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A tévedések szomorúsága

A Tévedések vígjátéka
a Madách Színházban

Sok mindent tudunk erről a vígjátékról.
El is mondhatjuk, mert illő tudni: Shakes-
peare vélhetőleg legelső színpadi műve.
Plautus s még előbbről Menandros iker-
összecserélési komédiaötletét fejeli meg
még egy ikerpárral. Pontos, mértani szer-
kesztésű. Szinte dramaturgia-iskolai stí-
lusgyakorlat, fúgaszerkezete Lego-koc-
kaként illeszti egymásra az alapötletet
kifejtő-értelmező szituációkat. Már-már
túl tökéletes. Farce jellegű figuráiban (bo-
hócszolgák, mesteremberek, kurtizán, ki-
kapós férj, házsártos asszony) már ott
mocorog a teljesebb reneszánsz szemé-
lyiségek ígérete.

El lehet játszani napsütötte, kacagtató
vígjátéknak. El lehet játszani a személyi-

ség összecserélhetősége, az énvesztés
képtelen tragikomédiájának. El lehet ját-
szani a társadalom, a környezet, a pénz
foglyainak riasztó példázataként, Ephesus
városát a mohóság bűnében forgó,
harsány kalmárvárosként jellemezve.

El lehet játszani a szülői szeretet és
kifosztottság szomorújátékának, hiszen az
ellenpontozó kerettörténet - a syracusai
apa hajótöréskor kettésodródott családját,
illetve anyja és ikerfivére nyomába eredő
„fél"-fiát keresi - ehhez is ad támpontot.

El lehet hát töprengeni ezen a sűrű
szövésű, remekbe szabott művön, s meg
is tették, bár túl nagy számban hazai színre
vivői nem voltak. Már 1853-ban nagy
siker-rel játszották. 1886-ban Arany
László fogott neki újrafordításának, 1948-
ban Fodor József; a ma legelterjedtebb
változatot 1955-ben Szász Imre
magyarította. 1968-ban Egri István vitte
diadalra a Nemzetiben, 1969-ben
Szolnokon Székely Gábor rendezte
üdítően vidámra. Az 1973-as pécsi, Sík
Ferenc-féle előadás pedig vib-

ráló, túlmozgásos mivoltával a mélyíthető,
komorabb pontokra hívta fel a figyelmet.

Shakespeare egyébként is bölcsen és
nyugalmában kikezdhetetlenül engedi,
hogy ezt vagy azt tegyék műveivel:
akkora kincsesbányát hagyott az
utókorra, hogy abban szépen el lehet
csákányozgatni. Egyetlen olyan
interpretációfajta létezik, amelyhez soha
nem lehet köze: a szavait kiforgató, a
napi politikai széljárást vitorlába fogó,
ízetlenül kacsingató színrevitelhez;
ahhoz, amely trambulinná fokozza le az
értelmes, polifonikus alapművet. A
Madách Színház évadkezdő bemutatóján
pedig, Szirtes Tamás irányításával,
sajnos, ez történik. Csapda ez a
színrevitel a kritikus számára is: abban a
pillanatban, ahogy szálazgatni kezdi a
látott-hallott produkciót, már elfogadta
érvényes műalkotásnak. Ebbe a körbe
pedig a legkommerszebb bulvárrá alázott
Shakespeare nem tartozhat. A jelenség
maga annyira elképesztő s egyben
paradigmatikus, hogy fogságában tartja
az elemzést, hiszen a színfalba vert utol-
só szögig átjár mindent.

Álfilozófiával, álplebejus indulatok ger-
jesztésével Shakespeare örvén demagóg
reformerséget, leckefelmondás-szintű elé-
gedetlenségi listát állítanak össze. „Szó-
rakozz, ha már kétszáz forintot fizettél,
emlékezz a Macskákra is, s légy elége-
dett, hogy jól odamondogattak már a
deszkákról is!" - körülbelül így hangoz-
hatott az a programnyilatkozat, mely-nek
jegyében az előadás formát öltött. Mivel
azonban a shakespeare-i szöveg ehhez
semmiféle támpontot nem nyújt (ez
ugyanis a minden korban feléleszthető
emberi kapzsiságról, kiárulhatóságról,
pénzre válthatóságról beszél - s ettől válik
hallatlanul aktuálissá, nem a bér- és
árszínvonal felháborító ellentétének em-
legetésétől) - nos, kreálni kell hát ilyen,
ráadásul megzenésítésre alkalmas rigmu-
sokat. Szenes Iván e műfaj klasszikusa,
kitűnően érti a dolgát. Megírja, amit kér-
nek. Malek Miklós pedig megkomponál-
ja azt a zenét, amely méltó a szöveg tar-
talmához s ahhoz, hogy a Madách Szín-
ház törzsközönsége úgy vélhesse: kiváló
kis zenés darabot játszanak már megint a
Körúton.

A zenei koktél elválasztható összete-
vői: eszpresszói szalonzene, hatvanas
évekbeli táncdalfesztiválok díjnyertes da-
lai, Dolly Roll-slágerek, kemény, bátor
rockoperák idézetei Kőmíves Kelementől
a Jesus Christig, valamint a nosztalgia-
kívánságműsor antológiadarabjai. Ezek-
re bízvást lehet dalolni: „Koldulj, hogy
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élhess!", „Ephesus, drága vagy?'", „A dol-
gok előbb-utóbb visszaütnek", „Miért
mindig azt bántják, ki hű és jó", „Nem
kell a hipnózis" vagy „A világ bármerre
halad / A férj az mindig úr marad". A
maguk nemében kétségkívül
gyöngyszemek, de Gábor Andor-,
Vaszary- vagy Vadnayörökösök,
jogutódaik is kikérhetnék maguknak, ha
ezen írók kabaréjeleneteit ilyen
girlandokkal fednék el: csak Shakespeare-
nek kell mindent eltűrnie?

Tévedés ne essék: nem attól vulgáris, a
tiszavirág-újdonságokhoz adaptált ez a
színrevitel, mert edzőcipőt, „1 love"-os
trikót hordanak a játszók, vagy dobozos
sört isznak. Azért sem, mert mai görög-
dalmál kikötővárost jelenítenek meg, szir-
ttikival, buzukival, neonnal, revütánccal,
Tom és Jerry-s rajzfilmparódiával. Sőt:
maga a díszlet és a jelmez (Szlávik István
és Vágó Nelly munkái) egy lehetséges
értelmezéshez ad tápot; sugallván, hogy
ebben a túlérett légkörű, ricsajos és pos-
ványos, gyors örömre és vad ingerekre
berendezkedett városban furcsa, ám na-
gyon is elképzelhető egy húsz éve nem
látott ikertestvér után barangolni, s szol-
gát, józan észt, identitást vesztve kóvá-
lyogni. Maga a színpadkép és a kellékek
azonban nem értelmezhetnek, ha össze-
függés nélkül, tárgyi egyértelműségükben
léteznek: az itt vadul kigúnyolni igyeke-
zett fogyasztói, sőt túlfogyasztói társada-
lom terméke az előadás, így kellékei is
annak dekorativitását s gagfüzérét szol-
gálják. Nem jellemeznek és nem leplez-
nek le: legfeljebb csak annak a szomorú
divat- és konjuktúrahullámnak a sémáját,
mely létrehívta őket.

Amennyire kár a látványért, annyira
kára színészi energiákért is. Mert munka
van, rengeteg, ebben a produkcióban. A
jegyárért adni akar: váltást, mozgást, re-
vütáncot, kitűnően koreografált nyüzs-
gést (Hencsey Róbert betanításában). Fő-
iskolások gyakorlatoznak kedvvel, élve-
zettel. Csak az a félő, hogy az aktív szín-
padi jelenléten kívül nem tanulnak-e meg
itt mást is, például olcsó gondolatok szül-
te olcsó poénkodást?

A Maxim-varieté néhány ideplántált,
igényesebb revü- és kabarébetétjét s em-
lélve elfeledkezhetünk arról, hogy az ez-
redvégen, jelentős események közepette
egy mindig rólunk mesélő zseni próbálna
szólni hozzánk, játékkal, humorral,
iróniával. Elfeledhetjük, mert nem-csak a
shakespeare-i kontextusból kiragadva,
hanem saját álságos színpadi világát
levetkőzve is élvezhető, szórakoztató
többek között Schnell Ádámnak
(syracusai Antipholus) s az ő
Dromiójának, Gyabronka Józsefnek
parédás pofozkodási duettja, Gyahronka
kettőse a fehérmájú, termetes szakácsnét
szimbolizáló dunyhával, a női kar
panaszkórusa, Lippai László, a másik
Dromio godspelles soul-keservese, vagy az
utcai villongások jól koreografált
nyüzsgése. A kellemesség érzete elröppen
azonban, ha bevillan: milyen apropóból
adatik elő mindez? A látványos szóló- és
csoportszámok arányos elővezetésén
kívül mivégre történik ott fenn mindez?
Ez a gondolat meghosszabbítást nyer a
színészi alakításokban is, s a látvány nem
képes leplezni a gondolati sivárságot, a
csillogó semmit. Ékes példája ennek a
régi színpadi nagyasszonyok kései
leszármazottjának tartható,

megjelenésében, artikulációjában mél-
tóságteljesen jelentékeny Varga Mária.
Abban a pillanatban, ahogy helyzetben
van, s rámegy a fejfény, igyekvően gya-
korlatozik, csábítgat, kétségbeesik, ordi-
náré módon kínálkozik fel az urának vélt
Antipholusnak, s mikor hiába várja, ital-
hoz nyúl. Magas, törékeny alakja, kissé
darabos mozgása üdítő groteszk felé vin-
né el az alakítást, de benne ragadva eb-
ben a fényes színpadi szupermarketben,
vérbő asszonyiságot próbál elővarázsolni
magából, sikertelenül.

Hasonlóan vergődik a húgát alakító Für
Anikó, akinek a szűz-kurva bonyolult, de
igen ismerős típusát kéne kikevernie. Ő
vagy csak az egyik, vagy csak a másik.

Helyes, hogy az ikerpárok kiosztásánál
nem törekedett Szirtes a ,mindenáron való
hasonlóságra. Schnell Ádám főiskolai
hallgató az idegen városba csöppent,
meditatívabb s jobban elbizonytalanított
syracusai Antipholus szerepében diákos
intellektuelt formáz, még erősítendő szín-
padi biztonsággal. Csernák János kigöm-
bölyödött, piros arccal támogatja meg az
elégedett, közszeretetben álló, jó cimbora
ephesusi polgárembert, aki hű tükre
városa diabolikus, carpe diem-szellemben
pergetett életvitelének: kicsapong,
kocsmázik, kurvázik, gyanús ügyletekbe
bonyolódik. Kettejük külsőleg is jelzett
„antipólusából" ismét termékeny értel-
mezés születhetett volna, ha a rendező
bízik Shakespeare-ben, a színészeiben és
az emberi nyelven emberhez való szólás
aktualitásában. De nem így tett, tehát
megint csak revüsztárokként igyekeznek
dolgukat tenni a színészek. Gyab-



ronka József, aki tíz éve Szentendrén már
volt Dromio, anyanyelvi szinten tudja ezt
a stílust. De hányadszorra ugyanilyen
már? A kis pántos nadrágú, kópé kölyök-
ség nehogy odaégjen az arcára, a testére,
a színészi személyiségére - ennek a ve-
szélye ugyanis óriási! Lippai László, értel-
miségi gazdájának érzékenyebb szolgája,
remekül énekel, s szintén gyanítja, hogy
szánni való drámája lenne ennek az ütött-
vert fiúnak. De játékban, szövegben ezt
nincs megmutatni módja, marad tehát
egyetlen szépséges dala.

A szerepértelmezések mögött tátongó
értelmezéshiány áldozata Horesnyi László
megtört apája, aki várja a syracusaiakra
Ephesusban kötelezően kirótt halált, hi-
szen fiai nélkül mit ér e földi lét. Ez az
alapvető mozzanat se a darab során, se a
keretszerű, az őrület egy pontján megálljt
parancsoló technikai lezárásban nem kap
megokolást, így hol ágáló, hol közönyös,
hol érdektelen előadása szinte fölösleges.
Az apácafőnöknőként előbukkanó anya,
Gombos Katalin legalább örül, s mulat a
helyzeten. Dunai Tamás, aki szintén
másodszor Csipkedi doktor már, leg-
feljebb csak csodálkozhat, miért neki kell a
vajákosság, hipnotizálás, figyelmet elte-
relő szövegelés ellen protestálnia dalai-
val, mikor a szerep szerint neki éppen ez
a dolga. A tömeg is tisztességesen ekkor
lázad fel s oldja esztrád-miseszerű meg-
téréssé, dalos, kézfogós „jöjj velünk, és
fogd a kezünk" típusú együvé forrássá a
kavalkádot - a rendezés logikájából, a
harcosra maszkírozott apológiából kö-
vetkezően.

Bizonyára még évekig nézhetjük majd
meg a forgatagos betéttáncokat, a panto-
mimes, abszurd gageket, hallgathatjuk a
diszkóslágereket: Shakespeare humora
szépen, lassan eltűnik mögülük, hiszen
valójában ott sem volt, összekötő szö-
veggé lefokozva, pirulva rejtezik.

Shakespeare: Tévedések vígjátéka (Madách
Színház).

Fordította: Szász Imre. Zene: Malek
Mik-lós. Dalszöveg: Szenes Iván. Díszlet:
Szlávik István. Jelmez: Vágó Nelly.
Koreográfus: Hencsey Róbert. Rendezte:
Szirtes Tamás.

Szereplők: Schnell Ádám f. h., Csernák
János, Gyabronka József, Lippai László,
Dunai Tamás, Horesnyi László, Tímár
Béla, Tóth Tamás, Lesznek Tibor,
Némethy Ferenc, Dengyel Iván, Balogh
András f. h., Kelemen József f. h., Varga
Mária, Gombos Katalin, Für Anikó f. h.,
Menszátor Magdolna, Pádua Ildikó,
Györgyi Anna f. h.

STUBÉR ANDRÉA

Hervatag mulatság

A Romanov és Júlia a Várszínházban

Utolért minket a Romanov és Júlia. Némi
haladék után, hiszen még a tavalyi mű-
sortervben szerepelt, tavaszra ígérte a
Nemzeti Színház. Akkor - nem tudni,
miért, hacsaknem Sík Ferenc egyéb el-
foglaltságai miatt - nem került sor Peter
Ustinov művének bemutatására a Vár-
színházban. Még szerencse. Esetleg meg-
rökönyödést keltett volna, hogy - a többi
között - eme méltán ismeretlen művel áll
elő büszkén az éppen százötven éves
Nemzeti Színház. Ha ki is maradt a jubi-
leumi évadból, a százötvenegyedik sze-
zont ezzel nyitotta a Várszínház. Végér-
vényesen tehát nem úsztuk meg. Talán
mert a színház vezetői ragaszkodtak
ahhoz, hogy lássuk. De hogy mi okból,
azt nehéz megfejteni. Talán mert Sík
Ferenc most ráért színre vinni - elvégre
tizenegy napja még így is maradt a követ-
kező premierjéig, az Erkel színházi Háry
Jánosig.

De hogy kerül ez a darab a Nemzeti
Színház repertoárjába?

Ha a magyarázatot a művészeti vezető
programnyilatkozatában próbáljuk meg-
keresni, akkor értetlenségünk tovább nő.
Vámos László az évadnyitó társulati ülé-
sen elégedetten ecsetelte a színház el-
múlt szezonjának eredményeit. Majd ki-
tért a tervekre, a célkitűzésekre, hangoz-
tatva, hogy el kell fogadni az utóbbi fél
évben felgyorsuló események kihívását.
Szólt a politikusabb, naprakészebb, éle-
sebb színház szükségességéről. Megálla-
pította, hogy a Nemzeti feladata a nemzet
gondolkodásának tükrözése és irányítása.

Szép elképzelés. A Romanov és Júliával
akarják megvalósítani? Ezzel a nem
csupán elhanyagolható, de egyenesen
gyatra fércművel? Egy ízetlen politikai
pamfletselejttel, amely olyannyira nem
időtálló, hogy ma mulatságnak is bőszí-
tően hervatag?

Lehetetlen, hogy a Nemzeti Színházban
bárki is a nemes koncepcióba illőnek vélje
Ustinov darabját. Akkor viszont „ki-
vételességgel" állunk szemben. Jótékony
megengedéssel, cinkosan kacsintó bele-
egyezéssel: hadd teljék be Sík Ferenc
vágya. Ő ugyanis - nyilatkozatai szerint -
1955-ben Londonban beleszeretett a Ro-
manov és Júliába. Ez a szerelem vak.

Mindenesetre lezajlott a próbafolyamat
és a premier, a darabot játszani fogják
jobb sorsra érdemes színészek, s ne-
vetgélnek majd jobbhoz nem szokott
nézők. S ha a Nemzeti Színház vezetői
komolyan vették a művet, nekünk is ko-
molyan kell vennünk az előadását.

A jeles színész, Peter Ustinov darab-
kísérlete Európa legkisebb államában,
egy fiktív semleges országban játszódik.
Kevesen lakják, a népesség népszámlá-
lásra sem érdemes. Gazdag a történelmük,
vívtak számtalan függetlenségi harcot,
ennek következtében van évi tíz-tizenöt
felszabadulási ünnepük. Nyilván ennek
köszönhető az állandó karneválhangulat.
Békesség, öröm, merő idill, kész Árkádia
ez a hely. Ennek ugyan tökéletesen
ellentmond az a másik tény, amely a
darab elején kerül szóba, miszerint gya-
koriak itt a puccsok, a hatalomváltások.
Kezdéskor a köztársasági elnök éppen
tizedik órája mondhatja magáénak ezt a
posztot, s utal rá, hogy újabb tíz órája
talán nem is lesz - a hatalom birtoklása
tiszavirág-életű lehetőség. Ennek értel-
mében ez a hely mégsem a nyugalom

völgye, hanem valóságos tűzfészek, a
fordulatok rekordere. S talán a helybéli
lakosság sem az angyalok kara, noha
könnyes szemmel elérzékenyülő tetőtől
talpig tündéreknek mutatkoznak.
Legalábbis a két őr meg az elnök, akiket
megismerünk. Igaz, az egyik őr
valamelyik jelenetben így szól a
társához: most az egy-szer egyetértünk.
Gondolnánk tehát, hogy máskor nem.
Ámde barátok az összes többi jelenetben.
Ustinov darabja elég hevenyészett ahhoz,
hogy tele legyen efféle, egymást
agyoncsapó mondattal. Már a kezdés is
esetlen és műgondatlan: rendkívül
hosszadalmas expozíció során mutatja be
a helyszínt, a körülményeket. A szerző
meglehetősen primitív módon juttatja el
hozzánk a szükséges információkat. Az
őrségbe állított két katona közé beküldi
az elnököt, aki aztán elmondja, hol a
katonáknak (erre ugyan mi oka lehet?),
hol egyenesen a nézők-nek, amit tudnunk
kell az eligazodáshoz, a cselekmény
felvezetéséhez. Ez a fajta beavatás
jobban illik egy mesébe, mint
színdarabba. De éppígy színházidegen az
is, ahogy a rendező eljátszatja ezt az
expozíciót. A két őr (Tahi József és Szir-
tes Gábor) s az elnök (Kállai Ferenc)
húsz percen keresztül álldogál egymás
mellett a színpad elején, míg szövegük
végére nem érnek. No jó, Kállai néha
megfordul és hátrabandukol kicsit (ilyen-
kor nem érteni, mit mond), aztán szépen


