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szont helyenként ellentmond Aldonza
dalszövegeinek, s Dulcineaként rontja a
pozícióját.

Sanchót Ács János játssza - talán abból a
megfontolásból, hogy ne csak a színészek ren-
dezzenek már, hanem a rendezők is játsszanak.
Jelenlétét mindenesetre indokolttá teszi a ren-

dezői fogás, miszerint Sancho ezúttal nem
annyira szolga (pláne nem fegyverhordozó),
mint inkább segédrendező a színjátékot
vezénylő Cervantes mellett. Olykor át is veszi
tőle az irányítást. Ő nem a szokásos jámbor,
csetlő-botló, bugyuta csatlós, hanem józan,
taktikus partner,

Czvetkó Sándor (Herceg), Ivánka Csaba (Cer-
vantes) és Ács János (Sancho) (Ilovszky béta
felvételei)

aki igyekszik kormányozni az eseményeket; a
túlélésükre játszik. Szóval Ács az előadásban
úgy színész, hogy rendező. Haás Vander Péter a
külsejét sikeresen maszkírozza tekintélyes, erős
akaratú, a komédiázástól elzárkózó Kormányzó-
vá, de belülről kevéssé sikerül megtámogatnia a
figurát. Czvetkó Sándor kifogástalan Herceg,
Szegesdi Róbert pedig igen figyelemreméltó ka-
rakter Papként, bár a második énekes megszó-
lalása kétessé teszi a jó benyomást. És tengőd-
nek még ott egyszerű, rémes, szerencsétlen, kö-
zönséges, hétköznapi figurák. Őket kell fogé-
konnyá tenni a színház iránt.

Dale Wasserman-Mitch Leigh-Joe Darion: La Man-
cha lovagja (Arany János Színház)
Fordította: Blum Tamás. Dramaturg: Vörös Róbert.
Zenei vezető: Silló István m. v. Jelmeztervező: Veress
Gabi. Ruhák: Valent Rozália. Koreográfus: Bakó
Gábor m. v. Rendezőasszisztens: Szabó Edit.
Rendező: Kanda Pál
Szereplők: Ivánka Csaba m. v., Papadimitriu Athina m.
v., Ács János, Haás Vander Péter, Szegesdi Róbert m.
v., Czvetkó Sándor, Földesi Judit-Kisfalvy Krisztina,
Tarján Péter, Varga Károly-Csuja Imre, Bor Zoltán,
Puskás Tivadar.

A Száll a kakukk fészkére, Ken Kesey 1962-
ben megjelent regénye közismert. Még a
Pszichológiai Szemle is reagált a regény
magyar kiadását és a Forman rendezte filmet
követő vígszínházbeli ősbemutatóra
1977-ben. Élénk vita kerekedett ugyanis:
hogyan bánnak az ápoltakkal a magyar
ideggyógyintézetekben, ki nevezhető őrültnek, s
egyáltalán, mi az elmebaj. A mű - és a színpadi
adaptáció - társadalmi jelentése persze
meghaladta a
kórintézetek rendjére korlátozódó értelmezést,
az akkori írások szinte mindegyike a diktatórikus
társadalmakban kialakuló hatalmi
mechanizmusokra fordította át a Száll a
kakukk... Főnénije
vezényelte lélektani terrort. A főnővér „Sztálin
biztonságával uralkodik" a bolondokházában -

írta még a londoni Times cikkírója is annak ide-
jén.

A Száll a kakukkot tehát legalább hírből min-
denki ismeri. Köztudomású, hogy mára regényt
erőteljes drámaiság jellemzi, szenvedélyes
mondandója az emberi szabadságról és méltó-
ságról általánosságban véve ma is érvényes, az
ideggyógyintézeti ápoltak eleve színpadi hatás-
ként könyvelhetők el - nagy háta kísértés.
Játsszák is a magyar színházak Dale
Wasserman magyarban Kakukkfészek címet
viselő átiratát, nem ritkán. Mosta debreceni
Csokonai Színház társulata rugaszkodott neki,
Pinczés István rendezésében, Langmár András
tetszetős, „design"-osan amerikai stílusú
kórtermében.

Az átdolgozónak e legfrissebb felújításkor is

szemére hányható, hogy iskolás módszerrel,
szolgai módon dolgozott, s az eredmény inkább
párbeszédesített cselekménykivonat, semmint
pedig önálló drámai alkotás. Először is: nem
merte kidobni a színpadidegen elemeket. Mivel a
könyvben minden esemény az indián tudatán
hullámzik át - és nyer mitikus értelmet -, Was-
serman lírai monológfoszlányokat szuszakolt
bele az átiratba. Meghagyta továbbá az ápoltak
epikusan népes táborát, drámai szerepet viszont
nem mindenkinek juttatott. A prózai szöveg szín-
padra nehezen átvihető árnyalatgazdagságán
és többrétűségén pedig úgy „segített", hogy
egyértelmű, direkt akcióvá, legalább egy rövidke,
redukált jelentésű sorra igyekezett átdolgozni
mindazt, ami csak a regényben tematikusan elő-
fordul - legyen az akár csupán az indián elmé-
jén átsuhanó megérzés, gondolat, rebbenésnyi
hangulat.

Pinczés István tisztes hűséggel, lendülettel
színpadra állította Wasserman - Bátki Mihály
fordította - átiratát. Ragaszkodott az átirat
gyengéihez, viszont ő is leginkább a cselekmény
ívére figyelt.

Ami az „örökölt" sallangokat illeti, Bromden
főnök sötét színpadon, delejes kék derengésben
megvalósított monológjai - vízesésről, ködgép-
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Diószeghy Iván, Basa István, Horányi László,
Dánielfy Zsolt a Kakukkfészekben (Máthé And-
rás felvétele)

ről, lelassuló időről, a papáról - például Debre-
cenben is megtörik az előadás ritmusát, és in-
kább nosztalgikusan mélák, mint drámaiak vagy
költőiek. S amint várható, egy rizsporos Krisztus-
frizurával, kereszt alakban a fal mellé állított be-
teg, vagy egy, pusztán a bozontját és kezét rázó,
fel-felüvöltő ápolt emberi reakció, tartalom híján
hatásvadász kellék csupán.

A lélektani aprómunka hiányának következté-
ben a figurák még az adaptációhoz képest is
szegényednek, illetve torzulnak. Horányi László
renitens McMurphyjében nincsen lefegyverző
emberség és kőkemény tartás, mely aztán a f ő-
nővérrel folytatott küzdelem végére felmorzso-
lódhatna. Szimpla szemtelen vagány, afféle jó-
pofi „laza csávó". Az a McMurphy, aki emelvény-
re állva fehér bálnás alsónadrágjában élvezettel a
csípőjét riszálja, leginkább bohóc, semmiképp
nem az emberi méltóság zászlóvivője. Varga Éva
rájött, hogy a főnővér titka a rendíthetetlenül
mosolygó maszk mögül elő-előszikrázó erő, sőt
erőszak. Ebből a mesterkélt mosoly és az undo-
kul affektált hanghordozás sikerült, a mögöttes
keménység neki sem - kettejük párharcának le-
fojtott feszültségei elnagyoltak és szétszivárog-
nak. Miske László Bromden főnökként rezzenés-
telen arccal, nagyon néz, jól megrágott megjegy-
zéseivel bumfordi bájt áraszt - de jaj, miért kell
McMurphynek fölkapnia a kétméteres indiánt,
hogy ország-világ lássa a nadrágja alól kivillanó
emeletes talpú cipőt?

Vannak, akiknek sikerül felskiccelni és végig
tartani egy figurát: Sárközy Zoltánnak a jámbor,
legfeljebb csendes ellenállásra hajlandó doktort,
Kóti Árpádnak az izgága, hősködő Cheswicket,
Jantyik Csabának az infantilisan dadogó, meg-
félemlített Billy Bibbitet. Vannak, akik mindvégig
nem árulják el, ki bújik meg a játszott figura bőré-
ben, legfeltűnőbben Dánielfy Zsolt, aki Harding-
ként még angolos kimértségét is leginkább kosz-
tümjének köszönheti.

A nagy vonalakban, erőteljes csapásokkal
dolgozó rendezés hatásos ott, ahol már a nyers
zsigeri indulatok robbannak. Hiányoznak viszont
az elhallgatások, a ki nem mondott gondolatok,
belső váltások, amikor a finomabb, áttételes belső
történéseket kellene megformálni. Felpörög a
csúcsjelenet, amikor a szerencsétlen Billy ön-
gyilkosságának hírére McMurphy visszafordul az
ablakból, és egész megnyomorítottságukért
bosszút állva ráront a főnővérre. A záróképben
viszont, amikor az indián, viharos zenére, Gojko
Mitić pátoszával áttöri az ablakot, és kirobban a
szabadságba, nem azt a keserű, kételyekkel teli
életigenlést sikerül megfogalmazni, ami az elő-
adásból is következnék.

Mindenesetre úgy tűnik, a Kakukkfészek be-
vonult a hálás sikerdarabok közé: vonzerőnek ott
a téma, ott a cím.

Dale Wasserman: Kakukkfészek (debreceni Csokonai
Színház)

Fordította: Bátki Mihály. Dramaturg: Dobák Lívia.
Hang-fény: Dombrády Csaba. Díszlet-jelmez: Lang-

„A napot. A napot!" - nyögi a dráma végén
Osvald, miközben összeroskad, izmai
ellankadnak, arca kifejezéstelenné válik,
mozdulatlanul ül. Ez a néhányszor ismételtszó
egyszerre jelenti számára azt,
amiben igazából sohasem volt, s azt, amiben
sohasem lesz része: az életet. Azt a létet,
amelyben
nincs hazugság, vagy ha van, nem olyan
mértékű, hogy tönkretehetné az emberek
boldogságát. Osvald fohászában,
könyörgésében
a nap az élettel egyenlő, a nap a fény, amely
minden
homályos zúgba bevilágít, minden kételyt
eloszlat, az igazság, amely eltünteti a
hazugságot.
Azt, amiből az életben olyan rengeteg van,

már András. Rendezőasszisztens: Bálint Mária. Ren-
dező: Pinczés István.
Szereplők: Horányi László, Miske László, Dánielfy
Zsolt, Jantyik Csaba, Kóti Árpád, Basa István, Porcsin
László, Katona Zoltán, Diószeghy Iván, Sz. Kovács
Gyula, Trón Árpád, Varga Éva, Sárközy Zoltán, Czifra
Noémi, Kernya Izabella, Kövér Judit, Pikrócz Enikő,
Várday Zoltán, Tóth Zoltán, Matkó Sándor, Zakariás

Éva, Urszuly Edit, Juhász Réka.

ahogy ezt Henrik Ibsen „családi drámája" elénk
tárja.

Ibsen Kísértetekje a hazugság drámája.
Mindenekelőtt és legtöbbet Alvingné hazudik.

Hazudta a világnak, hogy a férje felhagyott a ki-
csapongó, tivornyázó élettel. Hazudta fiának,
Osvaldnak, hogy apja erkölcsös, makulátlan fér-
fiú volt. És nem mondta meg Reginának, a szol-
gálólánynak, hogy féltestvére Osvaldnak, hiszen ő
is Alving gyermeke, akit a ház egykori szolgá-
lólánya szült. Hazugságra épül Alvingné ki-
egyensúlyozottnak tudott házassága, hazugsá-
got rejt fia iránti túlzott figyelme, gondoskodása -
már kisgyermek korában külföldre küldi, most

GEROLD LÁSZLÓ

OSVALD MI VAGYUNK?
HENRIK IBSEN: KÍSÉRTETEK


