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Por száll

G. B. Shaw: Megtört szívek háza

Úgy egészében véve: rettenetesen unalmas
darab a Megtört szívek háza, melyet G. B.
Shaw az első világháború küszöbén kezdett
el írni, végkifejlete táján fejezett be, s
1919-ben jelentetett meg. Ne legyünk
azonban igazságtalanok, s ne tagadjuk e mű
viszonylagos, helyi értékeit. Mert
kétségtelen, hogy a csehovi - általában: a
klasszikus orosz drámaköltészeti - stílust
vállaltan követő alkotás némely részlete
szellemes, okos, filozofikus, és műfaji
tekintetben is nemegyszer hű a komédia
követelményeihez. Nagy kérdésekről szól:
kik vagyunk, mik vagyunk; hogyan viszo-
nyul a brit tudat a világ egészéhez, a
recsegő-ropogó gyarmatbirodalom a
szemlélet miféle átalakítását követelné;
hogyan válik immár kibékíthetetlenné az
osztályfeszültség a középen s a föntebb
levők között, hogyan viaskodik az ér-telem
a mindent fölvásárolni képes, ám ostoba
tőkeerő mohóságával. A humanizmus a
kapitalizmussal.

Bizonyosnak látszik az is, hogy a Meg-
tört szívek házának 1946-os bemutatója a
Madách Színházban (Jákó Pál rendezése)
az éppen túlélt második világháború friss
tanulságaival gazdagította az elő-adás
gondolati rétegeit - ha a kritika egyöntetű
tetszését nem nyerte is el. Valószínű, hogy
a hatvanas-hetvenes

évek fordulóján Debrecenben (1968),,
Veszprémben (1968) és Szolnokon (1972)
A bolondok háza címen is játszott darab
társulatépítés, vezető színészek ki-
próbálásának hasznos eszköze volt Ruszt
József, Pétervári István, Vass Károly
irányításával, bár a szakbírálatok stiláris
kiegyenlítetlenséget emlegettek vala-
mennyi előadás kapcsán.

Ekkoriban vitték színre Shaw komédiáját
más szocialista országokban is

Az most a kérdés: tud-e mondani valami
érvényeset 1985 telén a Megtört szívek
háza? Elvileg: igen, hiszen az emberiség
fölrobbantásán Petőfi bolondjának módjára
tépelődő Shotover kapitány szenilis
haragja - sajnos - ma időszerűbb, mint volt
bármikor. A világpusztítás esélyei sosem
voltak ennyire jelenvalók, és rossz
eszközökkel tiltakozóknak is - lásd:
nemzetközi terrorizmus - bőviben
vagyunk. Persze senki sem várt alapfokú
szemináriumot vagy közvetlen agitációt
Horvai Istvántól, amikor a Pesti Színház
számára elővette a darabot. De azt talán
remélhettük, hogy az ábrázolt kor le-
vegőjébe mai gondjaink nyomasztó pá-
ráját is belevegyíti a nagy tekintélyű
rendező, nem modernizálva fölöslegesen a
Shaw játszására amúgy is kitűnően
alkalmas társalgó, vígjátéki stílust.
Mindeme - hiszem: mértéktartó -
várakozásunkból szinte semmi sem va-
lósult meg.

Ezen az előadáson a darab ásatag vicceié
volt a főszerep, igénytelen, bár kétségkívül
hálás vidámság lepte el a nézőteret férfi és
nő, férji és asszonyi státus elavult,
kispolgári nézőpontú megtárgyalásakor. A
szereplők olykor

láthatólag arra törekedtek, hogy a poén-
szigeteket környező unalom tengerét
hajótörés nélkül megússzák, hogy ébren
maradjanak, s ily módon a közönséget is
ébren marasszák. (A harmadik fel-vonásban
némi legális pihenésre is alkalom
teremtődött.)

Horvai a mű keletkezésének időszakát
hangsúlyozta: rádióhang bejátszásával, a
harci léghajók jelentőségének ismer-
tetésével próbált történelmi korhangulatot
érzékeltetni - ám a szereplők, egészen a III.
felvonás légitámadás-jelenetéig, ügyet sem
vetettek a közvetlen eszközökkel
megidézett körülményekre. Shotover
kapitány időről időre rádió-készülék
fejhallgatóját illeszti fülére - de sem ő, sem
mi, nézők, nem kapunk érdemleges üzenetet
az éterből. Anglia feladata: a hajózás,
mondja a végén Shotover kapitány, így hát
Fehér Mik-lós hajódíszletet épít föl
Shotover házaként, afféle Noé bárkáját
egyszersmind, melyen ott hevernek egy
egész, elsüllyedéssel fenyegetett világ
rekvizitumai (állatállkapocs, kalitka stb.,
látványos, de végül is funkciótlan, mert az
előadás folyamán használatlan kellékek).
Csak a díszletben mozgó figurák nem
értesülnek minderről. Pedig a társulat lehető
legjobb erői vonulnak föl Horvai István
színpadán, hogy megelevenítsék a különös
embermenazsériát, Shotover kapitányt és
lányait, s mindazokat, akik körül szerelem
és gyűlölet érzelmei kavarognak
véletlenszerű összevisszaságban.

Pap Vera - Ellie - van a legnehezebb
helyzetben. Ő az a kívülálló, puszta
meghívottként érkezett, akinek a morális
ítélkezés feladata jutott; a kapitányhoz
társként is csatlakozva, nemzedékek
spektrumának szélső pontjain, ő vonja le,
Shotoverral egyetértésben, a példázatszerű
darab tanulságait. Ő húzza meg a
legerősebb körvonalakat megtört szíveknek
ezen a különös tárlatán. Ígéretesen fog a
dologhoz. Oldott és jó az első felvonásban:
felnőttség és bakfiskor határmezsgyéjén
mozog, ártatlanságába az élet első
komolyabb tapasztalatai ravaszkodó,
önmentő elemeket vegyítenek. Férfi és női
magatartásminták között tévelyeg, keleties
metszésű, sötét szeme ide-oda rebben e ha-
mis mikrovilágban, fehér bőrének színe-
változása érzelmeinek, gondolatainak
hullámzásáról tesz őszinte vallomást. Ké-
sőbb aztán váratlan indiszpozíció keríti
hatalmába - az általam látott elő-adáson -,
szövegzavarba bonyolódik,
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teljesítménye leromlik, s épp hogy csak
helytáll.

Gábor Miklós játssza Shotover ka-
pitányt. Jó közérzetben, pompás testi
kondícióban. Nagyokat kiált - s ilyen-kor
hangerejének is teljében levő mű-vésznek
mutatkozik. A figura szellemessége mára
bizony jócskán megkopott, és Gábor némi.
hemingway-i képzettársítást jelezve próbál
életet lehelni belé, Megkapó pillanata volt
a bemutató elő-adásnak, amikor a
gátlásokkal küszködő Pap Verához sietett
- s a szerep adta lehetőség itt a művésztárs
meg-segítését szolgálhatta egyszersmind.

Reménytelenül közömbös férfi és női
életprogramok szembesülnek ezen a
színpadon. Ki-ki azon igyekszik, hogy a
puszta közlés, átadás feladatán túl-jusson;
az elfogadtatás, művészi érve-lés már
szóba sem jöhet igazán. Egy ilyen
csökkentett szinten értékelhető csupán a
szereplőgárda. Halász Judit és Szegedi
Erika - Mrs. Hushabye és Lady Utterword
testvérkettőséből. Szegedi a jobb, mert
elegánsabb, angolabb. Halász Juditnak
menekülnie kel-lene attól a
hanghordozástól és játék-modortól, mely
egyre inkább rákövesedni látszik; vadócos
flegmával közelít a figurához, nem
keresve a benső azonosulás útjait.

A férfi szereplők közül Balázs Péter
törekszik a legnagyobb hitelre. Harmadik
felvonásbeli fuvolajátékát előlegezve
rajzol árnyalt jellemet: védtelen lelket a
magabiztos föllépés látszata mögött. Ő
Lady Utterword sógora, fülig szerelmes -
és reménytelenül - a ki-
kapós szépasszonyba; ádáz féltékenységét
sikertelenül palástolja Szilágyi Ti-bor
mint Hector: némi mai fanyarsággal
ellenpontozza a bajszos szív-tabló tízes
évekbeli figuráját. Jó-kedvű és
felszabadult ám stílusérzéke és ízlése
néha cserbenhagyja. Miklósy György nagy
tapasztalattal és bölcs mértékkel aknázza
ki Mr. Dunn - Ellie apja

-- szerepének nem. túl bőséges hatás--
elemeit; a szokottat nyújtja Bárdy György
- a tőkés Mangan, Ellie kérője -, pedig a
darab értékrendjében Shotover kapitány
ellenpólusaként többre vállalkozhatott
volna, A Meg-tört szívek házának tán ma
is legmulatságosabb jelenete, a betörő
elfogása nem vált igazi csúcsponttá. E
társadalomfilozófiai eszmefuttatás,
morális példázat sokkalta kifejezőbb lett
volna, ha Kozák László több ravaszságot s
kevesebb ütődöttséget érzékeltet a figurá-
ban. Tábori Nóra, az elénk táruló „bo-
londok házának" e teljhatalmú, bohém-
bizalmas vezetője, remekül elszórakoz -
tatja önmagát s a közönséget.

Shaw „orosz stílusban" fogant, angol
témájú "fantáziájának" harmadik fel-
vonása kertben játszódik.; a sárga burájú
lámpás bágyadt holdként világol, s a
szereplők operai tablón szétosztva
szenderegnek, ki függőágyban, ki
nádszéken. (Az első felvonásból
megismert, Lady Utterworddal érkező
nőstényagár itt végig színen van, s a
legkülönbözőbb indulatú szereplők azonos
kedvességgel becézgetik a sétára induló

ebet.) Az orosz tétlenség, fölöslegesség
hangulata itt keveredik össze a
legsajnálatosabban az unalom már említett
fogalmával. Pedig a korábbiakban így-úgy
el-helyezett gondolati s valóságos robba-
nóanyagnak itt kellene működésbe jönnie
-- s száll is a por, betöltve színpadot s
nézőteret, de mintha csupán egy korabeli
kiadású Shaw-kötet becsattantása okozná.
Csakhogy ezt a mozdulatot a mű
színrevitele előtt kellett volna megtenni.

G. B. Shaw: Megtört szívek háza ( Pesti Szín-
ház)

Fordította: Mészőly Dezső. Díszlet: Fehér
Miklós, Jelmez: Jánoskuti Márta. Rendező:
Horvai István,

Szereplők: Gábor Miklós, Halász Judit,
Szilágyi Tibor, Szegedi Erika, Balázs Péter,
Pap Vera, Miklósy György, Bárdy György,
Tábori Nóra, Kozák László.

SZÁNTÓ JUDIT

Pán Péter
a gyermekszínház
fogságában

Művészeti életünkben a karizmát általában
a halál után osztogatják; hogy valaki még
életében támadhatatlan legendává váljék,
ahhoz jobb, ha kül-földre szakad. Ilyen
persze csak szűkebb szakmai. körökben
ismert és el-ismert nimbusz övezi a
külföldön működő Pártos Géza alakját, s e
nimbusz egy pozitív ténysoron és egy hiá-
nyon alapszik (bár létrejöttét inkább az
utóbbinak köszönhetd. Sokak emléke-
zetében élnék még a hatvanas évek ki-váló,
a maguk. korában színházi termésünk
legjavához tartozó Pártos-rendezések,
elsősorban a Sarkadi Imre és Füst Milán
nevéhez fűződők, s munkatársai körében él
varázslatosnak mondott egyéniségének,
színes és színész-központú
munkamódszerének emléke is.
Ugyanakkor, távollétének hála, nemze-
déktársaival ellentétben az ő tehetségének
rugalmasságát, alakulási-átalakulási
képességét nem tette próbára a megújuló
magyar színház; félsikerek, önigazolásí
kísérletek, elszürkülés vagy elavulás nem
kompromittálták nevét. Aki akarja, bátran
hiheti: Pártos Géza alkotó résztvevője
lenne színjátszásunk legkorszerűbb
törekvéseinek, s munkássága továbbra is
rendezőink élvonalában biztosítaná helyét.

Jó lenne, ha így lenne. Jó lenne, ha
Pártos Géza rendszeres vendéggé válnék
színházainkban, és rendezéseiben a
nimbusz konkrét hivatkozási alapot kap-na.
Ehhez azonban minél előbb el kel-lene
feledkezni a hosszú távollétet követő első
bemutatkozásáról: J. M. Barrie Pán
Péterének kaposvári rendezéseről. Ez nem
fog nehezen menni. Mert Pártos Géza - a
mesebeli szólás szerint - vissza is jött, meg
nem is; volt comeback, meg nem is. Igaz,
Kaposvárra hívták meg, amely város
színházi szempontból nem számít a szó
pejoratív értelmében vett vidéknek; viszont
gyerekdarabhoz hívták, ami változatlanul
színjátszásunk leg„vidékibb" műfaja, még
akkor is, ha Kaposvárott műve-lik;
kritikusaink túlnyomó többsége nemhogy a
recenzeálástól, de még a megtekintéstől is
felmentve érzi magát.

Gábor Miklós és Pap Vera a Megtört szívek házában (Iklády László felvételei)


