
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



Panglosst heroikus színekben is feltünteti,
sőt a dráma végére kész mártírrá teszi. A
filozófus így azt is bevallhatja, nem hiszi,
hogy ez a világ olyan tökéletes, mint azt
állította, valójában egész életében
szenvedett, csak tisztességből tartott ki
álláspontja mellett.

Ez a gondolat összefonódva a másikkal,
amely a Voltaire-féle befejezést legalábbis
kétségessé teszi, új drámai kicsengést ad a
műnek. Nem érkezünk el a kertbe, mert
nincs kert, pontosabban a beteljesülést
éppen a beteljesületlenség, a
beteljesíthetetlenség érzésében nyerjük el.
A Candide ebben a felfogásban hason-ló
vigaszt kínál az élet szenvedéseire, mint
Madách :Tragédiája. „Mondottam ember:
küzdj és bízva bízzál!" Vagyis: maradj az
úton, ne add fel, ne állj meg, ne hagyd
magad legyőzni! Serge Ganzl Candide-
jában Kunigunda szavaival ez így hangzik:
„Fogd meg a kezem, Candide ... és mondd
azt: nem, még nem fejeztük be a világ
felfedezését, és soha nem is fogjuk
befejezni." Ez a nyitott vég részben
Candide jellemét is megváltoztatja.

Voltaire hőse nem fejlődő figura. (Igaz,
nem is annak szánták.) Ő az örök jámbor,
akinek a kalandjai csak arra jók, hogy
nevetségessé tegyék Pangloss filozófiáját.
Ganzl változatában viszont, minthogy
Pangloss erősen átalakul, szükságszerűen
Candide is - bár nem folyamatosan, de
mindenesetre lépcsőzetesen - eljut odáig,
hogy felismerje: az volna az igazi, ha
Kunigundát egy életen át kereshetné,
vágyódhatna utána - anélkül azonban,
hogy megcsúnyult porhüvelyével
házasságot kellene kötnie.

Ezen a Candide-koncepción lehet vi-
tatkozni, de azt el kell ismerni, hogy egy-
séges, és úgy csinál szinte észrevétlenül új
művet Voltaire szatírájából, hogy látszólag
mindent abból merít. A dráma jó érzékkel
hagyja ki a kisregény leginkább korhoz
kötött részeit: nevezetesen a korabeli
Franciaország és Anglia viszontagságait
kicsúfoló fejezeteket. Csak azokon a
helyeken válik kevésbé meggyőzővé, ahol
- az általános tendenciával szemben - nem
összevon és egyszerűsít, hanem extra
látványosságokat illeszt be. Így meg-
lehetősen erőltetettnek hat Eldorádó ero-
tomán amazon társadalma, és eléggé re-
vüszerű a kalóz figurájának betoldása is.

A magyar Candide színpadra állítói
(Gosztonyi János rendező, Köllő Miklós
díszlet- és jelmeztervező, Dóczy Krisztina
mozgásbeállító, Novák János zenei

Huszár László, Ivánka Csaba, Simon Péter és Pécsi Ildikó a Radnóti Miklós Színpad Candide-
feldolgozásában (MTI fotó - Horváth Éva)

szabadtéri deszkabódé színpadán is. Ilyen
mulatságos a bolgár epizód, a ten-
gerjelenet, halványabb a lisszaboni szín,
de roppant találó Candide és Kunigunda
találkozása, Don Isac (Simon Péter) és a
Főinkvizítor (Huszár László) megjelenése.
Érzésem szerint ez a Radnóti Miklós
Színpad Candide-jának a legkidolgozottabb,
legmagasabb színvonalú harmada. A
következő néhány jelenet, a Cadiztól a
Fülesek földjéig vezető pár epizód is fi-
gyelemre méltó, bár az öregasszony élet-
története nem válik olyan kiemelkedővé az
előadásban, mint a drámában. A Fülesek
dekoratív, öncélúan sokkoló tánca azonban
nem tartozik a produkció erősségei közé.
A hegyi jelenet pedig már a drámában is
kimódolt. Cacambo és Candide
párbeszédében, amikor Candide mereven a
közönségre bámulva kérdi: „Látod a
tükröket, a hazugságot, a színházat. . . ?",
sokunkban felmerült a gondolat:
Shakespeare óta ez ilyen egyszerűen már
nem megy! A nézők mégis úgy kelhettek
fel a szünetben, hogy egy jó, szellemes
Candide első részt láttak, és kíváncsian
vártak a folytatásra.

A második rész azonban összehason-
líthatatlanul gyengébb. Igaz, itt Voltaire
meséje is szakadozottabbá válik, ám amit
elbír a pikareszk regény, azt nem bírja el a
dráma. Hosszadalmas és kicsit unalmas az
Eldorádó-szín, Velence a színpadon

szerkesztő) elmélyült, kollektív munkát
végeztek, amely sok kiváló jelenethez,
briliánsnak is nevezhető részlethez veze-
tett. Rögtön az első színt telitalálatnak
éreztem. Felmegy a függöny, és a kis,
zsúfolt színpadon, amelynek mélysége is
le van vágva, ott ül az egész bárói család a
szalonban. Rengetegen vannak, a kis
térben összeszorulva életnagyságúnál is
nagyobbnak látszanak, kitömött óriási
bábokra emlékeztetnek. Kávéznak, cso-
koládét isznak. Ahogy a kártyázó asztal-
társaság egyszerre az ajkához viszi a sokat
kavargatott italt, majd hangosan szürcsölni
kezd a csészéből, az pontosan azt a
groteszk atmoszférát fejezi ki, amelyet az
egész első jelenet áraszt. Kiváló a Pangloss-
Paquette-duó is (Baracsi Ferenc és Liska
Zsuzsa), akárcsak Candide és Kunigunda
első jelenete (Ivánka Csaba, Pécsi Ildikó),
amely Candide kiűzetésével zárul. Hatásos
az allegorikus árnyjáték a para-
dicsommadárról, jól érezteti az első és
második szín széttagolódását. Az előadás
sok elemében a népi bohózathoz, stíluso-
san francia példánál maradva, a farce-hoz, a
sottie-hoz hasonlít. Ilyen „elem" például az
a felfújt, meztelen gumifenék, amelyet
számtalanszor ellazsnakolnak Candide
hasonló testrésze helyett. A móka
mindannyiszor szervesnek hat, hiszen a
dráma bármely pikareszk epizódja ön-
magában nyugodtan megállhatna egy



zavaros, olyan gyorsan és jelzésszerűen
követik egymást a változások, különösen
a bukott királyok körüli jelenetekben,
hogy ezek a színek - lévén a legkevésbé
ismertek is - rendezetlennek tűnnek. A
kalózkapitány megjelenésével kerül a
darab legmesszebbre Voltaire eredeti mű-
vétől és szellemétől. Az előadás a kalóz
extravagáns figurájára még rá is játszik,
ahelyett, hogy csökkentené a figura je-
lentőségét. Így a darab végére, amikor ki
kellene tisztulnia a gondolatnak, elég ne-
hezen lehet utat találni az összevissza-
ságban. A színpadi produkció második
fele erőtlen, hosszadalmas, sőt helyen-
ként nyomasztó is. A kecsegtetően induló
interpretációból végül is csak félsiker lett.

A színészek munkája egészében kielé-
gítő volt. Messze kiemelkedett az együt-
tesből Ivánka Csaba Candide-ként és Pé-
csi Ildikó Kunigundaként. Ivánka okosan
koncentrált Candide jámborságára,
feltűnő eszközök nélkül, intellektuálisan
állította elénk a hőst. Úgy érzem, mód-
szere az egyedül lehetséges megoldás egy
olyan környezetben, amely olyan rikító,
mint az övé. Pécsi Ildikó eszményi
Kunigunda volt, finom komédiázásával a
szerep mindkét dimenzióját kellőképpen
kiaknázta. Baracsi Ferenc Pangloss-ként
néhol meggyőző volt, néhol azonban
szavát sem lehetett érteni, különös szó- és
mondathangsúlyai megzavarták a
szöveget. Jó volt még Csíkos Gábor
mértéktartó Cacambója.

A Réz Pál által fordított dráma Köllő
Miklós egyszerű, praktikus díszletei és
jelmezei között játszódott, amelyek közül
a legérdekesebb az a - műsorfüzet hátán is
látható - díszletkép volt, melynek darabjai
a nézőtérről szemlélve óriási női arcot
adtak ki. Ez az érzékiséget hirdető kép
érdekes, hatásos hátteret biztosított a
dráma több jelenetéhez.

Voltaire: Candide (Radnóti Miklós Színpad)

Színpadra átdolgozta: Serge Ganzl.

Fordította: Réz Pál. Rendező: Gosztonyi

János. Zene: Novák János. Díszlet és jelmez:
Köllő Miklós. Koreográfia: Dóczy Krisztina.

Szereplők: Baracsi Ferenc, Csíkos Gábor,
Dőry Virág, Huszár László, Ivánka Csaba
m. v., Hollós Vajek Róbert f. h., Liska
Zsuzsa, Petrozsényi Eszter, Pécsi Ildikó,
Sáfár Anikó m. v., Simon Péter, Somhegyi
György, Szabó Kálmán, Szalai Imre m. v.,
Szigeti András, Szűcs Ildikó m. v., Thirring
Viola, Fenyő Ervin, Fehér Márta m. v.,
Moravetz Levente f. h., Fetter Gábor m. v.

GÁBOR ISTVÁN

Három
vidéki operaelőadás

1

A kényszerűség olykor sajátos eredmény-
hez segíti a színházat. A debreceni Cso-
konai Színház épülete használhatatlanná
vált, renoválása most kezdődött el, az
újonnan fölavatott Kölcsey Művelődési
Központ színháztermét pedig bizonyos
hibák miatt az ünnepélyes átadás után sem
lehetett még egy ideig használni.

Így egyetlen lehetőség maradt, a Hun-
gária Kamaraszínház, amely egyaránt
szolgálja mozi és színház céljait. Hogy ez a
hosszúkás alapterületű nézőtér, a keskeny
zenekari árok és a szűk nyílású szín-pad
milyen kevés játéklehetőséget biztosít -
különösen az operajátszásra -, arról fö-
lösleges is szólni. Ama kényszer, amiről a
bevezetőben szóltunk, ezúttal mégis si-
keres eredményt szült.

Kertész Gyula, a színház rendezője
külföldi szaklapban egy eddig ismeretlen
Donizetti-operára bukkant. Donizetti
hetvennél több operát írt (a szakiroda-lom
is bizonytalan: vajon hetven, hetvenegy
vagy hetvenhárom-e a pontos szám), s
mindössze négy-öt maradt meg a
színpadokon, a Szerelmi bájital, a Lam-
mermoori Lucia, Az ezred lánya, a Don
Pasquale, és időnként előveszik az egyfel-
vonásos Csengettyűt vagy a Kegyencnőt.

Ahogyan a debreceni műsorfüzetből
megtudható, ezt az operáját, amelyet a
színház most műsorára tűzött, Viva la
mamma! címmel és La convenienze e la in-
convenienze teatrale - vagyis Színházi örö-
mök és kellemetlenségek - alcímmel
1827-ben Nápolyban mutatták be, majd
négy év múlva a milánói Scalában is elő-
adták, 184o-ben pedig egyetlen alkalom-
mal Bécsben. Jó tíz évvel ezelőtt a sienai
múzeum archívumában lelték föl az ere-
deti partitúrát, amelynek alapján a művet
olasz társulatok kezdték játszani, később a
legkülönbözőbb európai operaházak is.

A mű, mint címe és alcíme is mutatja, a
színházról szól, és az egykori és mai kö-
zönség egyaránt hálás, ha a színház mű-
helytitkaiba bekukucskálhat. Főként, ha a
próbák hangulatát lesheti meg, mint ennek
az operának az esetében. Noha ilyes-fajta
mű született Mozart és Lortzing tol-

lán is - Lortzing operáját, A z operapróbát
másfél évvel ezelőtt sikerrel mutatták be
Pécsett -, Donizettiről és főképp libret-
tistájáról, Sografiról kiderül, hogy rend-
kívül jól és belülről ismerték a színház
világát. Az a karikatúra, amelyet a Vivát
mamá!-ban - ezzel a címmel játsszák
Debrecenben - ad a zeneszerző, mélyről
fakad, és a színház legjellegzetesebb vo-
násait láttatja a zene görbe tükrében. A
muzsikában fölfedezhetők Glucktól és
Mozarttól Rossiniig, sőt némi öniróniával
Donizettiig az operakomponálás ka-
rikaturisztikus formában megjelenített
jellegzetességei. Ha ehhez hozzávesszük
az operaszínpadok tipikus figuráit, a kel-
lemkedő primadonnát, a mindenbe bele-
szóló, jó keresetű maszek férjet, a kényes-
kedő, pipiskedő, csacska tenoristát, az ön-
érzetes komponistát és a nem kevésbé hiú
librettistát, a pénzéért jogtalan előnyöket
követelő impresszáriót, máris adott a kö-
vetkeztetés : ez az opera nem kizárólag az
1800-as évek színházi életéről szól.

Természetesen ebben van a debreceni
bemutató jelentősége is. Mert nincs az
előadásnak olyan mozzanata, amelyben ne
fedeznénk föl saját fonákságainkat. Azt
hiszem, hazánk bármely színpadán adnák
is elő a Vivát mamá!-t, mindenütt ráismerne
a színház belvilágában és pletykáiban
tájékozott néző valamely énekes-re,
énekesnőre. A debreceni előadás attól jó,
hogy mindez ugyan fölismerető ben-ne, de
mégsem kisszerűen konkrét és helyhez,
személyekhez kötött. Inkább a színház
általános bajairól szól a játék, afféle mutato
nomine, de te fabula narratur alapon -
változtasd meg a nevet, és rólad szól a
mese -, úgy, hogy a pénzszűke, a tanács
túlságosan aktív részvétele a mű-
sorpolitika kialakításában, az előadás el-
maradásának veszélye, a beltagok viszá-
lya, a kicsinyes intrika nagyon is mai je-
lenség.

Abban, hogy mindezt a mai színházi élet
kísérőjelenségeként ismerhetjük föl, és
hogy az előadás úgy kacsint össze velünk,
hogy közben a behízelgő dallamvilágú
Donizetti-opera hangjai szólalnak meg, és
a régi történet is átélhető, oroszlánrésze
van Kertész Gyula pazar humorú,
sziporkázóan ötletes rendezésének.
Színpadán minden figurának jól elkülöní-
tett, egyéni jelleme van, az énekesek
mindazt a manírt, harsány külsőséget, ne-
vetséges gesztust, álságot eljátsszák, ami
az operisták egyikénél-másikánál fölfe-
dezhető. Kiváltképp jól sikerült a gon-
dokat deux ex machinaként megoldó
színházi mama alakjának megrajzolása


