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rábbi idősíkban való és természetesnek ható fel-
bukkanásával már az idősíkok tényleges felbon-
tása előtt erősíti azt a benyomást, amelyet
Stoppard szövege motivikusan is erősít: itt való-
jában egyetlen nagy befejezetlen történetről van
szó a XIX. század eleje óta, a kastély lakói még
most is ugyanazzal vívódnak, ugyanabban a
problémavilágban élnek, mint egyszerre komikus,
szeretetre méltó és elbűvölő őseik - az idő halad
és mégis áll. A végső, emelt és valóban mágikus,
mert ősi rituálékat idéző táncjelenetben a
kimerevített párokkal mesterien jelenik meg egy,
az időn túli, mert abból kilépő állapot, az a
különleges szféra, ahol egyszer, egyetlen kivéte-
les pillanat erejéig két, látszólag gyökeresen el-
térő kor kezet nyújthat egymásnak. Századok
érnek össze ebben a pusztulás előtti, talán utolsó
percben.

A színészek számára egyszerre hálás és erőt
próbáló feladat Stoppard alakjainak életre kelté-
se. Talán ez az a pont, ahol az előadás színvonala
a legegyenetlenebb, a megvalósítás helyenként
csikorog, láthatóan nem mindenki érzi otthon
magát Stoppard színházában. A Byron korabeli
jelenetek háromféle megközelítési módot kíván-
nak: a színészeknek végig érzékeltetniük kell egy
nagyon pontosan behatárolt stílust és modort,
ugyanakkor annak ironikus kritikáját kell adniuk,
mindezt ráadásul megfejelve a már említett „XX.
századi tudattal". Vagyis úgy kell viselkedniük,
mintha korabeliek lennének, miközben ezt ma-
guknak sem szabad igazán elhinniük, amellett a
mai ember fejével kell gondolkozniuk és érezni-
ük. Ascher Tamás színpadán ez úgy valósul meg,
hogy a színészek egyrészt valóban pontosan
közvetítik az adott korszakra utaló stílust, más-
részt végig úgy reagálnak és kommunikálnak
egymással, ahogyan egy mai előadásban is
tennék, és ily módon sikerül itt is pontosan
megérzékíteniük a Stoppard szövegében meglé-
vő formai és tartalmi kettősséget (régies kifeje-
zések, hangsúlyozottan modern gondolkodás-
mód).

A Coverly ősök közül különösen Bodnár Erika
remekel Lady Croom, az irodalomkedvelő, ker-
tészkedő és udvarlógyűjtő nagyasszony szere-
pében, de Fekete Ernő is pontos, árnyalt karak-
tert formái Hodge-nak némiképp a korabeli, fel-
törekvő és rokonszenves regényhősöket imitáló
és ironizáló figurájából, Botos Éva pedig termé-
szetesen és egyszerűen állítja elénk a gyermeki
ártatlanságot, üdítő, naiv frissességet helyen-
ként ijesztő zsenialitással vegyítő Thomasinát. A
fenti kettős ábrázolásmód mintha a kisebb sze-
repeket játszó színészeknek kevésbé sikerült vol-
na, figuráik túl egysíkúak maradnak: Varga Zol-
tán Chaterje egyértelmű karikatúra, mintha való-
ban az Angol bárdokból lépett volna elő, Szabó
Győző Brice kapitánya nagyhangú hőzöngő, Vaj-
dai Vilmos mintha A rajzoló szerződése egyik

mellékalakja volna, Takátsy Péter figurája pedig
egyenesen félreértelmezettnek tűnik, kilóg a
többiek közül. Az e századi jelenetsorok
szereplői-nek feladatát az teszi nehézzé, hogy
gyakran első pillanatra drámaiatlannak tűnő
szituációkat, hosszas esszéisztikus
fejtegetéseket, narratív egységeket kell
színpadilag hitelessé, érdekessé tenniük - bár a
sziporkázóan szellemes replikák (például a
felolvasási jelenetben) itt is bőséges
játéklehetőséget kínálnak. Bertalan Ágnes kivá-
lóan oldja meg Hannah bonyolult és kevésbé
látványos szerepét: Bernarddal szemben elegáns
és fölényes, az igazságkeresés pillanatában ihle-
tett és lobogó, Valentine-nal bizonytalan és se-
bezhető, miközben végig egyfajta szeretettelje-
sen csúfondáros irónia jellemzi mind magával,
mind szereplő társaival szemben. Máté Gábor
nagy szakmai biztonsággal, hitelesen állítja elénk
az önhitt, karrierista és arrogáns tudós szánal-
masan pitiáner, mégis emberi figuráját, Bán Já-
nos pedig a szórakozott professzor kliséin túl
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Valentine érzékenységét, sebezhetőségét, vissza-
fogottságán átsugárzó humanizmusát is érzékel-
teti. A főiskolás Ónodi Eszter a tőle már elvárható
szinten hozza Chloé ezúttal kevésbé hálás, szín-
telen figuráját, Csákányi Eszter pedig sokadszor
is csillagos ötösre vizsgázik egy újabb „néma
extremitás", a deviáns csoda, Gus szerepében.

Mindent egybevéve az Árkádia kisebb hibái
vagy helyenként bizonytalan megoldásai ellenére
is olyan előadás, amely fontos lépés lehet a
magyar színház új, érvényes arculatának kialakí-
tásában.
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jainkban, vagyis 1993-ban, az Árkádia bemutatá-
sának évében, és az egymásra következő jelene-
tekben egymást váltják az idő szintjei. (Azt már
nem mondhatjuk, hogy 1997 a jelen szintje vol-
na, hiszen a darabban Fermat-tétel néven emle-
getett híres matematikai sejtést éppen pár hó-
napja oldották meg véglegesen.) Tehát két darab-
bal kell számolnunk voltaképpen. Valószínűleg az
első sík cselekménye az érdektelenebb. Van itt
minden, ami egy múlt századi főúri birtokon
megtörténhet (és annyi darabban meg is történt
már): okos, kissé frivol nevelő az elkényeztetett,
kőgazdag (és mint később kiviláglik, zseniális)
bimbózó lány árnyékában, kikapós feleség, hiú
fűzfapoéta, fafejű kapitány, szexuális másodvi-
rágzását élő szellemdús lady. Továbbá költői és
szexuális féltékenység, holdfény, párbaj, tűzvész
és keringő. (Teknősbéka is van - mindkét idő-
ben.) Szóval sok minden van, de mindez semmi-
re sem kellő. Nem sorsokat látunk, hanem dra-
maturgiai paramétereket, közhely közhely nyaká-
ba hág. A rendkívüli szakmai precizitással megírt,
sok remek (és kevésbé remek) bon mot-t gör-
gető dialógusok csak ideig-óráig képesek feled-
tetni az egész sivár ürességét és érdektelenségét.
Hodge, a házitanító szerelmes a ház úrnőjébe, de
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ebből, akár a többi drámai tényből, figyelemre
méltó módon nem következik semmi. Jelen van
továbbá (igaz, láthatatlanul) Lord Byron is.
Egyébként is meglehetősen sok láthatatlan
szereplője van mindkét drámának. Az elsőben
nem látjuk a már említett Byront, a tüzes ágyékú
Chaternét, továbbá Lady Croom férjét, a máso-
dikban sok szó esik a Coverly gyerekek szüleiről,
de ők sem tűnnek fel a színen. Hogy e láthatatlan
személyekkel milyen kapcsolatban állnak a játszó
személyek, erre a kérdésre csak vérszegény ma-
gyarázatot kapunk, mikor elhagyjuk a színházat.
De akkor miért vannak? Ha nem lennének, az egy
Chaternét kivéve, nem hiányolná őket senki, így
azonban belezavarnak a képbe.

Nos tehát az első darab befejeződik, de nem
ér véget, úgy értem, ezt a véget semmiképpen
sem érezzük végkifejletnek, olyan zárlatnak,
amely szükségszerűen következne a cselekmény
és a szituációk logikájából. Hogy hogyan lesz
Hodge-ból, ebből az élet örömeit nagyon is
kiélvező, okos és szarkasztikus szellemből a kerti
lak monomániás remetéje, hogy melyek az indí-
tékai, hogy mitől őrül meg, hogy miért kell meg-
halnia Thomasinának, a zseniális kis matemati-
kuslánynak (zsenialitása persze csak drámaírói
ráfogás), ezt nem tudhatjuk meg Stoppardtól, és
egyébként is csak igen keveset tudhatunk meg

tőle. Természetes, hogy a két idősíkban játszódó
történet egyetlen színpadi pillanatban ér véget;
bár százötven év választja el őket egymástól, a
színházban mégis egybeesnek: két pár kerin-
gőzik az idő különböző szintjein, Thomasina és
Hodge, valamint Hannah és Gus. Szép zárókép,
de nem jelentésteli zárlat, csak kép, amelytől nem
idegen némi hatásvadász érzület sem. Azt vár-
nám ekkor, hogy a második történet valamilyen
módon megfejti vagy legalábbis magyarázza az
elsőt, feltárja az ott lappangó titkokat. Ám nem
ez történik, a közös keringő csak látványos ráfo-
gás, a második síkban játszódó események csak
tényeket fejtenek meg, nem titkokat, és ettől
érdektelenné válik az egész dráma. A jelen idő-
síkjában elhelyezkedő darab még csak nem is
reflektál az elsőre, a Coverly gyerekek ugyancsak
figyelemre méltó módon nem törődnek családjuk
előéletével, az leginkább a két idegent, a
második rész két főhősét, Hannah Jarvis írónőt
és Bernard Nightingale filológust foglalkoztatja.
(Egyébként is túl sok az „érdekes" figura: Gus
Coverly ötéves kora óta néma és habókos, de
azért mindenki zseninek hiszi; Valentine Coverly
amolyan hóbortos matematikus a Füles évköny-

Jelenet az előadásból (Koncz Zsuzsa felvétele)

ve emberképe alapján; a harmadik gyereket, a
csinos Chloét csak a szex érdekli; a láthatatlan
apa nem válaszol írógéppel írt levelekre, hogy
csak a legnyilvánvalóbb harsányságokat említ-
sem. Mindeme kuriozitásokkal Stoppard megta-
karította magának a mélyebb emberábrázolást,
de ha egy drámában nincsenek emberek, akkor
ásítva elfordulok.) Ám ők ketten nem a múltat
kívánják megfejteni, a múltból saját életükre szinte
semmit sem vonatkoztatnak, a múlt nekik
kísérleti terep, nem élet már, hanem panoptikum.
Kétségtelen, hogy Hannah morálisan messze fö-
lötte áll Bernardnak, aki pusztán szakmai hiúság-
ból veti bele magát az egykori események búvár-
lásába. Stoppard meg is bünteti persze, kiderül,
hogy következtetései tévesek, hogy tökéletesen
félremagyarázza az egykori napok történéseit. Es
a finomabb, a ,tapintatosabb Hannah elnyeri az
író rokonszenvét és vele drámai jutalmát is. Az
írónőnek valóban sikerül fényt derítenie arra, ami
után kutat: megfejti, hogy ki volta Coverly-birtok
remetéje. E filológusi kutakodások viszonylag
hidegen hagytak mint nézőt, ő ugyanis - akár a
régi regények narrátora - mindentudó, és kívülről
nézi a szereplőket, már akkor tudjuk a
válaszokat, amikor Hannah és Bernard csak a
kérdések megfogalmazásánál tart. Ha tehát a
második dráma nyomozati része érdektelen,
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ha a második szín még reflektív viszonyban sem
áll az elsővel, akkor dramaturgiai tudása fitogta-
tásán kívül mi indította arra a szerzőt, hogy egy-
bemossa a két időt?

Csak arra tudok gondolni, hogy az Árkádia fő
témája nem a filológia drámája vagy komédiája,
hanem az idő, vagy az Idő, így, nagybetűvel.
Van-e múlt, van-e jelen, elmúlik-e a múlt, eltelik-
e a jelen? Vagy másképpen, túlságosan is
emberi módon kérdezve: van-e közünk a múlt-
hoz, és ha igen, miféle múlthoz van közünk,
ahhoz, ami valóban megtörtént, vagy ama má-
sikhoz, amelyet mi teremtünk meg magunknak
folyamatosan? Es önkényesen is persze, mert
hát ki tudja, mi is történt egykor „valóban". Talán a
jelen és a múlt viszonyát taglalja a darab, azt a
pillanatot, amikor a múlt visszakéredzkedik a
jelenbe, amikor a múlt egy darabkája beleakad a
jelenbe, fennakad a torkán, és átmenetileg meg-
zavarja az Idő szakadatlan előrehaladását, ahogy
magába nyel mindenkit és mindent. Es a máso-
dik idősíkban fellépő emberek részvétlensége
talán Stoppard ítélete: képtelenek vagytok felfog-
ni, hogy több közötök van a múlthoz, mint eddig
hittétek, hogy a múlt nem csupán archívum,
hanem szerves része az életeteknek. Vagy ahogy
ezt egy Tom Stoppardnál sokkal nagyobb költő,

Rakovszky Zsuzsa kifejezte: „Nincs múlt idő. A
múlt nem múlik el. / Megőrizzük, ahogy a rég
leégett / erdők virágporát a tómeder / iszapja.
Ami volt, nem ér sohase véget: / megszűnik és
nem tud megszűnni mégse." De az idő és a világ
értelmezései sokfélék; egy helyen a matematikus
Valentine megjegyzi: „A melegből hideg lesz.
Egyirányú utca. A teád szobahőmérsékleten fog
kikötni. Ami a teáddal történik, az történik min-
dennel mindenhol. A nappal, a csillagokkal. Eltart
egy ideig, de végül mindannyian szobahőmér-
sékleten fogunk kikötni." Ennek is megvan a
párja Rakovszkynál: „De ami volt, az nem jön
vissza többé / soha. Az idő egyirányú utca." Ám
a darab csak megpendíti ezeket a kérdéseket és
lehetőségeket, és az is lehet, hogy mindez csak
a recenzens vágyálma, semmi köze ehhez a meg-
lehetősen felületes dramaturgiai kirakósjátékhoz.
De mégis azt gondolom, hogy van az
Á r kád iában valami gyengéden búcsúzkodó
szólam, és ez - számomra legalábbis - részben
menti a darab nyilvánvaló gyengéit.

Ez a líra főként Bán János és Botos Éva játé-
kában él. A többiek kissé harsányabb színekkel
dolgoztak, ami nem jelenti azt, hogy a maga
posztján ne lenne mindenki jó. Jó Fekete Ernő
Hodge, a nevelő szerepében (bár nem hiszem el

neki, hogy három hölgyet is elcsábított), jó Máté
Gábor (bár túl sokszor láttam már ugyanilyen-
nek), jó Bodnár Erika (bár idegesít, hogy minden
poén előtt megteremti a poén kimondásának
hangsúlyos lehetőségét, de az is lehet, hogy ez
hozzátartozik Lady Croom jellemzéséhez), jó
Ónodi Eszter (bár szerepe sajnos, főleg a máso-
dik felvonásban, közhelyekre szorítja), jók a ka-
rakterfigurák: az eszelős tájkertész Vajdai Vil-
mos, a dilettáns költő Varga Zoltán, továbbá
Brice, a faragatlan kapitány Szabó Győző alakítá-
sában (bár színészi helyzetük könnyű, mivel sze-
repük a legkisebb szellemi ellenállás irányába
megy); jó Csákányi Eszter, aki némaságát nyilván
a z Yvonne, burgundi hercegnőből hozta ide, és -
last but not least - jó Bertalan Ágnes, a fád, frigid
(?), fásult írónő szerepében (bár kissé talán túl
darabos). Jó az együttes játék, a csapat-szellem.
Jó és pontos Ascher Tamás rendezése (bár
legendás tempóérzékét ezúttal nem éreztem
hibátlannak, de javul majd még ez az előadás).
Jó és szellemdús Várady Szabolcs fordítása,
amely - előnyére - sokat változott az 1995-ös
kötetbeli megjelenéshez képest. Jó Khell Zsolt
díszlete. Rossz Márta István zenéje.

Ennyi?
Az ördögbe is, ennyi.


