
CS. J.

Tanulság nélkül

Feydeau Győrben

Lehetne mélyenszántó fejtegetésekkel azt
elemezni, vajon mi az oka színházainkban
a Feydeau-hullámnak. Lehetséges és
lehetetlen szellemi mélységek és magas-
ságok helyett az ok valószínűleg föld-
hözragadt, de legalábbis prózai: a színházi
konjunktúra végeztével ideje kassza-siker-
gyanús darabokhoz hozzányúlni. Feydeau
e vonatkozásban bevált szerző -
színrevitelhez indoknak legyen elég ennyi.

Ha ugyanis nem elég - furcsa dolgok
történnek. Olyasmik, mint például Győr-
ben a Megáll az é s z ! című dráma előadá-
sában. Az alkotók, létrehozók egyenkénti -
mondhatnánk maszek - motivációi persze
érthetőek, s valahogy így festenek:

A komoly gondokkal küszködő szín-
ház évi rendes komédiaelőadását bizo-
nyára szívesen tudta le Feydeau-val, a már
említett bevétel reményében. A színészek
is szívesen játsszák - gondolom -

Feydeau közismert helyzeteit és figuráit;
nem bánják, sőt!, ha végre jót derül a
közönség.

A fiatal, ambiciózus és alapos Emőd
György pedig első rendezéseinek egyike-
ként feltehetően szintén szívesen támasz-
kodik egy profi színpadi íróra - bizonyos
dolgokon ugyanis a jól megírt szövegek
átsegítik a rendezőt. Hanem Emőd
Györgyben nem kisebb erővel él - remél-
jük, sokáig - az az ambíció, hogy minden
rendezéssel magáról is eláruljon valamit,
hogy mélyebb értelemben és síkon fejezze
ki önmagát. Rendben. Sőt: Feydeau-t
komolyan kell venni ahhoz, hogy az
eredmény a szerzőhöz méltóan könnyed
legyen.

A Megáll az é s z ! - amelyet a múlt század
végén játszottak nálunk utoljára --
egyébként nemcsak könnyed, inkább
könnyű. Egyetlen alapötlet - amely kez-
detben egyszerű személycsere, és később
válik személyiségcserévé - szolgál arra,
hogy ráépüljön számtalan helyzet és még
több figura. Nem az a baj vele, hogy
számszerűen kevés, hanem hogy önma-
gában az. Valami hasonlót Feydeau is
érezhetett annak idején, mert a második
részben egy szinte külön életet élő katona-
ságparódiával szórakoztatja a közönséget.
Ki-ki saját élményeihez, ismereteihez
képest veszi is.

Emőd György többet, komolyabbat,
komorabbat vélt felfedezni a Megáll az é s z

!-ben. És - amennyire ez az írott szöveg
híján végrehajtható - bele is rendezte az
előadásba azt a részben társadalmi,
részben egyéni tudati állapotot, amely egy
személyiségcseréből kialakulhat -
mondjuk Maupassant-nál. És amit a
rendező egyébként következetesen és
pontosan gondolt végig - csak Feydeau-
nál hiányzik. Szerencsére.

Az első rész - amely voltaképpen ter-
jedelmes expozíciója a személycserének s
a várható kalamajkának - agyonrendezett.
A szerző által felvonultatott alakok
sorából mindenkire egyforma fény vetül, a
kikapós (illetve az szeretne lenni) szép-
asszonyra és a valójában formátum nél-
küli, szánnivalóan karrierista szeretőjére,
valamint a házba váratlanul betoppanó
ügyefogyott bácsikára, nyafka leányára,
gügyögő vejére - szóval az ember
kapkodja a fejét, sem a szövegből, sem a
rendezésből nem érzi, mire kellene tényleg
figyelnie.

A második részben kiderül: semmire,
legalábbis ahhoz nem, hogy a katona-
ságparódiát zavartalanul élvezhesse. A
szövegtől egyébként ezt megtehetné,
hiszen abban régi és új katonaviccek,
fordulatok, helyzetek és viselkedésmódok
bőven szolgálnak erre - és valószínűleg ez
lehet az oka annak, hogy itt viszont
feltűnő a rendezés hiánya. Nem a
koncepcióé - az egyszerű „megcsinálásé".
Az önmagát tálcán kínáló anyag ott is
marad - rendben van, a szereplők nem
ütköznek össze. Pedig kellene. Pontosan,
jól - „spontán".

Á harmadik felvonásra - ki-ki párjához -
minden kifárad. Színészek, rendező,
szöveg. Gyors elboronálás - és újra
erőteljesen látszik a rendezői ko-
molykodás, mintha hirtelen minden
mélyebb értelmet nyerne. A szépfiú sze-
rető olyan fájdalmasan üvölti ki magából a
személyiségcsere okozta kényel-
metlenségét, ahogyan az egy meghasonlott
tragikus hőstől elvárható. Csak éppen:
ennek a fiúnak nincs mivel meghasonlani,
nincs tragikus felhangja annak, hogy ezt a
legfeljebb szánható figurát valakivel
összetévesztették - egyszerűen nem történt
semmi. Ez a semmi persze színpadi
értelemben nem semmi, hanem nagyon is
sok és hatásos - ha eljátsszák.

Minden, amin jót lehetne nevetni - élét
vesztette ebben az előadásban (a már
említett második rész néhány jelenetétől
eltekintve). A valence-i herceg karakter-

Gyöngyössy Katalin, Bobor György és Áts Gyula a Megáll az ész! győri előadásában
(Matusz Károly felv.)



arcok és maszkok
szerepében helyénvaló lett volna, ha a
hirtelen katonák közé keveredett elő-
kelőség fonák helyzetére s az ebből fa-
kadó egyértelmű komikumra figyel a
rendező, a némileg melankolikus, ko-
molyan gondolkodó s ezért idegenül ható
alak beleerőltetése helyett. Rend-ben van,
hogy ezek a figurák komolyan veszik
magukat és környezetüket - ez eddig a
komikum forrása; de nekünk, a
közönségnek ne kelljen komolyan venni
őket.

Kiemelkedő színészi teljesítményt -
már az említettek miatt -- nem várhat-
tunk, nem is láttunk senkitől. Áts Gyulá-
nak (ő volt a megcsalni szándékozott férj,
a festő) nemigen volt komoly szerepe,
Gyöngyössy Katalin végig küszködött az

írott és a színpadon diktált szerep meg
nem felelésével, ezért aztán a szép-
asszony kicsit sablonos maradt. Bars
Józsefnek nem is sikerülhetett eljátszani a
szerető szerepében a meghasonlott ifjút s
jobbára így voltak ezzel a többiek is,
néhány katonaszerep kivételével. Mert
ezeken a karakterfigurákon - Perédy
Lászlón, Patassy Tiboron, Sipka Lászlón
legalább jót lehetett nevetni.

Majdnem tanulság nélküli kudarc ez a
győri Feydeau-előadás. Bár - szomorú
sejtéseink szerint - a színházi dekon-
junktúra könnyebb elviselése érdekében
akként kellene venni a bohózatokat, amik.
S azt játszani el. Meglehet, nem egy
pályája elején álló - s a korábbiakban
egyértelműen tehetséget mutató --,
mondandóval, önkifejezési vággyal teli
rendezőnek kellene megrendezni. Ha-nem
- a szorító közlésvágy elmúltával vagy
felfüggesztésével - valakinek könnyű
kézzel, profin, „odarakva'".

Georges Feydeau: Megáll az ész! (győri Kisfaludy
Színház)

Fordította: Végh György és Emőd
György. Dramaturg: Morcsányi Géza.
Díszlet: Meller András, Jelmez: Tordai
Hajnal. Rendező: Emőd György.

.Szereplők: Áts Gyula, Gyöngyössy Kata-
lin, Bars József, Forgács Kálmán, Orth
Mihály, Karancz Katalin, Patassy Tibor,
Csombor Teréz, Bor Adrienne, Szikra
József, Perédy László, Sipka László, Bors
Béla, Bobor György, Zsolnay András,
Zsuzsa Mihály, Simon Kázmér, Ballai Ist-
ván, Sütöri Miklós, Zillich Beatrix, Szűcs
István, Fáy László, Rékai Nándor,
Karácsony Szilveszter.

MIHÁLYI GÁBOR

Titokzatos sugárzó-
képesség

Pogány Judit Winnie-jéről

Érdemes a vidéki a kaposvári elő-
adásokat a pesti vendégjátékok alkalmával
újra megnézni. Érdemes, mert a vidéki
körülmények szabta rövid próba-idők
következtében, ha el is készül az előadás
a bemutatóra, részleteiben is tökéletessé
csak a későbbi előadások, javítópróbák
folyamán csiszolódik. Ehhez járul még,
hogy a pesti vendégjátékokon a más,
nagyrészt szakmai közönség eleve
„doppingként" hat a színészekre, s
létrejön az a kegyelmi állapot, amely a
maximumot hozza ki belőlük.

Ebben az ünnepi, „kegyelmi állapotban"

játszhatták el négy alkalommal Samuel
Beckett klasszikus remekét, az Ó, azok a
szép napokat a kaposváriak a budapesti
Műszaki Egyetem Szkéné színpadán, A
Winnie-t alakító Pogány Judit érezhette,
hogy valósággal hatalmában tartja a
zsúfolásig megtelt kis terem nézőit; még
azokat is, akiknek már nem jutott szék, és
a földön kuporogtak, vagy állva nézték
végig az elő-adás kilencven percét.
Érzékelhettük, hogy ebben a receptív
légkörben a szerepe szerint előbb derékig,
majd nyakig leásott színésznő legalábbis a
lelkében pacsirtaként a magasba
emelkedik, és a belső megelégedettség
eufóriájában zengi el énekét.

Nincs könnyű dolga azonban a kriti-
kusnak, aki be akar számolni az 0, azok a
szép napok! előadásáról, Ascher Tamás
rendezői és Pogány Judit színészi telje-
sítményéről. Beckett részletekbe menő
szerzői utasításokkal látja el darabjait,
nemcsak a díszletképet, a jelmezeket,
hanem még a színészi játék apró gesz-
tusait is előírja. A rendező és a színész
nem is tehet mást, mint hogy követi
ezeket. Igaz, láttam az Ó, azok a szép napok

!-nak olyan előadását is - a kölni-ekét Luc
Bondy rendezésében -, amely nagyobb
szabadosságokat engedett meg magának.
De ezek a változások - például, hogy a
színésznő néhány alkalommal ki ugrált a
buckából és táncolni kezdett - inkább
kínosan hatottak. Olvasom, hogy Strehler
1982-es rendezésé-ben a milánói Piccolo
Teatróban annyit módosított a darabon,
illetve Beckett-

intención, hogy a Winnie-t alakító Giulia
Lazzarini az előadás utolsó pillanatában
végül is a sors ellen lázadó dühös, vad
kiáltásba tör ki. Jellemző, hogy az előadást
ismertető kritika valójában csak a színészi
produkciónak ezt az utolsó csúcspontját
tudja igazán meg-ragadni és leírni.

Ascher rendezése és Pogány játéka
viszont nemcsak tartalmában és szöve-
gében, hanem apró részleteiben is hűséges
Becketthez. Majd minden, ami a
színpadon történik, amit látunk - a
becketti instrukciók megvalósítása. Az
előadást leíró kritikust az a veszély fe-
nyegeti, hogy elismétli azt, ami Beckett
szövegében már olvasható. Szerencsénk-
re persze, nincs abszolút hűség. Ezt már a
mindig változó körülmények sem engedik
meg.' Egy-egy előadás sajátos karakterét
eleve meghatározza a színész-választás,
arról nem is beszélve, hogy mindig
kérdéses marad, hogyan kell Beckettet,
vagyis ezúttal Winnie szerepét pontosan

érteni. Visszatekintve né-hány általam
látott Winnie-alakításra, a
szerepformálásban minden szöveghűség
ellenére is, elég jelentős értelmezési
különbségek adódtak.

Kétségtelen, van ennek a produkciónak
egy szavakban sehogy sem leírható,
megmagyarázható része - ez pedig a fő-
szerepet alakító színésznő személyi va-
rázsa, színészi jelenlétének súlya. Titok-
zatos sugárzóképesség ez, amivel a szí-
nész vagy rendelkezik, vagy nem. Nem is
lehet megmagyarázni, miként érik el a
nagy színészek, hogy bejönnek a szín-
padra, és még semmit sem tesznek, szól-
nak, ám ha akarják, máris rájuk össz-
pontosul minden figyelem. Ilyen magával
ragadó színész Pogány Judit is. A Beckett-
darab második részében már csak a
fejével, arcával van jelen a szín-padon, és
mégis tovább tudja fokozni közönség-
lebilincselő varázsát. Felfedezi, hogyha
már nincs is teste, még mindig tud
játszani a homlokával, a szemöldökével, a
szemével, az orrcimpájával, a nyelvével,
az ajkával és mindenekfölött a kissé
rekedtes, tört hangjával. Igy azután a
játéknak olyan variációit, gazdagságát
produkálja, amellyel az első ötven perc
után, további negyven percig le tud kötni
bennünket. Persze, ezek-nek az
arcjátékoknak a kilencven százaléka -
szerzői utasítás, amelyeket minden „profi"

színésznő meg tud valósítani, Úgyhogy
megint nem jutottunk el a titok-hoz. Bele
kell nyugodni abba, hogy itt a
megfoghatatlan bűvkörébe jutottunk.


