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Az ikrek

Plautus-komédia a Nyári Színpadon

Néhány éve még abban a hitben éltem,
hogy hiba lenne olyan mércét felállítani,
mely szerint nagy, stílus- és műfajte-

remtő klasszikus színpadi szerzők műveit
csakis szerzőjük alkotó zsenijéhez
mindenben méltó előadásban szabad szín-
re vinni. Ilyen volumenű követelmény-
szint betartásának elvárása ugyanis sok
olyan, önálló hangvétel irányában kí-
sérletező művészünket riasztott volna el a
próbálkozástól, akiknek művészi fej-
lődéséhez bizonyos típusú kezdeménye-
zések szervesen hozzátartoznak. Az is
igaz, hogy folyamatosan fejlődő, szapo-
rodó színházi közönségünket megismer-

tetni a világirodalom halhatatlan színpadi
szerzőivel nem csupán kulturális fel-adat,
de felelősségteljes kötelesség is.
Csakhogy - és fájdalom, de itt kény-
telenek vagyunk visszakanyarodni kezdő
kérdésünkhöz - messzemenően nem lehet
közömbös, hogy egy-egy klasszikus
színpadi költő művéről, sőt, általánosítási
kényelmességünk ismeretében: élet-
művéről milyen kép alakul ki a nézőben.
Mert ha az adott előadás nem tükrözi az
illető szerző egyéni drámai látásmódját,
szituációteremtő erejének jel-
legzetességeit, szereplőit jellemző esszen-
ciális erejét, a szerzőről és a műről al-
kotott kép természetes módon hamissá,
torzzá válik. Mindezek tudatában már
most meg kell állapítanom, hogy Csiszár
Imre szóban forgó Plautus-rendezése
végérvényesen meggyőzőtt ama bizonyos
magasrendű mérce kritériumainak
elengedhetetlenségéről.

Mert nem szívesen bár, de meg kell ál-
lapítanunk, hogy Az ikrek előadása mind
szakmai, mind a közönségsikert illetően
félresikerült. Hogy ezt a nyári produk-
cióknál oly gyakori időhiány okozta-é,
vagy az eleve következetlen, semmiféle
egységes gondolatiságot kibontani nem
tudó rendezői koncepció - azon lehetne
vitatkozni. A magam részéről az utóbbi
változatot tartom valószínűnek. Éppen
ezért érthetetlen, hogy bár született az
előadásban két remekbeszabott - Agárdi
Gábor és Blaskó Péter részéről - és egy

rendkívül jó - Józsa Imrének köszönhe-
tően - alakítás, melyek ráadásul stílusuk-
ban is kifogástalanul illeszkedtek egymás-
hoz, a különben játékmesterként is nagy-
szerűen dolgozó Csiszár miért nem vette
észre munkájukban a valódi, vérbő plau-
tusi tobzódást a játékban.

Mert igaz ugyan, hogy a darab sze-
replőinek jó része évezredes múltra
visszatekintő alapfigura. De ha ezen a
kényelmes általánosításon csak egy haj-
szállal is túljutunk, világos, hogy a sze-
replők az emberiséggel egyidős jellem-
vonásokat, karaktereket képviselnek. És a
szituációkra sem lehet panaszkodni, még
ha a legrégibb görögöktől csak Kleistig
tekintünk is végig az emberi életek olyan
mindennapos helyzetein, mint a
hasonlóságból eredő félreértések vagy az
otthonról a szeretőnek elcsent ajándék
apróságai. Mindez megfelelően,
szabadjára eresztett színészi alkotó
fantáziával, a rendezői ötleteknek a
szituatív humorban rejlő végletes ki-
aknázásával eredeti fényében ragyogtat-
hatta volna fel a nagy nevettető örök
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vígjátéki erényeit. Ehelyett azonban hal-
vány, sőt, olykor félreérthetően egybe-
olvasztott jellemekkel találkozunk - ve-
gyük például a főszereplő ikerpár emberi
arculatának kibontatlanságát - gyakorta
olyan helyzetekben, melyek nem tükrözik
a megírt valóság humorát, sőt, még a csak
olvasva is ellenállhatatlan humort is
kilúgozzák. Pedig Devecseri Gábor
briliánsan szellemes, ízes-fordulatos nyelvi
ötletekkel teli fordítása maga a humor
hajlékony és vérbő forrása. Kár volt
helyenként még az ő bravúrjait is
elsilányítani közönséges „kiszólások"-kal.

A játéktér kérdésének felvetése is fel-
tétlenül idekívánkozik. Szlávik István
díszlete lényegében megoldja a Vidám
Színpad szűkös térbeli lehetőségei között,
hogy a színészek statikailag biztos keretek
között játéktérhez is jutnak. A
színpadközép fürdőmedencéjének és főleg
az abban történő lubickolásnak-hen-
tergésnek ötletét őtőle valószínűleg hiába
kérjük számon, ez nyilvánvalóan rendezői
„bravúr", bár a darabban bőségesen
kínálkozó plautusiakat se meg nem köze-
líti, se teljessé nem teszi. Szakács Györgyi
jelmezei közül főleg azok mutatnak jól,
melyek nem áznak szét az előadás
folyamán. Maszkjai viszont nem követ-
kezetesek, vagy a színészek közül egyesek
- ismerve a festéstől való idegenkedést
„spórolták le" az előadások folyamán.

Plautushoz és egy ízig-vérig klasszi-
kusan mai Plautus-értelmezéshez Agárdi
Gábor és Blaskó Péter mondhatni kö-
vetendő például állítható. Agárdi fényesen
bebizonyította, hogy nincs sablon-figura,
sablonöregember, hanem jóságában,
szenilitásában, a környezetéhez való
viszonyában egyedi emberi sors az,
amelynek színpadi létjogosultsága van.
Érdekes megfigyelni, hogy néhány kis
jelenetében rögtön megpezsdül körülötte
az élet, megindul a történések, reagálások
kiszámítható és kiszámíthatatlan
rendszere. Mélységesen tudatos, ám a ru-
galmasságot, az aktuális napi létezést
mindig pontosan érzékelő, lenyűgöző
színészi munka. Szinte ugyanezt mond-
hatjuk el Blaskó Péter Peniculus-figurá-
jának felépítéséről. Talán kérdéses lehet-
ne, hogy vajon rendezői vagy színészi ötlet
volt-e a szerep egyértelműen ho-
moszexuálisra hangolása. De ez az a
tipikus eset, amikor kérdésnek helye nincs,
nem is lehet, mert a megvalósítás
színvonala tökéletesen igazolja a
figuraválasztást, mely különben a Plau-

tus által oly sok szeretettel kifigurázott
római élet egyik mindennapos alakja
volt. Blaskó élősdije a szó minden körül-
írt és körüljárt értelmében telitalálat.
Külön örömmel üdvözölhető, hogy azon
fiatal színészeink sorába tartozik, akik a
szerepépítkezés teljességét tartják szem
előtt, és képesek azt megvalósítani a
jellegzetes, folyamatosságában megfogal-
mazott mozgásbeli, mimikai komponá-
lástól a hang hajlékonyságának teljes ki-
használásáig. Közvetlenül e két kiváló
alakítás után kell megemlékeznünk Józsa
Imre szolgafigurájáról, aki ízes, sajátos
humorával, mozgáskészségével vidám és
energikus motorjává vált az előadásnak -
már amikor erre egyáltalán alkalma
nyílott. A két főszereplő - Menaechmus
I.: Halmágyi Sándor és Menaechmus II.:
Szakácsi Sándor - közül vitathatatlanul
Szakácsi bizonyult értőbb-nek a humoros
helyzetek iránt - a későbbi előadások
során. Halmágyi Sándor esetében
megállapíthatatlan, hogy a szín-padi
humor iránti érzéketlenség, a meg-felelő
rutin hiánya vagy valamiféle elér-
telmezett rendezői karakterkövetelmény
okozta-e a szerep tökéletes félreértését és
megoldatlanságát. Tímár Éva Erotium
alakítójaként inkább az öröm-lány
ragadozóvonásait hangsúlyozta, a figura
erotikumából azonban - az egyébként
kitűnő kosztüm ellenére - semmit. Vele
szemben Voith Ági, mint az örök
„házsártos" feleség, egészséges

komikai érzékével, természetes reakciói-
val sokkal többet mutatott fel karakter-
teremtő erejéből, igaz, a figura teljes
kibontásával ő is adós maradt.

Két nagyszerű kisepizódot kell még
említenünk: Kránitz Lajos szakácsát és
Szacsvay László orvosát. Néhány kel-
lemes mozzanatnál többet azonban -
szerepük terjedelme miatt - nem állt
módjukban nyújtani.

Szólnunk kell még a statisztériáról :
ismét bebizonyosodott, hogy civilek a
pályán éppen letagadhatatlan civilségük
miatt még akkor is veszélyesek, ha csinos
és félmeztelen táncoslányokról vagy
boly-building-es fiúkról van szó. Ez a
megállapítás vonatkozik az Ad Libitum
együttes három tagjára is, akik egyéb-
ként kulturáltan adták elő Mártha István
vérszegény zeneszámait.
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