nek tartott eszközzel (csapkodás, trappolás, rombolás stb.) nem él - a semmit ki
nem fejező kiabálást azonban megengedi.
Megfejtendő volna az is, honnan származik a tévhit, hogy a Brecht-songokat
minél rekedtebb, füstösebb s főleg minél
hamisabb hangon kell énekelni? A kaposvári énekprodukciók gyorsan elfelejtendők; egyébként is: a songok vadidegenek az Ascher-féle értelmezéstől. Az ő
előadása éppenséggel nem igényelné a
kizökkentő, folyamat-megállító, kommentáló dalokat, még csökkentett számban sem.
Miként Ascher Tamás, úgy a főszerepet
alakító Pogány Judit is vendégként látogat
vissza Kaposvárra. Vezéregyéniségként
illeszkedik bele abba a társulatba, amely az
elmúlt évek során vezető színésznővé
érlelte őt. Kitűnő alakítása színészi
karakterének alapvonásán: a minden
porcikájából sugárzó jellemerőn épül. A
tudatos
és
kérlelhetetlen
erkölcsi
igényesség, következetesség Pogány Juditnak lényegében valamennyi korábbi
alakítását is meghatározta. Most pompás
lehetőség számára - s él is ezzel a lehetőséggel -, hogy a testére szabott Sen Tefigura mellett az alkatától oly idegen Sui
Tát is eljátszhatja. Szerepformálása ott a
legsikerültebb, ahol bármilyen formában
érzelmi kapcsolatot teremthet a darabban;
s ott gyöngébb, ahol magára marad: ha a
közönséghez kell szólnia, vagy, ha
röviden is, monologizálni kénytelen.
Megjegyzendő - nem ünneprontásként -,
hogy a színésznőnek le kellene szoknia
néhány fölösleges, modoros mozdulatáról
(kis kézlegyintgetések, a szemébe hulló
haj örökös elsimítgatása), amelyek nem
részei színészi játékának.
A s z e c s u á n i jólélek előadása, legjobb
részleteivel, elszakad a hagyományosabb
interpretációktól, s így a magyarországi
Brecht-játszásban jelentős állomás; s
ugyanakkor szerves folytatása, továbbépítése annak a színházi koncepciónak,
amelynek kimunkálása - a közös tervbe
simuló egyéni elképzelések nyomán esztendők óta folyik Kaposvárott.

B ÁN Y AI G ÁBO R

M y fair
M a d á c h Színház
Shaw: Pygmalion

„Jók azok a kritikák, amelyek egy előadást leírnak és analitikusan elemeznek"
sommázta öt évvel ezelőtt épp e lap hasábjain egy interjú keretében Ádám O t t ó ,
a Madách Színház igazgató-főrendezője.
Ot év múltán, a mondat igazságát nem
megkérdőjelezve, hadd tegyük hozzá:
bárcsak nagy számban születnének olyan
előadások, melyeket érdemes leírni és
analitikusan elemezni. Mert bizony szép
számmal vannak olyanok is, melyeket
nemcsak fölösleges, de szinte komolytalan is alapos vizsgálódás alá vetni. Vannak és lesznek olyan, színházépületben
eltölthető esték, melyekre nem érdemes
sem jó, sem rossz szót vesztegetni. Elaludhat a kritikus lelkiismerete: kötelessége véget ért, hiszen tenni úgysem tud
semmit.
Valamit azért mégis: rögzítheti a további tanulságok érdekében, hogy aznap
este színházi előadás részese volt, a v a g y
csupán egy (sírás vagy nevetés nem minősít) szórakoztató intézményt látogatott.
A most következő néhány gondolat,
mely a Madách Színház legutóbbi
P y gmalion-bemutatóját érinti, tehát nem
tartalmaz analitikus elemzést, nem is
kritika. A változtatás igénye sem munkál
benne.
Inkább a „ f a i r ( " angol szó magyar
jelentéseit veszi számba.
A „fair" jelentéseiből :
nyájas, tiszta, meglehetős

Ádám Ottó Madách Színháza hosszúhosszú évek óta igen változatos repertoárt
vonultat föl. Csupán a műsorrendet, a
címeket tekintve e színház progresszív
törekvései aligha kérdőjelezhetők meg. A.
probléma akkor adódik, ha azt a szellemiséget vesszük szemügyre, amely ezeket az előadásokat szinte egytől egyig áthatja.
Közhely ma már arról beszélni, hogy a
modern embert milyen fenyegető világ
veszi körül. közhelyszerű az a vita is,
mely azt igyekszik eldönteni, hogy ebben
a szituációban mi legyen a művészet, s így
a színház feladata is: kikapcsolás, feloldás vagy megfordítva, bekapcsolás,
felrázás, ráébresztés. Különösen akkor
értelmetlen a vita, ha az első lehetőséget,

mondjuk, a humanista színház, a másodikat a kegyetlen színház címkéjével látjuk
cl. A humanizmus mibenléte ugyanis
nem dönthető cl ennyire leegyszerűsítve.
Hiszen az emberben való hit tétele nem
indukál, nem is indukálhat formai megoldásokat, nem kínálja az egyedül üdvözítő utat.
Ádám Ottó mégis egyetlen utat jelölt ki
a maga számára, s így színháza számára
is. Mintha abból a tételből indulna ki,
hogy az emberek alapvetően jók, életük
viszonylag harmonikusan és boldogan
zajlik saját kis mikrovilágukban, ehhez
csupán emberségüket, nyájasságukat,
tisztaságukat, szépségüket és jóságukat
kell megőrizniük. Dráma pedig csak
akkor keletkezhet, ha erre a világra rátör
a nagyobb, a kegyetlenebb, a zajosabb: az
értékeket nem ismerő külvilág. (A
SZÍNHÁZ 1976. decemberi számában
Csillag I l o n a elemezte Ádám Ottó rendezéseit, s emelte ki ő is ezt a tételt: a maga
számára menedékhely-motívumnak elnevezve. Ez a megjelölés világosan utal e
színházi gondolat bezárkózás jellegére.)
E tétel persze önmagában még több
lehetőséget vet föl. Hiszen éppúgy tehető
ezen belül a hangsúly a külvilág kegyetlenségére és a szépség felmutatására,
mint az elzárkózás és különállás fontosságára, sőt kizárólagosságára. Szólhat
arról az előadás, hogy az elzárkózás tulajdonképpen csak reakció a világ embertelenségével szemben - de akkor látnom, tudnom, érzékelnem kell a fenyegetettséget, át kell élnem az Eden elvesztésének emberi fájdalmát. És szólhat arról
is az előadás, hogy ez az elzárkózás a cél olyan cél, melyet egyik lehetőség-ként
épp a színház képvisel, mint olyan
intézmény, ahol esténként három órányi
időtartamra kirekeszthető az élet, a valóság, a kegyetlenség és a fájdalom.
Ádám Ottó színháza kezdetben az első
lehetőséget választotta, s erről az útról
meglehetősen hosszú ideig le sem tért.
Ennek nem mond ellent az a tény, hogy
eközben számos kommersz szerző is szót
kapott a Madách színpadán: az előadások
színvonala megemelte az eljátszott
darabokat, s azok így a jó szórakozás
elősegítőivé válhattak. Ebben az időszakban a színház fölvállalta a beleszólás szerepét, hitt a változtathatóságban. Abban,
hogy az egyes emberekben őrződő jó
mint legszentebb tulajdon, éppen elidegeníthetetlensége nyomán közjóvá is
válhat. Negatív irányból, a fájdalom és a
könnyes szépség felmutatásával érték ezt
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el az előadások. De Miller, Gorkij,
Németh László vagy Karinthy Ferenc
révén akkor elérték.
Úgy tűnik, ez a fájdalom, illetve az emberek jóságába vetett hit egy idő után
nem fért már meg egymás mellett. A
színházi előadásokból a belső folyamat
nem olvasható ki, ezért nem tudhatjuk,
vajon Ádám Ottóban a hit tört-e meg, s
ezért ragaszkodik ma már oly görcsösen a
maga nyájas és kellemes, külvilági
zajoktól mentes színházi szigetéhez,
avagy a fájdalom sokasodott olyannyira,
hogy leküzdhetetlennek érezve, inkább
mesterséges kiküszöbölése mellett döntött. A végeredmény azonban egyértelmű: az új értékek, melyeket bizony problémák hordoznak, kirekesztődtek a Madách Színházból, helyüket átadva a régieknek, kipróbáltaknak és (nem) beváltaknak, s mindezt egy elzárkózó konzervativizmus jegyében-nevében.
Látszólag filozófiai gond: az elzárkózás
reakció vagy akció legyen? De gyakorlati
megközelítést takar. Ha a kegyet-len
világot eleve kizárjuk, ha e kívülrekesztett valamire hárítjuk a felelősséget,
vagy ha e szörnyűséget kópés bolondozásnak és mesés történeteknek álcázzuk,
akkor magát a jóságot sem tudhatjuk
felmutatni. Viszonyítás hiányában immanens értékként kell tehát elfogadnunk: s
ilyenkor a szépségből kellemetesség lesz,
a jóságból legfeljebb megbocsátó
nyájasság.
Ádám Ottó színháza egy szuggesztív
egyéniség végeredményben pesszimista
filozófiájú világértelmezése miatt önként
lemondott a drámai szembesítésekről, s
az önként vállalt különállásba menekült.
Az vált előadásokban megtestesülő céljává, hogy menedéket nyújtson a világ

csúnyaságai elől: azzal biztatva nézőit,
hogy itt végre kikapcsolódhat, nem kell
szembesülnie problémáival.
Ez a célkitűzés azonban olyan konzekvenciákat eredményezett, melyekre - gondolom -Ádám Ottó sem számíthatott. Az
előadásokban ugyanis nem az a gond
jelenik már meg, amely az elzárkózást
célnak jelölte ki. Inkább csak ennek eredménye: a felületesség, a kellemes gondtalanság, a nyájas kikapcsolódás, a semmi komolyról nem szólás, a „csak érezzétek magatokat jól" elve. Paradox helyzet: miután egy gondolati töltésű színház
„megoldotta" a maga számára legfontosabb gondolati-humanista problémáját,
éppen lényegét vesztette el. Hiszen megoldásával a színház legfontosabb alkotóeleméről mondott le.
Így vált a Madách Színház az utóbbi
években a polgári színjátszás szabályai
szerinti bulvárszínházzá.
Ezt a bulvárjelleget nem feltétlenül a
darabválasztás fémjelzi, ahogy az előbbi
korszakban sem a repertoár volt csak a
döntő. Hiszen lehet a Hamletet is úgy
rendezni, hogy egy nagyszerű és jó embernek csak azért kell meghalnia, mert
vannak még hisztérikus, rossz bácsik is;
megszólalhat Brecht úgy is, hogy operettvilágban kalandozhassunk, nehogy
megüssön bennünket néhány emberi tragédia; láthatunk hitvitát úgy is, hogy az
két ember magánügyévé váljon, kifogva
belőle a társadalommozdító szelet.
Mondom, nem feltétlenül a repertoár
összetétele az árulkodó egy a Madáchhoz hasonló műveltségű bulvárszínházban: de azért az is jelezhet valamit, hogy
egy átszerződés miatt elmaradt Tolsztojpremiert Shaw Pygmalionja helyettesít.

A „fair" jelentéseiből:
szép, csinos, szőke
Hogy Shaw színházi bemutatói, íróiközéleti megnyilvánulásai a maga korában
milyen botrányokat váltottak ki, arra már annyira közismert - hivatkozni, utalni sem
ildomos. Igaz, arra sem nagyon, mert ez
meg nem igaz, hogy az azóta eltelt idő úgy
megkoptatta ezeket a színdarabokat,
ahogy az idő a ragadozó farkasból
kihullott fogú, szelíd emlőst varázsol. Egy
jól megírt bohózat több viccpetárdát
robbant, mint a fanyar ír, bemutatni tehát
akkor érdemes, ha szarkazmusát akarjuk
felmutatni.
A Madách Színház előadásának már
színpadképei és jelmeztervei is elárulják,
hogy ezúttal csupán a kacagtatás a cél,
minden „hátsó", a valóságra utaló gondolat nélkül. A papírmasé utcarészletek
vagy a fantáziátlan szobabelsők naturalizmusnak és realizmusnak éppúgy híján
vannak, mint illúziót keltő jelzéseknek.
Nincs eldöntve a játéktér funkciója - valószínűleg azért, mert a rendező csak a
párbeszédek poentírozását tűzte ki célul. A
díszlettervekért persze nem csak a rendező
a felelős: de azért a színpadi szituációért,
melynek ez a semmilyen funkciójú és
csúnya díszlet felel meg, mindenképp.
(Csak példa gyanánt: ahogy a szereplők
imitálják az ivást - szörnyű színpadi
szokás ez a műnyelés -, ahogy a díszlet
csak imitálja például a villanykapcsolókat, aminek következtében a
színészek sűrűn csavargatják az ajtófélfákat, ahogyan tehát valóságos cselekvést
imitáció helyettesít, úgy lép a színpadi
szituációk és valóságtartalmat hordozó
mondatok helyébe egy kilúgozott kabarétréfa-sorozat.)
A jelmezek még inkább rávilágítanak a
rendezői szándékra: funkciójuk nem az
öltöztetés, a jellemzés, csupán az azonnali
nevetéskeltés. Liza első megjelenésekor
olyan ruhadarabokat visel, melyek különkülön és egyenként viselőjük parlagiságát
és
szegénységét
vannak
hivatva
érzékeltetni. Van itt trampli cipő, vastag
gyűrt zokni, lógó szoknya, pecsétes kiskabát - minden, amitől szegénynek, kinevethetőnek hiszünk valakit. Az öreg
Doolittle ruhája még festőibb: minden
elképzelhető és elképzelhetetlen rikító
kacatot magán hord, amit csak a színház
jelmeztárában találni lehetett. Olyat bizonyosan nem találtak, mely szegénységet,
lumpenséget érzékeltethetne. Műtoprongy és karikatúra: biztos nevetésforrások. Csak épp nem szólnak semmiről.
Pontosabban: árulkodnak egy nagyon

is tudatos és megfontolt rendezői koncepcióról.
Főként az kap hangsúlyt ebben az előadásban, hogy egykedvű középosztálybeliek asszisztálása mellett miképp sikerül
megmenekülnie egy kedves agglegénynek
a házasságtól. Ebben a színpadi világban
nemigen léteznek komoly problémák:
Pygmalionnak és „szobrának" összecsapása legfeljebb egy családi lap anekdotarovatába illeszthető be. Jól érzékeltetik ezt
a rendezői húzások. Tudatosan azok a
jelenetek maradtak ki ugyanis az előadásból, melyek Lizát jellemzik, melyekben
Lizával történik valami lényeges. És
ennek következtében: amelyek a tanár és
tanítványa között kialakult viszonyt elemzik, amelyekben a középosztály gőgje és
sznobsága, természetellenessége és ostobasága ütközik össze egy tárggyá lefokozott
személyiség
eredendő
természetességével. Így azután egy percet
sem láthatunk a tanításból, nem jutunk el
a fogadást eldöntő estélyre, ahol az
egykori virágáruslányt hercegnőnek nézik.
Persze nem is nagyon értjük ezután azt a
jelenetet, amikor Liza lázadozni kezd
mostoha sorsa ellen, hiszen éppen abból
nem láttunk szinte semmit sem, ami ezt a
lázadást megszüli.
Ennek az elképzelésnek megfelelően
Liza tulajdonképpen semmit sem változik
az előadás során. Itt nem az ő személyiségkiteljesedése fontos, ennek útja ebben a
művi világban nem járható. Itt Higgins az
igazi főszereplő: de nem a másik
személyiségbe behatoló, a másik életbe
beavatkozó megszállott tanárként, a
sznobériát lenéző szupersznobként. Csupán
charme-os és csábos férfiként, akinek az
egész élet nem több, mint lehetőségsorozat
a kópéságra. Ez a Higgins nem tesz tönkre
senkit, valójában be sem avatkozik
senkinek az életébe. Játékra szervez
partnereket, s mindezt olyan utol-érhetetlen
kedvességgel,
hogy nemigen lehet
ellenállni neki. Ennek a játéknak az a
lényege, hogy ki tud még a másiknál is
szeretetreméltóbb lenni. A végeredmény
majdnem döntetlen.
Ebből a rendezői elképzelésből logikusan
következik, hogy az utolsó jelenetben
Higgins megdicsőül. Szó sincs itt
felelősségről, de arról sem, hogy
belegondoljunk: mi lesz vajon Liza további
sorsa? Higgins egyedül maradt - s ezért
kicsit sajnáljuk; Higgins ezt föl sem veszi ettől megkönnyebbülünk; Higgins újra
kedvesen fölényes lesz - most már mi is
fölszabadultan
mosolygunk;
Higgins
fölteszi lábát az asztalra,

Teadélután Higginsné szalonjában: Sulyok Mária. Gombos Katalin, Huszti Péter és
Hűvösvölgyi Ildikó

miután gondosan levette a cipőjét, s lassan megdicsőül'-ettől végképp megnyugszunk, önfeledten nevetünk, s tudjuk, Liza
még nagyon meg fogja bánni, hogy
elhagyta a professzort. De azért örülünk
is, hogy nem sikerült elcsavarnia e vonzó
fiatalember fejét.
Így válik végképp magánüggyé Shaw
Pygmalionja, mely könnyes és keserű kacagással butaságról, jóságról és szégyenlősségről, egymásra nem találásról és
megalázottságról szólhatna többek közt.
Ezúttal csak a kacagás maradt, annak társadalmisága nélkül. Azt bizonyítandó,
hogy a szerző gondolatai már úgyis elavultak, s csak a nyelvi ötletek, a humoros
gegek élhetnek ma már belőle. Hogy a
darab porosságát csak azzal lehet feledtetni ha minden és mindenki szép (de
legalábbis szépen csúnya), ha lehet, szőke
(ha minden kötél szakad, halványbarna)
és csinos.
Shaw szellemessége bulvárszinten így
legfeljebb azt a kérdést veti föl, hogy ha
ez az író ennyire ártalmatlan, miért tartották, s tartják sokan ma is fenegyereknek?!
Világnézetileg pedig - és itt már szó
sincs bulvárszintről - azt sugallja a három
órán át kellemesen nevettetett nézőnek,
hogy létezik ilyen kedves, minden problémát feloldó világ, hogy az emberek egymást meg nem értése csak vígjátéki
szituá-

ciókat szülhet, hogy kiszolgáltatottság és
megalázás mulandó gyerekbetegségek,
melyeket nem i szabad komolyan vennünk.
A „ f a i r " jelentéseiből :
tisztességes, korrekt, méltányos

Ez az előadás a maga bulvár-célkitűzéseinek minden tekintetben megfelel, nem
okoz felesleges izgalmakat, menedéket
nyújt az élet hányattatásaiból legalább
néhány órára kiszakadni szándékozóknak, lehetővé téve, hogy tudatuk és humán érzelmeik helyett ezúttal csak nevetőizmaikat működtessék. Végső soron ez
is emberi cél, hiszen - tudjuk - sírni és
nevetni is csak az ember tud.
Két tényező azonban mégis van, ami
miatt nem aludhat a kritikus lelkiismerete,
amiért - végül is ígérete ellenére - munkál
benne a változtatás, de legalább a
megjegyzés igénye.
Az egyik az előadás színvonala. Ezt
most már annak fényében vizsgálva, hogy
különösebb gondolati célkitűzése nincs.
Magyarul: ha már bulvár, hát tökéletes és
olajozott összjáték legyen.
Mert ez az előadás nem az. Több okból. Egyrészt 'azért, mert lemond az
együttes játékról, s csupán magánszámok
sorozatává egyszerűsíti a már amúgy is
kilúgozott vígjátékot. Az egyes szereplőket mindössze az köti össze, hogy

Az emancipált Liza (Kiss Mari) és a kiábrándult Higgins (Huszti Péter)
(Iklády László felvételei)

egy színpadon játszanak, valóságos színpadi kapcsolat azonban nincs közöttük.
Így aztán a színészi siker záloga az lesz,
hogy ki mennyire tud függetlenedni a
másiktól, illetve hogy szólóiban hány
petárdát képes néhány perc alatt felröppenteni.
A legjobb magánszámokat Haumann
Péter és Psota Irén adják elő. Ők ugyanis
meg sem kísérlik, hogy bekapcsolódjanak a nem létező színpadi vérkeringésbe.
Meglovagolják az összevisszaságot, s
szemérmetlenül szólózni kezdenek. S
mert ízlésük és humoruk egyaránt
hibátlan, ezt frenetikus sikerrel és
hallatlanul szórakoztatóan teszik. Psota
olyan komoly és sértett házvezetőnő,
olyan ártatlanul tud belefeledkezni
Higgins szemébe, olyan karótnyelt, hogy
ennyi komolyság láttán kicsordul
könnyünk a nevetéstől. Úgy jön be a
színpadra, mint akinek nyűg ez

az egész: s végig olyan kívülálló és dacos
marad, hogy az csak sikert hozhat. Haumann épp fordítva: a végre szabadon
játszani engedett gyerek önfeledt és
senkivel-semmivel nem törődő örömével
kacsázik be a színpadra zord atyaként,
festői műtoprongyában. Ő el is játssza a
műszegénységet, abból kiindulva, hogy
ha már igazi érzelmeket, igazi elesettséget úgysem kell felmutatni, hát akkor
legalább poentírozza a végtelenségig.
Második bejövetelekor még leplezetlenebbül komédiázik, még kevésbé törődik
a nem létező szituációval. Viccei úgy
csattannak, hogy színen levő kollégái
végképp kiesnek „szerepükből", és
önfeledten átadják magukat a leplezhetetlen nevetésnek. Ez a színházi este legszebb pillanata, legigazabb szituációja:
közönség és színészek együtt hahotázva
igazán egymásra találnak.

Az igazi főszereplő persze Higgins
szerepében Huszti Péter. Tegyük rögtön
hozzá: nemcsak szerepe, de alakítása okán
is ő a főszereplő. Huszti többször
bizonyította már, hogy kitűnő humora
van, s hogy igen jól áll neki, ha néhanap
levetheti a szenvedő hősarcot. Most is
lubickol a szerepben, nem hagy ki egyetlen vicclehetőséget sem, kedves kópé, akit
nem lehet nem szeretni. Azt azonban mégoly kitűnő legyen is - ő sem ment-heti
meg, hogy három órán át partner nélkül
marad. Mert: a rendező rossz partner,
mivel mindenki mást háttérbe szorít, s
legfeljebb áriákra kényszerít, hogy
kedvenc tenorja egyedül legyen hallható
az együttes jelenetekben: mint-ha épp ő
nem hinne abban, hogy a remek színész
Huszti úgy még csak jobb lehetne; rossz
partner a Lizát alakító Kiss Mari is:
részben, sőt nagy részben az imént
említett rendezői koncepció miatt, mely
megfosztja őt a partnerség valódi lehetőségétől, részben a saját rossz hangütése
miatt is, hiszen túl sokat akar bízni természettől fanyar alkatára, s nem dolgozza
ki magában a változási és kapcsolódási
pontokat; és nem lehet jó partner ezúttal
az egyik legnagyobb magyar komikus,
Márkus László sem, aki Pickering ezredes
szerepében meg sem kísérelheti kitűnő
humorát mozgósítani.
Az előadás mindezzel együtt nevetésre
ingerel, s igazán csak kötözködésnek lehet
minősíteni, hogy a háromórás nevetésözönben is kifogásokat keresek.
Ennek oka már összefügg második, ígért
megjegyzésemmel. Ami ugyanis az adott
előadási módot mint egyedül adottat
elfogadva mégsem engedte, hogy legalább
önfeledten nevessek, az az előadásból
kitűnő rutin volt. A kellemességet célul
kitűző színház nem feltétlenül mond le az
ízlésről, elsőrendűen fontos-nak tartja a
szakmai tudást, s feltétlenül ragaszkodik a
színvonalas szórakoztatás-hoz. Csakhogy
a szórakoztató szándék, az ízlés és a magas
szakmai tudás minden újabb feladat
esetében hasznosítható, hiszen a feladatok
minősége nem tér el egymástól. Vagyis az
egyszer - sokszor - beváltat kell csak
mozgósítani, s így észrevétlenül kialakul a
rutin: az ízlés csök-ken, a szakmai tudás
kézügyességgé fajul, s eltűnik. Marad a
szórakoztatási szándék, de már az előbbi
két faktort a rutinnal helyettesítve. És
ezzel a kör be-zárult.
Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy erre
a bulvárjellegű színházra s általában a
semmi felkavarót nem nyújtó színház-

típusra óriási igény van nálunk. \ Madách
Színház akkor is állandóan telt házzal
játszana, ha két évig egyetlen bemutatót
sem tartana. Nagy a siker szinte minden
este. S ez nemcsak a remek színészeknek
szól. Inkább annak, hogy itt és most
legalább békén hagyják a kedves nézőt.
Aki úgyis elég fáradt és törődött a napi
gondoktól, aki úgyis túl sokat hall az őt
körülvevő szörnyű világról, akinek úgyis
annyi baja van, hogy ha nagy ritkán eljut
egy-egy színházba, akkor ott valóban
kikapcsolódni szeretne, nem szembesülni
otthon hagyott vagy még át sem élt
problémákkal.
S ezt a nézőt - meg az őt kiszolgáló
színházat - nemigen lehet könnyed mozdulattal leinteni, nemigen szabad nagyképűen tudatában elmaradottnak minősíteni. Ki tudja és ki meri nyugodt lelkiismerettel azt mondani, hogy ez a tömegigény hamis, észrevenni sem szabad ? !
Ki meri egyértelműen elítélni azokat a
hasznosan dolgozó, becsületes embereket,
akik a művészetben köszönik szépen, de
nem kérnek az őket is állandóan kínzó
gondokból?! Ki merheti egyértelműen
elmarasztalni azt a színházat, mely erre a
valódi igényre odafigyel.
Ha a magunk részéről mégis a felkavaró, a szembesítő, az ilyen értelemben „kegyetlen" színház mellett tesszük le a voksot, akkor ez nem azt jelenti, hogy a
kérdést megoldottnak tekintjük. Azt sem,
hogy e magasztos elv nevében lenézhetjük
a becsapás illúziójára építő színházakat s
nézőiket. Azt sem, hogy nincs szükség a
nevetésre és a szórakoztatásra. Tán még
azt, sem, hogy nincs szükség színvonalas
bulvárra.
De annyit feltétlenül, hogy hiszem: a
színház és a tudati fejlődés útja nem a
bulvár és a rutin felé vezet. Több színház
bizonyította ezt már. Igaz, nem mindig telt
házakkal,
de
messzebb
mutató
tanulságokkal.
G . B. Shaw: Pygmalion (Madách Színház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Szin-te
Gábor. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet.
Rendezte: Ádám Ottó.
Szereplők: Huszti Péter, Sulyok Mária,

Márkus László, Kiss Mari, Haumann Péter,
Psota Irén, Gombos Katalin, Hűvösvölgyi
Ildikó, Safranek Károly, Bakay Lajos, Kádár
Flóra, Bányai János, Viktor Gedeon.

BUDAI KATALIN

Forradalom
a gesztenyésben
A Figaro házassága a debreceni
Hungária Kamaraszínházban

Mindig Mozartra gondolunk először. De a
jellemformáló, tragikum és komikum
csodálatos összefonódását létrehívó muzsika alapja Beaumarchais vígjátéka.
Gyakran játsszák, szívesen is: meghonosodása azonban mégsem olyan tartós,
alapmű jellege nem vésődött be túlságosan mélyen a színházlátogatók tudatába.
Ha
időnként
felbukkan,
mindig
meglepetésekkel szolgál, újra kell
foglalkozni vele: nincs meg az a kiépített
színpadhagyományi
sor,
amelybe
kényelmesen be-illeszthető.
Mi is tulajdonképpen a Figaro Forradalmi harsona? Szaloncsetepaté? Jellemvígjáték ? Az ancien régime nyíltszíni bukása? Mindegyik. Kor, hely, körülmények
függvénye a mindenkori olvasat. A
mozarti zene, a tempó, a ritmus, a tonalitás, a szünetek, a crescendók - mind
változtathatatlanok. Hűen kötődnek az
operaszerző értelmezéséhez: állapotok
finom, lélektanilag árnyalt rajza, kis formákból kibomló, megküzdött harmónia a
mű.
Nem közvetlen politikai-társadalmi
konfliktust ábrázol Mozart. Az emberi
kapcsolatok szintjén maradó, de onnan
nagyon mélyre mutató kollíziósorozat az,
melyet a zene „leképez" s melyből mutatis
mutandis a dráma fejik ki. A két nagy
műfaj hézag nélkül illeszkedik egy-másra.
Ahogyan Fodor Géza zene és dráma
kapcsolatát vizsgáló s a Mozart-operákat
tárgyaló kitűnő könyvében megállapítja: a
zenemű Figaro házassága öt egyenrangú
ember szakadatlan és kölcsönös egymásra
vonatkoztatása, s a kétségkívül meglévő,
de a librettó szövegéből - eredetileg is,
aztán II. József parancsára - kiiktatott
radikálisabb elemek magasabb szinten, a
kompozícióban, a szerkezetben, az
egymással
feleselő
motívumokban
őrződnek meg.
A partitúra és a mozarti szellem minden
rendezői beavatkozás ellenében állandó. A
harmóniavilág egymásba fonódó részeinek rovására nem lehet átszabni a
szituációkat. A librettó alapjául szolgáló
színpadi mű azonban tetszés szerint kurtítható. A másféle közeg saját eszköztárával - amely hiába közös nagy vonalak

ban az opera színpadi létezésmódjáéval -,
gesztussal, mimikával, kosztümmel erőteljesebben hangsúlyoz, felnagyít, idézőjelbe tesz vagy karikíroz, sötétít vagy
derűre hangol.
A legutóbbi Figarók esetében (1971-ben
a József Attila Színház, 1966-ban és 76ban a végzős színészhallgatók és
Kecskemét, 1964-ben a szegedi Kamaraszínház adta elő) a kritika egyrészt a vidám, felszabadult komédiázást üdvözölte, másrészt a sötétebbre árnyalás lehetőségének elszalasztását hibáztatta. (Az
1964-es Bozóky István rendezte Figaro,
melyben a címszerepet is ő alakította, ugrik ki fanyar, Figarót entellektüelnek
mintázó felfogásával.) A kettősség, tehát a
komédia vágya és a tragikum felé billenés
felcsillantása az, amely a Figaro új és újabb
színreviteleinek egyik sarkalatos pontja.
A másik, melynek hagyományával már
- remélhetőleg - leszámoltak a hazai s a
külföldi rendezők, az 1789 szellemében
cselekvő Figaro. Népforradalmat s a
Bastille ellen induló tömegeket nem tűri
meg az andalúz kastély díszlet. Hiába
mondta XVI. Lajos azt, amit mondott,
hiába tiltakozott II. József, hiába volt
Beaumarchais - kötelezően megemlítendő
- kalandor svihák, rokokó enfant terrible,
Voltaire-kiadó, az amerikai függetlenségi
háború fegyvercsempész támogatója s
életvitelével lázadó: nem őmiatta, illetve
darabjának páratlan sikere miatt omlott le
a Bastille. Figaro sem a par excellence
népfölkelő. Egy későbbi Robespierrefanatikus utálkozva küldte volna nyaktiló
alá az ilyen felfelé dörgölőző, bizonytalan
egzisztenciát,
aki
ráadásul
még
nemesnek, is tituláltatja magát.
Beaumarchais érdeme éppen az, amit a
mozarti opera zseniálisan visz tovább,
hogy szerelmi történetbe, vígjátékba,
kergetőzésbe, "egy bolond nap" kereté-be
illeszti bele azt, ami különben szájbarágós - ha merészen is - osztályalapú
szembeállítás volna. A vígjáték műfaja
teljes virágában jelenik meg, konfliktusa
azonban mélyebbről - mondhatjuk így:
történelmi perspektívából - töltekezik.
Kialakulásában fogja meg Beaumarchais a hangulatot, szűk körben. látszólag
más apropóból: de kiváló érzékkel mutat
rá egy elszíneződő pontra, amely aztán
betegség, akut betegség góca lesz
tizenegy évvel később (a megírás dátuma
1778, a bemutatóé 1784). A gróf nem bestiális elnyomó, finom eleganciájú, felvilágosult nemes, aki még az „első éjszaka"
jussáról is lemond. Figaro sem barrikádhős, hanem ügyes self-made man,

