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„Semmiért egészen" -
happy enddel

A makrancos hölgy
a Madách Színházban

A makrancos hölgyről mindig is igen elté-
rőek voltak a kutatói, a kritikusi, de még
inkább a rendezői vélekedések. A
magyarországi bemutatók mindenkor
leginkább egy-egy nagy színészegyéni-
ségre építve hozták létre az előadást (Odry
Arpád, Pethes Imre, Kiss Ferenc, Jávor Pál
illetve Paulav Erzsi, Bajor Gizi, Tasnády
Ilona Varsányi Irén). Ezt a hagyományt
követte a Madách Színház februári
bemutatója is, amely Szirtes Tamás
jutalomrendezésében Almási Éva és Huszti
Péter jutalomjátékaként került színre.

Pedig valószínűleg több lehetőséget rejt
magában ez a Shakespeare-vígjáték, mint
amit első olvasásra megmutat magából.
Kezdjük mindjárt a ritkán játszott
előjátékkal. Huncfut Kristóf alaposan
felönt a garatra, és elalszik egy kocsmában.
Arra jár egy nemes lord, és a csúfosan
elázott részeget tréfából a házába viteti,
pompás ruhákba öltözteti, s elhiteti vele,
hogy sohasem volt üstfoltozó, inkább beteg
és gazdag úr, aki szegény
munkásembernek képzelte magát gyö-
nyörű és gyengéd felesége, valamint hű-
séges és aggódó házanépe legnagyobb
bánatára. A lord vándorszínészeket fogad
fel, hogy játsszanak valamit az ébredező
Huncfutnak; így s ezért kerül elő-adásra
annak története, hogyan lett a makrancos
hölgyből a világ legszófogadóbb asszonya.
Így lesz a darab játék a játékban. Ha ezt a
befejezetlen keretjátékot figyelembe venné
a mindenkori rendezés, kénytelen volna
kissé eltávolítani, elidegeníteni a játékot.
Ezt követően is számos megoldási
lehetőség kínálkozik, így például
elképzelhető harsány komédiázás, esetleg
cirkuszi produkció (tudunk Reinhardt,
illetve a Reinhardt-követők ilyen irányú
kísérleteiről), illetőleg még
felsorolhatatlanul sok rendezői fel-fogás
tűnik elképzelhetőnek, sikerrel
megvalósíthatónak, egyet kivéve: azt,
amelyik direkt közelségbe hozva a tör-
ténetet, férfi és nő kapcsolatáról szól álta-
lában.

Tegyük fel, hogy egy másik lehetséges
értelmezés figyelmen kívül hagyja a ke-
retjátékot. Igy óhatatlanul közelebb ke

rűl hozzánk a vígjáték, azaz „komolyo-
dik.", s egyre fontosabbá válik a darab--
olvasat, hiszen A makrancos hölgy „egy az
egyben" történő eljátszása igen különös
eredményre vezethet Közelítsük meg
például Kata figurájából a darabot, mivel
Shakespeare-nél ő a főszereplő. Az
asszonyszelídítés már a darab keletkezése
idején is ősi vígjátéki motívumnak szá-
mított, nem véletlenül érezte szükségét
Shakespeare, hogy a darabot előjátékkal,
lélektani, társadalmi motivációval is meg-
toldja.

„Alku, ha szent is, alku"

Kata kezdetben kétségkívül goromba, de
éppoly kétséget kizáróan képmutatásra
képtelen, a durvaságig szókimondó em-
ber. Márpedig ez egy képmutatásra épülő
társadalomban, környezetben feltétlenül
szemet szúr, s ami ennél fontosabb: min-
denki számára kényelmetlen. Kata azt
mondja ki, amit mindenki csinál és tud,
ám hallgat róla. Kata nem szereti, ha az
üzletet szerelemnek nevezik. A figura ér-
telmezésekor megkerülhetetlen a kérdés:
vajon helyzetének a természete az oka,
vagy ellenkezőleg, helyzete ad magyará-
zatot természetére. Akár az egyik, akár a
másik válasz esetében tény, hogy Kata
szín a szürkék tömegében. Nincs kibé-
külve a képmutatással, amely a nőt meg-
szólítók első mondatában a nő szépsé-
gének, kedvességének, de a másodikban

már - átmenet nélkül - a vagyonának szól,
amelyet majdan a menyasszonnyal adnak.
Nem látja rózsásnak azt a lehetőséget,
amit a nőnek neméből s így társa-dalmi
helyzetéből fakadóan a társadalom kínál.
Vagyis: a kiszolgáltatottságot. Ki-
szolgáltatottságot a mindenható apának,
később a mindenható férjnek. Kata sze-
mében a házasság ennek a női sorsnak az
elfogadását, a férfi abszolút uralmának
tudomásulvételét jelenti. Van viszont a
házasságnak egy másik oldala is, amellyel
Kata, legalábbis eleinte, kevéssé számol -
tudniillik az, hogy konszolidálja a nő
helyzetét. Katát gondolkodásmódja,
egyénisége, természete magányossá teszi.
Ezt a magányt egyetlen módon képes ol-
dani, ha legalább külsőleg igyekszik
olyanná válni, mint a többiek. Olyanná
válni, mint a többiek erre való a házasság.
Ezért óhajtja Kata oly nagyon a há-
zasságot, ezért veri Biancát, a húgát, hi-
szen Bianca máris olyan, mint a többiek;
ezért mondja az apjának: „Mi? Engem
útálsz ? Ó, ne is tagadd! / Ő a becéd,
férjhez is őt segíted s én lagziján mezítláb
járhatom, / Felőled pártában maradhatok. /
I lozzám se szólj! Megyek s addig sirok,/
Míg jól meg. nem bosszulhatom magam!"

Lehetséges Kata magatartásának. egy
másfajta értelmezése is. A két lány közül
ő az idősebbik, többet látott a szerelem-
nek. nevezett üzletből, mint a szép, szelíd
Bianca. Gyanúsítja is a húgát, hogy há-
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zasságával elsősorban jó üzletet akar köt-
ni. Kérdezgeti, kérői közül ki tetszik neki:
„Nem Hortensio? / ... Vagy úgy ? Hát
gazdagabbra fáj fogad? / Tán Gremióra,
hogy nagylábon élj !" Kata még nem számít
vénlánynak, de fenyegető, hogy
hamarosan ez is bekövetkezik, s ez - ha
lehetséges - még fokozni fogja ki-
taszítottságát, hiszen mindenki a húgát, a
szelídebbet és fiatalabbat kéri feleségül.
Ettől való félelmében válik egyre gorom-
bábbá, riasztja el magától egyre jobban a
férfiakat. A végeredményt tekintve kö-
zömbös, hogy Kata magatartásának mi a
kulcsa. A házasság intézményéhez való
viszonya az utóbb felvázolt esetben pon-
tosan olyan ambivalens, mint az előzőben.

„Két önzés titkos párbaja"

Petruchio egyetlen szempontból, leg-
alábbis kezdetben, méltó párja Katának : ő
is nevükön nevezi a dolgokat. Pénzt akar,
azért kell megházasodnia, tehát nem
fecseg szerelemről. „Hortensio, kevés
szóból is ért / Két jóbarát; nos, ha tudsz
valahol / Petruchiónak egy gazdag leányt /
- Mert csak vagyonra dobban meg szivem
- / Ha rút, mint Florentius kedvese, / Vén,
mint Sibylla, undok és konok, / Mint
Xantippé, vagy tán még cudarabb: / Mit
bánom én! A kedvem nem szegi / S nem
torpanok meg, mert lehet a hölgy /
Dühöngő, mint viharzó Adria: / Én gazdag
frigyre jöttem Páduába, / S ha gazdag:
boldog frigyre Páduába!" Az ő esete
azonban lényegesen egyszerűbb Katáénál.
Petruchio nem Romeo. Csak egy fiatal
nemes, aki a világ legkényelmesebb
módján szeretne pénzhez jutni: gazdagon
akar nősülni. S mivel a gazdagság számára
egyértelmű a boldogsággal, nincs az az
áldozat, amit szívesen meg ne hozna érte.
Katával rá-adásul nem is járna rosszul,
hiszen Hortensio így festi le neki a lányt:
„Ne félj, gazdag lányhoz segítlek én, / Ki
tetejébe szép és fiatal, / S nevelése nemes
leányhoz illő. / Csak egy hibája - bíz ez
nagy hiba - / Hogy tűrhetetlenül utálatos, /
Makrancos és ravasz mérték felett!" Sebaj,
gondolja-mondja Petruchio, majd ő
„megszelídíti". S vajon hogyan? Úgy,
ahogyan tőle elvárható: a legkényelme-
sebben. Üzletet kötött, tehát azt tesz a fe-
leségével, ami jólesik.

„Míg nem vagy, mint egy tárgy,
olyan halott és akarattalan"

Katát Petruchio megverheti, éheztetheti,
megalázhatja, hiszen: a tulajdona, csak-
úgy, mint a háza, lova, birtoka. S az új-

donsült férj pontosan azt teszi, amitől
Kata annyira szeretett volna megmene-
külni. S minél inkább igyekezett elkerülni,
annál visszavonhatatlanabbul került
Petruchio hatalmába. Igy válik Kata
számára a „szelídítés" folyamata során
egyre bizonyosabbá, hogy ha életben akar
maradni, meg kell tanulnia azt, amit addig
nem tudott: hallgatni, sőt színlelni. Ha
enni, aludni, öltözködni akar, kénytelen
engedelmeskedni a férjének. Neve-
lődésének első lépcsőfoka tehát a hall-
gatás, a második a színlelés, a harmadik
pedig - mivel a bőréből kibújni mégsem
tud - a feladat túlteljesítése, csak éppen
ellenkező előjellel. Elrettentő példából
„példaképpé" válik.

A verés, illetőleg az éheztetés után
Petruchio, hogy uralmát tökéletesítse, a
nap fényéről azt állítja, hogy az holdsugár.
A procedúrát kissé hosszadalmasnak tartó
Hortensio azt tanácsolja Katának, hogy
hagyja rá, különben soha el nem érik utuk
célját. Kata megfogadja a tanácsot:
„Legyen hát hold - vagy nap - ha jólesik. /
S ha kedved szottyan mécs-lángnak
nevezned, / Szavamra, eztán az lesz
nékem is ! ... " Petruchio, mint egy
mániákus vagy egy elkényeztetett gyerek,
tovább kötözködik, mire Kata ezt feleli:
„Az áldott nap - az Isten áldja meg! / De
nem a nap, mihelyt nem mondod annak, /
S a hold oly változó, miként kedélyed, /
Aminek éppen hívod, mindig az!" Kata
tehát úgy viselkedik Petruchióval, mint
egy elmebeteggel, ráhagy mindent,
csakhogy erre a férje kényszerítette. Ezt a
változást Petruchio akarta, ő ezt nevezi
szerelemnek.

„Mint lámpa, ha lecsavarom,
ne égj, mikor nem akarom"

Véget ért Katalin nevelődése. Boldog és
szerelmes nem lehet, de nyugodt igen.
Csak operettekben és szexuálpatológiai
esettanulmányokban fordulhat elő, hogy
nők szeressék, sőt imádják azokat a fér-
fiakat, akik verik, éheztetik, megalázzák
őket. De vajon mit szerethet Katán
Petruchio? Föltehetően a saját kreatúráját
szereti. Katának tudomásul kellett vennie,
hogy milyen a világ, és hogyan lehetséges
élni, illetve megélni benne. Csakhogy
miként a darab elején legalább kétféle
magyarázata lehet Kata akkori
magatartásának, jellemfejlődése zárósza-
kaszát is többféle motiváció alapján kép-
zelhetjük el. A nagy kérdés: elhiszi-e Kata
maga is, amit mond?

Ha elhiszi, utolsó monológja nagyon
keserűen kell hogy hangozzék: „Kevély

volt nemrég az én lelkem is, / Szívem
dacos volt, elmém hajlamos / Szót szóval,
gúnyt gúnnyal torolni meg; / De most
belátom: dárdánk szalmaszál, / Erőnk
erőtlenség, testünkre mért, / S hiú a küz-
delem e csalfa látszatért. / Törj meg te-hát!
Bolond, ki ellenáll."

Elképzelhető az is, hogy Katának
mindez nem vált meggyőződésévé, csak
tudja, hogy ilyen férjjel, mint Petruchio,
kizárólag ezzel a módszerrel lehet együtt
élni. Osi, női trükköt ad tovább: ha a nő el
akar érni valamit, úgy kell tennie, mintha
ezzel pusztán a férfinak engedelmeskedne.
Kielégíti így a férfihiúságot, eleget tesz a
látszatnak, a gyanú elalszik. Miért teheti
meg mindezt a nővel a férfi? Mert eltartja.
Ebben az értelmezésben viszont feltétlenül
ironikusnak kellene lennie a monológnak:
„Urad, gazdád és életed a férjed, /
Uralkodód, fejed, gond-viselőd, / Ki téged
eltartandó, szánja testét / Nehéz munkára
szárazon-vizen; / Virraszt éj viharán,
fagyos napon, / Míg otthon kellemes
melegben ülsz, / S egyéb viszonzást nem
vár tőled el, / Csak szerelmet, jó szót,
szófogadást." Még szerencse, hogy
mindenki tudja, milyen verejtékes
munkával jutott vagyonához Petruchio -
tudniillik előbb örökölte, aztán
hozományul kapta. A régi példa-kép,
Bianca, így reagál az asszonyi enge-
delmességnek erre a túlméretezett esetére:
„Pfuj, be bolond kötelességtudás!" Nagy
érzelmekről továbbra sincs szó. Hortensio,
aki „fülig szerelmes" volt Biancába, elvesz
helyette egy gazdag özvegyet. Biancának
pedig mindjárt az esküvő után véres
szemrehányásokat tesz „szerelmes" férje,
amikor miatta elve-szít a fogadáson száz
dukátot.

„ M i t bánom én, hogy a modernek.. . "

A Madách Színház előadásának alcíme is
van: „Boszorkányszelídítés". Az eredeti,
shakespeare-i cím - korántsem véletlenül -
Kata viselkedésének fordulatát adja fel a
vígjáték megfejtenivalójául, nem pedig a
szelídítés folyamatát. A Madách előadása
áthelyezi a hangsúlyt az utóbbira,
elcsúsztatja az arányokat. A darab fő
terhét így Petruchio hordozza. A
bonyolultabb problémát mindenesetre
Kata figurája jelentette volna, viselkedé-
sének értelmezésével azonban nem szük-
séges annyit bíbelődni a rendezőnek, ha az
előadás Petruchióról szól. Szirtes Tamás a
keretjáték elhagyása mellett döntött, a
harsány, bővérű komédiázásról azonban
mégsem mondott le. A három szolga
szerepében három fiatal szí-



nész: Gyabronka József, Cseke Péter,
Szerednyey Béla fáradhatatlan hévvel
végigugrálja, tornázza az előadást, elha-
salnak, csimpaszkodnak, rohangálnak, s
ha mindebből a dramaturgiailag indo-
koltnál többet kapunk is, lendületük,
őszinte játékosságuk többnyire lefegy-
verző. Néhány egészen eredeti pillanattal
ajándékozza meg a nézőt a tűzrakással
elfoglalt, bumfordi Curtis szerepében a
még főiskolás Karczag Ferenc, Álruhás
zenetanárként e fiatalos és jókedvű ko-
médiázáshoz csatlakozik Gáti Oszkár is,
A jelmeztervező Vágó Nelly rikító színű
rongyokba bújtatta valamennyiüket. A
társulat más tagjai azonban mintha egy
másik darabot játszanának. Horesnyi
László mértéktartóan megformált, szán-
nivalóan nevetséges Gremíója inkább egy
Moliére-darabba illene. Tóth Enikő
Biancája úgy hat Kata mellett, mintha
nem is a húga, inkább az unokahúga vol-
na. A két lány apjának szerepében Zenthe
Ferenc tartózkodóan játssza a „jóságos
atyát". A címszerepet alakító Almási Éva
rövid, fiús hajával, divatos nadrág-csizma-
mellényke együttesben úgy fest, mintha
közülünk menne fel a színpadra.
Kezdetben pontosan olyan Kata ő,
amilyennek írva van: nagyszájú, goromba,
akinek a keze is hamar eljár, mindaddig,
amíg Petruchiónak nem jár el a keze még
hamarabb. Almási Éva, a közönség női
kedvence, az előadás első harmadá-

ban kilép a tőle megszokott játékmodor-
ból Hasonló tünemény tanúi vagyunk a
Petruchióként színre lépő Huszti Pétert
figyelve is, ámde elég, hogy belépjen a
színpadra, és kitör a tapsvihar. A közön-
ség férfikedvencének elég megszólalnia,
már szeretik. Csakhogy ilyen adottsá-
gokkal éppen Petruchiót nehéz eljátszani,
hiszen ez a figura nem egyszerűen
kedves, bolondos kópé. Huszti megfor-
málásában a néző mégis annak látja: élet-
szerető, vidám, szemét huncutul villog-
tató kópénak. Kijelenti ugyan, hogy ho-
zományvadász, de ki hiszi cl neki? Jó
tréfa ez is, mint a többi, ami pereg a szá-
jából. Játékos kedvének, harsányságának
öltözéke is megfelel. Így festhetett a múlt
századok valamelyikének hobója. Ahogy
Almásit és Husztit öltözteti az előadás,
kissé furcsán hat az összes többiek rene-
szánsz stílusú ruházata mellett.

Aztán az esküvői jelenetben, amikor
Kata először vedlik át talpig reneszánsz-
ba, kosztümjével együtt Almási Éva já-
téka is megváltozik. Újból halljuk régi,
modoros dallamait, a szöveg értelmétől
függetlenül elnyújtott szóközepeket és
szóvégeket, melyeket a mondat jelentése
helyett az egy lélegzettel „elénekelhető"

melódia diktál. Amikor a reneszánsz stí-
lusú esküvői ruhát egy spárgával átkötött,
hosszú, zöldes katonakabát váltja fel,
Kata alakja kezd felpuhulni, eltűnik
maradék humorérzéke is. Tart ez egészen

odáig, amíg a sok veréstől, éhezéstől azaz

a Petruchio-módra értelmezett sze-
relemtől párás szemmel kezdi nézni hó-
bortos természetű férjét. A közönség pe-
dig örül, hogy lám, Kata mégiscsak jó útra
tért és boldog, hogy végre szeretik
egymást Petruchióval. A darabzáró jele-
netben már Huszti is a többiekéhez ha-
sonló jelmezben tűnik fel, s ez a változás
„filozófiai mélységeket" sejtet.

A közönség esetleges gyanúja, hogy e
kapcsolat körül talán még sincs minden
rendben, az előadás végére elalszik. Azt a
már szinte közhelyszámba menő igaz-
ságot, hogy nem létezik társadalmiságától
megfosztott, csak a nemek biológiai
vonatkozásában szemlélt férfi-nő kap-
csolat, nyilván az előadás alkotói is tud-
ják. Ám ha ezt feltételezzük, kérdés, hogy
miről szól ez a sok stílusú előadás? A
„Semmiért egészen" happy enddel
megfejelve - ez azt hiszem, operett.
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