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A FANATIKUS FONETIKUS ESETE A LADYVEL
LERNER -LOEWE: MY FAIR LADY

Aki operettre vesz jegyet, az operettet
szeretne látni. Általában. Kaposváron
azonban többet vagy egyebet is; a színház
hagyományaiból következően a
néző itt elvárja a második, netán harmadik
réteget, mely nem szakad el az elsőtől, ám
átszínezi és többértelművé teszi azt. És ha musi-
cal kerül színre? Jogos-e ugyanez a várakozás?
Az angyalian együgyű, tehát zárt és folytathatat-
lan operetthez képest a musical világa sokkalta
korszerűbb, vagyis szabálytalanabb, rafináltabb
és romlottabb. A musical viszonya elődjének
szabályrendszeréhez kétes, olykor kíméletlenül
szatirikus. A My Fair Ladyn sután fityeg a happy
ending, akár valami gunyoros illemtudásból hoz-
zábiggyesztett, ollóért kiáltó vörös farok. A jó
musical eleve és szándékoltan magában hordja
a többféle értelmezhetőséget, nem szükséges
kívülről beemelni semmit. És a My Fair Lady jó
musical: bizonyos értelemben a műfaj etalonja.
Sáfár Mónika (Eliza)
és Kulka János (Higgins)
(Ilovszky Béla felvétele)

Alan Jay Lerner és Frederick Loewe műve
(hagyjuk most az előzményeket az antik mítosz-
tól G. B. Shaw Pygmalionjáig) egy oktatási folya-
mat története, tanár és tanítvány mindinkább
vérre menő küzdelmének megzenésített króni-
kája. A tusában Higgins professzora West End-i
gentleman-világot képviseli, Eliza Doolittle, a vi-
rágáruslány pedig az East End proli-alvilágát. A
fonetika fenegyereke, az oxfordi beszédmód föl-
kent papja veszi kezelésbe a nyelvi korrózió csa-
tornaszagú végtermékét, ráadásul egy olyan
kulturális közegben, melyben a nyelvi szintek a
nálunk szokásosnál sokkalta élesebben különül-
nek és különítenek el egymástól. A My Fair La-
dyben az osztályok közti szakadékok, az érzelmi
összeszikrázások a lehető legkonkrétabb gram-
matikai ellentétekben öltenek formát, a szerep-
lők érzelmi hullámzása, hanyatlása vagy emel-
kedése különböző dialektusok és zsargonok
mesteri mixelése révén válik érzékelhetővé. Itt
nem csupán eszköz a nyelv: a nyelv a téma.

Igen kérdéses, hogy a hatvanas években szü-
letett fordítás, mely félig-meddig klasszikussá,
de legalábbis m égszokottá lett az idők során,

mennyire elégíti ki mai igényeinket. Érzésem
szerint - kétségtelen bravúrjai ellenére - alig-
alig. Az esetleges újrafordítás persze óriási fel-
adat lenne: a mai szleng nyerseségéhez szokott
fül számára teremteni újjá egy fiktív, idegen, szá-
zéves argót, melyet alkalmanként nyelvleckék
és kiejtési gyakorlatok tagolnak! Kemény dió
(nem semmi).

[Egyszóval lehet elfogadni és lehet megkér-
dőjelezni Ungvári Tamás szövegét és G. Dénes
György verseit. Amit nem lehet: lefelejteni a ne-
vüket a műsorfüzetben közölt színlapról. Vannak
szabályok. És ha már a küllemre tetszetős és a
darab előéletét illetően igen informatív műsorfü-
zetről esik szó: az, hogy néhány kép furcsamód
eltorzult és megnyúlt - nyomdahiba. A nagyszá-
mú saj tóhiba- korrektúrahiba. De minek nevez-
zem az ilyen fordulatokat: ,,...ezzel megnyílt
azoknak a feldolgozásoknak a sora, melyek
Shaw-val ellentétben boldog véget adnak a tör-
ténetnek." (5. old.) „Ezután számos további kol-
laboráció született..." (6. old.) ,,...ugyanakkor
csodás reklámot vert fel az előadásnak." (11.
old.) A műsorfüzet persze nem része az előadás-
nak. De igenis része a színházi estének. Egy
olyan színházi estének, mely a darabválasztás
okán nem kis részben a nyelvről szól.]

Higgins professzor abból az idealizált angol
klub-világból lép elénk, melynek modern mítosza
mint az „angolság" megtestesülése vésődött az
európai (a „kontinentális") olvasói-nézői köztu-
datba. Dr. Higginst ismerőseként fogadja min-
denki, aki ismeri, teszem azt, Sherlock Holmest,
s így találkozott mára „tipikus angol gentleman-
nel", aki kötelezően agglegény (persze nőgyűlö-
lő!), és csakis különc hobbyjának él, legyen az a
fonetika vagy a rejtélyes bűnesetek fölfejtése
iránti olthatatlan szenvedély. Csakhogy ez a mu-
sical amerikai, s az alapjául szolgáló színdarab
egy nagy írszatirikus elme műve, így hát az angol
gentleman minden lehetséges oldalról az irónia
pergőtüzébe kerül.

Kulka János Higginse minden mozzanatában
megfelel a tudós különccel szemben támasztható
kívánalmaknak, ám földig rombolja a gentle-
mannal kapcsolatos illúziókat. Alakítása az osz-
tályának normáira fittyet hányó krakéler és a
„szórakozott professzor" irányába mozdítja a fa-
natikus fonetikus figuráját. Ez a mindig borostás,
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mindig loncsos Higgins kilógó ingével, gyűrött nad-
rágjával, külsőségekre mit sem adó viselkedésével
bizonyos - hamisan közhelyes értelemben vett -
„amerikaias" vonásokat is hordoz. Ez az ember gát-
lástalanul fölteszi a lábát az asztalra. Nem tud ren-
desen ülni, csak tehénkedni. A modora nem csupán
érdes, hanem gyakran durva is, nem határozott,
ha-nem goromba - mintha mindig ráförmedne arra,
akihez szól. Úgy vetkőzik a személyzet előtt, le-
hányva magáról mellényt, inget, majdhogy gatyát,
hogy a kopogósra keményített komornák nem tud-
nak hova nézni. Ez a Higgins annyira nem gentle-
man módjára viselkedik, hogy már nem is az.

Csákányi Eszter Eliza Doolittle-je kevesebb
meglepetést hordoz. Az alakítás kiváló, de - a Hig-
gins-figurához képest - szabályos. Úgy játszik,
ahogy írva vagyon, azt, ami írva vagyon. A meghök-
kentő professzor mellett egy meglepetést nem oko-
zó Eliza áll. A kezdeti repedtsarkú harsányság,
majd a későbbi, pallérozódófélben levő úrinő álcája
mögül minduntalan előbúvó East End-i kárálás
nyújtotta lehetőségekkel maradéktalanul él.

A kemény intenzív kurzus, melynek során a rög-
eszmés nyelvész fogadásból végigostorozza kí-
sérleti alanyát a gyorstalpaló ladyképzőn (bár kér-
déses, hogy ez a nyers fickó miként képes az úri ki-
ejtés mellett úri viselkedést oktatni pártfogoltjának),
kettős eredménnyel jár. A kölcsönhatások követ-
keztében keresztirányú mozgások indulnak meg. A
darab végére a fokról fokra ladyesedő Doolittle kis-
asszony előtt egy elgyötört, lezüllőfélben lévő pro-
fesszor térdel; száján gyakran csúsznak ki az Eliza
kezdeti vernyogásához hasonlatos szószörnyedel-
mek, és küllemében mindinkább emlékeztet az első
jelenetek Alfred P. Doolittle-jára, Eliza csatornatisz-
tító „faterjára". Holott a valóságos Alfred P. Doolittle,
„Anglia legeredetibb moralistája" ekkorra már -
éppen Higgins adománya és közvetett pártfogása
révén - kikupálódik, és hetedhét East Endre szóló
legénybúcsúján (az előadás talán legparádésabb
jelenete, melyben a parádét Hunyadkürti György
vezényli) már öltözékben és filozófiában egyaránt
Higgins fölé nő. Babarczy László rendezésének
legvonzóbb leleménye ez a különös párhuzam-el-
lentét, vagyis a Doolittle-klán emelkedésének és a
szerelemverte Higgins hanyatlásának szellemes
egymásra játszása.

Eliza és Higgins keményen megtáncoltatják egy-
mást ebben az előadásban. Higgins megtanítja
Elizát, hogyan kell angolul beszélni. Eliza megtanít-
ja Higginst, miként kell emberszámba venni a mási-
kat. És mindketten megtanítják egymást kesztyűbe
dudálni. Ezt pedig egyikük sem viszi el szárazon. Ha
az előírt, ám tökéletesen hiteltelen happy ending
nem gereblyélné össze őket, két alaposan megvi-
selt, szemünk előtt felnőtt embert födne el a lehulló
függöny, akik eztán csak emlékezni fognak egy-
másra, és még az sem biztos, hogy mindig jó szív-
vel.

Csákányi Eszter (Eliza) és Hunyadkürti
György (Doolittle) (Fábián József felvé-
tele)
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