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Tévedések és hűhók

Shakespeare-bemutatók
Debrecenben és Nyíregyházán

Az ajándékozás izgalmas és titokzatos
szertartását idézhetik a színházi előadások.
A leendő néző jegyet vált, készülődik a
produkcióra, és előre jóleső örömmel tölti
el, hogy sikerült önmagát meg-
örvendeztetnie, s ráadásul az ajándék
mégis meglepetés marad. Szellemi élve-
zetet akar, akár a derű feszültségoldó
jótékony hatását, akár az elmélyülés, el-
gondolkoztatás izgalmát. Várni ismeret-
len művek mondandójának kifejlését,
vagy éppen az ismerős darabok kapcsán
gondolatban megmérkőztetni a saját
elképzeléseket a látottakkal. És éppen a
várakozás izgalma miatt csalódása is na-
gyobb, ha élmények helyett kételyek kel
távozik a színházból. Ez történt Debre-
cenben és Nyíregyházán, ahol az aján-
dékosztás most elmaradt.

A Tévedések vígjátéka Debrecenben

„A valódi bohózatot főleg az a szabadság
különbözteti meg a komédiától, amely a
mesékben megengedhető, sőt szükséges a
furcsa, nevetséges helyzetek előidézése
céljából. A mesének nem kell
valószínűnek lennie, elég, ha lehetséges."

Coleridge megállapítása a shakespeare-i
színpadi világ leglényegesebb
jellemzőinek egyikére utal. Ezeknek az
előadásoknak komoly ellentmondásokat
kell feloldaniuk, le kell győzniük a nézőtér
- nem rosszindulatú, hanem természetes
ellenállását. Mint például a Tévedések
vígjátéka esetében is, elég nehéz egy az
egyben elfogadnia az összetévesztésekből
adódó bonyodalmakat, hiszen a közönség
számára a lelepleződés kézenfekvőnek
látszik. Ki hihetné, hogy húsz évvel
elszakadásuk után egy napon, egy órában
két ikerpár úgy hasonlítson egymáshoz
viselkedésben, külsőben, ruházatban
egyaránt, hogy senki ne tudja
megkülönböztetni őket - sorjázhatnának a
kérdések és sorjáznak is, ha a színpad
ereje nem ragadja magával a közönséget,
ha nincs sodró iramú játék, mely leköti
figyelmét, és lehetővé teszi, hogy azono-
sulni tudjon a színpadi valósággal. A
színpad és a nézőtér között igen gyorsan
kell kialakulnia érzelmi kötődésnek, mert
csak erről az alapról kiindulva vá-

lik élvezhetővé ez a játék. Ennek a kap-
csolatnak a megteremtéséhez a részvét-
keltés vagy a megnevettetés a legkitűnőbb
módszer, ezekkel azonban nem éltek
Debrecenben. A Tévedések vígjátéka első
jelenetében egy halálraítélt aggastyán
meséli el életét: ikerfiainak, azok
ikerszolgáinak és feleségének hajótörését,
a család szétszakadását, majd a fel-
kutatásukra tett reménytelen utakat. A
történet megindítja Ephesus hercegét, és
egy nappal elhalasztja a kivégzést. Az
együttérzés, a rokonszenv, a szánalom
érzése nem szabadult fel egyértelműen a
debreceni első jelenet láttán, mert ezek
helyét a bizonytalanság, értetlenség fog-
lalta el. Mert mit is lát a néző? Vilá-
goskék, sötétkék, vörös színű falat (ez
tulajdonképpen négy körbefogó ajtó),
vashidat, kétoldalt lépcsővel és létrával,
fekete bőrruhás, a Pokol angyalaira em-
lékeztető poroszlókat, mellükön hatalmas
réz E betűvel, fehér ruhás, zárt koronás,
napszemüveges Herceget, kopott far-
mernadrágot, rongyszőnyeg átalvetőt,
hajleszorító pántot viselő öregembert.
Hangosan és agresszíven a Herceg indít-ja
az előadást, indokolja ítéletét, melyet
városa, Ephesus és az öreg hazája, Sy-
racusa között megromlott viszony miatt
kellett meghoznia. Ellenséges és rész-
vétlen a magatartása, piperkőc zsarnok,
élvezi hatalmát. Mindez azonban indoko-
latlan a pillanatnyi szituáció és az egész
darab logikája szempontjából. A megfá-
radt, végsőkig elcsigázott, a halálban
megnyugvást remélő öregember ítélet-be
belenyúló viselkedése, szavai csak olyan
emberben lelhetnek visszhangra, aki
felelősséggel viseli hatalmát, tud mér-
legelni és ha kell, az igazságos méltá-
nyosság miatt a törvénnyel is szembe-
fordulni. Ha nem így lenne, nem lehet-ne
indokolt a darab végén megértő meg-
bocsátása. Ezért kár volt a darab indí-
tásakor kihúzni néhány sort, s ezzel meg-
változtatni a jelenet alaphangulatát, már
csak azért is, mert a meggyötört apa
fájdalmának érzékeltetésével adós maradt
az Aegeont alakító Sz. Kovács Gyula, s
így a felborult egyensúly az
operettbonviván külső jegyeit viselő
Hercegnek kedvezett.

A gyermekkorukban egymástól el-
szakadt két ikerpár közül a syracusaiak -
Antipholus, az úr és szolgája, Dromio --
hamarosan úgy érzik, boszorkányok
városába kerültek, idegenek hívják őket
haza ebédre, míg az „igaziakat", az
ephesusiakat kizárják saját házukból,
feleség nem ismeri meg férjét,

úr a szolgáját, hitelező az adósát; a kurta
darab folyamán éppen hússzor teremt
bohózati helyzetet a személycsere. Vagy-
is legalább ennyi nem ismétlődő ötletre van
szükség a véletlen szülte bonyodalmak
gördülékeny és nem utolsósorban
nevettető megjelenítésére. Léner Péter
rendezése lelassította ezt a körforgást; a
változatosság hiányzott az előadásból.
Shakespeare külső jegyekben tette csak
összetéveszthetővé az ikerpárokat, de
ugyanakkor törekedett azok egyénítésére.
Az előadásban a két Antipholus
legjellemzőbb tulajdonsága a durvaság.
Hanghordozásuk, mozdulataik hasonlóak,
minden adódó alkalommal ütik a kezük
ügyébe eső Dromiót. Ez az olvasat
azonban csak az ephesusi fivérre helytálló,
a másik - a szöveg szerint hangsúlyozottan
- sorsából következően lágyabb,
elgondolkozottabb. „ A világban úgy
bolygok, mint a vízcsepp, / Mely más
cseppet kutat a tengeren, Bele-esik, hogy
társát megtalálja, / S keres, amíg maga is
elvegyül." Ahol a szerzői utasítás úgy szól,
hogy a jelenet során
egyszer üti meg syracusai Antipholus a
szolgáját, addig az előadásban folya-
matosan püföli, holott az állandó fenyí-
tésről ephesusi Dromiónak van oka pa-
naszkodni: „Születésem órájától eddig a
pillanatig megállás nélkül szolgállak, és
szolgálataimért mást se adsz, csak üt-
leget." A fukar, kötekedő ephesusi An-
tipholus természetesen másként reagál a
folytonos összetévesztésekre, mint a bú-
songóbb syracusai. Ennek tükröződése
nem jelentkezett az előadásban. Valójában
a jellemekből, eltérő visszajelzéseikből
fakadó különbséget a legegyszerűbben a
két ikerpár pillanatnyi pozíciójának,
helyzetének pontosításával lehetett volna
megragadni. Természetes, hogy másként
lepődik meg, dühödik fel az, aki idegen a
városban, s ráadásul üldözött, mint akinek
rangja, befolyása, vagyona van. A helybéli
Antipholus családja, szolgái, üzletfelei
összeesküvése-ként értheti (bár nem érti)
csak a bonyodalmakat, míg az idegenek
rövid idő után megnyugtatják magukat
azzal, hogy varázslatokkal teli városba
érkeztek. „Úgy hírlik, tele van a város
csalással, / Szem-fényvesztő ügyes
szélhámosokkal, / Elmerontó sötét
bűbájosok, / Lélekgyilkoló, test-facsaró
boszorkák, / Szájas szédelgők, álruhás
csalók / S a bűn sok ilyen
szabadcsapatával." Ennek a légkörnek
erőteljes érzékeltetése hasznossá vált
volna nemcsak a syracusaiak helyzetének
pontosabb meghatározása,



re add az erény köntösét!" Nem nővére
megcsalását kéri számon, hanem a békés
felszín védelmét. Makrancos Kata „elődje"

a temperamentumos Adriana, ki hol okkal,
hol ok nélkül zsémbel férjével, de az őt
valóban megillető jogokon túl éppoly
uralomra törne hitvesén, mint az őrajta. Az
előadás tulajdonságaik közül csak
néhányat mutat be, nem válnak igazán
jelentőssé, az egyes jelenetek meghatározó
figuráivá. Csoma Judit (Adriana) és Kállay
Bori (Luciana) kettőse egy lehetséges
viselkedéstípus két végletét képviseli, ami
teljesen helyénvaló, de egyikük sem elég
felszabadult, nem élnek harsányabb, a
darab jellegének megfelelő bohózati
lehetőségekkel. A két ikerpár
tulajdonságainak egybemosása lehet, hogy
koncepció, de kárára válik az előadásnak;
egyéni figurák megteremtésének nem
tapsolhattunk. Sem Dánielfy Zsolt, sem
Csikos Sándor Antipholusa nem tudja
bemutatni, hogy ennek a játéknak, a félre-
értésekből fakadó bonyodalmaknak tétjük
van. Az övékénél kétségtelenül hálásabb
szerep jut a két Dromiónak, illetve

Lipcsei Tibor és O. Szabó István a Tévedések vígjátékában (debreceni Csokonai Színház)
(Várday Magda felv.)

szerepüket hatásosabban oldják meg, amit
az is bizonyít, hogy jelmezükben ők
valóban összetéveszthetőknek látszanak,
de karakterükben megkülönböztethetővé
válnak. Lipcsei Tibor ephesusi szolgája
sanyarú sorsának terheit hordozta, O.
Szabó István kevésbé élt a színesebb,
eszesebb kísérő kínálta lehetőségekkel.

Vágó Nelly lábszármelegítős, kötött
füles sapkás szolgái, elegáns urai és kort
idéző, de modern viseletei, a poroszlók
bőrruhái, a herceg fényes toalettje és az
aggastyán piros kockás flanellingje nem áll
össze egésszé, s kiváltképp nem il-
leszkedett Kasztner Péter díszletéhez, mely
a commedia dell'arte hangulatát lett volna
hivatott szolgálni. Ez az elő-adás a
tévedésekről szólt, vígjáték nélkül.

A Sok hűhó semmiért Nyíregyházán

Ennek a darabnak a kapcsán gyakran
hangzik el: ez Shakespeare legkönnyedebb,
legkevésbé bonyolult vígjátéka, ami igaz
is, csak hogy Shakespeare művei olyan
értékek, hogy azok közül a legkevésbé
bonyolult is jóval csavarosabb,
furfangosabb, mint a színpadon lévő
vígjátékok általában. Nagy András László
nyíregyházi rendezése viszont azt sugallja:
az előadást egy regényes, kevéssé hihető
szerelmi történet elmondására használja
fel, és lemond azoknak az
erőviszonyoknak a feltárásáról, melyek a
szöveg egyenrangú cselekmény-szálai
között feszülnek.

A csatából hazatérő Claudio és Hero
hirtelen támadt szerelme a rokonok és a
barátok támogatásával, úgy látszik, ha-mar
házassághoz vezet, de a herceg fattyú
öccse, Don Juan megrágalmazza az
ártatlan leányt, akit emiatt szerelmese
elhagy. Ez a történet, illetve ez a típus
meglehetősen közismert és nagyon köz-
kedvelt volt a maga korában. Színrevi-
telekor tehát kézenfekvőnek látszik azokat
a kisebb-nagyobb változtatásokat,
módosításokat, újításokat felerősíteni,
amelyekkel Shakespeare egyedivé tette a
mesét. A szégyenében elaléló Hero tetsz-
halála, majd ártatlanságának bebizonyo-
sodása után feltámadása - ismerős fogás,
hatása mégis erős, mert a megrágalmazás
és a halálhír őszinte indulatokat vált ki az
ismerősökből, jellemük teljessége ezekben
a jelenetekben tárul fel.

Bár már korábban elhangzik egy mondat
erejéig, ekkor válik nyilvánvalóvá, hogy
Claudio érdekházasságot köt, érzelmi
üressége a felszínes és elhamarkodott
ítélettel bizonyosodik be. Itt

hanem a tévedések meseszerű elképzel-
tetése miatt is. Megkönnyítette volna a
nézőtér hangulatának oldódását, amely a
látott előadáson nem, vagy csak alig kö-
vetkezett be. Mosoly nélküli halk első fel-
vonás után, a mulattatóbb második rész
sem hozott önfeledt nevetést. A szituációk
komplikáltnak tűntek, a véletlen egybe-
esések mesterkélteknek, pedig a filológu-
sok a Tévedések vígjátéka kapcsán nem győ-
zik ismételni, hogy felépítésében, szer-
kesztettségében ez a legpontosabban, ha-
tásosabban kidolgozott Shakespeare-mű.

A nőalakok megrajzolása, szerepük
arányainak megválasztása döntő fontos-
ságú. Ephesusi Antipholus felesége, a
féltékeny Adriana, férjével egyenlő jogo-
kat követel a házasságban, míg szelídebb
húga, Luciana maga a megtestesült
engedelmesség. Látszatra. Mert mind-
kettőjük egyénítésekor egyformán ada-
golja a jó és kevésbé jó tulajdonságokat a
szerző. A szelíd Luciana csak a látszatot
kívánja őrizni, hiszen így szól a sógorának
hitt Antipholushoz: „... lopva járj, takard
valamivel / - Ha mást szeretsz - hamis
szerelmedet." „Vétked-



válik egyértelművé Hero unokahúgának,
Beatricének és szerelmének, Bene-
dettónak erkölcsi fölénye, s mellesleg ők
az egyedüliek, akik nemcsak feltét-lenül
hisznek a lány ártatlanságában, ha-nem
ennek bizonyítására, jó híre vissza-
szerzése érdekében cselekszenek is, míg a
többiek csupán várakoznak. Bonyolult és
igen gazdag jellemábrázolás emeli meg
tehát a szokványos történetet, amelyben
ebből következően nem a cselekményt,
hanem az egyéni tulajdonságokat kellene a
színpadon hangsúlyozni.

A másik szerelmi szálban ezt erősíti is
a rendezés, de szinte csak percekre sikerül
harmóniát teremteni a figurák között.
Beatrice és Benedetto közel sem szelíd
piszkálódásai, egymást sértő megjegyzései
jól mulattatják környezetüket, olyannyira,
hogy össze akarják házasítani őket.
Természetesen mindenki arra számít,
bevallva vagy sem, hogy a két fürge eszű,
makacs ember „felfalja" egymást, alkalmat
teremtve a kívülállók-nak a szórakozásra.
Ez a cseppet sem humánus ötlet viszont
már születése pillanatában életképtelen,
hisz nem veszi figyelembe: mindkettejük
vagdalkozása mögött rendkívül érzékeny,
sebezhető ember húzódik meg, aki
ráadásul mélységesen vonzódik a
másikhoz. A nyír-egyházi előadásban
ennek érzékeltetése nem sikerült, mert az
energiákat lekötötték a szócsaták, melyek
így a levegőben lógtak, sőt sokszor
zavaróan hatottak, ugyanúgy, mint a
párnacsaták.

A cselt, mellyel Claudióval elhitetik
menyasszonya hűtlenségét, nem látjuk a
színpadon, azonban a gazságot az egyik
elkövető elmeséli a barátjának, s ezt
meghallja az őrség, és némi körülményes
kihallgatás után a beismeréssel el-viszik
őket Hero apjához, ahol a Herceg és
Claudio is megtudja az igazságot. Az
ügyefogyott, hatalmaskodó Lasponya
polgárőr és Furkó kisbíró „tényfeltárása"

önálló kis bohózat, melynek érdeme
elsősorban visszafogottságában van. A
butaság, a hozzánemértés, a fontoskodás
néhány szóval elárulja magát, nincs
értelme a végtelenségig ismételni ezeket,
mert veszít hatásából és megbontja a darab
eredeti szerkezetét, Nyíregyházán
Mészöly Dezső fordításában adják elő a
Sok hűhót ... Az átdolgozás rengeteg rosszul
használt idegen szóval jellemzi a
polgárőrt, ami azért meglepő, mert
Lasponya a nemesek nyelvén kíván meg-
szólalni, vagyis olyan szavakat kellene
rosszul ejtenie, alkalmaznia, amiket az
urak is használnak, ők viszont egyszerűen

és közérthetően fejezik ki magukat. Ta-
lán nem lenne feltűnő ez a túlzás, ha az
őrök - akik közül az egyik, ki tudja,
miért, egy homoszexuális betétszámot
kreál -, a polgárőr és a kisbíró nem szer-
veznék és játszanák túl a megírtakat.
Furkó (Berki Antal) a legrosszabb ka-
baréjelenetekből lép elénk, süket, sánta,
aki a szóvégeket addig ismételgeti, amíg
hátba nem vágják, vagy
jelentőségteljesen ránéznek. Lasponya
(Simor Ottó) sem Shakespeare csetlő-
botló, szeretetreméltóan kedves figurája,
hanem okoskodó, nagyhangú, túlbuzgó
polgár, aki szolgálatai ellenére is terhére
van a többieknek.

A három cselekményszál egyensúlya
helyett a legutóbbi javára tolódtak el az
arányok. Ezzel legtöbbet a Hero-Claudio
szálnak ártott az előadás, mert a túlzottan
harsány jelenetek mellett nem kapott
hangsúlyt a derűs felszín alatti komor
hang, amelynek éreztetnie kellett volna,
hogy nincs igazán rendjén az emberek -
ráadásul az állítólag egymásba szerelmes
emberek - kapcsolata, ha nincs köztük
bizalom, ha nem adnak lehetőséget
egymásnak vélt vádak tisztázására, ha
olyanok házasodnak össze, akik nem is
ismerik egymást, és olyanok marakod-
nak, akik érdemesek a másik szerelmére.
Nem a fattyú testvér gonoszkodásában
kell a bajok forrását keresni, hanem a
tisztázatlan vagy éppen hamis érzelmek-
ben. Hartmann Teréz a Hero-megfor-
málás általános hagyományát követte;
némán szenvedett. Kétségtelen, hogy a
tragikus színezetű szerep erre ad a leg-
több lehetőséget, de nem feledhető, Hero
ugyanúgy csapdát állít unokatest-
vérének, Beatricének, mint ahogy azt
vele tette a herceg bátyja. Claudio jel-
lemére, összetett egyéniségére elszórtan
igen sok utalás van a darabban, ezek
azonban feltáratlanok maradtak Horváth
István alakításában. Beatrice és Benedet-
to színpadi civódásaiból ez alkalommal

a nemes ifjú került ki győztesen. Vitai
András egyenetlen alakítást nyújtott
ugyan, de tolmácsolásában és csak az
övében - felszikráztak a shakespeare-i
párbeszédek, Szabó Tünde viszont játé-
kos csevegésnek tekintette azokat. Gyors
riposztjaival a figura talpraesettségét
bizonyította, de a szöveg jelentésének tág
értelmezését elhanyagolta. A szöveg
érthetőségét ráadásul jelentősen nehe-
zítette, hogy saját mondatait többször
végigkacagta.

Szlávik István díszletei általában, majd-
nem mindig jók. Használhatóak, ötlet-
gazdagok és szépek. Ez a mostani azon-
ban nyomasztóan hatott, csúnyának a
terméskövet utánzó mozgatható emel-
vények, s célszerűségük sem vált szá-
momra világossá. Szakács Györgyi jel-
mezei pompásak voltak, sajnos, ugyanis
többször elvonták a figyelmet a játékról -
bár ez talán nem a tervező hibája.

William Shakespeare: Tévedések vígjátéka (deb-
receni Csokonai Színház)

Fordította: Szász Imre. Díszlet: Kasztner
Péter. Jelmez: Vágó Nelly m. v. Zenei
összeállítás: Palásti Pál. Rendező: Léner
Péter.

Szereplők: Wellmann György, Sz. Kovács
Gyula, Dánielfy Zsolt, Csíkos Sándor, Lip-
csei Tibor, O. Szabó István, Kiss László,
Horányi László, Matkó Sándor, Tóth Ti-
bor, Tihanyi Péter, Vajay Péter, Szabó
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