
hogy milyen boldog is ő, majd ezek a
dalocskák nagy egyetértésben olvadnak
össze egymással. A kezdés ötletes, vára-
kozást keltő, ahogy rokokó bájjal, bábsze-
rűen mozognak a szereplők - bár e mozgás
nem mindig tökéletes, inognak a láb-
ujjhegyre állítottak -, a ruhák ennek
megfelelően lehetetlenek, normális ember
számára hordhatatlanok, fényes selymek,
bő ingek, hosszú köpenyek, kivétel
Paquette, aki combtőnél elvágott farmer-
ben, hosszú, csíkos harisnyában jelenik
meg, nem tudni, miért, hacsak azért nem,
mert így csinos.

Hasonlóan élvezetes a folytatás, a játé-
kos leckeóra, tovább szemlélhetjük a négy
tanuló, Candide, Kunigunda, Maximillian
és Paquette egymástól jól elkülöníthető
tulajdonságainak megnyilvánulásait, a
rendezés nagy gondot fordít rá, hogy
jellemző legyen, kiben-kiben hogyan
támad a szerelmi gerjedelem, ki hogyan,
milyen indítékból leskelődik. Az-tán,
ahogy hőseink kilépnek az „életbe", ez a
gondosság már nem mindig egyenletes,
inkább egy-egy jelenet, egy-egy moz-
dulatsor kidolgozása erejéig támad még
fel. Van olyan ötlet, amivel nem tudjuk,
mihez kezdjünk, a „bulgárokból" miért
válnak ferde szemű ázsiaiak, ez valami
aktualizálás lenne? Lendületes, jó rit-
musú, a nézőkre is felszabadító hatású
Candide, Kunigunda és a Félfenekű öreg
asszony lovas menekülése Lisszabonból -
„marha jól megcsinálták", mondják mö-
göttem a diáklányok-, aztán meg szépen
megállnak, még ott valamit pakolásznak,
mielőtt lemenne a függöny. Vagy csak
egyszerűen késett volna a függöny leen-
gedése?

Nem feltétlenül változtatásokkal, de a
meglevő megoldások végrehajtását fesze-
sebbé, fegyelmezettebbé téve, még az át-
dolgozás nem túl magas színvonala elle-
nére is hatásosabbá válhatna az előadás. A
fellazulásból következik, hogy a kezdeti
jelenetek után a színészek játéka gyengül,
naivságukat, jellemük bontakozását már
nem játszhatják el, de nem jelenítik meg a
tapasztalataik következtében bölcsebbé
válásukat sem. Elszíntelenednek, a néző
nem tudja felismerni, milyen hatást tettek
rájuk a történtek - tehát, nem igazodik el,
általában milyen hatást kell tenniük
ezeknek a történteknek.

Igen jó a kastélybeli jelenetekben Galkó
Balázs, ahogy eljátssza az önmagát
imádó, lányos gesztusokat tevő, de azért
egyelőre félreérthetetlenül fiús, alattomo-
san semmit figyelmen kívül nem hagyó
Maximilliant, nagy sikert is arat, képze-

letet gyújtó ez a nemi szerepet éppen csak
választó viselkedése. Ferencz Éva libács-
ka Kunigundája is itt van a helyén, később
inkább csak szépen énekel, ezzel is
megszerzi a maga híveit, ám mégiscsak
jobb volna, ha a libácska alakulásából is
megmutatna valamit. De lehet, hogy nem
ő tehet arról, hogy hiányérzetet hagy.
Ivánka Csaba nagyszerű Candide a Rad-
nóti Miklós Színpadon, az előadás fölé nő
alakítása, a jóhiszeműség, jóakarat, tu-
dásszomj minden időkbeli képviselőjévé
válik, aki amellett egyéniség, a határo-
zottság és kétkedés sem hiányzik belőle.
Szolnokon pedig, mintha a térdnadrág
helyett rövid nadrágba való öltözése jel-
képes is volna, lényegesen kevésbé jelen-
tékeny. Pangloss mester tanítványai közül
végig a legelevenebb Udvaros Dorottya
mint Paquette, ha nincs is éppen a
középpontban, mindig érdemes megke-
resni a szemünkkel: arcjátékával, visel-
kedésével híven követi az eseményeket, és
látszik, hogy ez igen könnyedén megy
neki, a játék lételeme. Még nem zaboláz-
ták jellegtelen-illedelmessé, és ha ez to-
vábbra sem sikerül, eggyel több lesz az
olyan ember, aki bizonyítja, nemhiába
íródott Voltaire Candide-ja az önálló gon-
dolkodás érdekében.

Voltaire-t is, Panglosst is Hollósi Fri-
gyes alakítja, különösen az utóbbit em-
lékezetesen, mint tudatosan félrevezető
„tanító". Több szerepet játszik Újlaki
Dénes is, Bárója és Nagy Inkvizítora ki-
csit belemosódik a képeskönyv többi szí-
ne közé, szexmániás Kormányzója azon-
ban roppant mulatságos, a figura ostoba-
ságát, kegyetlenségét, kéjvágyát, fékte-
lenségét nagy kedvvel és fegyelemmel je-
leníti meg. Keveset tesz szerepe formálá-
sáért Kishonti Ildikó. Igaz, a Félfenekű
öregasszony eléggé megfosztatott böl-
csességétől, ő azonban még tovább sze-
gényíti, megelégedve azzal, hogy dizőz-
ként jár-kel a színpadon. Kis és néma
szerepükben, mint aranybárányok, kifeje-
zően viselkednek, mozognak, nézelődnek
Hanga Erika és Szeli Ildikó.

Az előadás végül is elmondta, hogy az
emberre rengeteg szerencsétlenség, baj,
bánat leselkedik, tehát ez a világ nem a
lehető legeslegjobb világ, aki nagyon
figyelt, talán azt is felismerhette, hogy
nem őrködik felettünk semmiféle gond-
viselés, és így cselekedeteink nem a cél-
jukat érik el, hanem minden rajtunk álló
ok nélkül könnyen a visszájukra fordul-
hatnak, de az ésszerűség és az önálló gon-
dolkodás szükségességére nemigen hívta
fel a figyelmünket.

HÁMORI ANDRÁS

Körbe-körbe

A Candide Kaposvárott

„Szabályos vagy nem szabályos?
Bájos!"

Borzalmas ! Kilóg a hasa a koszos trikó
alól. Az az érzésem, hogy a körme is
piszkos. Nem is csak a körme, az egész
keze. Könyökig. Szeretkezés közben
égnek emeli a lábát és ütemesen rázza:
reng az egész színpad. Hatalmas rózsa-
szín hús emelkedik a levegőbe. Sikkant és
vakog az ölelkezés ritmusára. Rekedtes
hangon beszél, dehogy beszél, üvölt,
rikácsol, vartyog, hörgicsél és krákog.
Állandóan pofákat vág, minta neveletlen
kölkök. Nem tetszik neki ez az egész
„lehető legjobb világ", és ezt jelzi is:
unottan csapkodja a combját, elhúzza a
száját vagy megtörli taknyos orrát folyton
lógó trikója ujjába. (Van egyáltalán ujja
ennek a trikónak? Ha van, biztosan
beletörli!)

Egyáltalán: elviselhetetlen és kibírha-
tatlan. Minden szép jelenetet tönkretesz.
Alant csatározás folyik, véres küzdelem
két katona között (legalább arra tudnék
visszaemlékezni, hogy kik között?!), ő
meg sikongat. Az első emeleten csúszkál
fel-le egy főkatona ágyékán, mi-közben
lent emberi életek forognak kockán. És
sikongat az élvezettől. Ennek a
szolgálólánynak minden helyzetben,
mindenről csak az jut eszébe. Egy tucat
kokott játszik a darabban, s mégis ő a
legkokottabb. Neki minden férfi kell,
mindenki, aki akár csak egy pillanatra is a
színpadra lép. Mindenkinek a nyakába
ugrik, mindenkire rácsimpaszkodik,
mindenkit tönkretesz szeretetkitöréseivel.

Mégiscsak furcsa, hogy amikor min-
denki jólöltözött és jólfésült, amikor
mindenki más képes csinos egyenruhács-
kát ölteni, ő egy koszos lebernyegben
jelenik meg a színpadon. Amikor min-
denki komoly, boldog és felhőtlen, ami-
kor a „téboly végre múlik már", akkor ő
megint elrontja a happy endet, a szépséges
finálét, csinál egy flikk-flakkot, és
egyszerre haldokolni kezd. Pestis, pestis!
Jó, jó, de miért pont vele történik mindez?
Miért pont őt éri el elsőnek a kóma? Mert
folyton nyüzsög. Egy pillanatra sem tud



nyugodtan maradni, mindig szerepelnie
kell. Mindig magára kell vonnia a fi-
gyelmet. És ha már pestis, hát legyen
gyász és halál, legyen újabb gyötrelem
ezeken a sokat próbált embereken. De ha
őt viszi el a pestis, úgyis csak vicc az
egész. Úgyis felugrik a következő
pillanatban és pukedlizik, vagy csak
zavarában piszkálni kezdi az orrát.

Hát persze hogy nem emlékszem, ki,
hol, mikor, mit csinál a színpadon! Persze
hogy nem emlékszem, hiszen minden
jelenetben rá kell figyelni. Be-lakja az
egész játékteret, szinte az az érzésünk,
hogy két jelenet között türelmetlenül
toporog a kulisszák mögött: idegesen arra
vár, hogy vissza-jusson már erre a pár
négyzetméternyi területre, ahol olyan jól
érzi magát. Ügy tűnik, ez számára az
egyetlen terep, ahol természetesen tud
mozogni, ez az illúzióvilág az, ahol
illúziómentesen élheti saját magát.

Pár évvel ezelőtt egy zenés előadásban
rózsaszín tüllruhácskában jelent meg, és
pöttyös labdát pattintgatott. Máskor
biciklin vagy görkorcsolyán csúszkált be a
színpadra. A Candide-ban nem főszereplő.
A papírforma szerint ő csak kiszolgáló
személyzet lenne. Attól a pillanattól
kezdve azonban, hogy „behülyéskedik" a
színpadra, és rögvest idézőjelbe teszi
önmagát, magára vonja a figyelmet.
Minden - a konvencionális színpadi rend
szerint - félre-sikerült mozdulata azt
kajabálja le a nézőtérre, hogy róla szól a
jelenet, róla szól az egész előadás. Az ő
mutáló félmozdulatairól, görcsös
igyekezettel el-nyekergett félmondatairól,
mindig rosszul elsülő pillantásairól.

Paquette, a szolgálólány nem törődik a
színpadi renddel, nem törődik azzal, hogy
ezek itt körülötte miről filozofálgatnak.

Paquette, a szolgálólány alig várja, hogy
az ostoba tanóra véget érjen, és ő mélyebb
fiziológiai ismeretek szerzésébe
kezdhessen a szünetben tanárával.

Paquette, a szolgálólány csak arra vár,
hogy olyan helyzet szülessen, amelyben ő
természetesen érezheti magát.

Paquette, a szolgálólány: Csákányi
Eszter,

Gazdag Gyula lemeze
Csinos műsorfüzetet terveztek a Candide
kaposvári előadásához. Egy lemezborítót,
benne két papírlemezzel. Valószínűleg a
darab eredeti bemutatóján, a Broad-

way Chelsea Színházban is kiadtak
hasonlót, ott azonban nyilván valódi
lemezekkel: magával a musicallel. Ennek
a színházi figyelmességnek kaposvári
változata a papírlemez, Voltaire-től és
Voltaire-ről szóló idézetekkel és a
dalszövegekkel. Az első lemez A olda-
lának címe: Gondolatszabadság. A má-
sodik B oldala: A nagy auto da-fé. No
comment,

Hasonló utat jár végig az előadás,
ugyanezt az utat futják végig a darab
szereplői is Kele Bea és Szegő György
barokk színpadán. Színpadtervük egyet-
len üres foltot sem hagy, mindent
beragasztanak füllesztő, barokk tapé-
tákkal. Furcsa forgószínpadot terveztek,
amelyen a színfalak pörögnek, vásári mó-
kuskínzó alkalmatosságra emlékeztetve,
vertikálisan, saját vízszintes tengelyük
körül. A színészek pedig ugyanúgy mo-
zognak ezen a díszletpropelleren, ahogy a
látványosságnak szánt apró állat tapossa a
mókuskereket.

Gazdag Gyula rendezői ars poeticája
talán ez a furcsa mókuskerék, hiszen
ugyanazon gondolati tengely körül mozog
minden rendezése, akár húszperces
dokumentumfilmet rendez, akár mese-
játékot vagy Sarkadi tragigroteszkjét
vagy, mint jelen esetben, kacagtatónak

szánt zenés darabot. Minden rendezése
arra kényszerít, hogy szembenézzünk egy
saját tengelye körül forgó, egyhelyben
mozgó gépezettel.

Arthur Schnitzler Reigen (Körtánc) című
szexuális bohózatának cselekmény-
szövését idézi még ez a Candide-adaptáció.
Körbe-körbe a címe magyarul ennek a
Schnitzler-darabnak, amelyben egy fél-
tucat szerelmespár kalandjáról esik szó,
akikkel mindig minden ugyanúgy történik,
mindig minden ugyanúgy végződik,
csupán a körülmények változnak kissé. Ez
a körtánc, ez a „körbe-körbe" a Candide
esetében alkalmas arra is, hogy időtlenné
tegye a musicalt, hiszen mindig minden
ugyanúgy történik, oda helyezhetjük tehát
képzeletünk idősíkján a történetet, ahova
óhajtjuk. Amikor például a darab végén, a
kettős szerepben botorkáló Csernák
Árpádtól (Pangloss mester és Voltaire) ta-
nítványai megkérdezik, vajon a többszörös
lenyakazások, nyilvános megégetések és
felkötések, megkorbácsolások és kínzások
után még mindig úgy véli-e, hogy ez itt a
lehető legjobb világ, és a kérdésre a
Mester igennel válaszol, asszociációnk
lehetővé teszi, hogy a múlt vagy a félmúlt
bármely pontjára ugorhassunk. Ha
akarunk. Mert ha nem,

Csákányi Eszter, Csernák Árpád, Nagy Anikó, Spindler Béla és Balkay Géza a
kaposvári Candide-előadásban (Fábián József felvétele)



lehetőségünk van arra is, hogy több-
kevesebb kívülállással élvezhessük a zenés
darabot.

Zenés darabot írtam, hiszen mind-végig
eldöntetlen, vajon bécsi operettet vagy
amerikai musicalt látunk, pontosabban
hallunk. Bernstein zenéje nem fülbemászó
slágermuzsika, amit szünetben fütyülnének
a bérlők, a szereplők legtöbbje tehát
mindent elkövet annak érdekében, hogy
dallamosítsa, lágyítsa a betétdalokat.
Színészenként eltérő módszerrel
természetesen.

Nagy Anikó (Kunigunda kisasszony)
groteszk operaáriával lepi meg a nézőket.
Olsavszky Éva és Czakó Klára görcsösen
ragaszkodik az operetthagyományokhoz.
A musical énekstílusát talán csak a már-
már burleszkhumorú Balkay Géza és a
féltucat szerepet kiválóan játszó Mihályi
Győző találta el.

Ebben az utolsó csoportban kell meg-
említeni az előadás egyik legjobban
végiggondolt szerepét, Spindler Béla
Candide úrfiját. A balgán optimista fattyú
szerepében Spindler finom humoráról és
szinte tökéletes artikulációjáról győzött
meg. Candide-ja optimista, hiszen
jószerével csak „húslevesre és
csecsemőszagra" vágyik, és úgy érzi, ez
nem az a cél, ami elérhetetlen lenne
számára. Az utolsó pillanatban sem hiszi
el, hogy adott esetben „parasztosan élni
szépen" éppoly nehéz lehet, mint
változásra kényszeríteni a világot. Mind-
addig tehát, amíg erre rá nem döbben vagy
el nem viszi a járvány, mindenhol, mindig
ugyanaz történik vele, tapossa a
mókuskereket: körbe-körbe.

Voltaire: Candide (kaposvári Csiky Gergely
Színház)

Színpadra alakította: Hugh Wheeler. A ver-
seket írták: Richard Wilbur, Stephen Sond-
heim és John Latouche. Zenéjét szerezte:
Leonard Bernstein. Fordította: Ungvári
Tamás. A verseket fordította: Bródy János.
Díszlettervező: Szegő György. Szcenikus:
Kele Bea m. v. Jelmeztervező: Vágó Nelly
m. v. Koreográfus: Eck Imre m. v. Vezényel:
Hevesi András. A rendező munkatársai:
Kardos Tibor és Galkó Bence. Rendezte:
Gazdag Gyula.

Szereplők: Csernák Árpád, Spindler Béla,
Nagy Anikó, Balkay Géza, Csákányi Esz-
ter, Olsavszky Éva, Mihályi Győző, Gőz
István, ifj. Mucsi Sándor, Balogh Tamás,
Czakó Klára, Simon Zoltán, Cselényi Nóra,
Galkó Bence, Guttin András, Hunyad-
kürti György, Hunyadkürti Ilona, Imre
Emma, Juhász Róza, Kari Györgyi, Kaskó
Erzsébet, Kéméndy Zoltán, Kókai Mária,
Kristóf Katalin, Krum Ádám, Serf Egyed,
Simány Andrea, ifj. Somló Ferenc, Stella
Attila, Stettner Ottó, Szalay Andrea,
Tapodi Gabriella, Tolnai Tóth Krisztina,
Tóth Eleonóra.

KROÓ ANDRÁS

Boldogít-e a munka?

Voltaire-Ganzl Candide-ja
a Radnóti Miklós Színpadon

Talán nincs is olyan ember, aki ne olvasott
volna részleteket a Candide-ból, vagy
legalább ne hallott volna valamit róla.
Candide kalandjai - Voltaire példázatai -,
amelyek kifogyhatatlan láncban ostoroz-
zák az emberi gonoszságot és butaságot,
közismertek, akárcsak Gulliver viszon-
tagságai. Többé-kevésbé tudjuk tehát,
hogy mit várhatunk, amikor félrehúzzák a
függönyt. A bizonytalansági tényező
legfeljebb Serge Ganzl, akiről az előadás-
ismertetőből csak annyit tudhatunk, hogy
a Candide átdolgozásával nemrégiben
sikert aratott Párizsban.

Ganzl Candide-dramatizálásában az
irányregény hangsúlyai erősen eltolódtak,
de mindjárt tegyük hozzá, nem idegenül
Voltaire szellemétől. A szerző úgy
költötte át a Candide-ot, mint ahogy egy
mai tehetséges rendező formálja át a maga
képére a kiválasztott klasszikust. Ennek az
értelmezésnek azonban feltehetőleg
hosszabb lesz az élettartama, mivel írott
formában, maga is műként jelentkezik.

Voltaire vitriolos kisregénye
tulajdonképpen rendkívül egyszerű
szerkezeti elvre épül. Tétel, bizonyítás. Az
objektív idealizmus filozófiájának
bírálatára az író kipécézte Leibniz tételét,
amely Voltaire iróniájától kicsit
deformálva így hangzik: „Akik azt
állítják, hogy minden jól van ezen a
földön, ostobaságot állítanak; azt kellene
mondaniuk, hogy minden a legjobban
van." Az állítás abszurditásáról Voltaire-
nek semmi kétsége nem lehetett. Ő, aki
olyan világosan meg-értette az erény, a jó
relativitását, nevetségesnek találhatta az
előírt elveket. Metafizikai értekezések című
munkájában erről ez olvasható: „A
legtöbb törvény olyan szemmel látható
ellentmondásban van a többivel, hogy
nemigen fontos, milyen törvények útján
kormányozza magát egy állam; annál
fontosabb, hogy ha egy törvényt egyszer
már bevezettek, akkor vigyék is
keresztül... Minden országban az számít tehát
erénynek és bűnnek, erkölcsi jónak és rossznak,
ami hasznos, illetve ártalmas a társadalomra
nézve; s minden helyen és minden időben
azt nevezik a legerényesebbnek, aki a
legtöbb áldozatot

hozza a közért." Mivel tehát tisztán látta -
és láttatni akarta -, hogy a tétel paradox, a
bizonyítás során is az abszurdot, a bizarrt
választotta. A pikareszk epizódok
mindegyikében egy-egy újabb metafizikai
rosszat: hajótörést, földrengést vagy em-
berek okozta bajt: háborút, fanatizmust,
rabszolgaságot stb. állított a pellengérre.
Miután pedig kedve szerint tönkrezúzta a
tarthatatlan tételt, valójában eléggé füg-
gelékszerűen (abban az értelemben, hogy
a konklúzió nem következik az előz-
ményből) eljut a meghökkentő és sokat
vitatott végkövetkeztetésig: „Műveljük
kertjeinket! A munka távol tart tőlünk
három nagy szerencsétlenséget: az unal-
mat, a bűnt és a szükséget."

A francia színpadi szerző interpretációja
éppen erre az ok-okozati különválásra
figyelt fel, és ezen a ponton gondolta
tovább legradikálisabban a történetet.
Hiszen az öregasszony sorsa, Kunigunda
szolgálójáé, aki X. Orbán pápa lányából
lett a fél világon keresztülhurcolt, meg-
vetett cseléddé, elég elgondolkoztatóan
bizonyítja, hogy a munka nem boldogít.
Legalábbis ebben az értelemben nem.
Meg aztán a Thunder-ten-Tronckh ház
sokat hányatott lakóinak a világról vallott
elképzelései nagyon hihetővé teszik, hogy
a nagy adu kijátszása után is („műveljük
kertjeinket!") lelkiismeret-furdalás nélkül
bevallják: nem szeretnek dolgozni.
Egyszerűen nincs kedvük hozzá. Ha
viszont nem a munka a megoldás, akkor
mi az? - tolakszik elő a logikus kérdés.

Ahhoz, hogy Ganzl verzióját megértsük,
még néhány szót kell szólni a regényről.
Voltaire műve irányregény vagy ha
tetszik, tanmese. Fő célja a bárgyún
optimista filozófia („az optimizmus annak
dühös bizonygatása, hogy minden jól van,
mikor az ember rosszul van") ne-
vetségessé tétele. Voltaire-nél is ott van
ugyan a leibnitzi filozófia ellentétele, a tor-
zított manicheista gondolat (mely szerint
Martin, a kisregény pesszimista filozófusa
kifejti, hogy bár a világon két egyen-
rangú, örök ellentétes erő uralkodik: a jó
és a rossz, szerinte az Isten glóbuszunkat
átengedte egy gonosztevőnek), ezt azon-
ban Voltaire csak mellékesen gúnyolja. A
fő csapásokat az optimizmusra méri.
Ganzl viszont - talán éppen a fenti
gondolattól megtermékenyülve, kétpó-
lusúvá alakítja át az egypólusú gondola-
tot. Egyformán nevetségessé teszi mind a
végletesen optimista, mind a szélsősé-
gesen pesszimista filozófiát. Sőt, még
egyet csavar a kidolgozáson azáltal, hogy


