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V I R G I N I A W O O L F : O R L A N D O

A TÜKÖR És AZ ÓRA
Négy üres fejű ifjú előkelőség a fejükhöz
hasonlóan üres teáscsészékbe mokkacukrot
hajigál - ugyanazt a mokkacukrot újra meg
újra -, s a ritmikus koccanások édes hangjai
közepette néhány frázist és pletykát fecse-
részik. Ahogy egymás mellett kucorognak,
majmolják és felrúgják az etikettet, az maga
a társadalom. Másfél perc alatt elteázzák
valakinek (a címszereplő kettőnek) az életét.
Kavarják és hörpintik a semmit. Remek kis-
jelenet; Rudolf Teréz, Karácsonyi Zoltán,
Földi Tamás és Hegedűs Miklós a karikatu-
rizálás és az affektáció más-
más billentyűit ütik le hi-
bátlan összjátékkal, s ez a
boci, boci, tarka: maga a vi-
lág (véletlenül a múlt század
közepéé, s véletlenül angol
világ), melynek se füle, se
farka.

Erre megszólal valaki (a
címszereplő kettő), és el-
mondja, ő mit szűrt le az
iméntiekből. Megfogalmazza
önmagának és a süket
mindenségnek, s ezzel, sajna,
nekünk is megfogalmazza,
amit a néző élményszerűen s
épp Orlandóra vonatkoztatva,
nevetve a magáévá élt a
szavakkal is teljes, de szavak
fölötti, boldog színházi
lebegésben.

A rendező, Almási-Tóth
András Virginia Woolf-adap-
tációja helyenként olyan ne-
hézkes és bőbeszédű, mint
annak a „teremprogramnak" a
neve, melynek keretében
műsorra tűzték: a Buda-pesti

Kamaraszínház Shure
Stúdiójában az Alternatív
Befogadó Program (Nyitott
Színház) tette lehetővé a kétharmad részé-
ben légies, elragadó, szellemes és tartalmas
előadás létrejöttét. Ami jó benne, az oly ér-
zékien és eredendően jó, teátrális értelem-
ben oly sűrített, aforisztikus és élcdús, hogy
a bemutatóra nem csupán Woolf asszonyt és
körét illett volna meghívni díszvendégül,
hanem Oscar Wilde-ot is (ez pótlólag sem
nehéz, hiszen csak át kell ugrasztani egy
kengyelfutót a Pesti Színház Moises Kauf-
man-darabjára). Ami nem jó benne - az epi-
kus döngölés -, az olyan, mintha a Shure
előtti járdán törnék az aszfaltot.

Az Orlando az évezred és a posztmoder-
nitás vége felé pompás választás, és az

alteregóprobléma e képlékeny, fájdalmas,
gonoszkodó, egyben derűs regénye át is
engedi magát a szakavatott újraírói kéznek.
Ám a szöveg makrancos, kevély, tolakodó
és tétova, akár maga a főalak (a címszereplő
egy, címszereplő kettő: a Lord Orlandóból
feminizálódó Lady Orlando), s a textus e
kevert viselkedése kissé becsapta Almási-
Tóth Andrást. Neki, a gyakorlott drama-
turgnak már nem volt dramaturgja, aki
kiparancsolja a végleges színpadi változat-
ból a (Szávai Nándor fordításában) mégoly

szép és velős prózai karattyolást. Ami a
könyvben létfilozófiai vagy lélektani sum-
mázat az örök boldogságkeresésről és a
mindenkori beteljesületlenségről, a teremtés
karneváli forgatagáról és a nemi identitás
meg a szexuális randevú borzalmas gyönyö-
rűségeiről, az a színen: beszéd, beszéd, be-
széd - a monológ vagy a dialóg sajátszerű-
ségei nélkül. Az adaptáló prelegálva közli és
közölteti, amit a rendező már megjelenített.
Alkotó egy, alkotó kettő.

Az átdolgozásoknak ezt az örök hibáját
minden átdolgozó ismeri, valamennyi el
szeretné kerülni, és a legtöbb beleesik a
kelepcébe. Ettől függetlenül a nagyobbik

részében elegánsan és színesen megoldott,
szuverén formanyelvű Orlando igazán ked-
vező emlékeket hagy a nézőben. Horgas
Péter díszletének főfala a kört négyszögesíti
(ez közelítőleg annyi, mint az Orlando-sors:
férfiból nővé válni); a fémnégyzetbe fogott
fémkör tizenkét támasztékvasa pedig azt a
világórát érzékelteti, amely a főhős életéből
évszázadokat mér ki. Mind a férfi, mind a
nő Orlando meg is mássza - meg is hágja...? -
ezt a sugaras rácsozatot: az időt. (Almási-
Tóth a regény 1928-as keletkezési dátuma

helyett az 1999-es évszámmal dolgozhat:
századunk kivetített digitális pergése mindig
elakad és újraindul a 2000. év előtt. A jelen,
melyben benne felejtődött a múlt, nem
képes holnapnyi jövő lenni. Vajon miként
értelmezi át koncepcióját és a vetített
évszámokat a rendező, ha - remélhetőleg -
2000. január 1. után is repertoáron lesz az
Orlando?) A kör alakú színpadnyílás
„függönye" a kétfelé táruló-csukódó-csúszó
plexitábla. Ez az üvegszerű anyag rejt és
felfed. Mögötte mint múzeumi tárlóban je-
lenhet meg például I. Erzsébet - a már ek-
kor, figurálisan is nagyszerű Tímár Éva -;
megoldhatók bizonyos jelenetváltások -

Nagy Enikő (Lady Orlando) és Almási Sándor (Orlando)
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ehhez persze jobbra-balra is kell egy-egy
járás -; a plexi tükrében a közönség is látja
és reflektálja magát; s kiváltképp hatásos,
amikor (az első rész végén, a személyiség-
váltáskor) az átlátszóság tükörfüggönye mö-
gött Lord Orlando, előtte már Lady Orlando
áll, s tükör-mozdulataik egymást mint ön-
magukat simítják.

A zárható, mégis „üres" színpadnyílás
kördobogócska formájában veti maga elé az
„árnyékát". Kilencvenfokos szögben tükrözi
magát. Ez a lenti, telt alapzat kinyitva pince,
kripta, raktár, medence is lehet. A kulissza
szimbolikus és materiális koncent-

ráltsága miatt a kisszínházakban kénysze-
rűen szokásos pástszerű térképezés föl-föl-
borul: a túlvégnek csekélyebb a szerepe -
ám mert a vetítőfény erről a másik, passzí-
vabb pólusról tör elő, a tükörviszonylat ez-
zel a zuggal (mely olykor a dráma rejtekaj-
taja) ugyancsak fennáll. Így képileg sem
fenyegeti veszély azt a bipolaritást, mely az
Orlando férfi-nő, múlt-jelen, jelen-jövő,
boldogság-boldogtalanság, valóság-álom és
egyéb kettősségeit hordozza. Almási-Tóth,
ha lehet, igyekszik kivinni a történéseket a
szín legkevésbé nyomatékos pontjára - a
díszlettelen középpontra -, egyszer pedig a
semmi ívét vonja a két végpont közé. A
hangsúlytalan díszletfal tékájából, egy hen-
gerről tekeredik elő az a hosszú papírszalag,
mely majdhogynem a hangsúlyos díszletfal-
nál kerül a most költői babérokra vágyó hős
kezébe. Üres tekercs az irodalom tekercse,
mely az egész világot átéri. Üres fecniket -
„műveket" - tépdes le róla Orlando.

A szürke alaptónusú díszlethez, Orlan-
dó(ék) fekete, Erzsébet fehér alapöltözéké-
hez Földi Andrea a piros, a sárga és a kék
színek pont-, petty- és foltszerű kiegészítőit,
kor-, jellem- és eseménykifejező színcsok-
rait illesztette, játékosan, bohócosan, tarka-
barkán megbolondítva a ruhákat. Mivel a
sok száz évet élő Orlandó(k)nak épp a fel-

nőttsége - és vele a történelem „felnőttsége" -
kétséges, a produkció nem mellőzi az in-
fantilizmust. Horgas Ádám olyan pantomi-
mikus, stilizált mozgáselemeket is kieszelt,
Almási-Tóth olyan megoldásokat is alkal-
mazott, melyek az ontológiai gyerekember-
ség megnyilvánulásai. A színészek pislantá-
sai, testcsavarintásai, fura gesztusai is jelzik,
hogy egy monumentális óvodából szabadul-
tak ki. Ennek megfelelően a befejezéskor
Lord Orlando és Lady Orlando - ne törőd-
jünk most nevük átalakulásaival - úgy talál
egymásra (önmagára?), mint Ádám és Éva.
Akik az első emberpár ugyan, mégis a

kezdet kezdetén vannak. Kezdő személyi-
ségek: gyerekek a világhistóriában (aligha
tévedés belelátni ebbe a szituációba Az em-

ber tragédiája második képének bizonyos
momentumait).

Az adaptáció követelte „fregoliszíné-
szet", a figuraváltogatás a gyermekies játék-
szenvedélynek is kedvez, a „lélekvándo-
roltató", a már voltat a keletkezőben tükröző
időnkívüliséget is megképzi. Földi Tamás és
Hegedűs Miklós a kis feladatokban („a
nép"...) is többre képes az egyszerű asszisz-

tenciánál. Rudolf Teréz munkája a szintén
többlényegű Rosina Pepita hiábavaló testi
és lelki szabadságának táncában összegző-
dik, Bodor Johanna mértéktartóan ekszta-
tikus, a kétségbeesettséget árnyszerűen, fél-
sötétben is érzékeltető koreográfiájától
alaposan megsegítve. Karácsonyi Zoltán
(Thomas, később Jegyző és sokan mások) a
rezonőrből csinál clownt, a clownból rezo-
nőrt. Bozsó Péter (Matróz az orosz hajón,
később Harriet, majd Harry, román nagy-
hercegnő, illetve nagyherceg, valamint: A
szultán titkára Konstantinápolyban) egyma-
ga kell megélje a férfi-nőséget, a nő-férfisé-
get, amit Orlando két külön testben élhet. A
színész hűvös delejességgel teszi intenzívvé
jelenlétét az összes szerepben, viszont ő
maga (és mesebelien elrajzolt hercegi

jelmeze) szinte teljesen visszaveszi az
amúgy pedig túljátszott nemi jelleget. Ezzel
tényleg titkos figurákig jut el, akiket nem a
nemük, hanem a szenvedélyük dominál - s ő
is, a rendező is teret nyit a címszereplők-
nek, hogy az önazonosság mint énkülönbség
dilemmáját. a másik én, a második én, az
igazi én kérdését a férfitest és a női test által
is átéljék.

Almási Sándor a kamasz, Nagy Enikő a
bakfis felől indítja Orlandóját. Almási a kis-
és nagyfiússágban szerencsésen előlegezi a
későbbi kalandort, Nagy szűziessége a ko-
rábbi kurtizánság emléke. Mindketten ered-

ményes instrukciók ered-
ményes megvalósítói. Egyi-
kük az osztályelsőségével és
sokoldalúságával mit sem érő
eminens diák nevet-
ségességét csillantja - Al-
mási-Orlando az örök jó ta-
nuló, aki mindig hoppon
marad -, másikuk az utol-só
pad durcáskája - Nagy-
Orlando a méregzsákjában
tartja a humorát. Almási Sán-
dor némi szögletes lágyság-
gal úgy „jövendöli" nem is
gyanított leányságát, hogy a
nőiesség helyett a sokkal
ízlésesebb és jelentésesebb
kiszolgáltatottság felé tájé-
kozódik - Nagy Enikő vi-
szont, aki már tudja, hogy ő
férfi volt, obszcénabb is
mer lenni, asszonyi finom-
ságának és kacérságának
elvesztése nélkül. Emléke-
zetes színészi találkozás -
részben azért, mert Almási-
Tóth legkevésbé a testi ösz-
szehangolódással, a külső

ikerséggel törődött: a két-
egy Orlando benső konszonanciáit és disszo-
nanciáit kereste, legalább annyira a komi-
kumban, mim amennyire a tragikumban. (A
kettő időötvözetei a megállító „pillanatfel-
vételek".)

Tímár Éva (Erzsébet királynő, később
Nicholas Greene, Grimsditchné, Sir Adrian
Scrope, Cigányasszony, Pap) kabinetalakí-
tásainak sorából Greene költő-író gúnyrajza
a leghatásosabb, mégsem ez a szerep(ek)
kulcsa. A színésznő - Erzsébetnek a darab-
ban korai elhalálozása után felöltve az
angyali tollruhát - az élő és a halott ellen-
tétével, különbségével, e két állapot
összevetésével, összejátszatásával járul az
Orlando sikeréhez. A lét (és nemlét) e
minőségi eltérése, változása valójában
fontosabb a férfit torzan tükröző nő, a nőt
részlegesen tükröző férfi problémájánál vagy
az idő fölé kerekedett ember kétség-beejtő
idő-gazdagságánál. Tímár túlsminkelve, a
lárvaszerű arcfestést vállalva ját-szik, hogy
széttördelje, lehámlassza az orcájára kent
maltert, a nemlét kencéit, és a holt testből -
mert ez a test végül is mindig Erzsébet
királynő, az Orlandót kreáló uralkodó teste! -
kiröptesse az örökkön élő, újraéledő, még
holtában is spirituális lelket. Ez a szerep is
áttör a férfi-nő korlátokon, s Tímár Éva a
férfiakba és nőkbe emberi és

Bozsó Péter és Nagy Enikő (Ilovszky Béla felvételei)
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művészi tapasztalatainak teljes tárházát a
morális kritika és a szatíra erejével, hol
tartózkodó, hol bátran túlzó effektusokkal
játssza bele. (Ha Madách írta volna az
Orlandót, őt kellene Lucifernek neveznünk.)

Á darab két része, a férfi Orlando és a nő
Orlando pályája tükrözi egymást, oda-vissza
játszik a már eltelt és a még érkező idővel.
Á második, a tükröző részt dicséri, hogy
természetszerű ismétlő elemei ellenére ritkán
érződik fáradtnak, üresen repetitívnek. Csak
annyira kópia, amennyire azt az első
példány belerajzolja.

Hogy Orlando és Orlando, férfi és nő,
múlt és jelen, élet és halál közt ki vagy mi
az indigópapír, azt - és ezért is jó előadás az

Orlando - nem a Shure-ban fogjuk meg-
tudni.

T A R J Á N T A M Á S

Orlando (Budapesti Kamaraszínház Shure
Stúdiója; Nyitott Színház, Alternatív
Program)

Virginia Woolf regénye nyomán, Szávai
Nándor fordításának felhasználásával, írta
Almási-Tóth András. Díszlet: Horgas Péter.
Jelmez: Földi Andrea. Koreográfia: Bodor
Johanna. Mozgás: Horgas Ádám. Rendező:
Almási-Tóth András.
Szereplők: Tímár Éva, Almási Sándor m. v.,
Nagy Enikő, Bozsó Péter, Karácsonyi
Zoltán, Rudolf Teréz, Földi Tamás, Hegedűs
Miklós.

Ö D Ö N V O N H O R V Á T H :

K A S I M I R É S K A R O L I N E

MULATSÁGBAN
Ödön von Horváth darabjában élet-
képszerű jelenetek banális élethely-
zetek felidézésével keverednek:
miközben zajlanak a müncheni októ-
beri mulatság eseményei (elrepül a
tömeg felett a Zeppelin, hullámvas-
utaznak, csúszdáznak a mulatozók, a
torzszülöttek sátrában műsort
néznek, a lovardában be lehet fizet-ni
néhány körre), késő délután
összezördül egy jegyespár, s - miután
egész éjszaka külön-külön keresték a
vigasztalódást - hajnalra kiderül,
hogy örökre elváltak egymástól.
Kasimirnek (Mihályfi Balázs) sem-
mi kedve nem volt kijönni a mulat-
ságra, mert előző nap elvesztette az
állását, Karoline (Kerekes Viktória)
meg mindenáron mulatni akar, ezért
nem érti meg a férfi rosszkedvét.
Kasimir sértődötten ott hagyja a
lányt, Karoline meg csak azért is jól
akarja magát érezni: megismerkedik
Schürzingerrel (Dézsy Szabó
Gábor), a félénk szabásszal, később
az élveteg Rauch kereskedelmi
tanácsossal (Kiss László) is.
Kasimir ugyan később bocsánatot
kér Karolinétól, de azt ekkorra már
elragadta a mámor: úgy gondolja,
hogy egy lánynak valamilyen elő-
kelő férfi érzelmeire hatva kell ér-
vényesülnie. Kasimir egykori kol-
légája, a „rossz útra tévedt" Szemes
Franz (Molnár Csaba) csak tüzeli a

fiú dühét, elkeseredését,
végeredményben afféle bűntársnak
szeretné megnyerni. Végül a rosz-
szullétektől gyötört Rauch elzavarja maga
mellől Karolinét, így a lány visszatérne
Kasimirhez, de az nem akar megbocsátani
neki, és Szemes Franz - szintén büntetett

előéletű - Ernájával (Molnár Erika) igyek-
szik vigasztalódni, akinek fiúját épp az
imént fülelték le autólopás közben. Igy
Karolinénak csak Schürzinger marad, aki
korábban némi vállalati előmenetel remé-

nyében átengedte a lányt Rauchnak.
Á Kasimir és Karoline színpadra

állítójának tehát kettős feladatot kell
megoldania: egyrészt meg kell
teremtenie azt az életképi környe-
zetet, vurslihangulatot, amelyben az
események lezajlanak, másrészt a
mozaikszerű részletekből, film-szerű
vágásokból fel kell építenie a
történetet, úgy, hogy a villanásszerű
jelenetek a rövidebb-hosszabb idő-re
fel-felbukkanó szereplők életsorsát is
érzékeltessék. Á miskolci elő-adást
rendező Novák Eszter mindkét
problémára sajátos megoldást talált.

Á darabot olvasva az embernek az a
benyomása, hogy a mű groteszk
humora, furcsa iróniája a szerzői
utasításokban a legerősebb: a hely-
színrajzokban, a néma történések
leírásában, az atmoszféra jelzésé-ben.
Novák Eszter a legkézenfekvőbb
megoldást választotta ennek
érzékeltetésére: felléptet egy
Mutatványost (Máhr Ági), afféle
színházi „kikiáltót", aki mikrofonnal
a kezében elmondja a szerzői
utasítások jó részét: bekonferálja a
darabot, idézi a mottóját, (gondosan
sorszámozva) bejelenti a jeleneteket,
leírja a helyszíneket, be-mutatja a
szereplőket, elmeséli a láthatatlan
akciókat (vagy épp azt, hogy ez idő
szerint semmi sem lát-ható a színen),
instruálja a kéttagú zenekart,
bejelenti a felidézett zene-
művek címét, az előadás elején és
végén pedig elénekli a dalt: „Ha már

virulnak a rózsák, / felzeng a szív szava... /
Tavasz jő minden évben, / s a tél tova-
suhan, / de az embernek csak / egy májusa
van."

Kerekes Viktória (Karoline) és Mihályfi Balázs (Kasimir)


