
latlan koncentráltsággal, de egyben fel-
szabadultan és élvezettel is játszik. Az
ajtók, baldachinok, paravánok megfor-
málói éppúgy minden idegszálukkal bele-
kötődnek az előadás szövetébe, mint a
regényalakokat eljátszó színészek, akik
közül sokan több szerepben is fellép-nek.
A főszerepek közül egyet-egyet játszik
Spindler Béla (Tom Jones), Csákányi
Eszter (Sophie), Jordán Tamás
(Allworthy), Molnár Piroska (Miss
Western) és Mr. Western alakjában - a
bemutatón - Hunyadkürti György. Helyey
László már tulajdonképpen kettős
szerepben lép elénk: kezdetben narrátor,
és csak később jelenik meg ténylegesen is
Partridge-ként. Ezekben az alakításokban
tökéletesen megmutatkozik az előadás
szervezőelveként leírt imitációs és
illusztrációs jelleg. A fő-szerepeket alakító
színészek ugyanis a megformált
jellemeket igen finoman el-távolítják,
enyhén elrajzolják, és ezáltal halvány
ironikus aurát vonnak a szerepük köré. A
több szerepben fellépő színészek: Lázár
Kati (Bridget, a foga-dós, Lady Bellaston),
Pogány Judit (aki egy személyt formál
meg, de két lét-helyzetben: Jenny és Mrs.
Waters), Dunai Károly (Blifil kapitány és
fia), Gőz István (Square, Fitzpatrick),
Cserna Csaba (orvos, útonálló, rendőr),
vala-mint a mellékszereplők is a
karakterformálás eszközeivel élnek.
Néhány jelzéssel mutatják meg az alak fő
jellemvonását, és alapvetően karikírozva
jelenítik meg szerepeiket. A
szerepformálások legalább annyira
sokszínűek, mint az elő-adás zenei,
látványbeli világa, ahol a szteppeléstől a
keringőig, a bölcs mosolytól a
bohóctréfáig minden megtalál-ható, egy
egységes rendezői szemlélettől
meghatározott homogén, minden
részletében kidolgozott színházi kom-
pozíció világán belül.

David Rogers: Tom Jones (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Révész Mária. Díszlet: Donáth
Péter, Gazdag Gyula. Szcenika: Hernesz
János. Jelmez: Szakács Györgyi m. v.
Koreográfia: Gessler György. Pantomim:
Gőz István. Rendező: Gazdag Gyula m. v.

Szereplők: Helyey László, Lázár Kati,
Jordán Tamás, Vizsnyiczai Erzsébet, Kristóf
Kata, Pogány Judit, Dunai Károly, Spindler
Béla, Serf Egyed, Gőz István, Hunyadkürti
György, Csákányi Eszter, Molnár Piroska,
Tóth Eleonóra, Tóth Béla, Cserna Csaba,
Rácz Kati, Nagy Adrienne, Mészáros Ká-
roly, Cselényi Nóra, Gangli Edit, Herpai
Rita, Lukács Csilla, Szabó Beáta, Gayer
Róbert, Kisvárday Gyula, Karácsony
Tamás, Kósa Béla, Tóth Géza, Németh
Judit, Guttin András.

MOLNÁR ANDREA

S e m m i s i n c s úgy,
a h o g y v a n

A Vízkereszt
a Madách Színházban

A szín azúrkék, a határok a végtelenbe
tágulnak. A bodros, fehér bárányfelhők
között nesztelenül nyílnak-csukódnak egy
nagy ajtó szárnyai. Jobbról rózsa-szín
fény pásztáz, balról kék, akárha a
mesebeli Tündérországban volnánk. A
játék könnyű, puha fényben zajlik, a tér és
idő változásait omlatagon libbenő, színes
leplek jelzik. Sejtelmes, finom dallamok
szólalnak meg a fontos pillanatokban.
Távolból küldött üzenet-ként lebeg ez a
zene.

Honnan jön az üzenet? Talán a Gond-
viselést vagy az Örökkévalóságot hivatott
jelképezni, miközben tündérvilág-
kulisszákat varázsol körénk és a víg-játék
köré?

Az illúziókeltés eszközei egyrészt olyan
hatásosak, másrészt olyan direktek és
közhelyszerűek, hogy szinte már zavarba
hoznak. Csupán ügyesek, és csupán
gyönyörködteni akarnak-e, avagy cinkos
fintort rejtve önnön jelentésük
ellenkezőjére figyelmeztetnek?

A bolond - ez a Shakespeare-nél mindig
oly fontos figura - itt, darabbeli szerepét is
kibővítve, ki-kilép a játékból, és afféle
játékmesterként nyitja és zárja az előadást.
Bár összekacsint a közönséggel is, nem
velünk keresi a kapcsolatot, hiszen belül
marad a fény és hang szőtte tündéri
kulisszákon. A bohóc nemcsak
közönséges szereplője a vígjátéknak,
hanem egyszersmind a Gondviselés
amolyan titkos ügynöke is ő. Ha dalba
kezd, megszólalnak az éteri harmóniák.
Elég, ha megfújja fuvoláját, és a távolból
máris felcsendül a titokzatos dallam.
Máskor meg csak három üvegpoháron kell
kikocogtatnia, hogy feleletet kapjon. A
rejtelmes dallam az-tán a vígjáték
leglíraibb pillanataiban is előkúszik, hogy
figyelmeztessen: vigyázat, többről van ám
itt szó, mint amit látunk!

„Semmi sincs úgy, ahogy van", ez a
bohóc véleménye a történetről. Vízkereszt
vagy amit akartok !

Egy szép hölgy elutasítja a hozzá méltó
férfi szerelmét, mert bár minden, küllem
és kellem, pénz és rang megvan a
boldogsághoz, hiányzik a szerelem.

Viszont ugyanez a hölgy első látásra
beleszeret egy fiúruhába öltözött leányba,
aki meg az ő udvarlójáért esedezik. Amíg
az álruhát le nem veti, a helyzet
mindhármuk számára reménytelen. Köz-
ben előkerül ez álruhás leány ikertestvére,
aki valójában fiú. Mindenki összekeveri
őket, s a fiú végül már maga sem tudja,
hogy azonos-e önmagával. Egy szép
hölgy a karjaiba omlik, mások karddal
támadnak rá. Már-már végzetessé válnak
a tévedések, de aztán minden ki-derül. Az
ikertestvérek boldogan ismerik fel
egymást; a fiú immár a hölgyé, a leány
pedig, levetve álruháját, a hölgy eddigi
udvarlójáé lehet. Happy end!

Shakespeare egy olasz komédiából
(Gl'Ingannati - A becsapottak) és a belőle
Barnaby Riche által írott angol prózai
feldolgozásból merítette az Olivia-Viola-
Orsino-Sebastiano-féle szerelmi törté-
netet, és önálló leleményével, Tóbiásék
vidám kompániájának rajzával és Malvo-
lio megcsúfolásának történetével formálta
új vígjátékká.

A fiúnak öltözött leány körüli szerel-mi
bonyodalmak, a szerepcserék és
személytévesztések már a forrásokban is
hordoznak filozofikus és morális
utalásokat: a szerelemben való tévelygés
általában az egész élet kiszámíthatatlan-
ságára is figyelmeztet. Shakespeare több
darabjában (a Tévedések vígjátékában, A
két veronai nemesben, A felsült szerel-
mesekben, a Szentivánéji álomban, a Sok
hűhó semmiértben vagy az Ahogy tetszik-
ben) ez a motívum szolgál egyrészt
bohózati szituációk alapjául, másrészt
bölcseleti és költői gondolatok serken-
tőjéül.

A Vízkeresztben a tévedések szálai
túlindáznak a szerelmi bonyodalmakon,
és átszövik a darab majd minden hely-
zetét. A szereplők nemcsak érzelmeik-ben
tévelyegnek, hanem önmaguk érté-
kelésében, helyzeteik megítélésében i s .
Nemes Böffen Tóbiás, Keszeg Andor,
Fabiano, Mária és Malvolio felvonulta-
tása a történet lírai vonulatának érzelmes-
ségét ellenpontozza komikus hatásokkal,
és kiszélesíti a környezetrajz, a jel-
lemábrázolás lehetőségeit. A Vízkereszt
különleges harmóniája komikus hatások,
irónia és bölcselkedő líra keveredéséből
jön létre.

A tévedések happy enddé olvadnak
ugyan, de a megoldás felemás. A bohóc
melankolikus dala a „vidám befejezés"

hangulatától elütő, meghökkentő hatást
kelt. A konklúzió: tragikus fintor.

Malvolio szerepének az értelmezése



nagyban közrejátszik az egész darab
hangulatának kialakításában. Mivel Mal-
voliónak összekötő szerepe van a két
cselekményszál között, bohózat és líra
egyensúlyát is befolyásolja a vígjáték
egészének szintjén. Malvolio egyrészt
Olivia grófnő udvarmestere, másrészt
Tóbiásék tréfáinak célpontja. Sorsát
nyomon követve a darabban nehéz el-
dönteni, hogy sírjunk-e vagy nevessünk.
Olivia, a szép és fiatal grófnő apja és
fivére halála után hétévi gyászt fogad,
elzárkózást a szerelem és a társasági élet
örömei elől. Például azért, mert meg-veti
és unja már a kiüresedett konvenciókat, és
ez jó ürügy a kívülállásra. Vagy azért,
mert ez most egy új szerep, amelyben
kipróbálja magát, amellyel eredetiségét,
büszkeségét legyezgeti. Lehet, hogy ez
érdekesebbnek tűnik fel, mint a
környezete nyújtotta lehetőségek, Orsino
udvarlása. De tehet ilyen fogadalmat tiszta
szívből, apja és fivére iránti kegyeletből is.
Bármiért teszi is, ő maga hisz benne, és
megpróbál érvényt szerezni neki. Ha
ideig-óráig is, de addig komolyan.
Gyászruhát ölt, bezáratja kapuit, nem
fogad senkit, elküldi a herceg követeit is.
Malvoliónak fontos szerep jut az új
programban, hiszen ő az az ember, akinek
erkölcsi elvei, modora, viselkedése jól illik
egy gyászoló hölgy mellé. És Malvolio
komolyan veszi tisztét; a rend, fegyelem
és tekintély őre ő. Fontosságának teljes
tudatában jár-kel, ítélkezik. Annyira
azonosul feladatával, hogy szinte ki se
látszik belőle, és kezdi azt hinni, körülötte
forog a világ. Úgy érzi, szerelmes a
grófnőbe, pedig csak azokba a szigorú
erkölcsi elvekbe szerelmes, melyekből
álmaiban felépíti a tekintély, a rend
tökéletes világát, a középpontban saját
magával.

Az a szigorú és unalmas világ, amely-
ről Malvolio ábrándozik, szerencsére nem
valósulhat meg sem az életben, sem a
darabban. Shakespeare már a fel-ütésben
sejteti, hogy sok minden történhet még,
csak épp a túlzó fogadalom nem fog
teljesülni.

Az előadás olyannak mutatja Oliviát,
mint aki maga sem hisz fogadalmában,
bármiért tette is. Almási Éva karaktere
teljesen rátelepszik a szerepre, érett, buja,
bölcs szépasszonnyá változtatja Olíviát.
Ez az Olivia mintha csak a számára
érdektelen Orsino elől menekül-ne, akit
sehogy sem tud szeretni, és ezért haragját
és megvetését a szerelemre általában is
kiterjeszti. Unatkozik, ingerült, és
rettentően sajnálja magát. Mind-

ezt mélységes öniróniával és undorral.
Az iróniából jut környezetének is, minde-
nekelőtt Malvoliónak.

Egy ilyen Olivia mellett Malvolio
figurája is áthangolódik. Attól, hogy
Malvolio a grófnő számára nem olyan
fontos ember, mint a darab másféle ol-
vasatában lehetne, a hangsúly áttevődik
az alak komikus tulajdonságaira és ne-
gatív jellemvonásaira. A Madách Szín-
házban Malvolio csak azért hivatkozik
folyton a grófnő elveire és tekintélyére,
mert fontoskodni akar, pöffeszkedik,
rangkórságban szenved, és önmagán kí-
vül senkit sem bír elviselni. Háttérbe
szorul az a tény, hogy Malvolio egy
kicsit helyzetének és szerepének kiszol-
gáltatottja is, hogy magányos„ boldogta-
lan, életidegen figura, aki ráadásul meg is
bűnhődik tévedéseiért és hibáiért. Talán
túlságosan is súlyos árat fizet a bűneihez
és önnön jelentőségéhez képest. A
Madách-beli előadás csak a komikus, a
bohózati színeket mutatja, a színészi
alakítás következtében pedig

ez az egyoldalú Malvolio még egyolda-
lúbbá torzul.

Az a Malvolio, akit Haumann Péter
játszik, már nem egyszerűen egy komi-
kus jellemvonásokkal megrajzolt víg-
játéki figura, hanem egy önmaga paró-
diáját játszó, emberi mivoltában már-már
fel sem ismerhető karikatúra. Haumann
Péter olyan a színpadon, mint egy nagy,
vásári bábszínházbaba. Keze-lába leng,
kaszál, szemöldöke a feje búbjára
csúszik, dereka előre-hátra csuklik.
Haumann játéka rengeteg ötletet fel-
vonultat, nagyon pontos megfigyelé-
sekről tanúskodik, az emberi viselkedés
természetrajzát - apróságaiban és folya-
mataiban - híven tudja tükrözni. Csak-
hogy Haumann a minél nagyobb komi-
kus hatás kedvéért annyira kiélez,
lecsupaszít, ízeire szed mindent, hogy az
általa játszott figura szétesik, megannyi
stilizált tulajdonságvázlattá lesz.

Malvolio jelentőségének megnyirbálása
és a kínálkozó komikus hatások túlját-
szása miatt többi komikus szerep is

Shakespeare: Vízkereszt (Madách Színház). Piros Ildikó (Viola) és Almási Éva (Olivia)



csorbát szenved. Böffen Tóbiás, Keszeg
Andor, Mária és Fabiano szerepe is veszít
dramaturgiai súlyából, az ő szituációik-
nak is csökken a feszültsége, és elvész a
játék igazi tétje. Ennél a karikatúra-szerű
Malvoliónál sokkal erősebbek az
ellenségei: Böffen Tóbiás a maga határ-
talan és magabiztos jókedvével, és persze a
talpraesett Mária. Az inkább nevetséges,
mint ártalmas Malvolio és a többiek
ellentéte így mondvacsinált, felfújt ügy
lesz. A Mária által kieszelt tréfa Malvolio
megcsúfolására hosszadalmas, bonyolult,
kicsit fölösleges, üres bohózattá válik.

Amennyivel többet nevethetünk Hau-
mann Péteren, annyival nehezebb dolga

van Huszti Péternek, Szerednyey Bélá-
nak, Pusztaszeri Kornélnak és Schütz
llának, akik a tisztán vígjátéki szerepeket
játsszák.

Nemes Böffen Tóbiást, a legyűrhetetlen
korhelyt Huszti Péter játssza. Jó-kedve
kiapadhatatlan, egyre csak újabb tréfákon
töri a fejét. Mária csak azért veszi le a
lábáról, mert még rajta is túl-tesz a
tréfacsinálásban. Böffen Tóbiás számára
az élet csak sörből és pogácsából áll.
Ahol megjelenik, ott felborul a
hétköznapi rend, és beköszönt a vidám
anarchia. Am mindaz, amit Tóbiás csinál,
csak pótcselekvés; talajt vesztett, le-
csúszott alak ő, aki nem vesz tudomást

a helyzetéről. Gátlástalan élősködő, aki
befészkelte magát grófnő rokona udva-
rába, és üres ígéretek fejében a barátja
pénztárcájából él. Környezetéhez képest
mégis rokonszenvesnek mondható; vidám
zabolátlansága az ösztönös életerő és
természetes életélvezet bajnokává teszi őt.

Kár, hogy Huszti Péter alakításából
éppen a természetesség és a könnyedség
hiányzik. Égnek meredő vörös üstöke
erőltetett külsőség. Harsány kiabálása
gyanúsan vaskossá teszi a vidámságát.
Legsikerültebb jelenete a közös, éjszakai
éneklés Andorral és a bohóccal: Huszti itt
pajkosan, lazán komédiázik.

Jobban sikerült Szerednyey Béla Keszeg
Andorja. A báj, ami Husztiból hiányzik, az
ő megnyilvánulásait végig-kíséri. Igaz,
hogy ez a szerep hálásabb, a komikum fő
forrásának, a figura egy-ügyűségének
köszönhetően. Szerednyey attól válik
hitelessé, hogy nem játszik rá Keszeg
Andor hülyeségére, hanem éppen
ellenkezőleg, azt a próbálkozást, őszinte
buzgólkodást játssza el, amellyel Andor
megpróbálja felfogni a körülötte zajló
helyzeteket, igyekszik mindenben segíteni
és megfelelni nagy és erős barátai
igényeinek, s persze, hiába. Szerednyey
suta, szögletes járásával, tétova,
megnyújtott mozdulataival egy-szerre
esendő és mulatságos alakká formálja
Keszeg Andort.

A vidám kompánia harmadik tagja
Mária, a grófnő komornája. Mária fülig
szerelmes Tóbiásba, de azért haragszik is
rá a korhelysége miatt. Féltékeny, hisz
jobb lenne, ha a férfi mindig az ő
szoknyája mellett ülne, de aggódik is,
úrnője haragjától tartva. Ügyesen és
okosan lavírozik a két szerep adta fel-adat
között. Végül az úrnője nevében írt,
Malvoliót lépre csaló szerelmes levél-lel
szerez Tóbiás előtt tekintélyt magának.

Schütz Ila Máriája leginkább a színésznő
lényéből sugárzó természetes báj-ra és
pajkosságra épít. Mária és Olivia
kapcsolata jellegtelen marad, sem cinkos
barátnői, sem hűvös úrnő-komorna
viszonyként nem értelmezhető. Nem derül
ki, Mária tiszteli-e valamelyest Olíviát,
vagy csak kihasználja a helyzetből fakadó
előnyöket. Tóbiáshoz fűződő kapcsolata is
kidolgozatlan. Minden komikus
poénhelyzetet kihasznál, különös
tekintettel az erotikus jellegűekre, de
ebből még nem áll össze az alak. A sok
különféle arcból nem kerekedik ki

Gyabronka József (Bohóc), Haumann Péter (Malvolio) és Huszti Péter (Böffen) a Vízkeresztben

Schütz Ila (Mária), Huszti Péter (Böffen) és Pusztaszeri Kornél f. h. (Fabiano)
(Iklády László felvételei)



Mária karaktere. Schütz Ila játéka egye-
netlen, nem formál igazán jellemet.

Pusztaszeri Kornél nem tudja legyőzni a
hálátlan szerepből fakadó nehézségeket.
Fabiano Tóbiás és Andor mellett sokszor
csak fölösleges harmadik. Vala-milyen
színészi leleménnyel önálló személyiséggé
kellett volna formálni ezt a figurát, hogy ne
csak a szájába adott szövegekkel indokolja
színpadi jelenlé-tét.

A vígjátéki cselekmény ellaposodik., és
céltalan, üres komédiázássá válik egy-részt
Malvolio karikatúraszerűsége miatt,
másrészt Mária és Tóbiás poénokból
építkező alakításainak következtében. És
hiába uralkodik el ezen az előadáson a
vígjátéki. jelleg, mégsem tudja markánsan
jellegzetessé tenni.

A lírai történet hol az erotikus túl-
hajszolásban, hol az üres szépelgésben
veszti el hitelét. Az előadás sem filozofi-
kus, morális mélységeket nem bont ki, sem
nem teljesedik ki legalább a szerep-
cserékből és személytévesztésekből eredő
bohózatiságában. Ezért a kétféle cselek-
mény, a vígjáték világának két fele nincs
igazi kölcsönhatásban, esetleges a kapcso-
latuk. Nincs igazi kontraszt., é s hang-
súlyozva egymás különböző jellegét, nem
erősítik fel egyteás hatását, mert nem elég
hitelesek. ezek a halások.

Sztankay István egy kissé koros, élveteg
és szépelgő Orsinót csinált Shakespeare
.költői lelkületű, melankolikus, de
szenvedélyes, megszállott szerelmeséből
Lekerekített, teátrális gesztusai, emelke-
dett, a szenvedélyeket csak illusztráló
szavalása ellenszenvesebb figurát formált
Orsinóból, mint amilyen. Ami őbenne
komikus azt Shakespeare csak finom
iróniával érzékelteti. Nem a figurán belül
teremt távolságot, hanem úgy, hogy mellé
helyezi az egészséges Violát. Sztankay
mintha Orsino paródiáját j á t szaná. Ennél
a szerepnél a színészi külsőségekből, a
teátrális gesztusokból, az érzelmek
illusztratív megjelenítéséből megannyi
tulajdonság válik, melyek fel-nagyítlak az
ábrázolt alak jellegzetességeit. Így- lest.
Orsino melankóliájából túlérett puhányság,
filozofikus szerelmi tépelődéseiből
szépelgés, megszállottságából pózolás, Ezt
az Orsinót persze hogy- nem tudja szeretni
Olivia; és kész csoda, hogy Viola eped érte.

Viola, Shakespeare üde, lendületes
teremtménye a Madách Színház előadásán
üres közegben mozog, s erényei így
elhomályosulnak. Viola érzelmes
megnyilvánulásait ellenpontozza ugyan

az álruhás helyzet komikuma, de nem
fedheti el őket teljesen. Ám Almási Éva
Oliviája annyira kacér és buja, hagy Viola
vele közös jelenetei nem az érzelmek
zűrzavaráról, hanem a sikertelen testi
közeledésről szólnak. Fizikai kapcsolatuk
sokszor- már nem is komikus, hanem
egyenesen perverz. Nem vitás, hogy a
szerepcsere fizikai konfliktoshelyzeteiből
származó komikus lehetőségeket ki kell
használni, de árt az előadás-nak, ha ez az
érzelmiek ábrázolását helyettesíti. Viola
szerepében Piros Ildikó nem használta ki
teljesen alkatának előnyeit. Nem mert
igazán sem fiús lenni nő létére, sem hang
súlyozottan nőies maradni a.
férfiálruhában.

Szerepértelmezésében, a nem pusztán.
verbális színészi eszközök, gesztusok,
ötletek tekintetéhen a leggazdagabb és
legszerencsésebb alakítás Gyabronka
József bolondja. Az ő erényei a
magánszámokban domborodnak ki igazán;
alakja a vígjátéki helyzetekben többnyire
összemosódik a többiekével. Csakhogy a
bohóc dalai és alakjának kitágított.
jelentése sem tudják felborzolni a vígjáték
sekély vizeit. Bármilyen jó az, amit csinál,
végül is csak félcicomázza az előadást.

A Vízkereszt eddig Radnóti Miklós és Rónay
György, illetve Szabó Lőrinc fordításában
volt. nálunk ismeretes. A Madách-beli
bemutató egy új változat, Mészöly Dezső
fordításának a premierje. is volt egyben.
Vajon - ezen az újdonságon túl mi újat
láthatunk a Madách-ban? Nem. sokat.
Szirtes Tamás rendezése nem tárta fel a
szituációkat, a színészi játék általában nem
teremti meg a figurák hitelét. Ez az előadás
nem bonlakoz-tarja ki azt a többletet, ami
pedig a szövegben magában benne van.
Shakespeare szövegében: a Radnóti -
Rónay-átköltésben éppúgy, mint Szabó
Lőrinc vagy Mészöly Dezső kiváló
tolmácsolásában. A mulasztást a díszlet, a
világítás vagy a zene külsőségesen
„mélyértelmű" alkalmazása, semmiképp
sem pótolhatja.
Shakespeare: Vízkereszt v a g y a m i t a k a r t o k (Madách
Színház)

F o rd í t o t t a : Mészöly Dezső. Dalok: Bródy
fanos. Díszlet: Makai Peter. Jelmez: Vágó
Nelly. Rendező: Szirtes Tamás.

Szereplők: Sztankay I s t ván , A lmás i É va ,

Piros Ildikó, Huszti Péter, Szerednyey Béla,
Haumann Péter, SchüTz Ila, Gyabronka
József, Pusztaszeri Kornél f. h., Lippai
László f. h., Juhász Jácint, Karczag Ferenc,
Fillár István, Laklóth Aladár f. h., Both
András f, h.
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Íme , egy ros sz e lőadás

T om S t o p p a r d a Madách K amarában

Tom. Stoppard méltán lehetne akár
háziszerzője is a Madách Színháznak.
Mindketten félúton vannak. ugyanis:
valahol a lektűr és az irodalom között az
egyik - valahol a, lektűr és a színház
között a másik.

Stoppard nálunk a. R o sencrantz és

Guildenstern halott című darabjával lett hűes.
Drámaírót sejtetett, aki a félelmet és a
szorongást ' lírai dialógusokba, ördögi.
helyzetekbe volt képes sűríteni.
Shakespeare-t használta trambulinnak, s
nem hason landolt a színházi.
medencében. De már ott érezni lehetett,
hogy Stoppardnak nincs filozófiája: ami
annak tűnt, az divat és titokzatosság volt,
csillogó elfedése a hamleti
sorskérdéseknek, Ami Stoppardot izgatta,
az valódi probléma volt -- ahová kifutott
a darab, az katarzis helyett. érzelgősséget
kínált.

A Madách Kamarában most bemu-
tatott. nem éppen új színműve is használ
trambulint. Ha. nem is olyan pontosan
körülhatárolhatóan egyetlen. dara-bot,
mint az előbb. Ezúttal Csehov kezét
keresi baljával, hogy jobbjában szeb- ben
fogjon a tolla. A z Ínye, egy szabad ember

amolyan szószátyár Csehov-utánérzés: itt
mindent kimondanak, megmutatnak, a
nézőtől elveszi az író a fülfed e t é s

lehetőségét. A szöveg alatti Stoppardnál a
fölszínre kerül s ezáltal egydimenzióssá
züllenek a fIgurák es a helyzetek is. Azaz:

nem teljesen. Mert líra filozófiája nincs is
írónknak, a lektűr-ben igen otthonosan
mozog, s jó irodalomból lop. Darabja
pszeudo vonásokat mutat: mintha igaziak
lennének. a helyzetek, mintha hús-vér
emberek problémái, elrontott életek
ütköznének.

Ez a m i n t h a pedig talán a legkorsze-
rűbb megközelítési. forma, már ami a
népszerűségét illeti. Ami valóban
felkavaró, azt a (művészetben)
problémátlanságra szocializált
közönségünk úgyis el-utasítja. Részben,
mert nem kívánja meghosszabbítani napi
gondjait, s ehhez kapó-ra jón a
tömegkommunikáció szolgáltatta kabaré-
színvonalú szórakoztató megnyugtatás.
Másrészt azért, mert a problémákkal való
szembenézés gyötrelme csak nagyon
keveseket vonz, tehát


