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a, ahol ez idő szerint gyermekotthon működik,

z események végképp kiszabadulnak a rend-

zerező elme felügyelete alól. Szirtes Gábor

edrillójának nyíltszíni tapsba torkolló magán-

záma mindenestől elűzi azt az illúziót, hogy az

lőttünk zajló színjáték egyfajta egységes

tílusba rendeződnék. A forradalom utáni

ezignált konszolidációban kiteljesedő,

rnyaltan vidám Ödön von Horváth-i

égkifejletet csupán a kastély ablakában

ornyadozó, idő előtt kiszikkadt, élethű

űmuskátli idézi. Az arcokon boldog mosoly, ha

émelykor savanykás is.

Tegyük fel, hogy együtt ebédelünk egy

zimpatikus helybéli kereskedővel,

ondjuk, délután két órakor. Ha néhány

rával később az illető nem hajlandó arra

z apró és magától értetődő szívességre, hogy

eismerje, illetve tanúsítsa mindezt, akkor előbb

z ő, majd a magunk épelméjűségét kezdjük

egkérdőjelezni. S utóbb talán azt is: ki (vagy

i?) űzi velünk ezt az érdekfeszítő, víg, de

múgy végzetes játékot?
A kérdés akkor is így tevődik föl, ha a szenve-
ő alanyoknak történetesen van humorérzékük,
s hajlanak a játékra, mint ahogy ez a kolozsvári
hakespeare-bemutatón történik. Talán nem is
yracusából, hanem valahonnan egy burleszk-

ilm és egy cirkuszi bohóctréfa közti fiktív térből
rkezik két idegen. Keménykalappal, sétabottal,
ózentrógert, bő, elnyűtt nadrágot és kitaposott
akancsot viselve állítanak be a tévedések szó-
akoztató-bolond vígjátékába, talán csakis
zért, hogy az ephesusi Antipholushoz és Dro-
ióhoz való ördögi hasonlóságuk folytán jól ösz-

zekuszálják a város életét, a történet szálait és
aját lelkük erővonalait.
Az új körülményekhez adaptálódni kénytelen

endégek helyi mezt öltenek, de önazonosságuk
árgyi bizonyítékaként, játékuk jelvényeként (és

nézőtér tájékoztatására) keménykalapjukat
egtartják.
Az Antipholusokat és Dromiókat különben

gy-egy színésszel (Hatházi Andrással, illetve
ogdán Zsolttal) játszató rendező (Kövesdy Ist-
án) néha a közérthetőség jegyében zsonglőr-
ödik e kalapokkal: ebből fejthetjük meg, hogy ki-
soda is ki, ki is kicsoda, akkor, amikor már ők

Megnyugtatásul: semmi csalás - azt kaptuk,

amit láttunk.

Ödön von Horváth: Figaro válik (Thália Színház)
Fordította: Bodolay Géza. Díszlet: Szlávik István.
Jelmez: Schäffer Judit. Zene:Orbán György.
Dramaturg: Robert Sturm. Rendező: Iglódi István.
Szereplők: Bubik István, Bánsági Ildikó, Hirtling István,
Ráckevei Anna, Mertz Tibor, Győry Emil, Tóth Au-
guszta, Szirtes Gábor, Meszléry Judit, Borbély Sán-
dor, Tóth Tamás, Hunyadkürti István, Madarász Éva,
Molnár Tamás, Keresztes Sándor, Teszáry László,
Teizi Gyula, Kákonyi Tibor, Kovács Éva Rebecca.

maguk és senki más a színpadon nem tudják,

hogy ki a csoda kicsoda. Másfelől e kalapok

legalizálják (a burleszk ikonjaiként) a fenékbe

billentéseket és nagy agyabugyákat, és a

bohóctréfa e jelei teszik láthatóvá például azt a

láthatatlan kötelet, mellyel Dromio a

sértődöttségében meg-merevedett gazdáját

próbálja kivontatni a szín-pad sarkából.

Kövesdy alapötletének erényei közé tartozna a

kellékek nélküli játék lehetősé-gének

megteremtése, ha mindezt következetesen és

folyamatosan szinten tudná tartani. A bohócok,

ha négyszemközt maradnak, a színpadból

porondot csinálnak, és néhány kidolgozatlanabb

mozzanatot leszámítva, kellékek nélkül is

működő, kreatív, egymást kiegészítő párost al-

kotnak. Amint megjelenik azonban egy kívülálló

ephesusi, a gesztusnyelv elhalványul, a bohóc-

ság (a syracusai származáshoz hasonlóan) in-

kognitó mögé rejtőzik, és a jövevénnyel létesít-

hető kommunikációs játék elnagyolódik, vagy

valamilyen behozott kellékkel válik áthidalhatóvá

(például: baseballozás a zacskó arannyal és a

sétabottal). Kivétel ugyan az a második felvo-

násbeli kisebb tömegjelenet, amikor Dromio a

faltörő kossal jól meglapogatja szegény Angelo

mestert (Szikszai Rémusz) éppen úgy, ahogy az

egy valamirevaló Chaplin-filmben szokott tör-

ténni: előlről, hátulról, oldalról és persze véletle-

nül. E geg kivitelezése azonban annyira harsány,

hogy képtelenség ugyanakkor a színpad másik

oldalára is figyelni, ahol viszont a színdarab foly-

tatódik (Baltazár úr - Jancsó Miklós - éppen

Antipholusnak osztogat tanácsokat).
Nemhogy harsányság, de különösebb árnya-

lás sem jellemzi viszont a syracusai és ephesusi

kettős közti különbséget. Hatházi a férj-Antipho-

lust megpróbálja gondterheltebbre, merevebbre

venni; a syracusai változat pedig vigyorgóbb és

joviálisabb. A két én eleinte el is különül, de aztán

a játék hevében összemosódik; az alakok köl-

csönzik, kopírozzák egymás gesztusait. Valami-

vel sikerültebbek Bogdán Zsolt Dromio-változa-

tai: az ephesusi öregesebb, zsörtölődőbb, a

syracusai gyerekesebb, duzzogóbb és hajléko-

nyabb; a színész eredményesebben is tudja tá-

vol tartani őket egymástól.

A burleszkelemek a nőkkel való kontaktusban

sincsenek igazán elhelyezve. Az Adriana-Lucia-

na szárny problémaérzékenység nélküli, sima

interpretálása a bohócokat tanácstalanná és bi-

zonytalanná teszi. Leginkább ezen a ponton üt-

közik ki Shakespeare és a burleszk inkompatibi-

litása. Néhány frappáns kis gesztus (Adriana-

Rekita Rozália nyaksálával babrál, amikor szö-

vegében éppen az öngyilkosság csábító lehető-

sége merül fel; „elsírom roncsait és meghalok",

szavalja, és a megkötött sálat a felfedezés meg-

hökkenésével, majd egyre határozottabban kez-

di rángatni) sejteti, hogy ez a viszony nem feltét-

lenül terméketlen; eldönthetetlen azonban, hogy a

két nő szerepértelmezése tudatosan kerüli és

utasítja-e el a keménykalapos stílus befolyását.

Az önfeledt játékot és magát a történetet ál-

landóan megzökkentik a Kövesdy színházában

önálló szereplővé avanzsált Idő (Dehel Gábor)

megjelenései. Ez a jelenlét egyfelől a történet

idejét szakaszolja, másfelől sajátosan fejezi ki az

Idő önreflexióját. Egy szűk nap adatott ugyanis a

játékra, Aegeon pénzgyűjtési akciójára és a

szétszóródott családtagok összeterelődésére

egyaránt. Ezt tisztázza az előadás nulladik pilla-

nata is, melyben az Idő a színpad közepén állva

gongot kondít: óra indul. Ez az Idő semmiben

sem más, mint az Idő általában: pontos, megfel-

lebbezhetetlen, sohasem késik vagy siet - csak

az emberi sóvárgás láthatja alkalom szerint tol-

vajnak vagy adósnak.

„Időapó" színrelépései néma figyelmeztetések

(véget ért egy egység, mindenki igazodjon

kiszabott idejéhez), de ahelyett, hogy mélyítenék

vagy bármivel is gazdagítanák ezt a fogalmi játé-

kot, inkább egy, az ifjabb korosztálynak dedikált

mesejátékhoz közelítik, és fokozatosan funkció-

jukat vesztik. Az Idő azonkívül, hogy kongat időn-

ként, személyazonossággal is rendelkezik: kö-

pönyege nyakkendővel, óralánccal hangsúlyo-

zott, tisztes polgári gúnyát fed. Megjelenései

egyre többet tárnak fel konkrét kilétéből és von-

nak el személytelenségéből. Az ilyenkor kialakuló

közjátékokban a játszó személyek összenéz-

nek, kilépnek felvett szerepükből, kiesnek a tör-

ténetből. Antipholus tulajdonképpen színész-

ként alkudozik játékidőért az egyik felvonás vé-

gén, hüvelyk- és mutatóujjával jelezve, hogy

„csak ennyi kicsi ideig" maradhasson még.

MARGITHÁZI BEJA

KEMÉNYKALAPOK SYRACUSÁBÓL
SHAKESPEARE: TÉVEDÉSEK VÍGJÁTÉKA
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Pedig Ephesus az a hely, ahol időérzékelés és

identitáshajsza olyan labirintust alkot, amelyben

ismert komponensekből álló ismeretlen káosz

tenyészik; ennek neve pedig zűrzavar, káprázat,

ha tetszik, vígjáték, akarom mondani, tragédia. A
látszat tréfái identitászavarokkal járnak, amelyek

viselkedési zavarokhoz vezetnek: az Anti-

pholusok és Dromiók ámokfutása, nyilvánosan

megélt személyazonossági válsága olyan hullá-

mokat ver, amelyek a vígjáték külső körein elhe-

lyezkedőket is megtáncoltatják. Attól, hogy két

Antipholus csalinkázik a városban, Adriana, Lu-

ciana, Luca, Angelo, sőt Aegeon sem érti már

magamagát.

A fizikai megjelenés és az érzékelés alapjai-

ban kérdőjeleződik meg, a tévedésháló lassan

magára a létezésre húzódik rá. Antipholus a bi-

zonyosságot önmagában keresi s véli megtalál-

ni („De ha én én vagyok / szavamra akkor...").

Énazonosságát saját magával bizonygatja, pe-

dig paradoxális hiba abban hinni, hogy valami

(rendszer vagy tudat) az önmaga felé fordulás

gesztusában, önmaga ellenőrzése által létbizo-

nyosságot nyerhet. Attól, hogy valami mutogat,

vagy akár saját magára mutat, még nem biztos,

hogy létezik. Mindez még kívülről sem kaphat

teljes értékű megerősítést. Ilyen értelemben fo-

kozott pikantériára tesz (tehetne) szert az ikrek

szembesülésének nagyjelenete. A clownötlet,

ha szervesebben épülne a játékba, esetleg kon-

cepcióvá tágulhatna, sugallva a kettős megjele-

nés színpadi megoldását. Ám a darab nagyjele-

netéből nem lesz az előadás nagy jelenete. Bi-

zonytalanságot sugároz; igénytelenül használja

ki a szcenikát. Dromio csak áll; Antipholus sze-

mérmesen ügyködik a burleszkszimbólumokkal.

Az identitászavar itt teljesedik ki igazán:

Antipholus úgy fedi föl önmagát, mint a Nagy

Mozgató, a bábmester, aki hol az ephesusit, hol a

syracusait játszatta, de ő maga tulajdonképpen

egy harmadik személy. Azért is nehéz a dolga,

mert az ikrek közé általában csak egy kalap állt,

különben valóban összetéveszthető módon

kiabáltak, verekedtek vagy éppen lepődtek meg

valamin.

Az „asszisztencia" részvétteljesen és kíván-

csian helyezkedik el ebben az állóképben. Ők a

városlakók, akiket megbolondított és kivetkőzte-

tett magukból ez a két idegen, és akik most tátott

szájjal figyelik az eseményeket. Utoljára az első

jelenetben gyűltek így össze, amikor Aegeon

(Boér Ferenc) patetikus hangvételben előadott

élettörténetét hallgatták hangsúlyozott, ám tel-

jességgel motiválatlan figyelemmel. (A színész

megtört, de megalázkodásra képtelen apát ala-

kított, akit tulajdonképpen senki sem akart meg-

alázni, tehát önmagát alázta meg azzal, hogy

megalázónak tartotta a koldulást.) Solinus (Salat

Lehel) kezére támasztja állát - póza emblemati-

kus: megértő, de passzív uralkodó volt, lehetett

Bogdán Zsolt (Dromio) és Hatházi András
(Antipholus)

volna-e más? Itt áll Angelo (Szikszai Rémusz), a

becsületes, szerencsétlen és jobb sorsra érde-

mes roma ékszerész; Adriana (Rekita Rozália),

a méltóságteljesen rágódó, megbántott és ösz-

szezavart szerelmes feleség; Luciana (Tordai

Tekla), a koravén, okoskodó és egyszersmind

naiv húg; Luca (Gajzágó Zsuzsa), a terebélyes,

bizonytalan alapokon álló cselédasszony; a mo-

liére-i ihletésű Második Kereskedő (Bács Mik-

lós); a bájosan kormalkodó és hadaró Kurtizán

(Panek Kati); a nehézkesen darabos Porkoláb

(Kardos Róbert) - minden majdnem úgy, aho-

gyan egy BBC-tolmácsolásban lenne, figyelem-

be véve persze a kolozsvári couleur locale-t. A

bádogtölcséres kolónia bosch-i szörnyei, az ör-

dögűző Csipkedi (Bíró József) és segítői ebben a

galériában megjelenésükkel és műsorszámuk-
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kal hívják fel magukra a kitüntetett figyelmet: egy

fehér pofájú, groteszk, eldönthetetlenül emberi

vagy állati lény borotvával hadonászva pulzusért

hörög, és ördögöt űz. Azért is hathat ez a jelenet

a meglepetés erejével, mert igényesen és apró-

lékosan kidolgozott, bár egyszersmind előz-

mény és folytatás nélküli; nincs is pontos és tisz-

tázott kapcsolódási pontja a főszálhoz.

Melyik realitásban, mikor játszódik ez a törté-

net, ez az előadás? Nem szolgálhat ehhez tám-

pontul a stúdió Kövesdy István tervezte minimál-

díszlete: két sor variálható függöny és a kapu fö-

lötti „második szint", az erkély, ahonnan a höl-

gyek epedeznek, panaszkodnak és álmodoz-

nak; ez a színpadkép elsősorban funkcionális,

önmagán kívül nem utal semmire. Dobre-Kóthay

Judit jelmezei önmagukban műremekek, de

egymástól független képeket alkotnak. Aegeon

Aston csak elugrik a közelbe egy kanyarí-
tófűrészért. A kanyarítófűrész feltétlenül
szükséges. Nélküle kár is hozzáfognia a
sufnihoz. A sufniból műhely lesz. Ha a műhely
elkészül, Aston majd rendbe hozza a házat is.

A ház Mické, az öccséé. Mick különleges lak-
berendezésről álmodozik, vadrécekék, bronz és
koronasárga kockás linóleumborításról, zab-
lisztszínű szőtteshuzatról, nem is beszélve a
hencser halszálkás pásztákból álló, zegzugmin-
tás gyapjúhímzéséről, noha a háznak- momen-

Rekita Rozália (Adriana) és Bogdán Zsolt

bársonynadrágja, a Kurtizán függöny fel kiskosz-

tümje, Dromio nadrágtartója és bakancsa, a re-

neszánsz vonalú ruhák (Adriana, Luciana,

Második Kereskedő), a body-buildinges

Porkoláb izompáncélja, az ephesusi herceg XXI.

századi palástja így együtt - szándékosan vagy

akaratlanul? - kis kultúr- és művelődéstörténeti

képes-könyvet alkotnak. A ruhatár valójában

csak karikírozza az amúgy is széttartó erőket,

melyek a megoldott és kidolgozott portrékat

(Angelo, Második Kereskedő, Kurtizán,

Csipkedi) hangsúlyozzák ugyan, de nem

szervesítik az előadásba.

A Kövesdy hajdani vizsgarendezéséből kinőtt

előadás azokon a pontokon a leggördüléke-

nyebb, melyek az egykori rövidített változatban

fontosabb jelenetekként szerepeltek, de a törés-

vonalakat nem mindenhol sikerült eltüntetni,

vagy akár leplezni. Az előadás, teremtője irányí-

tása alól kibújva, külön életbe kezdett - a z

irracionalitás jegyében. Mi indokolja és igazolja

később azt, hogy éppen bohócoknak kellett ide

érkezniük? Kicsoda ez az Idő és mit akar? Ha

az Idő a bohócjáték korlátaira utal, miért nem

kettős az ikrek szereposztása? Miért

idegenülnek el a nemek, korok és értelmezések?

Miért nem összjáték ez a vígjáték? Lehet-e így

Ephesus egy ilyen posztmodern találkahely?

Vagy legalábbis: mi űzi velünk ezt az

érdekfeszítő, víg, de amúgy végzetes játékot?

Shakespeare: Tévedések vígjátéka (Kolozsvári Állami
Magyar Színház)

Fordította: Szász Imre. Jelmeztervező: Dobre-Kóthay

Judit. Díszlettervező -rendező: Kövesdy István.
Szereplők: Boér Ferenc, Hatházi András, Bogdán
Zsolt, Szikszai Rémusz, Bíró József, Kardos Róbert,
Bács Miklós, Jancsó Miklós, Salat Lehel, Dehel Gábor,
Rekita Rozália, Tordai Tekla, Gajzágó Zsuzsa, Panek
Kati.
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