
TARJÁN TAMÁS

Avagy

A Vízkereszt a Várszínházban

Orsino, Illyria hercege a gazdag grófnő,
Olivia szívét kívánná meghódítani. Olivia
nem szereti Orsinót: ő a fiúnak vélt
Violáért eped. Viola nadrágot hord, és a
herceget szolgálja, akibe fülig szerelmes.

Miként fordulhat jóra minden? Égy-
szerűen. Előkerül Viola holtnak hitt iker-
testvére, Sebastian, aki tényleg férfi, s férje
lesz Oliviának. Viola leleplezi ma-gát: neki
a herceg nyújtja karját.

Viola azt kapja társul, akire vágyott.
Sebastian nem vágyott senkire - örömmel
nősül. Oliviának Viola helyett Sebastian
jut; Orsinónak Olivia helyett Viola.

Iglódi István színpadán, a két pár nagy
egymásratalálási jelenetében két apró,
egyforma és egyformán boldog ember
réved üdvözült mosollyal a világba: az
ikrek. És két szép szál ember kutatja
hidegen, okosan, kíváncsian egy-más
tekintetét, ahelyett, hogy újdonsült jegyesét
ölelgetné: Olivia és Orsino. Az ő közös
sorsuk most kezdődik.

Boldog, akinek szerelme beteljesül.
Avagy nem. Avagy mással. Avagy azzal
sem.

*

A Vízkereszt, vagy amit akartok, vár-színházi
előadása nem kacagtató vígjátékra hívja a
nézőt. Iglódi drámát kínál, amin időnként
nevetni is lehet. A kétértelműség drámája
ez: azé a világé, ahol - akarva avagy
akaratlanul - senki és semmi nem
rendelkezik határozott karakterrel, senki
és semmi nem minősíthető egyszerűen és
határozottan jónak, rossznak, szépnek,
rútnak, értékesnek, értéktelennek. Nem
polifóniáról, életgazdagságról van itt szó,
nem a világ dolgainak fölemelő és
talányos összetettségéről, hanem arról,
hogy minden bizonytalanul, önmagát és
ellenkezőjét egyszerre jelentve
érvényesül; s arról a hiányról, fájdalomról,
hogy ami egyértelmű, tiszta, végérvényes
- az nemcsak nem létezik, de ha létezne is,
birtokbevehetetlen volna.

Illyriában bizonytalan az emberek és az
események neme. Violában a fiút sze

reti Olivia, és a fiúhoz - Cesarióhoz
vonzódik annyira Orsino, hogy azután
feleségül tudja kérni a lányt. Egy derék,
életmentő hajóskapitány viszont úgy
bálványozza Sebastiant, mintha az a saját
ikertestvére, Viola volna. A
„hermafroditizmus" illetve a
„nemnélküliség" árnyként borul az egész
darabra. Viola eleve a herélt szerepére
vállalkozik - csak így lehet, ezen az áron
nővé, asszonnyá. Orsino is furcsa szemmel
néz-heti majd újsütetű sógorát, a férfi-
Viola-Sebastiant: egy ilyenhez egyszer
már vonzódni kezdett .. .

A „nemnélküliség" mellett ott a nem-
telenség is: Nemes Böffen Tóbiás és
kompániája úgy téríti jobb belátásra és
erkölcsre Malvoliót, Olivia udvarmesterét,
hogy az már erkölcstelen. Malvolio nagy
ábrándokat szövögető kisstílű karrierista,
a lefelé taposó, fölfelé talpnyaldosó
kishivatalnokok közül - de áldozat is:
nemcsak Tóbiás uraimék, ha-nem a
csupán a maga gyászával, bánatával, majd
örömével törődő Olivia áldozata is.

Bizonytalan a tárgyak és a szavak
„neme" is. Stefanovits Péter holdbeli
szemétdombot tervezett a színpad köze-
pére, amiről gondolhatunk valóban, amit
akarunk; a fölötte függő óriásszalagok is
furcsa viselkedésűek (ha egyszer, az idő
említésekor szellemesen homokórá

vá karcsúsodnak is). Egyes szavak, sorok,
részletek kaphatók arra, hogy - az Omega
együttes agresszív, de nem kellemetlen
zenéjére - hirtelen megperdüljenek, egy
dal viszont - a befejező - kántálássá,
filozofikus szövegmondássá változik.

Iglódi István nem is olyan régen, sza-
badtéren már megrendezte Shakespeare-
nek ezt a legjobbak közt számon tartott,
mégis sokat bírált vígjátékát. A
szentendrei Vízkereszt, vagy amit akartokat
össze sem lehet hasonlítani a mostani
Amit akartok, avagy V

í
zkereszttel. Nem a

színvonala, nem a teljességgel eltérő kö-
rülményei miatt -- ott egy színjátszásra
igen alkalmas tér, itt egy színjátszásra
jelenleg igen alkalmatlan színpad a terep -
: sokkal inkább az alapvetően meg-
változott rendezői felfogás, művészi
szemlélet gátolja az összevetést. A módo-
sított cím föltétlenül jelez valamit a mó-
dosult világképből: az eredeti szabados
jókedve a cserével szkeptikussá, rezig-
nálttá lett. Ha különféle műsorpolitikai
megfontolások szerepet játszhattak is a
választásban, Iglódi nyilván nem ok és
nem művészi közlendő nélkül vette elő
ismét ezt a darabot. Talán nem túlzás azt
gondolni, hogy éppen Shakespeare és a
Vízkereszt segítségével vélte leg-
pontosabban kifejezhetőnek mai emberi
és alkotói gondolkodásmódját. Mint-

Shakespeare: Vízkereszt (Várszínház). Mihály Pál (Antonio), Andorai Péter (Malvolio), Trokán Péter
(Orsino), Tordai Teri (Olivia), Farády István (Sebastian) és Kézdy György (Bohóc)



ha mérlegkészítő, összegező jellege vol-
na az előadásnak: a rendező széttekint a
maga Illyriáján (növeli a vállalkozás je-
lentőségét, hogy a műsorfüzet beveze-
tőjét Major Tamás írta, aki nemcsak a
Shakespeare-drámák színrevitelének di-
csőített és szidott mestere volt a leg-
utóbbi évtizedben, hanem Iglódi pályá-
jának tulajdonképpeni elindítója is).

*

Élre emelni a címben az „amit akartok"-
at csak akkor szabad, ha a rendező maga
nagyon pontosan tudja, mit akar. Iglódit
az előadás központi gondolatával
kapcsolatosan nem érheti szemre-hányás:
az értékek és jellemvonások el-
bizonytalanodása, devalválódása ellen
emel szót, az alakok mélyreható pszi-
chológiai analízisével közelítve monda-
nivalójához.

A részletek viszont már hagynak két-
ségeket: a rendező nem mindig teszi
meg, amit akarnia kellene megtenni; és
sokszor hagyja, hogy színészei azt tegyék,
amit akarnak. A dráma címe az általam
ismert előadásoknak eddig mindegyiké-
ben arra a téves következtetésre indította
a rendezőt és a színészeket, hogy itt
mindent lehet, minden ötlet megva-
lósítható. Itt is.

Zenét biztosan akarunk, mi nézők - a
különféle megzenésítések, zenei dúsí-
tások divatja fölívelőben van -, az Ome-
ga együttessel muzsikát komponáltat-ni
a játékhoz tehát jó ötlet. Ha érteni is
lehetne valamit az eldalolt szövegből,
még jobb lenne.

Kívánunk mozgást is, különösen a
Várszínház kényszerűségből mindig sta

tikus díszletű színpadán - de ennyit?
Igaz, az összes lehetséges nyílásokon
való berohangászás - ha más nem is -
huszonötödik színházi örökség, ám most
mégis takarékosabban bánhatna Iglódi a
figurák mozgatásával: sokszor indo-
kolatlanul sietnek, ugranak, másznak a
szereplők.

Szüksége van-e vajon a Radnóti Mik-
lós és Rónay György fordította szép szö-
vegnek a frissítésre ? Aligha, de azért egy-
két játékos ötletet vígan elviselnek
Shakespeare ötös és ötödfeles jambusai.
Nem bizonyos azonban, hogy jó ötlet
például, ha Böffen Tóbiás szicsasszal

inti nyugalomra, türelemre a sietőt. Nem
történt semmi baj, a darab nem omlott
össze - csak ez a poén tökéletesen nem il-
lik ide.

Sok olyan ötlet tarkítja az előadást,
aminek funkcióján törhetjük a fejünket:
ezt jelenti-e avagy azt; ezek azonban ak-
kor is üdén simulnak a játékba, ha meg-
fejtésük nem mindig sikerül pontosan,
vagy csak kiagyalt megoldásokig jutunk.
Miért hord Nemes Keszeg András lapos
kis hátizsákot? Miért futballozik a kövér
Tóbiás? Miért tör John Travolta
babérjaira Orsino, a diszkózene
megszállottja? Nem jöttem rá - de ezek
az ötletek időnként visszaadják az egész-
séges komédiai színeket e komoly ábrá-
zatúvá lett vígjátéknak.

*

Iglódi analizáló, pszichologizáló szerep-
közelítése két figura: Malvolio és a Bo-
hóc esetében kamatozik a legtöbbet. Ok
ketten is tökéletesen különböző világban
mozognak, ahogyan az előadásnak

valamennyi szereplője más égtáj felől ér-
kezik. A kamionsofőrre hasonlító álarab
hajóskapitány, a turista Keszeg András, az
olasz filmvígjátékokból elő-karikázó Pap,
a maneken Olivia és többiek mellett
Malvolio könyökvédős aktakukac, a
Bohóc fürdőköpeny-kaftánba bújtatott,
mindent könyvelő zsidó kiskereskedő.
Amíg más figurák láttán óhatatlanul
fölmerül a kérdés : miként kerülhettek
össze egyetlen darabban, egyetlen
színpadon ezek az önmagukban találó és
mulatságos, jól jellemzett, de egymáshoz
nem illő alakok, addig Malvolio és a
Bohóc ugyancsak ellentétes karaktere
nem támaszt ilyesfajta kétségeket. Ők
mindketten megélik a kicsiség, a
jelentéktelenség tragédiáját: Malvolio
indulatosan, befelé forrva, nyomorúsága
miatt másokat nyomorítva - a Bohóc
öntudattal és öniróniával. Más-más a
kiútkeresésük is: az udvar-mesteré az első
esélybe kétely nélkül belekapaszkodó,
korlátolt, szánalmas és nevetséges
karrierizmus, a Bohócé a szívós, okos,
ravasz aprómunka. Malvolio mindenki
másnál kevesebbet tud; a másik
mindenkinél többet.

Mindkettőjük színe a fekete és a fehér: a
hivatalnoké és a filozófusé. Egyikük - a
Bohóc - „befut" a darab végére; tehát az
utolsó versezettel mintegy búcsút intve
távozik. A másikuk, Malvolio elkullog, de
vissza fog térni: „Majd bosszút állok én
ezen a csürhén!"

Andorai Péter (Malvolio) tökéletesen
kidolgozott koreográfiával oldja meg
szerepét: karja, lába, feje úgy vonaglik -
belső gondolati és erkölcsi erő híján -,
ahogyan a világ rángatja. Nyűtt fekete
öltönyét, divatjamúlt ingét, nyakkendőjét
a fakó emberek öntudatosságával viseli. A
kegyetlenség, az érvényesülni-akarás, a
gyávaság, a fölényeskedés, az alázat
együtt, szétválaszthatatlanul jelentkezik
játékában: egyszerre fejezi ki va-
lamennyit, az éppen domináns vonásban
is éreztetve a lappangóakat. Andorai hi-
bátlanul oldja meg önnön színeváltozását
is (a beugrasztó levél hatására többek közt
sárga térdszalagot is köt): nem egy
tökéletesen megváltozott, ütődött ember
lép elénk Olivia kegyeit keresve, hanem -
más maskarában - ugyanaz az ember, akit
korábbról már ismerünk. A kiemelkedő
teljesítményt nyújtó színész azzal nyűgöz
le, hogy minden gesztusa precíz,
kiszámított, ragyogóan eltalált - anélkül,
hogy a mesterség vagy mesterkéltség
érződne rajta.

Kézdy György Bohóca éppenséggel

Az ikrek (Tarján Györgyi és Farády István) a várszínházi Vízkeresztben (MTI fotó - Horvát Éva
felvételei)



koreografálatlanul, lomhán, folyton me-
nekülésre készen mozog. A magyar
színpadok egyik legkitűnőbb clownja sokat
épít az esetlegességre, a rögtönzésre is. A
rendező hálás játéklehetőséget biztosít
számára azzal, hogy - természetesen
pénzért - bélyeget árulhat a közönség azon
szerencsés tagjainak, akik a sorok szélén
ülnek. Kézdy virtuóz ebben a szavak
nélküli játékban. Tekintete, mimikája
mindent elmond a forintos bélyegért csak
forintot vagy kétszeresét-többszörösét
fizető nézőkről. Az ő fekete öltözete:
színgazdagság - a filozofikusan bölcs
ember ruhája, amire - éppen mert filozófus
- nem sokat ad. Kézdy nem csupán a
világról, Illyriáról, hanem általában a
színházról való fanyar véleményét is képes
ebben a szerepben eljátszani.

A további szerepformálás általában jó, de
egyetlen esetben sem teljes értékű. Trokán
Péter (Orsino) hitelesen jellemzi és
finoman ironizálja is ezt a hol enervált,
hol föllobbanó herceget, de már kissé
korán előlegezi játéka azt a fölismerést,
aminek pedig csak a beteljesülő boldogság
pillanatában szabadna elkövetkeznie: hogy
ez a boldogság nem is oly bizonyos. Tordai
Terit -- mint Madame-ot - két nő szerette
gyűlölve a Cselédekben; a szezon másik
bemutatóján (Hasfelmetsző Jack) férfit
játszhatott, dr. Watsont; most egy férfinak
hitt nőbe lehet szerelmes (érdekes, hogy
Kott egyik tanulmányában egymás mellett
említi Jean Genet darabját és a
Vízkeresztet!). A nemeknek e furcsa
viszonya között az egyik legszebb magyar
színésznő kissé elfelejt nő lenni: esze és
erélye dominál.

Zala Márk pár évvel ezelőtt, az Örkény-
féle Zsugori uram kocsis-szakács
szerepében föltalálta a szavak és szótagok
szövegkörnyezettől független, ön-álló
hangsúlyozását, ezzel akkor pompás
figurát teremtve. Ez azonban - és a színész
strandruhába bújtatott falstaffi termete -
nem egészen elegendő Nemes Böffen
Tóbiás eljátszásához. Zala Márk-ra nem
mondhatni, hogy nem lenne jó
szerepében; de azt igen, hogy ezúttal
hagyott elmenni maga mellett egy nagy
szereplehetőséget. Jordán Tamás Keszeg
Andrása meggyőzőbb alakítás, de az ő
figyelmét túlságosan leköti, hogy - a
hátizsák pántjait fogva - a figura egyetIen
színét, boldog ostobaságát eljátssz a.

Farády István azt a Sebastiant játszhatja,
akit számos rendezés cl szokott

hagyni, kettős szerepet bízva Violára.
Farády tud mit kezdeni a nem túl hálás
lehetőséggel: mulatságosan viseli Tarján
Györgyis-parókáját, s véletlenül
cseppenve a számára nemigen érthető
helyzetekbe, folytonosan azt szimatolja,
hogyan húzhatna valami hasznot ebből a
felfordulásból.

Tarján Györgyi egyéniségét, külsejét
tekintve ideális választás Violának. Mű-
vészi eszközei egyelőre éretlenek ahhoz,
hogy az e szerepben szokásos nagy, ma-
radandó alakítást nyújtsa; viszont éppen
ezzel van nagy hasznára Iglódi koncep-
ciójának, ennek az előadásnak. Fiú vagy
lány? - látszólag az ő esetében a legel-
dönthetetlenebb a kérdés; ő maga azonban
folyamatosan dönt, szinte a döntéssel
(„Orsinót szeretem, csakazértis egymáséi
leszünk") érleli magát felnőtté. O a
legkétértelműbb figura; és őbenne minden
egyértelmű.

Mihály Pál és Gyulai Károly jóságos
hajóskapitányai, Bősze György gonddal
formált Fábiánja, Bor Adrienne Tóbiás-
párti komornája, a Vándorfy László,
Tardy Balázs, Gieler Ferenc teremtette
karikírozott epizódfigurák vesznek még
részt a játékban.

A várszínházi Vízkeresztben az avagy-ra
esik a hangsúly. Iglódi István azt mondja
el, hogy minden az, ami - avagy más; s
hogy általában semmi nem úgy történik,
ahogy akarjuk. Ezt mondja el - avagy
mást, mást is: mert sokszor talányosan
mondja el. Rezignáltan, de nem
rosszkedvűen. Az avaggyal mint-ha
fölmérni is akarta volna egy rövidebb
pályaszakaszát - s talán kezdeni egy újat:
talán a vagy-nagyét.

Shakespeare: Amit akartok, avagy Vízkereszt
(Népszínház - Várszínház)

Fordította: Radnóti Miklós és Rónay
György. Rendező: Iglódi István. A rendező
asszisztensei: Kutschera Éva és Gyarmati
István. Dramaturg: Lakos Anna, Márai Eni-
kő. Díszlet: Stefanovits Péter. Jelmez: Justin
Júlia. Koreográfus: Móger Ildikó. Zene:
Omega együttes.

Szereplők: Trokán Péter, Farády István,
Mihály Pál, Gyulai Károly, Vándorfy
László, Tardy Balázs, Zala Márk, Jordán
Tamás, Andorai Péter, Bősze György,
Kézdy György, Tordai Teri, Tarján
Györgyi m.v., Bor Adrienne, Papadimitriu
Athina, Gieler Ferenc.

MIHÁLYI GÁBOR

Bulgakov-szatíra
Kaposvárott

Kétszeres öröm Bulgakov .Bíborszigetének
szép előadása a kaposvári Csiky Gergely
Színházban. Először is remek záróakkord
egy rendkívüli akadályokkal indult és
végül is kitűnően sikerült évad végén.
Micsoda erőket, tartalékokat halmozott fel
tíz év következetes, kitartó munkája, hogy
a színház kiheverte három vezető
rendezőjének és jó néhány
színészcsillagának távozását. Sem a
társulat műsorában, sem az előadások
színvonalában nem észlelhetett a néző
törést, megalkuvást, kényszerű enged-
ményeket. A színház ebben az évadban is
megőrizte kivívott tekintélyét, rangját. A
társulat évad végi vendégszereplése a
Nemzeti Színházban tanúsította, hogy a
jegyre áhítozók tömege a bejárat előtt, a
dugig megtelt nézőtér lelkes tapsvihara az
idén sem volt kisebb, mint tavaly vagy
tavalyelőtt.

Másodszor örülhetünk annak, hogy egy
újabb, fontos Bulgakov-művel is-
merkedhettünk meg a kaposváriak jóvol-
tából. Gombrowicz Esküvője után még egy
olyan bemutatóra vállalkoztak, amely a
könyvkiadást megelőzve évtizedek mu-
lasztását pótolja. A színvonalas tájékoz-
tatást nyújtó műsorfüzetből - ez is
megszokott jelenség Kaposvárott - egy
önmagáért beszélő bibliográfiából meg-
tudhatjuk, hogy a Bíborszigetet szerzője
1928-ban írta, és még ugyanabban az év-
ben be is mutatta a komédiát a moszkvai
Kamara Színház, Tairov színháza. A nagy
siker ellenére a darabot mind-össze
néhányszor játszották; a korabeli Szavva
Lukicsok fülében disszonánsan csengtek a
Bíborsziget szatirikus hangjai. A komédiát -
ha megbízható a Színházi Intézet
dokumentációja - 1 967-ben fedez-te fel a
világszínház. Először Prágában mutatták
be az ottani Városi Színház-ban, ezt
követte egy évvel később a milanói előadás
a (Strehler nélküli) Piccolo Teatróban. A
német nyelvű Svájcban, Luzernben 1972-
ben, Párizsban pedig 1973-ban került
színre a Bíborsziget a Théátre de la Ville-
ben.

A svájci és a francia előadás kritikáiból
úgy tűnik, e színházakat a darab politikai
pikantériája ragadta meg, első-


