
A
(

 KRITIKAI TÜKÖR 

erkölcsnemesítés is beleszuszakolható. Sze-
rencsére a háborús történetet csak annyira aktu-
alizálták, hogy egy percig se kelljen a helyzetko-
mikumok jól megszerkesztett füzéréből álló víg-
játékot pacifista kiáltványnak képzelnünk. Ehe-
lyett tanulság gyanánt a finálé himnikus nótájá-
ban az a hitvallás fogalmazódik meg, hogy
szín-házra mindig, minden körülmények között
szükség van. A jó színházra, arra igen.

Halálosan komoly iróniája vagy finoman
megrezdülő társadalomkritikai hajlama teszi,
mindenesetre az Almaviva házas-pár és
Figaróék történetének megnyugtató
végkifejlete szemet szúr Ödön von Horváthnak,
s így megtörténik a szereplőkkel a
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legnagyobb tragédia: históriájuk továbbíródik.
Négy halálra rémült árnyék botorkál át a sötétbe
burkolózó országhatáron: Almaviva gróf, aki a
forradalom elől menekülve kénytelen kastélyát
és birtokát odahagyni, vele a hűséges és ebbe a
hűségbe már kissé beleroggyant Almaviva gróf-

né, az úrnőjéhez hűséges Susanne s a Susanne-

hoz hűséges Figaro, akinek amúgy nem fűlik a

foga megfutni a forradalom és az azzal járó kar-

rierlehetőség elől. (Úm.: kastélyfelügyelő.) Eme -

forradalomnak nevezett, de közelebbről nem

meghatározott - társadalmi megrázkódtatás (ez

már a sötét határon is kiviláglik) máris meg-

kezdte jellemromboló munkáját. A nyafka gróf,

tekintet nélkül megváltozott anyagi helyzetükre,

egy méregdrága szállodában landol, s próbálja a

külvilág híreit a maga szája íze szerint értelmez-

getni, a Grófnén erősödő ideggyengeség jelei

mutatkoznak, Figaro egyre vadabbul kezdi rü-

hellni a rákényszerített emigrációt és a korsze-

rűtlenné vált lakájosdit, ettől gyűlölködővé és

egoistává válik, Susanne a gazdái és a férje kö-

zött őrlődik, s a maga konzervatívabb erkölcsisé-

ge szerint igyekszik tisztességes maradni. A

kompánia rövid úton szétzilálódik. Előbb az egyik

házaspár hagyja ott a másikat - Figaro egy isten

háta mögötti faluban borbélyüzletet nyit -, ké-

sőbb maguk a párok is szétválnak. A Grófné

emigrációjuk utolsó állomásán, egy hónapos-

szobában jobblétre szenderül, Susanne pedig

beáll pincérnőnek egy emigrációs mulatóhelyre,

miután Figaro gusztustalan önzése miatt leg-

hőbb vágyáról, a gyermekszülésről kénytelen

volt lemondani.

Mint a fentiekből is nyilvánvaló, az Ödön von

Horváth-i történetre rávetül a tragikum árnyéka.

A szerző életének utolsó szakaszában íródott s

nem sokkal ezután, 1937-ben, az Anschluss elő-

estéjén bemutatott mű, amely már csak a prágai

Német Színházban kaphatott helyet, árnyalt jel-

lemekkel, érzékeny társadalombírálattal, pszi-

chologizáló fondorlatokkal fojtja tragédiába

Beaumarchais komédiáját s vele a mozarti víg-

operát. Az emberi gyarlóságainkon élcelődő

alapmű elnéző attitűdjét a józan, már-már a ke-

gyetlenségig fokozott tárgyszerűség váltja föl,

méghozzá úgy, hogy a továbbírt történet sem

társul valóságos eseményekhez. A forradalom,

az ország, a határ, a másik ország, az emigráció

és a többi mint fogalmak kapnak szerepet, egy-

más viszonylatában kezdenek létezni, konkrét

jelentésük valójában nincs. Az utókor számára

tette ily módon könnyebb prédává a művet Ödön

von Horváth, s ezúttal az utókor nevében Iglódi

István próbált ezzel a gesztussal élni.
Valószínű - legalábbis erre enged következ-

tetni a Thália Színház előadása -, hogy a fordí-
tást frissen elkészítő Bodolay Géza sem igyeke-
zett a történés helyét és idejét konkretizálni. A

jótékony homály a rendező kor-szerűsitő
szándékát látszik szolgálni, vagyis azt a
törekvést, hogy a korunkban ellenkező előjellel
lezajló társadalmi-történeti folyamatot akár ama
megidézett másik helyébe képzelhessük,
kínosan fedezve föl, hogy bizonyos velejáróik
kísértetiesen meg-egyeznek. Egyik országból a
másikba, ebből a

gárdy Gábor és Szilágyi Tibor (Erhard)
Németh Juli felvételei)
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Bánsági Ildikó (Grófné) és Ráckevei Anna
(Susanne)

társadalmi rendszerből abba emigrálni (akár egy
helyben maradva) bizonyos vonatkozásokban
akkor sem jelent különbséget, ha a változtatás
irányultsága, azaz az innen oda, onnan ide adott
esetben felcserélődik. Ha jól belegondolunk, va-
lójában ennek a felismerésnek az érzéki megje-
lenítése az a fontos indok, amiért érdemes volt
bemutatni a darabot. (Érdekes módon ez a gon-
dolat, ha áttételesebben, árnyaltabban is, az új
művészeti vezetéssel évadot kezdő új Thália első
nagyszabású bemutatójának, a Rozsdateme-

tőnek a szellemiségében is föllelhető.)
Minden további többnyire hezitálás, félreértés,

bizonytalankodás. Iglódi István előtt talán ott
lebegett a cél, hogy milyen jó volna az ismert ko-
média folytatására beinvitált nézőt nyakon löty-
tyinteni egy adag társadalomkritikával, de úgy,
hogy a jótékony - és feltétlenül a néző érdekét
szolgáló - csalás, elfedve az operettes kulisz-
szákkal, soha ne derüljön ki, vagy ha mégis, hát
kizárólag az édes ostya ízét és a keserű pirula
hatásátérezzük. Ám éppen ez az a hatás, ame-
lyet a produkciónak nem igazán sikerül elérnie. A
hajdani prágai bemutatón, az egyik kortárs kriti-
kus szerint, 1937. nyelvén beszéltek, 1937. ruháit
viselték, nyilvánvalóan nem véletlenül. Eme
budapesti viszont operettmiliőbe helyezi a törté-
netet, egyszersmind a szerző korára is utalva,
miközben képtelen eldönteni, hogy e látványos
színházi világban a kalandos történet fordulatai-
ra helyezze-e a hangsúlyt, vagy a szerző könyör-
telen pszichológiai megfigyeléseit bontsa ki úgy,
hogy nyilvánvalóvá tegye: a figurák jelleméből
adódó pszichológiai reakciók terelik a történetet az
adott irányba.

E felemásságot nyögik a színészek. Bubik Ist-
ván a térdnadrágos gróf, Bánsági Ildikó a sűrűn
elaléló Grófné kliséfiguráját igyekszik - ki-ki a
maga színészi kultúrájának megfelelően - ár-
nyalt jellemvonásokkal felruházni. Járható út - de
nem igazán sikerül végigjárni egyikőjüknek sem.
Hirtling István mint erősen nekibúsult Figaro és
főként Ráckevei Anna mint Susanne a tár-
gyilagosabb jellemformálást választaná, de lé-
nyegében minden ellenük dolgozik. Így aztán már
ott elakadnak, hogy a házaspár elhidegülésére a
külső okokon túl bármilyen átélhető ma-
gyarázatot adjanak.

A második részben aztán, amikor a még élők
végleg visszaszállingóznak az elhagyott birtok-

Győry Emil (Antonio), Szirtes Gábor (Pedrillo) és
Hirtling István (Figaro) (Koncz Zsuzsa felvételei)
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a, ahol ez idő szerint gyermekotthon működik,

z események végképp kiszabadulnak a rend-

zerező elme felügyelete alól. Szirtes Gábor

edrillójának nyíltszíni tapsba torkolló magán-

záma mindenestől elűzi azt az illúziót, hogy az

lőttünk zajló színjáték egyfajta egységes

tílusba rendeződnék. A forradalom utáni

ezignált konszolidációban kiteljesedő,

rnyaltan vidám Ödön von Horváth-i

égkifejletet csupán a kastély ablakában

ornyadozó, idő előtt kiszikkadt, élethű

űmuskátli idézi. Az arcokon boldog mosoly, ha

émelykor savanykás is.

Tegyük fel, hogy együtt ebédelünk egy

zimpatikus helybéli kereskedővel,

ondjuk, délután két órakor. Ha néhány

rával később az illető nem hajlandó arra

z apró és magától értetődő szívességre, hogy

eismerje, illetve tanúsítsa mindezt, akkor előbb

z ő, majd a magunk épelméjűségét kezdjük

egkérdőjelezni. S utóbb talán azt is: ki (vagy

i?) űzi velünk ezt az érdekfeszítő, víg, de

múgy végzetes játékot?
A kérdés akkor is így tevődik föl, ha a szenve-
ő alanyoknak történetesen van humorérzékük,
s hajlanak a játékra, mint ahogy ez a kolozsvári
hakespeare-bemutatón történik. Talán nem is
yracusából, hanem valahonnan egy burleszk-

ilm és egy cirkuszi bohóctréfa közti fiktív térből
rkezik két idegen. Keménykalappal, sétabottal,
ózentrógert, bő, elnyűtt nadrágot és kitaposott
akancsot viselve állítanak be a tévedések szó-
akoztató-bolond vígjátékába, talán csakis
zért, hogy az ephesusi Antipholushoz és Dro-
ióhoz való ördögi hasonlóságuk folytán jól ösz-

zekuszálják a város életét, a történet szálait és
aját lelkük erővonalait.
Az új körülményekhez adaptálódni kénytelen

endégek helyi mezt öltenek, de önazonosságuk
árgyi bizonyítékaként, játékuk jelvényeként (és

nézőtér tájékoztatására) keménykalapjukat
egtartják.
Az Antipholusokat és Dromiókat különben

gy-egy színésszel (Hatházi Andrással, illetve
ogdán Zsolttal) játszató rendező (Kövesdy Ist-
án) néha a közérthetőség jegyében zsonglőr-
ödik e kalapokkal: ebből fejthetjük meg, hogy ki-
soda is ki, ki is kicsoda, akkor, amikor már ők

Megnyugtatásul: semmi csalás - azt kaptuk,

amit láttunk.

Ödön von Horváth: Figaro válik (Thália Színház)
Fordította: Bodolay Géza. Díszlet: Szlávik István.
Jelmez: Schäffer Judit. Zene:Orbán György.
Dramaturg: Robert Sturm. Rendező: Iglódi István.
Szereplők: Bubik István, Bánsági Ildikó, Hirtling István,
Ráckevei Anna, Mertz Tibor, Győry Emil, Tóth Au-
guszta, Szirtes Gábor, Meszléry Judit, Borbély Sán-
dor, Tóth Tamás, Hunyadkürti István, Madarász Éva,
Molnár Tamás, Keresztes Sándor, Teszáry László,
Teizi Gyula, Kákonyi Tibor, Kovács Éva Rebecca.

maguk és senki más a színpadon nem tudják,

hogy ki a csoda kicsoda. Másfelől e kalapok

legalizálják (a burleszk ikonjaiként) a fenékbe

billentéseket és nagy agyabugyákat, és a

bohóctréfa e jelei teszik láthatóvá például azt a

láthatatlan kötelet, mellyel Dromio a

sértődöttségében meg-merevedett gazdáját

próbálja kivontatni a szín-pad sarkából.

Kövesdy alapötletének erényei közé tartozna a

kellékek nélküli játék lehetősé-gének

megteremtése, ha mindezt következetesen és

folyamatosan szinten tudná tartani. A bohócok,

ha négyszemközt maradnak, a színpadból

porondot csinálnak, és néhány kidolgozatlanabb

mozzanatot leszámítva, kellékek nélkül is

működő, kreatív, egymást kiegészítő párost al-

kotnak. Amint megjelenik azonban egy kívülálló

ephesusi, a gesztusnyelv elhalványul, a bohóc-

ság (a syracusai származáshoz hasonlóan) in-

kognitó mögé rejtőzik, és a jövevénnyel létesít-

hető kommunikációs játék elnagyolódik, vagy

valamilyen behozott kellékkel válik áthidalhatóvá

(például: baseballozás a zacskó arannyal és a

sétabottal). Kivétel ugyan az a második felvo-

násbeli kisebb tömegjelenet, amikor Dromio a

faltörő kossal jól meglapogatja szegény Angelo

mestert (Szikszai Rémusz) éppen úgy, ahogy az

egy valamirevaló Chaplin-filmben szokott tör-

ténni: előlről, hátulról, oldalról és persze véletle-

nül. E geg kivitelezése azonban annyira harsány,

hogy képtelenség ugyanakkor a színpad másik

oldalára is figyelni, ahol viszont a színdarab foly-

tatódik (Baltazár úr - Jancsó Miklós - éppen

Antipholusnak osztogat tanácsokat).
Nemhogy harsányság, de különösebb árnya-

lás sem jellemzi viszont a syracusai és ephesusi

kettős közti különbséget. Hatházi a férj-Antipho-

lust megpróbálja gondterheltebbre, merevebbre

venni; a syracusai változat pedig vigyorgóbb és

joviálisabb. A két én eleinte el is különül, de aztán

a játék hevében összemosódik; az alakok köl-

csönzik, kopírozzák egymás gesztusait. Valami-

vel sikerültebbek Bogdán Zsolt Dromio-változa-

tai: az ephesusi öregesebb, zsörtölődőbb, a

syracusai gyerekesebb, duzzogóbb és hajléko-

nyabb; a színész eredményesebben is tudja tá-

vol tartani őket egymástól.

A burleszkelemek a nőkkel való kontaktusban

sincsenek igazán elhelyezve. Az Adriana-Lucia-

na szárny problémaérzékenység nélküli, sima

interpretálása a bohócokat tanácstalanná és bi-

zonytalanná teszi. Leginkább ezen a ponton üt-

közik ki Shakespeare és a burleszk inkompatibi-

litása. Néhány frappáns kis gesztus (Adriana-

Rekita Rozália nyaksálával babrál, amikor szö-

vegében éppen az öngyilkosság csábító lehető-

sége merül fel; „elsírom roncsait és meghalok",

szavalja, és a megkötött sálat a felfedezés meg-

hökkenésével, majd egyre határozottabban kez-

di rángatni) sejteti, hogy ez a viszony nem feltét-

lenül terméketlen; eldönthetetlen azonban, hogy a

két nő szerepértelmezése tudatosan kerüli és

utasítja-e el a keménykalapos stílus befolyását.

Az önfeledt játékot és magát a történetet ál-

landóan megzökkentik a Kövesdy színházában

önálló szereplővé avanzsált Idő (Dehel Gábor)

megjelenései. Ez a jelenlét egyfelől a történet

idejét szakaszolja, másfelől sajátosan fejezi ki az

Idő önreflexióját. Egy szűk nap adatott ugyanis a

játékra, Aegeon pénzgyűjtési akciójára és a

szétszóródott családtagok összeterelődésére

egyaránt. Ezt tisztázza az előadás nulladik pilla-

nata is, melyben az Idő a színpad közepén állva

gongot kondít: óra indul. Ez az Idő semmiben

sem más, mint az Idő általában: pontos, megfel-

lebbezhetetlen, sohasem késik vagy siet - csak

az emberi sóvárgás láthatja alkalom szerint tol-

vajnak vagy adósnak.

„Időapó" színrelépései néma figyelmeztetések

(véget ért egy egység, mindenki igazodjon

kiszabott idejéhez), de ahelyett, hogy mélyítenék

vagy bármivel is gazdagítanák ezt a fogalmi játé-

kot, inkább egy, az ifjabb korosztálynak dedikált

mesejátékhoz közelítik, és fokozatosan funkció-

jukat vesztik. Az Idő azonkívül, hogy kongat időn-

ként, személyazonossággal is rendelkezik: kö-

pönyege nyakkendővel, óralánccal hangsúlyo-

zott, tisztes polgári gúnyát fed. Megjelenései

egyre többet tárnak fel konkrét kilétéből és von-

nak el személytelenségéből. Az ilyenkor kialakuló

közjátékokban a játszó személyek összenéz-

nek, kilépnek felvett szerepükből, kiesnek a tör-

ténetből. Antipholus tulajdonképpen színész-

ként alkudozik játékidőért az egyik felvonás vé-

gén, hüvelyk- és mutatóujjával jelezve, hogy

„csak ennyi kicsi ideig" maradhasson még.

MARGITHÁZI BEJA

KEMÉNYKALAPOK SYRACUSÁBÓL
SHAKESPEARE: TÉVEDÉSEK VÍGJÁTÉKA


