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EZ VOLNA CSUDIJÓ?
A PYGMALION A RADNÓTI SZÍNHÁZBAN

haw Pygmalionja először is igazából

Anti-Pygmalion, másodszor és ettől
nem egészen függetlenül voltakép-
pen nem jó darab. Attól ugyanis,
hogy itt az alkotó nem szeret bele

művébe - márpedig ehhez a megoldás-
hoz, mint az elviselhetetlenül lapos utó-
szóból kitetszik, Shaw görcsösen ra-
gaszkodik -, a mű nem tudja egészen
pontosan, miről is szól. Mert ha a kiszol-
gáltatott Eliza rajongó bakfisként bele is
szeret a tanár úrba, a tanár úr rendíthe-
tetlen közönyére mégiscsak illenék valami
magyarázatot adni, s legkésőbb a két
nagy összeveszési, illetve szakítási
jelenetben Henry Higgins kirukkolhatna
az indokkal: kedves kisasszony, impotens
vagyok, buzeráns vagyok, leszállított
nemi igényeimet tökéletesen kielégítik
anyakomplexusom meg az alkalmi
kurváim, nagy szerelmem/titkos felesé-
gem él a Hebridákon, egyszóval rossz
helyen tetszik kereskedni.

Ilyen magyarázat, mint tudjuk, nem
hangzik el, és a befejezés nemcsak Lizit,
hanem a nézőket is kielégületlenül hagy-
ja; ez a tény, és csak harmadsorban az
adott kor (s minden kor) nézői hepiend-
igénye hívta életre a darabbal szinte egyi-
dős hepiendesítési kísérleteket, melyek
aztán a My Fair Ladyben, a maga nemé-
ben ugyancsak klasszikussá vált musical-
verzióban kulmináltak.

Másfelől azért az eredeti darab is halha-
tatlan, lévén nem jó darabhoz képest zse-
niális. Két nagy aduja van: az alapötlet,
csúnyábban mondva az alapgeg, misze-
rint megfelelő módszerrel bárki átfunkcio-
nálható lápvirágból üvegházi rózsává
(férfi esetében más virágnév választan-
dó), s ilyen értelemben a voltaképpeni
csúcspont, a nagy nézői kielégülés ideje-
a My Fair Lady báljelenete. S hogy az
eredeti darab e jelenet híján, illetve a
számára hagyott hézag után sem ül le, az
a másik adunak köszönhető: Eliza és Hig-
gins kapcsolatának, a köztük vibráló fe-
szültségnek, amely számos lehetőséget
hagy nyitva, annak ellenére, hogy a ra
vasz Shaw egyetlen konkrét szóval sem
kötelezi el magát a szexuális perspektíva
mellett; de azért persze ő is ismeri az ősi
bölcsességet, mely az operettdalban
emígy sűrűsödik: „Ahol van egy fiú meg
egy leány, az egy pár!" Itt pedig van, sőt
róluk szól a mese, sőt Eliza érzelmei elég
hamar manifesztálódnak, és semmi sem
szól az ellen, hogy Higgins előbb-utóbb rá
ne döbbenjen, micsoda rózsaszálat szök-
tetett ő itt virágba. Shaw minden bizony

nyal nemcsak tisztában volt ezzel, de szá-
mított is rá, hogy ez az effektus bejön,
hogy aztán végül kajánul kisemmizze a
nézőt várakozásából.

Ezen okoknál fogva eddig még nem
láttam olyan Pygmalion-előadást, amely
legalább időnként fel ne szikráztatta volna
azt a feszültséget, amely Higginsben a brit
gentleman, a bogaras agglegény, a hűvös
és fegyelmezett tanár, illetve a férfi között
gerjed. Básti Lajos, Somló István, Huszti
Péter, Barbinek Péter és - a kritikák sze-
rint, mert őt nem láthattam e szerepben -
Latinovits Zoltán játékában mindvégig ott
bujkált a vonzás-taszítás játéka, a „már-
már..." feszültsége, még hárításukat, til-
takozásukat is az ellentétes irányba húzó
ösztön leküzdése tette végül oly elszánttá,
s ez az összetett magatartás bizonyos
fokig kárpótolta a nézőt a hepiend elmara-
dásáért is. Volt idő, amikor ez a hepiend
osztályharcos okokból maradt el; 1953-
ban egy kritikus Lizit mint a „kiszolgálta-
tott szegény proletárlány" prototípusát
említi, a darabot úgy dicséri, mint amely
„pellengérre állítja a nemesi és polgári
képmutatást", és hibáztatja a Gellért
Endre komponálta befejezést, mert „a
néző nem hagyhatja el a színházat azzal az
érzéssel, hogy a történtek ellenére Hig-
ginsből és Liziből mégiscsak egy pár
lesz". A néző azonban fittyet hányt a
pártutasításra, s egy olvasólevél szerint
sokan faggatták a ruhatáros és jegyszedő
néniket: ugye még nincs vége a darab-
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nak? Mindenesetre ez az értelmezés
meg-engedte, hogy Higginsnek érzelmei
legyenek; így csak annál nagyobb a
büntetése, amiért végül
kizsákmányolóként megérdemelten
hoppon marad.

Nos, Babarczy László Radnóti színházi
rendezése az általam látott vagy beszá-
molóból ismert Pygmalionok közül az első,
amely az eredeti befejezést maradék-
talanul hitelesítve tökéletesen közömbös
Higginst ábrázol. Bálint András önmagá-
ban mesteri alakítása egy okosabb s több
humorérzékkel bíró Helmer ügyvédre em-
lékeztet, már-mára fasizmus, legalábbis a
nemi fasizmus felé hajlítva a figurát. Ez a
Higgins olyannyira nem vesz tudomást a
nőkről, hogy eszünkbe sem jut nemi hajla-
mait firtatni, ha nagyon rákérdeznek, leg-
följebb a bordélyház vagy egy rutinszerű,
érzelemmentes viszony kínálkozik válasz-
nak. Mindenesetre Bálint színes és szelle-
mes játéka az első perctől világossá teszi,
hogy itt szegény Elizának, ha megfeszül,
sincs keresnivalója; lehet még százszor
szebb, rafináltabb, elbűvölőbb, mint ami-
lyennek a bálról hazatérő Kerekes Éva
valóban eljátssza, anti-Pygmalionja szá-
mára akkor is csak egy fölöslegesen
vinnyogó tengerimalac marad.

Higgins rejtélyét tehát megoldja a ren-
dezés - és ezzel egyszersmind ki is olt az
előadásból majd' minden feszültséget. Az
első részt még fűti a fentebb első számú
aduként jellemzett geg: a vállalás Eliza
átváltoztatására, de mihelyt ez sikerül,
véget ér a darab. A két utolsó kép
valósággal lehetetlen helyzetbe hozza
Kerekes Évát, , hiszen újabb meg újabb
kísérletei a
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férfi szerelmi provokálására egy olyan
helyzetben, mikor a nézőtér teljesen tisz-
tában van a kísérletek reménytelenségé-
vel, s minimális női intelligencia birtokában
ezzel neki is tisztában kellene lennie-
egyszerűen nevetségesek és kínosak. Fe-
szeng a színésznő is: amikor minduntalan
előrelép a rivaldához, ott megáll, tipródik,
hogy aztán egy új taktikával visszafelé
induljon újabb rohamra, látszik, ahogy
vergődik a lélektani képtelenségben.
Egyébként az egyre inkább formába len-
dülő, egyre karakteresebb fiatal színésznő
most sokszor tehetetlenkedik, ami persze
rendezői hiba is. Az első képben például
precízen, bár rendkívül külsőségesen
hozza a lompos lumpenlányt, de hogy ez
mennyire fáraszthatja, az kiderül a máso-
dik képben, amikor mindennek már alig
van nyoma: a civilizált beszédből és visel-
kedésből csak időnként, meglehetős
erőltetetten zökken ki, mint aki észbe kap,
hogy ő itt még csak márványtömb, s nem a
kész Galathea. Mindez nem jelenti, hogy
nincsenek játékában szép vagy ötletes
mozzanatok, hanem főleg arra vall, hogy
egy így felfogott Higgins mellett Eliza
számára egyszerűen nincs dramaturgiai
játéktér; ha Higginshez való viszonyában
nincs kölcsönös feszültség, akkor csak
önmaga körül foroghat.

A többi szereplő játékát kevésbé befo-
lyásolja a koncepció, hiszen azok eleve is
elég szervetlenül asszisztálnak. Ha rövi-
den el akarnánk mesélni a szüzsét, kitűn-
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nék, hogy a két főhőst leszámítva bárki
elhagyható, legföljebb Pickering érdemel
említést, mint akivel Higgins megköti a
fogadást, s Mrs. Higgins, mint akinek teá-
ján Lizi először lép fel nyilvánosság előtt,
de ők is csak ebbeli passzív, arc nélküli
funkciójukban. Elsősorban is kimaradhat
Doolittle, akinek szereplése epikus drá-
mában indokolt lehetne, Shaw azonban
konzervatív drámatechnikus volt, s legjobb
darabjaiban (Warrenné mestersége, Szent

Johanna, Az ördög cimborája) nin-csenek is
csak a pittoreszk hatás kedvéért behozott
mellékfigurák. Alfred Doolittle két jelenése
inkább csak alkalom a My Fair Ladynek két
jó számra, és egyenesen kiköveteli a
hatásvadász játékmódot, annak
palástolására, hogy a figurának igazából
nincs keresnivalója a színpadon.
A Pygmalion mellékszerepei - még ha
időnként kitűnő színészekre bízattak is -
mindig csak az egésztől független, színe-
sebb vagy szürkébb kabinetalakításokra
szolgáltattak alkalmat; így történik ez most
is. Az Eynsford-Hill család (Dőry Virág,
Nagy Adrienne, Görög László) el-
mulasztódott kitaláltatni; Tábori Nóra a tőle
elvárható vérbő általános házisárkányt
adja; Gordon Zsuzsa finom, pasztellszínű
brit dáma, aki éppúgy lehetne Pickering
vagy Freddy mamája is. A be-ugró
Körmendi Jánosnak jót tett a rövid
próbaidő, sokkal kevésbé külsőséges a
megszokottnál (csak a tapsrendnél állt
bosszút az ennek örvendőkön); kivált első
jelenésében, amikor a szituáció önmagá-
ban még hiteles, vannak humoros, a szö-
vegzavaron is átlépő megoldásai.

Pickering ezredes külön téma, benne
ugyanis Babarczy Higgins mását alkotta
meg, a teljesen érzéketlen és immár
teljesen aszexuális idősödő agglegényt,
aki csak csiszoltabb modorával különbözik
ifjabb kollégájától; ezért Lizinek hozzá való
vonzódása éppoly alapvető téveszmén
alapul, mint a Higgins iránti szerelem. Eb-
ben a felfogásban Kiss Jenő pontosan ala-
kít; még azt is eljátssza, hogy nem is érti,
miért pécézi őt ki ragaszkodásával a lány,
sőt ezt az érthetetlen vonzalmat kicsit ter-
hesnek, kicsit, illetlennek is találja. De talán
nem kell kiemelni, hogy ez a felfogás sem
növeli az előadás feszültségét.

Az eddigiektől mintegy függetlenül: Spiró
György új fordítása - ha talán egyes
megoldásaival lehetne is kötözködni -
kitűnő. Úgy „update-olja" a posztviktoriá-
nus szlenget, hogy a konfliktust hitelesít-
se, s még az is kisejlik belőle, amit magyar
fordítás vissza nem adhat: hogy Angliában
igazából nem a szóhasználat, hanem
inkább a kiejtés, a gesztuskörnyezet, s
azon túl a modor, sőt a világszemlélet
szabja meg a társadalmi skatulyákat (hi-
szen Henry Higgins nem kevésbé maku-
látlan brit gentleman attól, hogy időnként
elkáromkodja magát). Ezért Spiró nagy
gondot fordít rá, hogy ne csak a szlenget
modernizálja, hanem modern kifejezési
formát adjon Eliza „proletár" jellemvoná-
sainak: a zabolátlan spontaneitásnak, az
azonnal ugrásra kész érzelmi elkötelező-
désnek, az emocionális-ösztönös reagálá-
soknak, a tartózkodás hiányának, a házi-
sütetű prüdériának, az egész proletár kon-
zervativizmusnak is. Kár, hogy Babarczy
nem használja ki teljesen az ebből adódó
lehetőségeket, mert akkor Kerekes Éva
átalakulását konzekvensebben s rétegzet-
tebben bontaná ki.

Ezen a szálon visszakanyarodhatunk az
előadáshoz, amely, miközben minden idők
valószínűleg legautentikusabban shaw-i
Higginsével ajándékoz meg, egyszersmind
unalmával is kitűnik. Valósággal
nosztalgiát ébreszt egy férfiasságával
viaskodó Higgins után, aki a végén meg-
adón dörmögné, Alan Jay Lerner kánonja
szerint: „Hozza a papucsom, Eliza..."
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