szerelem), és nála Oberon egy

másik

Pukk: Csákányi Eszter

fűvel tudja eloldani a varázsból Titániát. (A

francba, mondja a Katona színpadán Heléna,

akit elébb Demetrius azért szidott, mert folyton

utána nyomult.)

Célom az, hogy az előadásról írjak, ezért emlí-

tem a fordítást - és e kijelentés, még ha fölöt-

tébb nyakatekert módon is, de Nádasdy Ádám új

fordításának dicsérete lenne. Csak pipacsot nem

a minősítés mián írtam. Egyszerűen egy alap-

szócskát választottam a produkció érvényességi

tartományából, minthogy számomra az érvé-

nyesülő rendezői-színészi szemléletet ez a csak

hordozta - annak minden pozitív (és nem ritkán

negatív) következményével:

Oberon még alig szólal meg, Titánia már ránt-

ja is le cipellőjét, hogy társához hajítsa azt -

igaz, Oberon szavaiban nincs sok köszönet. Kö-

vetkező megjelenésekor a tündérek királynője

igen-igen részeg, csak tündéri segédlettel tud

bezuhanni ágyába - de hisz miért is ne, az el-

múlt időben magányosan és valószínűleg dü-

hödten mulatott. Részegen nótázik Pukk is, ami-

kor az athéni ifjút keresi, de hogyan is másként

hangozhatnának el e szavak: „Én az erdőt

végigjártam..."(illetve megrészegült személy

számára tökéletesen fogalmazott Shakespeare-

Nádasdy, szóval erre céloztam az imént:

előadás és fordítás kivételes egységben

valósulnak meg, és idézik azt az időt, amikor a

szerző közvetlenül segédkezett a produkció

életre keltésében) - Pukk mámora megint csak

érthető, mesteregazdája-szerelme-barátja (e

kérdésre szánni kell majd még egy rövidke

bekezdést) maga adta

kezébe a részegítő füvet. Pukk különben néha

karórájára néz, és csúzlival noszogatja a szerel-

meseket (kik közül Lysander a szavakat kicsi jegy-

zetfüzetéből kilesve tud csak együtt verselni a töb-

biekkel). A mesteremberekkel nem érdemes pél-

dálózni, velük maga Shakespeare - sőt Arany is! -

csak a földön jár, mindenesetre Vinkli asztalos

kopottkék atlétájából és mackónadrágjából logi-

kusan következik, hogy a tündérvilágot oly nagy

„obszcenikával" élvező szamár-Tompor után la-

páttal és seprűvel jár egy tündér, és ugyanebből

következik (no meg például Kórász Róbert szür-

késkék öltönyéből és kisuvickolt cipőjéből stb.),

hogy a bergamaszk-csárdásnál egy láda kőbá-

nyait löknek oda az athéni-csepeli amatőr szín

ját-szóknak, miközben Tompor aláikszeli az

átvételi elismervényt és elteszi a borítékot.

A felsorolás folytatható, mindvégig erről a

csakról van szó. Demetrius gőgös dühében a föld-

re köp a fejedelem palotájában, később aztán

fájdalmas pofával markolássza lábaközét, ahová

Hermiától kapott egy rúgást, utóbbi nagyokat nye-

rít a mesteremberek színjátékán, akik közül Vinkli

egészséges böfögéssel nyugtázza a leküldött ital

megérkezését... Mi is hát ez a csak: ez a hétköz-

napiság, a realitás, a közönséges-megfogható

valóság, szóval mindaz, ami mögött vágyaink,

emlékeink, álmaink rejtőznek - illetve ugyanilyen

érvényességgel: mindaz, ami megfogalmazott,

megfestett, megálmodott illúzióvilágunk mögött

valójában rejlik. Ennyi. Kevés ez, vagy éppen

elég? Ha számon kérjük a Shakespeare-ben rejlő

gazdagságot - vagy azt, amit beleképzelünk?

mindegy, mert beleképzelhető, és a létrehozók

dolga éppen ez: beleképzelni a belőlük fakadóan

lehetségest -, akkor talán kevésnek találjuk, ami

született. Ha beérjük a Szentivánéji álomból

kihasított szelet sajátos ízeivel, ha figyelmünket

nem a levágott testrészek sajgó hiányára, hanem

a meg-lévők működésére összpontosítjuk, akkor

elégedettek lehetünk.

Szerény tapasztalataim alapján megkockáz-

tatom, hogy az általam ismert személyek közül

senki nem látta (és fejezte ki!) a világot s benne

az embert Shakespeare-nél gazdagabban, sok-

színűbben, teljesebben. Ha ehhez hozzáte-

szem, hogy a Szentivánéji álom egyik legössze-

tettebb darabja, akkor nem fér ahhoz kétség,

hogy a drámát színpadra állítók részsikerek ese-

tén is kivételes titkokkal, rejtelmekkel találkoz-

hatnak még akkor is, ha a nyers, brutális és mu-

latságos hétköznapok rovására elvesznek az ál-

mok sűrűjében vagy éppenséggel ennek - mint

esetünkben is - pont a fordítottja történik. Ha

bármelyik oldalon új színek csillannak meg, már

jól jártunk, még akkor is, ha magunkban olyan tö-

kéletes arányokról álmodunk is, amelyeket tulaj-

donképpen maga a stratfordi mester sem valósí-

tott meg. (Két alapkérdés például: mit lehet kez-
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deni Théseus és Hippolyta finoman szólva is el-

nagyoltan ábrázolt párosával - legalábbis ha

nem vonjuk össze őket Oberon és Titánia kettő-

sével; hogy lehet az ötödik felvonás álmot és rea-

litást ötvöző, lezáró szintézisét létrehozni, ha a

felvonás szinte azonos a mesteremberek színi-

előadásával, főleg akkor, ha a fejedelmi közön-

ségnek juttatott mondatok értéke - a fordító

személyétől függetlenül - jóval kisebb, mint bár-

melyik mester bármelyik lehetséges gesztusa?)

A „csak" tehát arra vonatkozik, hogy Gothár

Péter és alkotótársai álomfoszlányokkal édesí-

tett nyers valóságot állítanak a Katona színpadá-

ra. Az álomvilágot hivatott jelezni a díszlet (Ágh

Márton m. v., Gothár Péter, Szabolcs János m. v.).

Kétoldalt lelógó fehér vászonzsákok erdeje

szűkíti a teret, melyből hátul, középen egy ága-

kat, indákat idéző, ívek övezte folyosó-ösvény

kanyarodik elénk. Az ívek kifeszülnek-kilazul-

nak, a zsákok némelyike valamelyik szereplőt el-

rejtve-elrepítve olykor keresztben átszeli a teret.

Kellő távolságból a folyosó mint titokzatos, sötét

bugyor ásít felénk (ezt a tévében bejátszott rész-

letből tudom - a nézőtérről ez kevésbé tűnt kiis-

merhetőnek). A látvány így is szép, de ez a merev

konstrukció szinte minden jelenetet kidob a szín-

pad elejére. Megvalósítják az „édes komédiát",

amiről Tompor Miklós beszél is a darabban. Go-

thár rendezése nem feledkezik meg az álmokról,

ám ezt az éteri világot a komédia egészébe ritkán

szervesülő alkalmi ötletek jelzik: Oberon megje-

lenésére a kifelé igyekvő Heléna megtorpan és

értetlen-bambán bámul a semmibe, majd

ugyanez történik Demetriusszal, amikor Pukk

megáll mellette. Később. Théseus palotájában a

manó elcsen egy mondatot Philostratustól, ami-

kor azaz esti szórakozási lehetőségeket ecseteli

(,,...én nem ajánlom, megnéztem előre, és nin-

csen semmi, semmi veleje..."). Logikus, kiváló

megoldás, hiszen mi is úgy tudjuk, Tetőfiék pró-

báját csak Pukk látta, másfelől ez újabb lehető-

ség arra, hogy a jelenlévők valami huncut angyal

átrepülését gyanítva égi hangot halljanak, és

elálmélkodjanak egy pillanatra. De egyetlen

pillanat nem oldhat meg egy felvonásnyi

problémát. A hiányérzet másik oka a féloldalas

kapcsolatokban keresendő. Drága, bölcs, öreg

barátom szokta mondani: „Fiacskám, a

szerelem csak egy vegyi folyamat!" Gothár bizo-

nyára egyetért e mondat valószínűsíthető igaz-

ságával. Ámde okozzák azt láthatatlan, ízlelhe-

tetlen, titkos virágnedvek vagy a csillagok titok-

zatos együttállása, az illúziók szerelemnek ne-

vezett öncsaló világa mégiscsak meg-megszü-

letik az emberben. Ez pedig nemcsak kettőslá-

tást okozó részegséget és duzzadó ereket ered-

ményez, hanem úgynevezett érzelmeket is. De

ezek a fiatalok inkább csak birtoklási vágyukat

juttatják kifejezésre, finomabb eszközökkel

nemigen élnek. Magyarázhatjuk ezt az

Stohl András (Tompor Miklós) és Pap Vera
(Titánia)

éretlen csikók türelmetlen nyargalásával, de hát

idősebb sorstársaik is ugyanezt produkálják,

igaz, lassúbb változatban. Ötleteknek nem va-

gyunk híján: az első jelenetben Lysander az asz-

tal tetejére pattan, majd ott üzekednek Hermiá-

val, később Heléna csúszik-mászik fel, hogy el-

érje őket- ám mindenütt kilóg az instrukció lába,

azaz cselekedeteiket nem a helyzet, hanem a

színészi fegyelem diktálja. Titánia ugyan eljut

Oberon karjaiig, és dolgoznak ám nagyon a te-

kintetek (miközben a tündérkirály a tündérkirály-

nő ruhája alá nyúlna), de mindez csak azért,

hogy a gyerek említésekor annál nagyobb lendü-

lettel taszíthassák el egymást. Pukk és Oberon

viszonyát illetőleg külön bekezdést ígértem, de

önkritikát gyakorolva beérem egyetlen mondat-

tal: számomra nem derült ki kapcsolatuk milyen-

sége. Pukk engedelmes, de: 1. rettenetesen be-
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A mesteremberek

lefáradt, beleunt mára szolgálatba; 2. nagyon fél
urától; 3. csak mert reménytelenül szerelmes
bele; 4. a fásult bölcs mesterek kopott művésze-
tével ő irányít mindent.

E szentivánéji (vagy nappali?) valóságban a
színészi alakítások minőségét is az határozza
meg, kinek mennyi ébrenlétet ad a szöveg.
Azok, akik álom és valóság mezsgyéjén kóbo-
rolnak, akkor mozognak otthonosabban, ami-kor
az utóbbi területére lépnek. Pap Verának
(Titánia) jólesik, hogy a takarásban felönthet a
garatra, kapatos tündérként mindenképpen iz-
galmasabb jelenség. Aztán még egy nagyszerű
nosztalgiaszaltót is bemutat, felidézve sok évvel
ezelőtti, Gothárral közös munkáját (Caragiale:

Farsang). Máté Gáborról itt csak annyi álla-
pítható meg: egyike legszebben beszélő színé-
szeinknek. De e kijelentést most nem csak di-
cséretnek szántam.

Pukk: Csákányi Eszter. Az előadás végén
szakadt, pecsétes frakkjában, melynek fecske-
farka felsepri a színpadot, évszázadok örömével

és terhével, mindig újra megszülető naivitásával

és génekbe rejtett bölcsességével ott áll

előttünk a Művész (közben szól Orbán György

Nino Rotát idéző zenéje - csakúgy, mint a fel-

ütésnél, ezért a befejezésből visszanézve ért-

hetetlen, miért nem találkozunk ezzel a művész-

szel a kezdet kezdetén). Sancho Panza, Sga-

narelle és Pozzo shakespeare-i őse áll ott szo-

morú méltósággal. Ő az örök csicskás, aki min-

dig szolgál. Szolgál, pedig többet tud nálunk.

Ezért fáradt és kelletlen, unott és fásult. De ro-

botol, melózik, mert vágyja a társaságot, simo-

gatásra váró árvaként riadtan kapaszkodik be-

lénk és gazdájába, Oberonba. Színész. Részt

akar venni ebben az életnek nevezett játékban,

de maga is tudja, nem teheti, hisz titkok tudója ő.

Ismeri az álmokat, ébren közlekedik bennük.

Vágy és tudás kettősége adja Csákányi nagy-

szerű alakításának kulcsát. Szomorú gyermek-

ként húzza-vonja szatyrait, bőröndjeit, örök köl-

tözőként mindig velünk marad.
Az athéni ifjak esetében az a feladat, hogy

egyfelől tökéletesen összekeverhetőek legye-
nek (hiszen erről szól a darab), másfelől a szerel-
mesek általános sémájába zárva se veszítsék el

személyiségüket. Ezt mind a négy színész meg-

valósítja. (Az előadásról általában megállapítha-

tó, hogy miközben a kapcsolatok kibontása elna-

gyolt, a színészek többsége aprólékosan kidol-

gozott, remek karaktereket állít színpadra.) Raj-

kai Zoltán (Lysander) egy tömbből faragott, egy-

szerű gondolkodású fickót alakít, ő az, aki az is-

kolában igyekezett, ezért aztán mindenből meg-

kapta az elégségest - kivéve a testnevelést,

amiből dicséretes ötössel végzett. Dévai Balázs

(Demetrius) viszont minden bizonnyal felmentett

volt, de ezt és egyéb gátlásait túlmozgásos akti-

vitással kompenzálja, nyegle kamaszként adja a

nagyfiút, aki most keresi azokat a pózokat, ame-

lyektől később majd szabadulnia kellene. Kette-

jük frenetikus hatású összecsapása is a kama-

szok köztes helyzetéről szól: mint a szarvasok

ugranak egymásnak többször is - ám csak a

homlokuk csattan oly nagyot, hiszen még sem

valóságos, sem jelképes szarvuk nem nőtt ki.

Kiss Eszter heves vérű Hermiaként olyan, mint

akinek fenekén még a tojáshéj, ám a megfelelő

pillanatban ösztönösen előbújik belőle a Nő: az

ágaskodó Demetrius közeledését próbálja elhá-

rítani, és közben kibontja haját, megrázza szőke
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sörényét, öleli a másikat, és persze elhaló han-

gon azt mondja: nem. Bertalan Ágnes Helénája

semmit nem ért. Tágra nyitott szemmel bámul a

világra, „beleszalad" az életbe, aztán már benne

van, megtörténnek vele a dolgok, de hogy mik,

arról fogalma sincs. Ezért zuhan bele mindig ve-

szélyes helyzetekbe, pedig mindentől rettenete-

sen fél. Mint vaksötétben a falakat nem érzékelő

ember, két karját hosszan előre nyújtva tapoga-

tózik a világban.

A mesterembereknél érvényesül leginkább az

előadás „csak"-szemlélete. Nagyon finom és

egyszerű eszközökkel ábrázolt, szeretnivaló

embereket látunk. Kaptak-vállaltak egy felada-

tot, am i t - maguk is sejt ik- képtelenek jól, lega-

lábbis az elvárások szerint teljesíteni. Ezért gör-

csösek, ügyefogyottak, gátlásosak. De azt is

tudják, hogy életükben eljött az a pillanat, az az

egy, amikor hírül adhatják a világnak, hogy ők is

vannak, élnek. Itt és itt él egy bizonyos Tető fi Pé-

ter nevű ács, csak ennyi. Tetőfiként Kaszás Ger-

gő túlságosan is visszafogott, de ennek magya-

rázata az lehet, hogy Vajda László helyett ugrott

be a szerepbe. Horváth József a második rész-

ben, Falként találja meg a hangot: minden mon-

datát harsányan elzengi, ripacsként harsog, ám

minden mondat végét kérdésbe kanyarítja, hi-

szen a legnagyobb hangerő mögött is ott bújik

Lavór Tamás bádogos civil rettegése. Afőiskolá-

ról frissen kikerült Molnár László szabója ajóem-

ber. Arcán derűs-ütődött mosollyal mindent elfo-

gad, ő nem akar főszerepet, de éppenséggel

játszhat, ezen ne múljon. Ő a rendes vidéki ro-

kon, aki nem tör ránk, nem beszél sokat, csak

megáll a ajtóban, „már megyek is", mondja ízes

tájszólással, de mi betessékeljük, mert olyan

Csákányi Eszter, Pap Vera és Máté Gábor (Obe-
ron) (Koncz Zsuzsa felvételei)

rendes egy ember, és különben is, várhatóan

megjavítja majd a vécétartályt és felteszi a polco-

kat, és cserébe nem kér semmit, legfeljebb, hogy

itthagyhasson nekünk egy szürkéskék öltönyt.

Sipák Ferenc fújtatójavító maga az élő szeren-

csétlenség. Amúgy biztosan jól fújtat, de olyan-

kor nem ezt a kinőtt zakót viseli és karjait sem

szorítja könyékben meghajlítva a testéhez mint-

egy önmagába kapaszkodva, ám itt most zava-

rában kicsi harapófogóját csattogtatja sűrűn, ez-

zel bátorítja magát. Lengyel Ferenc nem a sze-

rep kínálta olcsó humort keresi Thisbeként, ha-

nem szégyenlős átéléssel lép az összetákolt

színpadra, hogy Sipák Ferenc maga is elcsodál-

kozik: csak nem igazi színész és igazi leány lett



 KRITIKAI TÜKÖR 

egyik pillanatról a másikra? Nála már csak Vinkli,

a majdani Oroszlán fél jobban. Hollósi Frigyes

nagyszerű alakítással tér vissza régi színházá-

ba. Vinkli mindig elkésik. Ócska papucsában be-

csoszog, és ahelyett, hogy úgymond elvegyülne

észrevétlen, megáll középen, amitől persze még

inkább kétségbeesik. Örökös elkéséseire is fény

derül: véges képességekkel, de végtelen aka-

rással mindig nagyon meg akar felelni, ezért az-

tán állandóan belefeledkezik a gyakorlásba.

Hogy az a bőgés úgy istenigazából sikerüljön! Ha

már szavakra kerül a sor - legyen az akár saját

nevének kimondása -, megáll az ész, és Vinkli

térdét csapkodja, hátha azzal agyát is mozdu-

lásra késztetheti. Nagy sikerekre nemigen pá-

lyázhat, de valószínű, ő a kevéssel is beéri majd.

A végére hagytam az előadás „ütőkártyáját",

Stohl Andrást. Először láttam Tompor (Zuboly)

igazi átlényegülését szamárrá. Mások általában

beérik a szamárfej felvételével (egyébként a

maszk is remek, hasonlóképpen a tündérek

„dupla arcaihoz" - mindez Dobai Csaba és

Egyed Tamás érdeme), Stohl viszont minden

porcikájában és „megszólalásában" igazi sza-

már. Ez nem pusztán ügyesség kérdése; ezúttal

megvalósulhat az, ami a jelenet lényege: Titánia

valóban egy állattal szeretkezik. Eleinte kicsit

csalódottan szemléltem Tompor vidám és köny-

nyed ébredését, ami a szembesülés pillanata le-

hetne - ám ezt a színész és a rendező későbbre

tartogatja. Így születik meg az előadás legszebb

pillanata: kiderül, Tomport nem véletlenül dicsé-

rik társai, ő valóban színész. Erre ő is akkor döb-

ben rá, amikor a deszkákra lép. Itt nem a varázs-

lat, hanem a színház segít, Tomporból Pyramus

lesz. Színészi átlényegülés ez, amit kétségbee-

sett katarzissal él meg a takács: mi történik ve-

lem? - kérdezi Stohl-Tompor tekintete. Ez az a

pillanat, amikor Pukk a színész kardjára csem-

pészi a Tompor álmából már ismert koszorút.

Tompor néz előre, a semmibe, valahol máshol

jár most, egy pillanatig nem számít a fejedelem, a

később átvehető pénzes boríték, egy pillanatig

mégiscsak megszületik az a szintézis, amelyben

valóság és álom, élet és színház találkoznak. És

most Tompor Miklós takács jó. Képzeljük bol-

dognak Tompor Miklóst.

William Shakespeare: Szentivánéji álom (Katona Jó-
zsef Színház)
Fordította: Nádasdy Ádám. Díszlet: Ágh Márton m. v.,
Gothár Péter, Szabolcs János m. v. Jelmez: Berzsenyi
Krisztina m. v. Zene: Orbán György. Rendezőasszisz-
tens: Malgot Eszter. Rendezte: Gothár Péter.
Szereplők: Benedek Miklós, Söptei Andrea, Rajkai
Zoltán, Dévai Balázs, Kiss Eszter, Bertalan Ágnes, Uj-
laky Dénes, Molnár Tamás, Máté Gábor, Pap Vera m.
v., Illés Györgyi, Naszlady Éva, Nagy Mari m. v., Schra-
mek Géza, Vajda László/Kaszás Gergő/Lukáts An-
dor, Stohl András, Lengyel Ferenc, Horváth József,
Hollósi Frigyes, Molnár László, Csákányi Eszter.

kávéház legutóbbi két
lóan közelített Goldonih
Franc Ez? előadása,
színház bemutatója a
tette a darabot: apr
megtartotta ugyan a történ
átértelmezte figuráit. (A K
nyegében Goldoni-variáci
viszont olyan mérvűek a
hogy már-már új darabról
sulatok önmagukra alkalm
így napjainkra vonatko
foglaltakat. Nem a 1
eljátszásának lehetőségei
önértelmezés alkalmát ta
(Ebből adódóan mindké
korabeli jelzést meghagy
át a komédiát.) Legin
nyelvhasználata jelzi, ho
özegbe került. Mindkét tár
poénok sokaságával dús
humorban viszonylag s
faviccek, kényszeredett s
el, „beszólások",
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ban
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bemutatója hason-

oz. Mind a Komédi
mind a kaposvári
lapanyagnak tekin-

óbb módosításokkal
etét, de átírta nyelvét,
omédi Franc Ez? lé-

ót játszik, Kaposvárott
szövegváltoztatások,
lehet beszélni.) A tár-
azták a szöveget, s

ztatták a darabban
8. századi komédia
t keresték, hanem az
lálták meg a játékban.
t előadás - számos
va - a mába helyezte
kább az előadások
gy a darab másfajta
sulat szabadon kezeli,
ítja fel Goldoni nyelvi
zegényes szövegét:
zójátékok hangoznak

a kaposvári előadás-

„benyögések", öncélú, fanyar nyelvi játékok

uralják az előadásokat. Napjaink nyelvhasználati

módjára ismerni mindebben: röpködnek a sza-

vak, de minden, ami elhangzik, rendkívül esetle-

ges és alkalmi. A beszéd nem a kapcsolatok

fenntartásának eszköze, az egymáshoz, illetve a

valósághoz való viszony meghatározásának for-

rása. Inkább csak önmagáért való élvezet vagy

önmaga értelmében kételkedő időtöltés.
Ez az a pont, ahol „nyelvszemléletében" (is) el-

különíthető egymástól a két bemutató. A Komédi
Franc Ez? előadásának ötletszerű utalásokat,
ki-szólásokat csapongva halmozó, abszurdba
hajló nyelvi humora nekiszabadult játékosságot
érzékeltet. A kaposvári előadást ezzel szemben
kesernyés irónia jellemzi: az állandóan záporozó
szóviccek, a bizarr szóképek, a „cikiző" közbe-
szólások, a szavak, szólások kifordításai,
kifacsarásai mindent átható kételkedésről adnak
látleletet. A nyelv folytonosan önmagát kérdőjelezi
meg. Beszél mindenki, anélkül, hogy bárki bármi
hitelt tulajdonítana a szavaknak. Mert mindenki
kétkedve figyeli önmagát s a másikat, s
egyszersmind azt a nyelvet is, amit inkább csak
elhasznál semmint használ. A szereplők az
események hitetlen résztvevői vagy kéretlen
tanúi. Minden csak játék, anélkül hogy bárkinek
bármi öröme telne benne.

O GOLDONI: A KÁVEHÁZ


