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Thersites:
Rajhona Ádám

Királyok, hercegek, fejedelmek, bolondok
népesítik be a shakespeare-i szín-padot.
Királyok, hercegek, fejedelmek küzdenek
a hatalomért, a trónért, a szerelemért, az
életért. Eszközeik hol tiszták, hol
mocskosak. De mindig élő emberek, akik -
- bármely korba, bármily szituációba is
helyezi őket a költő - a való világról
beszélnek, akikben minden kor
megtalálhatja, megtalálja, amit keres, amit
meg akar fogalmazni - önmagát. Királyok,
hercegek, fejedelmek, akik mellett szinte
valamennyi drámában ott áll a
shakespeare-i bolond. Bohóc, furfangos
manó, udvari bolond, kerítő vagy
nyomorék és mocskosszájú figura. A
Bolond, aki mindvégig kommentálja a
darab eseményeit. Aki, mert tisztában van
megrendítő helyzetével, mert fölismerte
lényének sajátos ellentmondását, gúnyos
és keserű, aki az irónia mögé rejti a
kimondott igazságot. Hisz Shakespeare
bolondjai valójában nem bolondok. Fi-
lozófiájuk lényege épp az a fájdalmas böl-
csesség, amellyel megértették, hogy az az
igazi bolond, aki magát normálisnak,
bölcsnek tartja. „Ez év nem kedvez a
bolondnak, / Mert mosta bölcs is dőre; /
Nem bír eszével, s a majommal / Komázik
nyakra-főre, / Szilaj gyönyörtől sírtak ők, /
Én dallék a bánat miatt, / Hogy ily király a
bohók között / Bújóskát játszogat" - dalolja
a Lear király Bolondja, a legjellegzetesebb
shakespeare-i Bolond. Ő fölismerte az
igazságot. Érti a világot, hisz ő csak viseli
a bolondmaszkot, de az igazi bolond nem
ő, aki bolondságával világosítja meg Lear
elméjét.

A Lear király Bolondja a shakespeare-i
bohócfilozófia talán legfigyelemremél-
tóbb, leggyakrabban idézett figurája. Az ő
méltó társa, rokona Shakespeare
életművében a Troilus é s Cressida Ther-
sitese, a nyomorék és mocskosszájú görög,
akiről Jan Kott így vall: „Csak az igazi
bolond nem bolond. Ő a királyokat teszi
bolonddá. Bölcsebb náluk. Gyűlöl és
gúnyolódik."

Thersites szemében minden csak gyű-
löletes, groteszk játék. Thersites tekin-
tetében, mondataiban kegyetlenül tük-
röződik a görög tábor, a trójai háború, az

érzelmek nélküli szerelem. Shakespeare az
ő szemével nézi a Tro i lus é s Cress idában a
világot, a háborút és az élet
erkölcstelenségét. Átkozódó szavakkal
mondatja el vele az igazságot, tragiko-
mikus ítéletét. S a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház előadása fokozza Thersites
igazságát, jól érezve, hogy Shakespeare
rajta keresztül láttatja a valóságot, a ren-
dező Thersitesszel mondatja el a Prológot.
Övé az első szó, s ő adja meg a drámai
alaphangot is: „A jó s a rossz: hadi-
szerencse mind."

,,…és i t t hagyom a bolondok
gyülekezetét”

Thersitest a Troilus és Cressida kaposvári
előadásában Rajhona Ádám játssza.
Thersites akkor jelenik meg a színen,
amikor Ajaxot kétség és féltékenység
gyötri. Trágár szavakkal, gyors iramban
gúnyolja a legendás hőst, aki ebben a
drámában nem más, mint egy katona,
akinek az „izmaiban tanyázik az esze".
Rajhona rongyos, piszkos, madárijesztő
külsejű Thersitese úgy érkezik meg az
ostoba Ajax oldalán, mint aki már túljutott
minden tapasztaláson, mint aki a végsőkig
leszámolt mindennel, mint aki-ben nem
maradt más, csak a megvetés a világ, a
szétesett emberi kapcsolatok iránt.
Thersites szavaival nem kímél senkit; sem
Achillest, sem Nestort, sem Ulys-

Rajhona Ádám Thersites szerepében
(Fábián József felvétele)

sest. S Rajhona hangsúlyaiban hordja a
mocskolódás mögé bújtatott keserű iróniát.
Átkozódva szidja a világot s mind-azokat,
akik „hadra kelnek egy bugyogó-ért".
Rajhona sodró iramban mondja röpke
monológjait: ne csak a szavak, a pergő
nyelv is mutassa a mocskosszájú ember
érzelmeit, ahogy a görög tábor legendás
alakjait jellemzi. Szédítő tempót diktál,
ahogy sorolja: „végigdeklinálom az egész
ügyet. Agamemnon Achilles parancsnoka;
Achilles az én gazdám; én Patroclus
vesézője vagyok; Patroclus pedig bolond ...
Agamemnon bolond, mert parancsolni akar
Achillesnek; Achilles bolond, mert tűri,
hogy Agamemnon parancsoljon neki;
Thersites bolond, ami-ért ilyen bolondot
szolgál ..."

Rajhona nagyszerű színészi
fegyelmezettséggel rendelkezik. Ha kell,
csendesen meghúzódik a színpad egyik
szög-letében, és vár, figyel. Játék nélkül,
szótlanul, rezzenéstelenül is jelen tud lenni.
Thersites sokszor csak csendes szemlélője
az eseményeknek, s Rajhona színészi
jelenlétét ilyenkor is állandóan érezzük,
anélkül, hogy bármit tenne, hogy fö-
lösleges eszközökkel akarná magára von-ni
a figyelmet.

…aki engem fővezérnek néz"

Aztán újra övé a játék. Thersites gúnyos
mókamesterré változik. Achilles sátrához
viszi a hírt: Ajax áll ki párviadalra a hős
Hectorral, s most úgy hordozza magát,
mint egy páva, díszlépésben sétál föl s alá,
nem ismer meg senkit, Thersitest is
Agamemnonnak nézte. Önhittségében a
vezért látta a nyomorék koldusban. S
Rajhona Thersitese keserű játékba kezd:
kihúzza magát, görnyedt testét ki-feszíti,
beesett mellét kidülleszti, s diadalmasan
vonulni kezd. Ajaxot utánozza. Rajhona
bohóckodásában, ahogy Ajax
magabiztosságát mímeli, benne van a má-
sik iránti gúny, benne van a megvetés,
ahogy Achillesre tekint, s benne van a vi-
dámságot magára erőltető ember fájdalma,
aki a többiek, a nála ostobábbak
mulattatására kényszerült. Amikor aztán
Achilles és Patroclus víg nevetéssel ma-
gára hagyja, amint egyedül marad a szín-
padon, teste ismét összegörnyed, újra ő a
szánalmas külsejű görög, aki tudja az
igazságot, aki érti szerepét, akinek nincs
semmiféle illúziója környezetéről, s hal-
kan, hangsúlyok nélkül, szinte kilöki ma-
gából a szavakat: „Inkább volnék kullancs
egy birkán, mintsem egy ilyen vitéz-lő
harcos."



. . mind ig harc és bujaság"

Ezután már gyorsan peregnek az
események. És Thersites hűen követi,
keserű-ironikus-szitkozódó szavaival
hűen kommentálja a történetet.
Mindenütt jelen van, meghúzódik,
összekuporodik a földön, a színpad
sarkában, szótlanul szemlélődik, de nem
fukarkodik a magyarázatokkal sem.
Rajhona végletekig leegyszerűsített
játékából, minden rezdüléséből a
széthulló világ szemlélése, tükröződése
árad, ahogy fölméri-megérti-
magyarázza az embertelenség
szellemét, a színpadi történés
legfontosabb alakjává emeli Thersites
figuráját .

Amikor újra föltűnik, már összecsap-
tak a seregek. Troilus Diomedest üldözi,
Achilles Hectort. S Thersites a földön
csúszkálva követi a harcolókat. Groteszk
humora kegyetlen fájdalommal, a
gazság mögött meghúzódó féltő
együttérzéssel vegyül. De már nem
sokáig maradhat magára, a küzdők
között Priamus fattyú fia, Margarelon
tör rá. Rajhona arcán a rémülettel
vegyes irónia rajzolódik ki, amint
fölemelkedik, aztán amikor meg-tudja,
ki is üldözője, egy pillanatra a nyu-
galom árad szét vonásain: „Fattyú va-
gyok én is. Szeretem a fattyúkat;
fattyú-nak születtem, fattyúként
iskoláztam, fattyú a lelkem, fattyú a
bátorságom, mindenben törvényen
kívüli vagyok. Medve nem esik
medvének, miért tenné a fattyú? És
vigyázz, mireánk nagyon végzetes a
háború: ha ringyóért harcol egy ringyó
fia, kihívja maga ellen az igazságot. Élj
boldogan, fattyú." Ahogy ki-mondja az
utolsó mondatot, a színész még egyszer
vigyorogva fölpillant, majd gyorsan
eltűnik a színpad aljában.

Ezek Thersites utolsó szavai. Végső
ítéletet mondott a világról, az emberek-
től, önmagáról. Nincs már több monda-
nivalója, hisz a háború sorsa eldőlt -
Achilles megölte a fegyvertelen Hec-
tort, a szerelmesek sorsa eldőlt - Cressida
már az első napon a szerelem árulója
lett. A többi már nem Thersites dolga. A
drámát a keserű bolond helyett most már
az édes bolond, Pandarus is befejezheti.
Nincs mar szükség a fájdalmas bölcses-
ségre, nincs a maró gúnyra, amely senkit
sem kímél. Rajhona Ádám Thersites fi-
gurájában mindent eljátszott, ami a ke-
serű bolondot jellemezte. Póztalan játé-
kával, a figura rendkívül pontos gondo-
lati értelmezésével, hangjának
árnyalataival, beszédének ritmusával
megteremtet-te azt a Thersitest, akinek
tragédiája a kor tragédiája, s groteszk
sorsa kegyetlenebb minden tragédiánál.

SAÁD KATALIN

Timon találkozásai

Piróth Gyula, Kun Vilmos
és Papp Zoltán játékáról

A legkézenfekvőbb megoldásnak az kí-
nálkozik, ha az Athéni Timont példázat-
nak tekintjük. Ennek tartalma a baráti
hitszegés és általában az emberi
értékek törékenysége. A példázat
természetesen tragikus - nem véletlenül
szerepel ez a darab a Shakespeare-
kiadásokban mindig a tragédiák között.
De tekintsük bár-minek is, a színpadra
vitel legfőbb gond-ja mindenképpen az,
hogy a rendező megtalálja az alkalmas
kulcsot a darab fölöttébb egyoldalúan
jellemzett alakjai-hoz; csak így
fejezheti ki a shakespeare-i szöveg mai
nyugtalanságunkat, tapasztalásainkat,
érzékenységünket. A szolnoki Szigligeti
Színház előadása, melyet Székely
Gábor rendezett, Timon kivédhetetlen
magányában ismerte fe l e kulcsot.

Jan Kott Shakespeare-könyvében fur-
csa módon meg sem említi az Athéni
Timont. Mégis amikor párhuzamot von a
tragédia és a mai groteszk játék között,
a Lear király kapcsán, melynek mai szín-
padi nyelvét a groteszkben véli
felfedezni, fejtegetése teljes mértékben
vonatkoztat-ható a Timonra is: ,,A
tragédia végső fokon az emberi sorstól
alkotott ítélet, az abszolútum
mértékével mérve; a gro-

teszk játék az abszolútum bírálata a
gyarló emberi tapasztalat nevében. Ezért
hoz a tragédia katarzist; a groteszk
játék nem nyújt semmiféle vígaszt. ' '

Timon tragikus példázata tehát, modern
értelmezésben szükségképpen a
groteszk játék felé hajlik. A tragédia
hősének veresége egyértelmű az
abszolútum elismerésével és
bizonyításával; a groteszk játék köz-
ponti alakjának veresége kigúnyolja és
megszentségteleníti az abszolútumot,
vak mechanizmussá, automatává
változtatja azt. A groteszk világban
semmiféle abszolútum nem igazolja
vereségünket, nem is háríthatjuk rá a
felelősséget kudarcunkért. A
mechanizmus abszurd, és noha
metafizikus tényező még, már nem
transzcendens, már az emberi világban
gyökerezik. Kelepce ez, melyet az
ember maga állított önmaga számára, és
bele is esik. Timon kelepcéje a pénz
természete.

Shakespeare az expozícióban szokása
szerint villámgyorsan feltárja az
alapvető konfliktust; példázatról lévén
szó, előre elmondatja egyik
szereplőjével, a talpnyaló költővel,
hogy mit várhatunk darabjától, és ,egy
füst alatt levonja a tanulságot is:
, , .Aztán, mikor a szeszélyes Szerencse /
Eltaszítja kegyencét, az egész /
Függelék, mely mögötte törtetett /
Négy-kézláb is a hegyre - bukni hagyja
/ S lábát a mélybe egy se követi. "

Timon csak e konferáló szavak urán
jelenik meg a színpadon, kísérete,
„barátai " társaságában.

Piróth Gyula Timonjában a magány
metamorfózisait szemlélhetjük. Íme a
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