
lás végső soron a veszteségek számba vé-
telétől s így maradék tisztánlátásunktól
való elfordulásunkat jelzi és jeleníti.

Mindez természetesen nem csupán
Valló Péter rendezésének a „hibája".

Ő végsőkig következetes és éppen ezért
átlátható szerkezetű előadást hozott lét-re,
amely - sajnos kivételes - alkalmat teremt,
hogy elemzése által pillantást vethessünk
arra is, ami másként az átte-
kinthetetlenségig kuszának tetszik: szín-
művészetünk jelenlegi állapotára, mely
tehát a tragédiákat elfedni látszik, de azon
az áron, hogy jó és rossz határai
olyannyira összemosódnak, hogy ez már
nem is az értékvesztés, hanem az értel-
metlen és céltalan pusztulás képeit mu-
tatja. S egy ilyennek látszó világban a
kétségbeesésből valóban csak egyetlen
kiút marad: a semmivel sem indokolható
üres és vak remény, melynek direktebb
megjelenítése már-már transzcendens-nek
látszik. Es pontosan ez történt az alig négy
nappal a Julius Caesar után a Pesti
Színházban bemutatott Vitrac-mű (Victor,
avagy a gyermekuralom) előadásán.
Szemben a pécsi ősbemutatóval, ahol az
összehasonlíthatatlanul mostohább kö-
rülmények között is sikerült valamiféle
drámát s így katarzist kicsikarnia Szőke
István rendezőnek, a Pesti Színházban a
félelem és a részvét minden árnyéka nél-
kül zajló - egyébként szép és artisztikus,
tehát esztétikai szempontból jószerivel
hibátlan - előadás végén visszatér az
akkorra már kifehérített szereplő, hogy az
Úr angyalaként a mennyek országába
vezesse azt a szereplőt, akitől Pécsett még
- a körülményekhez képest - iszonyatos és
felháborító halál tragikus el-
szenvedőjeként vettünk búcsút. Nem arról
van tehát szó, hogy egy esztétikailag
egyszerűen értéktelen újjal állítható
szembe egy elmerülőben levő régi és tra-
gikus szemlélet, hanem arról, hogy olyan
szemléletmód látszik létrejönni és el-
uralkodni (tegyük hozzá, újra), mely mint-
ha színművészetünk egészét módosítaná.
Az, hogy kinek melyik tetszik, ízlés dolga.
S az, hogy az ízlésítéletek mögött itt
tetten érhetően világképek rejteznek,
jottányit sem teszi egyszerűbbé a helyze-
tet. Mert hinni és érvelni éppen úgy lehet
az Úr angyala (vagy épp egy új és jó Octa-
vius) eljövetele mellett, amiként ez ellen
is felhozható jó néhány érv és jó néhány -
mint tudjuk - korántsem bizonyító erejű
példa. Eszünkre hallgatva csupán annyit
mondhatunk Brutusszal szólva:

„Elég, hogy a nap véget ér / s a vég majd
akkor tudva lesz." Bár lenne az angyalok-
ban hívőknek igazuk! Ámbár magától
Szent Páltól tudjuk, hogy ahol „legna-
gyobb a szükség, ott közel a segítség",
mégis szólnunk kell arról, ahol ez a több
ponton vitathatatlan, néhány ponton pedig
vitatható módon figyelemre méltó
előadás olyan tájakra tévedt, mely szá-
momra vitathatatlan módon kívül esik a
jó ízlés határain. A Julius Caesar plakát-
járól és szórólapjáról van szó. Szerző-
ként mindkettőn egy szerzőpáros van
feltüntetve, imigyen: Shakespeare-Vö-
rösmarty. Az utóbbi is kétségtelenül ki-
váló, s néhány versét tekintve világiro-
dalmi rangú költő, ám éppen ezért aligha
van rászorulva, hogy a szükségünket eny-
hítő honfiúi buzgalom ily túlzásra ragad-
tassa magát. Mert vajon mit szólna ez a
honfiúi buzgalom, ha arról értesülne,
hogy mondjuk a Csongor és Tündét a for-
dítót társszerzőként feltüntetve adják elő
mondjuk Mozambikban? (Ezen a hely-
zeten az se változtatna semmit, ha Vö-
rösmarty gyönyörű sorai közé néhány
törzsi dalt applíkálnának a bemutatón,
ahogyan igen szerencsétlen és idétlen
módon az Előszó néhány sorát beiktatják
ebbe az előadásba.) Valószínűleg nem is
bosszankodnánk, hanem csak szánakoz-
nánk. Ügyanilyen szánalomraméltó, sőt
szégyenletes, ha egy elővárosi színház
olyan szórólapot nyomtat ki, amelyen a
következő, kiemeléseimmel feltétlenül
idézésre méltó zagyvaság olvasható:
„Julius Caesar történelmi anekdotájából
ötfelvonásost írt Shakespeare. Az anek-
dota három sora népdallá (sic!) lett a
színházbajáróknak. (...)" Hogy valaki
olyannyira nincs tisztában a szavak jelen-
tésével, amennyire egy általános iskolát
végzettől is elvárható, az szomorú, de
korántsem annyira, mint az, hogy ilyen
zagyvaság ki is nyomtattatik. Persze ki
tudja, lehet, hogy ez is az idők jele?

Shakespeare-Vörösmarty Mihály: Julius Cae-
sar (Radnóti Miklós Színpad)

Díszlet: Valló Péter. Jelmez: Tordai Hajnal.
Zene: Melis László. Rendezte: Valló Péter.

Szereplők: Nagy Sándor Tamás, Mihályi
Győző, Nemcsák Károly, Bálint András, Csí-
kos Gábor, Kiss Jenő, Schlanger András, Egri
Kati, Kerekes Éva, Sajgál Erika f. h., Illyés
Róbert f. h., Bellus Attila f. h., Bán Gábor,
Bakonyi Péter, Kolovratnik Krisztián, Miklósi
Ferenc, Németh Kristóf.

NÁNAY ISTVÁN

A személyiségvesztés
drámája

A Tévedések vígjátéka a kaposvári stúdió-
színházban nem vígjáték; noha az elő-
adás nagy része víg játék, végül is a pro-
dukció - miként azt a címátigazítás szin-
tén jelzi - a Tévedések végjátéka, s mint
ilyen, tragédia.

Az ikerpárok személycseréjének ősi és
örök komikus témájában - amely Arisz-
tophanésztól és Plautustól kezdve át-
szövi az európai drámairodalmat - ter-
mészetesen mindig volt tragikum is. Az
összetévesztésekre épülő helyzetek a
komikum kifogyhatatlan forrásai, de a
nyilvánvaló és elsődleges vígjátéki szi-
tuációk mélyén valójában tragikus egzisz-
tenciális mag rejlik: a ki vagyok én? di-
lemmája, az önazonosság tisztázásának,
illetve a társadalomban elfoglalt hely és
szerep megtalálásának vágya. A figura-
megkettőződés nemcsak humoros bonyo-
dalmakat eredményez, hanem olyan
vesszőfutásra készteti a szereplőket,
amelyek során egyre jobban
elbizonytalanodnak személyiségük
megítélésében. A vígjátékokban persze
végül feloldódik az identitásvesztés
háttérben meghúzódó drámája, de ha a
szereplők közötti viszonyokat pontosan
és következetesen jelenítik meg, a happy
end soha nem lesz felhőtlenül boldog
vég.

Mohácsi János, a kaposvári előadás
rendezője nem csupán felismerte a Téve-
dések vígjátékában meglévő tragikus voná-
sokat, de fel is erősítette azokat. Mohácsí
már a néhány éve színre vitt Bánk bán-
jában is szuverén gondolkodású, ereden-
dően színházi látásmódú művésznek bi-
zonyult, aki nem öncélúan, a minden
áron való modernkedéstől hajtva érté-
kelte át a klasszikus szöveget; dramatur-
giai-rendezői átigazításának konzekvens
koncepcionális okai voltak, s e koncep-
ciót lényegében meg is tudta valósítani a
színpadon. Jelenlegi munkája igazolja: a
Bánk bán nem egyszeri és véletlen telje-
sítmény volt, az akkor megmutatkozó
erényei - egyéni értelmezés, pontos szi-
tuációteremtés, mai olvasat, expresszív
kifejezésmód stb. - most is megmutat-
koznak, de előadásbonyolítása biztonsá-
gosabb, értelmezése és színházi eszköz-
rendszere összetettebb, ugyanakkor vilá-
gosabb lett. (Nem csoda hát, hogy a fő-



iskolára nem veszik fel, ennek ellenére
szerencsésnek tudhatja magát, hisz Ka-
posvárott, ha nehezebben és hosszabb idő
alatt is, de biztosan rendezővé fog érni.)

Ezúttal Shakespeare szövegével bánt
szabadon. A szövegkönyvet a Tévedések
vígjátékának több fordításából gyúrta
össze, s az így kialakult textust Plautusból
s egyéb Shakespeare-művekből vett mon-
datokkal-részletekkel egészítette ki. Jelen-
tős dramaturgiai változásokat is végzett a
darabon, jeleneteket helyezett át, illetve a
shakespeare-i történettel párhuzamosan
egy másik cselekvéssíkot hozott létre.

Az átdolgozó-rendező ugyanis nem
elégedett meg azzal, hogy kibontsa a sze-
mélyiségvesztésnek a vígjátékban is meg-
lévő tragikus felhangú drámáját, azt ku-
tatta: mi teszi lehetővé, milyen külső erő
okozza ezt a drámai folyamatot? Vagy
más oldalról közelítve: hogyan hozható
közel hozzánk, miként szólhat rólunk és
nekünk a két ikerpár kortalan története?
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolá-
sához, a darab ma érvényes előadásához
olyan alapproblémákat kellett tisztáznia,
mint hogy hol és mikor játszódik a dráma
- azaz a klasszikusok színre állításakor
mindig eldöntendő korkijelölést (a törté-
net, a megírás vagy a játszás ideje legyen-e
az előadás meghatározója), illetve ezzel
összefüggésben azt, hogy a játék hely-
színe történeti, fantázia szülte vagy konk-
rét legyen-e, milyen vezető a herceg,
milyen társadalmi és hatalmi viszonyok
uralkodnak az előadásbeli városban stb.
Az uralkodói és hatalmi viszonyok tisz-
tázása azért is elengedhetetlen- bár ezt a
rendezők többnyire mellékesnek szokták
tekinteni -, mert a kifejezetten vígjátéki
történetet (amelyben azonban nem
elhanyagolható a két ikerpár társadalmi
helyzete sem) az apa tragikus, de vázla-
tosan megírt helyzete ellenpontozza, s
óhatatlanul felmerül a kérdés: milyen
hatalmi mechanizmus működik ott. ahol
kegyetlenül bánnak az idegenekkel? Az
írói indoklás alig ad arra ma is elfogad-
ható magyarázatot, hogy miért kellene
meghalnia az ellenségesnek tartott város-
ból érkezőnek, ugyanakkor igen jellemző
lett mára, hogy váltságdíj ellenében a
szigorú törvény végrehajtásáról azonnal
elfeledkeznek.

Mohácsi elkerülte a direkt megoldáso-
kat, a közvetlen aktualizálást. Az előadás
semleges térben, de számunkra nagyon is
ismerős közegben játszódik; mai kelet-
közép-európai társadalmi és egyéni prob-
lémák szövedéke jelenik meg a produk-
cióban.

Fémlemezekből összehegesztett lép-
csőrendszer képezi a díszlet központi
elemét. A lépcsőfokok nem egyformák, s
magasságuk is többnyire nagyobb a
megszokottnál, így a színészek állandóan
kontrollált és erőteljes mozgásra kény-
szerülnek. A kétoldalt emelkedő lépcső-
sor az általuk közrefogott kapu, üreg fö-
lött is folytatódik, illetve egy felső plató-
ban záródik, ezáltal kétszintes játéktér
jön létre. A játékteret kétoldalt piszkos
színű falak határolják, rajtuk falba simuló

ablakok. A bal oldali falon kétszárnyú
ajtó, felette kis erkély - ez az ephesusii
Antipholus házának jelzése. A díszlet az
ókori amphiteátrumokra vagy mai sta-
dionokra éppúgy emlékeztet, mint az
Erzsébet kori angol színpad felépítésére,
a használt anyag viszont egyértelműen
korunk terméke, kivitele pedig mai épí-
tészeti szemléletet tükröz.

Az előadás kezdetekor a középső üreg-
ből trónra emlékeztető kettős ülőke gör-
dül elő, ezen foglal helyet Solinus her-
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ceg és kedvese, kettőjük között magnó,
amelyből kellemes zene szól - nagy hang-
erővel. Kétoldalt Ephesus előkelőségei,
vezetői, közöttük áll egy rab. A színpad
közepén lévő sapkába hangos számolás
közben egyenként pénzérméket dobál-
nak. Kiderül, hogy a leszámolt pénz nem
elegendő, az elfogott idegennek a város
újonnan hozott és tetszőlegesen értel-
mezhető törvénye alapján meg kell hal-
nia. A bal oldali lépcsősorba beépített
„gáz-kamrában" az idegent kivégzik. A
herceg sima modorú, megértő, halk
szavú, a notabilitások nem kevésbé, csak
hát a tör-vény az törvény. A rendező
megkettőzi a darab kezdő jelenetét:
először „csak" egy ismeretlen ember
meghurcoltatását látjuk, s csak később az
elsővel azonos koreográfiájú, valódi
darabindító epizódot Aegeonnal.

A következő jelenetben az üregből mo-
dern formájú irodaberendezés gurul elő.
Jobboldalt egy kis ablak előtt hosszú sor-
ban jönnek az Ephesusba érkezők. Min-
dőjüknek be kell mondaniuk nevüket s
azt, hogy honnan valók. A sárga inges
hivatalnokok rutinszerűen pecsételik le az
igazolványokat, s küldik jobbra vagy
balra a belépőket - működik az útlevél-
vizsgálat. Syracusai Antipholus és Dro-
mio csaknem fennakad a szűrőn, de némi
csúszópénz és füllentés segít rajtuk, be-
léphetnek a városba. Ám Aegeon, a syra-
cusai kereskedő „lebukik", s a színpad
közepén lévő hivatalba kísérik. Kezdet-
ben roppant udvariasak vele a hivatal-
nokok, s csak „véletlenül" szedik el összes
pénzét, s tépik el igazolványát, majd egy-
re keményebb vallató módszerekhez fo-
lyamodnak, a tettlegességtől sem riad-nak
vissza, csak hogy megtudják: miért akar
syracusai létére Ephesusba jönni. Végül
az összevert férfit elvezetik.

Innentől kezdve lényegében a shakes-
peare-i történet bonyolódik, de egyrészt
az ephesusi és a syracusai Antipholust, -
illetve Dromiót ugyanazok a színészek
(Gyuricza István, illetve Dunai Károly)
játsszák, miáltal a figurakettőző játék
tökéletesen illúziókeltő és feszültséggel
teli lesz, másrészt Aegeon felidézett és
kiegészített történetének, valamint a ha-
talmi apparátus közbeavatkozó „rendte-
remtésének" epizódjai a vígjátéki vonalat
állandóan megszakítják, ellenpontozzák.
Az Antipholusok és Dromiók
veszekedéseikor résre nyílnak az ablakok,
s leselkedő szempárok figyelik az esemé-
nyeket. Időnként a már megismert sárga,
valamint piros és kék ingbe öltözött figu-
rák tűnnek fel, s vigyázzák a rendet, iga

zoltatnak - például amikor ephesusi An-
tipholus nem tud bemenni a saját házába,
s ezért a szokásosnál és illőnél erőtel-
jesebb hangon és módszerekkel igyekszik
jogait érvényesíteni. Az első rész végén
ismétlődik meg a kezdő jelenet, de ezúttal,
a herceg kedvesének közbenjárására, a
kivégzés elmarad, Aegeon haladékot kap;
ha tud kölcsönt szerezni, megmenekül.

A második részben egyre vadabbá és
kétségbeesettebbé válnak a személycse-
rékből adódó bonyodalmak, egyre kevés-
bé képesek a szereplők átlátni helyzetü-
ket. Syracusai Antipholus kezd megzava-
rodni attól, hogy olyan szituációkba ke-
veredik, amelyekben nem tud eligazodni,
s a shakespeare-i bonyodalmat a rendező
megtetézi azzal, hogy a férfit egy olyan
lebujba viszi, amely alighanem a hatalom
kiszolgálóinak törzshelye, s ahol adásvétel
tárgya minden: élvezeti szerek, nők,
fegyverek. Ephesusi Antipholus sorsa - a
darabbal megegyezően - a
kényszergyógykezelés, amely azonban
ezúttal nem csupán Csipkedi doktor ku-
ruzslásában nyilvánul meg, hanem a le-
nyugtatásban és az intézetbe szállíttatás-
ban is. (Az egyik legkitűnőbb ötlet: An-
tipholust és szolgáját egy létra két oldalára
kötözik fel, s mintegy kettős hordágyon
viszik ki őket.) A fivérek személyiségvesz-
tésénél nem kevésbé tragikus Aegeon
sorsa; őt őrizői egyik barátjától a másikig
hurcolják, de a kölcsönkérő segítségére
sietőket megverik, likvidálják.

Időnként az egyeningesek aktákkal,
dossziékkal rohangálnak fel-alá; ezeket az
akciókat egy-egy személy agyonlövése
követi, majd a vért okádó testeket zsákba
rejtve eltüntetik. A téboly a tetőfokára
hág, amikor be kellene következnie a
végkifejletnek, a kölcsönös felismerés-
nek, a félreértések eloszlatásának, a bol-
dog végnek. Ez a legnehezebb feladat, s
ebből következően az előadás legproble-
matikusabb része. Úgyanígy az a kitűnő
ötlet, miszerint az ikerpárokat azonos
színészek alakítják, már tovább nem vi-
hető, a szereplők önmagukkal nem szem-
besülhetnek; ugyanakkor az előadás keret-
történetét konzekvensen le kellene zárni.

Mohácsi kettős befejezéssel igyekezett
megoldani ezt a problémát. Hatalmas
vörös autó - mint egy tank vagy egyéb
nehézjármű - feltartóztathatatlanul
nyomul előre az üregből, csaknem a
nézőtér első soráig. Csak akkor áll meg,
amikor a hűtőjére felugrik Adriana, ephe-
susi Antipholus felesége, hogy segítséget
kérjen abban a zűrzavarban, amelybe ket

tős alakban létező férje juttatta. A herceg
kegyes, és igazságot oszt. A teret benépe-
sítik a hű és megbízható alattvalók, az
intézetből kiszökött syracusai Antipholust
azonban nem a zárdába menekült
ephesusi Antipholusszal szembesítik, ha-
nem a szintén onnan elővezetett két férfi-
val, akik a bent lévők szerepét játsszák.
Az igazi és az ál-Antipholus veszekedése
közben a betanított figura szolgálati fegy-
verével agyonlövi az ephesusit. Sötét.
Megismétlődik a jelenet, de fordított sze-
reposztással: syracusai Antipholust és
Dromiót vezetik ki a zárdából, akik szem-
be találják magukat az álikrekkel. A káosz
teljes. Most már senki, sem a herceg, sem
a zárdafőnökasszony, a fiúk anyja, sem a
gyerekeire és a főnökasszonyban felesé-
gére találó Aegeon nem tudja, melyik
Antipholust ölték meg, melyik maradt
életben. Viszont az életben maradt most
már tudja: nem árulhatja el, melyik ő. Így
aztán az egyetlen Antipholus is beszáll a
mindenkit elnyelő, feneketlen vörös
autóba. A kocsi kitolat. Ott marad Dromio
és az alteregója. A két kisember. Gyalog,
egymás vállát átkarolva indul-nak a
többiek után.

A befejező ötlet kétségkívül frappáns,
de számos problémát nem old meg. Az a
kisebbik baj, hogy a technikai szükség-
szerűség miatt (helycserére van szükség)
alkalmazott jelenetek közötti sötét, illetve
az ismétlésből adódó elkerülhetetlen
monotoneitás lelassítja, megakasztja, el-
laposítja a végjátékot. Legalábbis a bemu-
tató táján. A nagyobb baj az, hogy nehéz
követni a szituációk és viszonyok alaku-
lását: nem tudni, kik a procedúra beava-
tottjai, s kik azok, akiknek szeme sem
rebben a manipulált és konstruált akció
láttán, illetve hogyan értelmezhető a két
Dromio végső békés egymásra találása
(pontosabban csak egyféleképpen lenne
értelmezhető, de ez nem következik az
előadás egészéből).

Mindazonáltal az előadás fölényes szak-
mai biztonságról tanúskodik. Azt - ami a
darab eredendő hibája, s ami minden
előadás tehertétele szokott lenni -, hogy a
vígjátékot ellenpontozó tragikus szál
(Aegeon sorsa) csupán jelzésszintű, Mo-
hácsi elkerülte, és ezt a szálat az egész
művet átszövő, ezáltal ténylegesen mű-
ködő dramaturgiai elemmé tette. Az elő-
adást végig a shakespeare-i darab keretei
között tartja, az mégis véresen (néha túlon-
túl is naturalista módon durván és vére-
sen) maivá és aktuálissá tud válni, ugyan-
akkor a csak publicisztikus részigazsá-
gokkal bíró darabokkal szemben egy tár-
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sadalmi-politikai helyzet tipikus képét
rajzolja meg. Mint rendező pontosan és
jól működteti a vígjátékot, a parányi szín-
padon a mintegy húsz színész tökéletesen
összehangolt munkáját, ugyanakkor a
szituációk túlnyomó része precízen
értelmezett, elemzett és kidolgozott. A
tenyérnyi helyen is bravúros mozgások,
verekedések, vívások zajlanak (külön ki-
emelendő az egyik kezével őrzőjéhez bi-
lincselt Gyuríczának a vívása, amely során
a két szint teljes magasságát bejátsszák, s
az éles tiszti kardot partnerének úgy kell
fentről beleállítania a színpad deszkáiba,
hogy neki egy pillanat alatt kell helyet
változtatnia; vagy egy vasdurunggal folyó
verekedés hajszálpontosan koreografált
jelenetét stb.). De nemcsak a technikai
lebonyolitás precíz, hanem a
színészvezetői munka is.

Az előadás leglátványosabb, ugyanak-
kor a legnehezebb színészi feladata ter-
mészetesen a kettős szerepet játszó Gyu-
ricza Istváné és Dunai Károlyé. Mind-
ketten kopottas mai ruhát hordanak, s a
két figurát csupán néhány ruhadarab cse-
réjével jelzik. (A jelmezeket Flesch And-
rea tervezte, s különösen kifejező a her-
ceg hosszú, lezser pulóvere.) Természe-
tesen nemcsak a ruhák különböztetik meg
eltérő figurájukat. Gyuricza kissé nyers,
szókimondó, hirtelen haragú, de hamar
megbékélő alapfigurát alakít, s a két
Antipholus között ezen belül csak
árnyalatokban tesz differenciát. Dunai
viszont a kiszolgáltatottságot, a kény-
szerű engedelmességet s a gazdájával való
feltétlen együttérzést hangsúlyozza eltérő
árnyalatokkal a két Dromióban. A
rendező kényes egyensúlyt hozat létre

színészeivel: felfokozott, igen erős játékot
követel meg tőlük, a színészi jelenlét
olyan fokát, amely szinte szétfeszíti a kis
teret, igen drasztikus eszközök alkalma-
zását is megengedi, sőt ösztönzi, ugyan-
akkor figyelemmel van a tér adottságai-
ra, intimitására is. Dunai kitűnően érti és
valósítja meg ezt a kényes egyensúlyt,
Gyuricza az, aki nehezebben tudja visz-
szafogni indulatait, dühkitöréseit, s az ő
figuráinál tapasztalható a legtöbb köz-
napi nyelvből eredő töltelékszó is. Mind-
ketten nagyszerűen építik fel kettős sze-
repük technikailag sem könnyű szerep-
ívét, alakváltásaikat. A figurájuk fokoza-
tos elbizonytalanodását hibátlanul
jelenítík meg.

Aegeon passzív szerepét - hiszen min-
den csak történik vele, s aktívan nem te-
het semmit sem a sorsáért - Kulka János
teszi jelentőssé. Kulka azon színészek kö-
zül való, akik puszta jelenlétükkel, néma
tartásukkal is súlyt tudnak adni a még-oly
vázlatosan megírt figuráknak is. Az, hogy
a komikum-tragikum kiegyenlített
dramaturgiai hálója létrejön, nagymér-
tékben köszönhető Kulka eszköztelen, a
szenvedést, a meggyötörtetést minden
külsődlegesség nélkül megjelenítő ala-
kításának.

Hátborzongató alakot formál a her-
cegből Csapó György. A sima modor
mögött megbújó kegyetlenség, a jóindulat
álarca mögé rejtett öröm a kiszol-
gáltatottak kínja felett, az alattvalók,
kiszolgálók féken tartása, ami népszerű-
séghajhászó gesztusokkal párosul, nem-
csak egy torz embert jelent, hanem egy
pusztító hatalmi mechanizmus gonosz-
ságát is.

A női szereplők közül Csákányi szter
Adrianája alkoholmámorba, öngyilkosság-
ba menekülő, közönséges modorú hisz-
térika, akinek szöges ellentéte a Kristóf
Kata által finoman ábrázolt lassú víz par-
tot mos mentalitású Luciana. A darab
többi nagyszámú szerepét néhány szí-
nész játssza. A rendező ügyelt arra, hogy
ugyanaz a színész azonos típusú alakokat
játsszon. A gyakorlottabb és kevésbé
gyakorlott színészek egyként tökéletesen
összecsiszolt együttesjátékot produ-
kálnak. Közülük mégis ki kell emelni
Karácsony Tamás minden szerepében
egyéni arcokat felmutató alakítását, akár-
csak Kamondy Imre és Lugosy György
hasonló kvalitású szerepformálásait.

A Tévedések végjátéka újabb bizonyítéka
annak, hogy nem lanyhuló műhely-
munka folyik Kaposvárott, de annak is,
hogy térségünk legmegrázóbb nemzeti és
egyéni tragédiáiról így, publicisztikus
frázispufogtatástól mentesen, a művészi
általánosítás segítségével lehet és kell
beszélni.

Tévedések végjátéka avagy tévedések vígjátéka
(kaposvári Csiky Gergely Színház)
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