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zenekar nem rakoncátlanko-
dott – írta egyebek közt Ady

Endre Suppé A szép Galathea címû
operettjének bemutatója alkalmá-
ból 1900. november 21-én a nagy-
váradi Szabadságban megjelent szí-
nibírálatában. Ugyanezt elmond-
hatnám a nyíregyházi My Fair
Lady-elôadás zenekaráról is, ha
tudnám, hol volt és mit csinált, mi-
közben a színpadon az elôadás
ment. Hangfelvételrôl. Mert bár a
színházban egy darab zenészt sem
láthattunk, a színlapról kiderül,
volt zenei vezetô (Kazár Pál), volt
karmester (Rácz György), csakhogy
a színlap zenei felvételekrôl (TLS
Zeneház) meg hangtechnikusról
(Fehér Csaba) is tudósít. Így
könnyû nem rakoncátlankodni.

Bár azok sem rakoncátlankodtak,
akik személyükben is jelen voltak.
Gáspár Tibor rokonszenves gorom -
ba pokróc Henry Higgins szerepében, Bárány Frigyes
még nála is rokonszenvesebb vén medve Pickering ez-
redesként, Puskás Tivadar mint Alfred Doolittle
rokonszenves melák link, Pregitzer Fruzsina Mrs. Hig -
gin se rokonszenves elôkelô hölgy, Antal Olga rokon-
szenvesen szigorú házvezetônô, és nem kevésbé
rokon szenves, amikor Freddy konvencionálisan tár sal -
gó anyukáját adja, a Freddyt alakító Balogh Gábor pe-
dig végképp rokonszenves szerelmes idióta. És így
folytathatnánk a színlap aljáig. A drámát a címszerep-
lô Kuthy Patrícia játszhatja el. Nemcsak ordináré és
ambiciózus virágáruslány, nemcsak lenyûgözôen finom
dáma, de az átalakulás kínjait is átélhetôvé teszi. In kább
G. B. Shaw Pygmalionját játssza, mintsem a mu sical -
változatot. Már-már elhiteti, hogy ezúttal Eliza tényleg
Freddyhez fog férjhez menni, mint az eredetiben.

Ez persze nem következik be, a nyíregyházi közön-
ség sem kénytelen nélkülözni a kötelezô boldog véget.
Bár a való életben bizonyára a kaján író szarkasztikus-
racionális megoldása ígér több boldogságot. Az erôs
jellemû Elizához jobban illik a gyenge Freddy, a há-
zsártos Higginshez pedig heveny szerelmi láza ellené-
re is az agglegényélet, ahogyan azt a szerzô a darabhoz
fûzött esszé méretû jegyzetében meggyôzôen elemzi.
Alan Jay Lerner és zeneszerzô társa, Frederick Loewe

azonban mintegy két évtized alatt, a harmincas évek
közepétôl 1956-ig, megküzdve a mûfaji és a jogi ne-
hézségekkel, végül is rendes amerikai musicalt hozott
össze, amely inkább a közönség elvárásainak (és per-
sze meglepetésigényének) kívánt megfelelni, mint az
élet logikájának. Mindazonáltal miközben bravúrosan
törték hozzá Shaw racionalitását a musical érzelmes-
ségéhez, sokat meg is ôriztek az író eredeti, paradox lo-
gikájából, az emberi viselkedés szokványait kiforgatva
átvilágító szellemességébôl. Ez a musical bô fél évszá-
zada még bizonyos igényesség jegyében készült,  s
azok közé a darabok közé tartozott, amelyek azt a ké-
sôbb hamisnak bizonyult reményt nyújtották, hogy a
végképp elgiccsesedett operettet egy frissebb, karco-
sabb, igazmondóbb zenés mûfaj fogja föl-, illetve le-
váltani. Már Shaw vígjátéka mögött is jelentékeny kul-
túrtörténeti múlt állt, a görög mitológia egyik alaptör-
ténetét Ovidius Átváltozásokjától Suppé operettjéig
so kan földolgozták, komolyan és csúfondárosan egy-
aránt. Suppé változatában például a szobrász végül azt
kívánja, hogy a követelôzô asszonnyá lett szép Ga -
latheát Venus változtassa vissza kôvé. Shaw viszont
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a XX. század elejének egyik fontos szellemi áramlatá-
ba kötött bele a maga angol társasági mértékkel talán
otromba, ám valójában nagyon is társasági modorá-
ban. Az ember átalakításáról, megváltoztatásáról,
megjavításáról szóló példázatában az angol jó társaság
körében vizsgáztatja a mindenre kész pedagógiai opti-
mizmust, a valóságos emberre kevéssé tekintettel lévô
jobbító igyekezetet. Azt, hogy a század történelmét rö-
videsen felforgató forradalmak egyik ideológiai vezér-
eszméjét elôlegezi meg, a tízes évek elején nem tud-
hatta. Kedves, bogaras Higgins tanárában nem láthatta
meg a késôbbi nép- és nemzetnevelôk ôsét. Az em -
berfaragás abszurditásáról, paradox következményei-
rôl azonban így is elég sok lényegeset meglátott.
És ezek jórészt a musicalváltozatban is megmaradtak.

Tasnádi Csaba nyíregyházi direktor a klasszikusnak
kijáró tisztelettel, gondossággal, de egyszersmind fris-
sítô igyekezettel hozta színre a mûvet. Tisztelettel az
ugyancsak klasszikusnak számító, mert a fülünkbe
ivódott magyar fordítás (Ungvári Tamás és G. Dénes
György munkája) iránt is. Nyilván kockázatos lenne új
szöveggel kísérletezni. A látvány viszont lenyûgözô,
noha a tér, Csík György díszlete nem egészen illik a
darab világához. Az elrajzolt és túlszínezett, mese-

könyveket idézô vetített háttérképek hangulata Shaw
szarkazmusától éppúgy távol áll, mint a musical szen-
timentalizmusától. Ugyanakkor ez a technika lehetôvé
teszi a markáns, de mégis gyors színváltozásokat, bár
az elôadás még így is csöppet hosszabb a kelleténél.
Ladányi Andrea koreográfiája kiemeli a táncokat a mu-
sicalszokványból, anélkül azonban, hogy provokálná a
közízlést. 

ALAN JAY LERNER – FREDERICK LOEWE:
MY FAIR LADY
(Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza)

Fordította: Ungvári Tamás. Versek: G. Dénes
György. Díszlet-jelmez: Csík György. Dramaturg:
Jeli Viktória, Tasnádi István. Zenei vezetô: Kazár Pál.
Koreográfus: Ladányi Andrea. Karmester: Rácz
Márton. Rendezô: Tasnádi Csaba.
Szereplôk: Pregitzer Fruzsina, Gáspár Tibor, Bárány
Frigyes, Puskás Tivadar, Kuthy Patrícia, Antal Olga,
Balogh Gábor, Gyuris Tibor, Kameniczky László,
Harsányi Zoltán, Lengyel János, Hegymegi Máté.

atalmas vécépapírguriga-templomban vagyunk,
eldobható anyagú oszloperdô szent hangulata

terjeng, míg a szereplôk kimondják: „valami meghalt”
– így kezdôdik a darab. A késôbbiekben kiderül, hogy
mindenekelôtt a történetmesélés halt meg, s ha ezt így
ki is mondják, közhelygyanúnk támad. Mégis a darab
sokszor Pintert idézi: az ürességükben nevetséges
közhelyek mögött kell keresnünk a lényeget. Crimp
szövegfolyama nem tagolódik szereplôkre sem, a név-
telen és kötetlen számú megszólalók váltakozását gon-
dolatjelek mutatják. A Merlinben öt (miért éppen öt?)
szereplôre vagyunk utalva, hogy megtudjunk valamit
Annáról, merthogy rá várunk ebben a darabban, s
Godot után szabadon érezzük, nem is fog megjelenni.
Merényi Anna frappáns fordítása, az a. N. N. a is erre
játszik rá. Hiányzó fôszereplônkrôl csak egy fantom-
képet kapunk, ahogy a szereplôk beszámolnak róla
mint egyfajta „Akárkirôl”, s meséjükben nyilván lesz
ellentmondás is: akár A vihar kapujában címû filmben,
a valódi esemény rejtve marad, és örök titok övezi
Anna kilétét is. Öt szubjektív hang visszaemlékezésé-
bôl még nem áll össze az igazság, hogy ki is volt Anna
valójában, s eleve kizárt, hogy teljesen megismerhes-
sük ôt, vagy rekonstruáljuk a múltat. 

Crimp darabjának tehát nincs története, amolyan
posztmodern fogásként többé nem megyünk A-ból B-be,
szépen és lineárisan. Mintha a jelenetek „Anna”-témájú
improvizációkból álltak volna össze. Anna, Ánya, Anne
vagy Anny, a valaha volt nehéz sorsú kislány, hol gyil-
kos, hol autómárka vagy pornósztár: „egy átlagos kis
csaj”. Ember vagy szimbólum? A róla mesélô öt hang
nem dönti el. Ahogyan azt sem, melyikük a valódi.
A szándék mégis hasonló, mint a laza etûdök lán co la -
tá ból álló Feketeország vagy PestiEsti esetében, noha
azok kal ellentétben itt írott szöveggel van dolgunk.
Nincsenek szituációk. A szétszabdalt szövegtömb, a
különálló jelenetek és az olykor csak egymás után so ra -
kozó, egymástól független szavak furcsamód mégis
mûködtetik az egészre, a Gestaltra, a történetre való
igényt. A cél azonban nem ez. A színészek egyes szám
harmadik személyû képleírásokat adnak lehetséges
Annákról, de egyikük sem szócsô. Egyenrangú álláspon -
tok zúdulnak ránk: ez a liberalizmus szépsége. Egyben
nehézsége is: akkor te válassz. Megsajnálod a világ ár-
váit, akiket a tévében látsz? Rekonstruálható az erede-
ti hír abból, amit innen-onnan hallunk? A színre vitel
erénye, hogy nem dönt a nézô helyett. A közhely arca-
it teszi egymás mellé, akárha egy Warhol-képet írna le. 

Herczog Noémi
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