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Kollektív mítosz -
kollektíva nélkül

René de Obaldia Vadnyugati szele
a Pécsi Nemzeti Színházban

Ha egyszer egy író nyilvánosságot kap,
utána már aligha vannak csodák. René de
Obaldiát a nemzetközi drámairodalmi tőzsde
valahol a második vonal végén, a harmadik
vonal elején jegyzi - legföljebb hazájában
minősítik magasabbra, részben a kortárs
francia dráma krónikus gyengélkedése miatt
is. Finom-tollú, kulturált szerző; hátrafelé a
szürrealistákra meg Giraudouxra tekinget,
maga körül az abszurdokkal kacérkodik,
nem túl komolyan, inkább a rá jellemző
dévaj játékossággal. Képzeletét nem a kor
nagy témái hevítik; drámáinak át-tetsző,
kellemes vizébe bízvást bemerészkedhetnek
a lubickolók is, a parton nem hirdeti tábla,
hogy „Csak úszóknak!".

A világszerte nagy sikerrel játszott és
most Magyarországra is eljutott Vadnyu-
gati szél se „rázós" ügy; egy hálás és ké-
zenfekvő ötlet üde, könnyed, erőfeszítéstől
mentes, de erőfeszítésre sem késztető
kidolgozása. Ez a folyóirat, amely objektív
és szubjektív okoknál fogva, a hazai
bemutatók közül csak a szélesebb
jelentőségű, általános tanulságokat is kí-
náló eseményekkel foglalkozik, egy
Obaldia-premiert akár mellőzhetne is. Épp
a Vadnyugati szél esetében azonban
felmerülnek olyan kérdések, melyek
hajszálcsövesen kapcsolódnak a magyar
színjátszás központi gondjaihoz.

A Vadnyugati szél ugyanis stílusparódia.
Színpadi megoldása tehát közelebb
vezethet a modern színjátszás egy alap-vető
és nálunk általában elég sok bajt okozó
ágához: a „duplafenekű", idéző-jeles, vagy
ha így jobban tetszik, elidegenített, az „egy
az egyhez" naturalizmusát vagy akár
hagyományos realizmusát kiiktató
játékmódhoz, amelynek elsajátítása nélkül
nemcsak Brechtet vagy az abszurdokat, de
Dürrenmattot, Peter Weisst vagy Ödön von
Horváthot se lehet jól játszani, sőt, e
játékmód ismerete és elemeinek
felhasználása nélkül ma már a
klasszikusokkal se lehet boldogulni.

Obaldia „kamara-westernje", fajsú-

lyánál fogva, szerencsés és látványos le-
hetőséget biztosít e stíluseszközök tanul-
mányozására. A francia szerző a paródia két
útja közül azt választotta, amely megfér a
parodizált tárgy iránti gyengédséggel,
vagyis - ha az Így írtok tihez fordulunk
analógiáért - paródiája nem a Szabolcska
vagy Herczeg Ferenc ellen vagdalkozók
típusába, hanem az Adyt, Babitsot vagy
Kosztolányit szeretettel megfricskázók
fajtájához tartozik. Obaldia, nem is
titkoltan, szereti kulcsfiguráit, a zord, de
szabadszájú pátriárkát, a délceg, de bugyuta
seriffet, a bő kebelben nagy szívet is
hordozó prostituáltat, a félelmetes, de
nemes lelkű rézbőrűt és társaikat. Szereti,
nem úgy, mint reális, élő embereket, hanem
mint egy kollektív mitológia őszinte, hátsó
gondolatok nélküli, önmagukat adó
hordozóit, akik a szerzővel és elképzelt
közönségével együtt születtek és el-kisérték
őket fiatal koruktól eddig az újabb nézőtéri
találkozásig. Iróniáját épp annyiban
suhintja meg fölöttük, amennyiben tudja,
hogy nem élő, igazi figurákról van szó, de
azért korántsem akarja szemétdombra
söpörni őket, legföljebb arra törekszik,
hogy nézői is megértsék: kedvelni a
hősöket továbbra is lehet, a következő
mozibeli találkozás-nál ismét szabad
szórakozni rajtuk, izgulni is értük, csak épp
komolyan venni őket, azonosulni velük -
amire a westernközönség nem jelentéktelen
rétegei hajlamosak -, azt nem szabad.

A westernparódia műfajában Obaldiánál
már mélyebbre is mentek (az ilyen típusú
filmek mellett elsősorban említendő itt
Arthur Kopit Indiánok című, könyörtelen,
mítoszromboló drámája). Obaldia nem
kérdőjelezi meg e mítosz alaptételeit.
Eszébe sem jut, hogy komolyan mérlegelje
Karvalyszem igazát, akinek családi
tragédiája nem csekélyebb a szép seriffénél,
és őt ráadásul teljesen ártatlanul sújtotta;
meghagyja Karvalyszemet „a" sötét,
kegyetlen el-lenségnek. Épp így siklik el
Sólyomszem más előjelű szerencsétlensége
fölött is; még a szereplőknek sem jut eszébe
egy röpke szóval is elsiratni véletlenül fel-
áldozott szövetségesüket. Obaldia belül
marad a western hagyományos konvencióin,
nem a mítoszt sugalmazó társadalmi
manipulációkat persziflálja, hanem a mítosz
specifikus művészi kelléktárát, ami
egyszerűbb feladat és Obaldia alkatának
jobban meg is felel. E koncepción belül
harmonikus játékot kerekített, mely

az előbbi alternatívával ellentétben -

módot ad az ironikus persziflázs mellett az
intim, már-már naiv gyengédségre is. Az
írói szemléletnek e kettőssége minden
szituációban, minden figurában, a
cselekmény minden fordulatában meg-
mutatkozik, áthatja azokat, és épp ezért
szerez kiváló alkalmat a „duplafenekű"

játékmód kimunkálására.
Sík Ferenc, a pécsi előadás rendezője,

nyilvánvalóan felismerte ezt a lehetőséget,
és nagy gonddal, fegyelemmel és fantáziával
törekedett kihasználására. Koncepciója
úgyszólván hibátlan. Vas-
következetességgel kerüli a színpadainkon
gyakoribb, mert sokkal könnyebb
megoldást: váltogatni a hagyományos átélés,
illetve a kabarészerű kibeszélés, e
közfogyasztásra alkalmasnak minősí-tett
házi elidegenítés mozzanatait. Ehelyett
mindvégig, minden színpadi pillanatban,
minden szereplő alakításának
folytonosságában, egyszerre próbálja
érvényesíteni a két réteget. Úgy tetszik, nem
őrajta, hanem a színészek ilyen irányú
képességeinek kiegyensúlyozatlanságán
múlott, hogy e törekvés igazán csak néhány
szereplő, elsősorban a családfőt, John-
Emery Rockefellert alakító Mádi Szabó
Gábor és a Sólyomszem-Karvalyszem párost
játszó Holl István játékában gyümölcsözik.
Mádi Szabónak ez az alakítása ugyan nem
fog legnagyobb szerepei közé bevonulni.
Hézagtalanul át-gondolt, de talán nem elég
nagy formátumú; néhány fokkal megemelve
ugyan-ez az interpretáció igazán
emlékezetes is lehetett volna. Csakhogy itt
lép játékba az a bizonyos, tehetségből,
tapasztalatból, rutinból és művészi
erkölcsből, no meg szerencsés külső-belső
adottságokból összegyúrt valami, amit csak
a francia szakkifejezést kölcsönkérve lehet
meghatározni: az a bizonyos „présence",
amellyel ifjabb színészek nemigen ren-
delkezhetnek, már csak azért sem, mert
érvényesülésébe besegítenek a közönség
emlékei, elvárásai is. Ez a „présence",
mellyel nálunk is rendelkezik jó néhány
érettebb, jelentős művész, még olyankor is
sikert - és tulajdonképp megérdemelt sikert -
biztosít, ha az adott alakítás nem áll a
helyzet magaslatán. Mádi Szabónál most
nem erről van szó; csak épp ez a „présence",
ez a személyes és már a színpadra lépéskor
magával hozott ki-sugárzás szerencsésen
fokozza fel a nagyon intelligens, csak
helyenként a lehetségesnél fakóbb és
passzívabb szerepépítést. Egészen kitűnő a
típusindián két Janus-orcájaként Holl István,
csak külső megjelenése lehetne bizony pár-



ducosabb, inasabb, szikárabb, vagyis
mítoszához hívebb, Ízlésesen, változatos
megoldásokkal, a már említett kettősség
következetes érvényesítésével játssza a
szerepet, melyet meg lehetne oldani
vérfagyasztó szemforgatással s az ilyen s
ehhez hasonló eszközök röhögtető ka-
rikírozásával is. Ő a western félelmetes,
egzotikus, kiszámíthatatlan skalpgyűjtő
rézbőrűje, aki ugyanakkor, játéka második
rétegében, mindent finom iróniával
ellenpontoz.

A kettősség végigvonul Pásztor Erzsi
Rockefellerné-alakításán is, csak kissé
harsány, helyenként erőltetett, bohózati
eszközökkel megoldva. Igaz, Obaldia ez
esetben a szerep első vonulatával, a ha-
gyományos westernbeli anyajellemmel bánt
mostohán, s ezt a vonulatot az elő-adásnak
nem sikerült „kitalálni"; aligha-nem ezért
kénytelen a színésznő a második vonulatra,
az idézőjelre koncentrálni, s ezért csúszik
itt túlzásokba. Kézdy György esetében épp
ellenkező a helyzet; Butler szerepében az
író inkább a naturális elemeket munkálta
ki, a doki „egy az egyhez" iszik és
siránkozik, eb-ben a figurában nincs „de"

(puritán, de szabados, hősies, de nehézfejű,
örömlány, de tisztességes stb.). A fiatal
szinészt dicséri, hogy szerepét így is több-

nyire képes játékosan lebegtetni, finoman
stilizálva közelíteni az alaphang-nemhez.
Vele ellentétben Somody Kálmán, akinek
pedig mint huligán, de talpig becsületes
ifjoncnak, az író adott ilyen lehetőséget,
nem tud élni vele, s egy húrt penget, elég
szordinósan. Vajda Márta (Miriam), Bus
Kati (Pamela) és Bujtor István (Carlos)
alakításában fellelhető a játék két vonulata,
de többé-kevésbé kettévált formában; vagy
az egyiket játsszák vagy a másikat, leegy-
szerűsítve: vagy átélnek vagy idézőjel-be
tesznek. A helyes rendezői instrukciók
kimutathatók játékukban, épp az a baj,
hogy túlontúl is tetten érhetők: mozzanatról
mozzanatra s nem folyamatosan valósítják
meg őket. A két fiatal női figura kevéssé
markáns voltát aláhúzza egy jelmeztervezői
tévedés is: Miriam alsóneműje egy puritán
falusi lányé s nem egy olcsó prostituálté,
Pamelának viszont különösen a második
jelmeze túl tudatosan és fényűzően sexy;
eze a szerepet a hagyományos hamvas
naiva mez-ben kellett volna eljátszani.

Egyetlen komolyabb vitám a rendezővel a
befejezést illeti, amely Pécsett nem pödör
egyet a darabon, inkább meredeken leejti.
Pedig az író pompás öt-letet dobott fel; a
kristálygömbben fel-

Mádi Szabó Gábor (Rockefeller)
és Holl István (Sólyomszem) René de Obaldia
Vadnyugati szél című komédiájában
(Pécsi Nemzeti Színház)

buzgó olajforrás képszerűen magyarázza
meg: hogyan lesznek Rockefellerékből a
Rockefellerek. Íme, minden hepiendek
leghepibbike: szemünk előtt születik meg a
milliárdos dinasztia. Meglehet, hogy az író
nem dolgozta ki kellőképp saját ötletét, de
akkor a rendezőnek kellett volna üstökön
ragadnia; mostani formájában alig érthető,
még kevésbé élvezhető módon, elkapkodva
sikkad el, mint ahogy utána nincs igazán
kiaknázva a tapsrend, az e célra készült
szellemes függöny se.

*

Egészében azonban igen jó stílusérzék-
kel elgondolt-megvalósított, ízléses és
mulatságos produkciót láthat a közönség.
Csakhogy - és itt érkeztünk el a fő
bökkenőhöz - miféle közönség? Ugyan-az-
e, mint ,amelynek játékát Obaldia szánta, s
amelyről így nyilatkozott: „A western a mi

commedia dell 'arténk, és figuráimat, azt
hiszem, nem kell bemutatnom;
hozzátartoznak szellemi repertoárunkhoz,'
kis zsebmitológiánkhoz. Pusztán csak meg
kellett kérnem őket, szálljanak le
mozivásznukról, hogy a színpadon
jeleníthessem meg valamennyiüket önök
előtt."

Commedia dell 'artéja-e a mai magyar
közönségnek a western? Át tudja-e élni ez
a közönség a műélvezetnek azt a sajátos
formáját, ahol az öröm fő forrása nem a
felfedezés, hanem a ráismerés? Nem is
szólok itt a darab egy másodlagos
hatáseszközéről, a művelt francia nézők
műélvezetének egyik fő forrásáról:

Somody Kálmán (Tom), Mádi Szabó Gábor (Rockefeller), Kézdy (György William Butler),
Bus Kati (Pamela) René de Obaldia Vadnyugati szél című komédiájában (Pécsi Nemzeti Színház)



a francia irodalmi és politikai nyelvet
csipkedő stílusparódiákról, arról, hogy a
prostituált alexandrinokba szedett be-
számolója Pancho City pusztulásáról a
Phaedra Theraméneszének elbeszélését
utánozza (ráadásul Párizsban a szereplő
Marie Bell modorában szavalta!), és
szövege máskor Hugóból merít, hogy a
seriff Sartre-t és Camus-t, az indiánok La
Bruyčre-t idézik, továbbá számos gunyoros
utalás történik a mai francia zsurnalisztikai
szókészlet és a köznyelv sztereotípiáira. A
fordítás, Bajomi Lázár Endre most is
elsőrangú munkája, mind-ebből, nagyon
helyesen, csak az idegen-szerűség, az
alaphangnemmel való mulatságos stiláris
kontraszt, illetve a mókás anakronizmusok
élményét menti át. (Egyébként azt a
nosztalgikus gondolatot ébresztve, hogy
bár eredeti vígjátékaink nyelvében lenne
annyi szellem, finomság, árnyalat, verbális
lelemény, mint legjobb műfordítóink
fegyvertárában.) De hogy állunk magával a
westernnel? Kelthet-e autentikus, hozzá
méltó hatást Karinthynak az a még oly zse-
niális stílusparódiája, amelynek eredetijét
az olvasó nem ismeri? Mit ért a Dana Idák
című matematikai költeményből az, aki
nem olvasta a Danaidákat?

Egy híres westernrendező vallja: négy-
száz filmjében csak lovakat cserélt, de
témát soha. Mind a négyszázat meg a többi
ezreket persze nem kell ismerni, de egy
tucattal legalább látni kellett ahhoz, hogy a
tematikai és jellemábrázolási sablonok
éppoly mély gyökereket eresszenek a
köztudatban, mint a maga közönségében a
commedia dell'arte helyzetei és típusai;
akkor, tizenharmadszorra, szívből lehetne
nevetni e klisék paródiáján. Sík Ferenc a
műsorfüzetben azt mondja: „Ifjúkori
nosztalgiákkal, romantikus élményeinkkel,
szimpatikus ha-zugságokkal csak nevetve
lehet leszámolni." Persze, igaza van.
Csakhogy hány olyan ember ül a nézőtéren,
akinek romantikus élményeit, ifjúkori
nosztalgiáit a Miriamok, Carlosok és
Sólyomszemek mitológiája hevítette?
Ilyenek legföljebb az idősebb generáció
körében akadnak, azok közül, akik a II.
világháború előtt már rendszeres
mozilátogatók voltak; 40-45 év alatt a
közönség zöme azonban csak hírből,
legföljebb egy-két, újabb évekbeli
mintapéldányból ismeri a mű-fajt, amely
azonban semmiképp sem vált benne egy
kollektív mitológia részévé; a Rúzsa
Sándorra, a tiki-takira, a Laci-macira
vonatkozó ügyes, de betétszerű utalások
sokkal elemibb hatást tesznek rá,

mint a mű bármely, igazán szerves moz-
zanata. Nyugaton a Vadnyugati szél épp-
úgy szól a széles tömegekhez, mint az ér-
telmiségi elithez; nálunk viszont legföl-
jebb az értelmiség egy része tudja, az is
inkább olvasmányaiból, miről van szó a
színpadon. A szélesebben elterjedt mai
ponyvák között western, úgy tudom,
nemigen akad, és különben is: a darab
értékeléséhez elsősorban a filmek isme-
rete szükségeltetnék.

Így aztán célt téveszt mind az obaldiai
líra, mind az obaldiai irónia; egyik sem
apellálhat kollektív élménytárhoz, illetve
nem szólíthat fel e közös „kincs" szelíd
revideálására. Mi marad? Ahogy a Dana
Idákból, hasonló esetben, csak a
halandzsa önmagában vett, asszociáció-
mentes varázsa, a ritmus s a nyelvi humor
hatna, úgy hat itt is a játékos-szellemes
nyelv, nem utolsósorban a maga
csiklandós kitételeivel - no, és hat, ez
esetben, maga az alapfokú sztori. De félő,
hogy akik e mitológia elemeivel itt
ismerkednek, azok hajlamosak rá, hogy
ezt a sztorit hagyományosan fogadják be,
és sokkal inkább átéljék, mint azt író és
előadó gárda óhajtja, a kizökkentéseket
pedig csak a bohózat, az öncélú
kacagtatás szintjén érzékeljék és fogadják
el. (Ami pedig a továbbiakban csök-
kentheti az előadás tartalmasságát és csá-
bíthat az olcsóbb megoldásokra, akár a
bohózatosság, akár esetleg a szentimen-
talizmus irányában.)

Vajon azt jelenti-e ez, hogy eszerint
nálunk a Vadnyugati szélt nem kell el-
játszani? Nehéz erre egyértelmű választ
adni. Az előadás - és ezt a második est
közönségének és reagálásainak meg-
figyelése alapján mondhatom - kellemes,
színvonalasan szórakoztató estét szerzett,
a művészek számára pedig, remélhetően,
kamatoztatható stílusgyakorlatot
biztosított; de potenciális hatásfokának
alatta maradt s nem érte el azt a relatív
katartikus erőt, amelynek révén ez a nem
túlságosan jelentős, de művészileg és
íróilag mégiscsak igényes mű megfelelően
hangolt és Felkészült közönség számára
emlékezetessé válhat.

René de Obaldia: Vadnyugati szél (Pécsi Nemzeti
Színház)

Fordította: Bajomi Lázár Endre, rendezte: Sík
Ferenc, díszlet: Pintye Gusztáv, jelmez: Vágvölgyi
Ilona, zeneszerző: Hevesi András.

Szereplők: Mádi Szabó Gábor, Pásztor Erzsi,
Bus Kati, Somody Kálmán, Kézdy György, Bujtor
István, Vajda Márta, Holl István.

PÁLYI ANDR ÁS]

Lady Macbeth mágiája

1.

Piszkosbarna, térdét takaró, foszladozóan
beszaggatott ruha, alatta sötétzöld
harisnya; először mégis a palástszerű,
valószínűtlen uszályban végződő, átlátszó
leplet pillantjuk meg Lady Macbethen. Ez
is zöld, a rá vetülő fénytől függően a türkiz
és a méreg játszik benne. Jön, és levelet
olvas. „Dicsőségem édes osztályosa" - írja
a diadalittas férj, akinek a győzelem
napján királyi koronát jósoltak az út
mentén előtűnő „vész-banyák"; s nem
nehéz kitalálnunk, hogy Lady Macbeth
nemcsak a dicsőségben lesz „osztályosa"

hadvezér férjének. Pedig Kovács Máriától,
aki a Miskolci Nemzeti Színház színpadán
Lady Macbethet alakítja, ugyancsak távol
áll a látványos „sejtetés". Csupán az
uszályra figyelünk, melyet
méltóságteljesen és baljóslatúan von maga
után. Egyébként van valami törékenység az
alakjában, a szerelmes asszony
törékenysége. Igaz, csak egy-egy rezdülés,
gesztus erejéig. Már felemelte arcát a
levélből. „Glamis vagy! és Cawdor! s
mindaz leszel, amit vársz!" - szakadnak fel
ajkáról a szavak, s máris hátborzongató
józansággal mérlegel: azon töpreng, nem
lesz Macbeth gyenge a tett elkövetéséhez?

A tetthez, melyet még önmaga előtt se
nevez nevén. Mégsem létezik más
alternatíva, csak a gyilkosság. Ott áll
előttünk Lady Macbeth, a felbujtó, a bűn-
társ, a legvégletesebb női gonoszság, a
számító és tántoríthatatlan vérengző. Be-
lép a hírnök, s jelenti a király váratlan
érkezését; és mintha a Lady mindezt előre
tudta volna, fekete fohász szakad fel
belőle: „Jöjj, sűrű éjszaka, s pokolfüstbe
öltözz, hogy késem vakon döfjön." Ez a
néhány perc önmagában is egy dráma: a
gyilkosság mágikus meg-neveződése,
gesztusban, szóban.

Regant és Gonerilt a Lear királyban
„több arcú" gonoszság jellemzi, bűnüknek
több árnyalata, motívuma van. Lady
Macbethnek csak egyetlenegy. Hatalmat
akar. Arról, hogy pénzre, ékszerre kell-e
neki ez a hatalom, arról, hogy kóros
vágyódást érez-e a királynéi szék után,
arról, hogy mi hajtja „karrierizmusát",
semmit sem tudunk. A shakespeare-i képlet
szélsőségesen egyszerű: a Macbethnek
egyetlen tárgya, monotémája van - mondja
Jan Kott. Ez pedig a


