
típusra óriási igény van nálunk. \ Madách
Színház akkor is állandóan telt házzal
játszana, ha két évig egyetlen bemutatót
sem tartana. Nagy a siker szinte minden
este. S ez nemcsak a remek színészeknek
szól. Inkább annak, hogy itt és most
legalább békén hagyják a kedves nézőt.
Aki úgyis elég fáradt és törődött a napi
gondoktól, aki úgyis túl sokat hall az őt
körülvevő szörnyű világról, akinek úgyis
annyi baja van, hogy ha nagy ritkán eljut
egy-egy színházba, akkor ott valóban
kikapcsolódni szeretne, nem szembesülni
otthon hagyott vagy még át sem élt
problémákkal.

S ezt a nézőt - meg az őt kiszolgáló
színházat - nemigen lehet könnyed moz-
dulattal leinteni, nemigen szabad nagy-
képűen tudatában elmaradottnak minő-
síteni. Ki tudja és ki meri nyugodt lelki-
ismerettel azt mondani, hogy ez a tö-
megigény hamis, észrevenni sem szabad ? !
Ki meri egyértelműen elítélni azokat a
hasznosan dolgozó, becsületes embereket,
akik a művészetben köszönik szépen, de
nem kérnek az őket is állandóan kínzó
gondokból?! Ki merheti egyértelműen
elmarasztalni azt a színházat, mely erre a
valódi igényre odafigyel.

Ha a magunk részéről mégis a felkava-
ró, a szembesítő, az ilyen értelemben „ke-
gyetlen" színház mellett tesszük le a vok-
sot, akkor ez nem azt jelenti, hogy a
kérdést megoldottnak tekintjük. Azt sem,
hogy e magasztos elv nevében lenézhetjük
a becsapás illúziójára építő színházakat s
nézőiket. Azt sem, hogy nincs szükség a
nevetésre és a szórakoztatásra. Tán még
azt, sem, hogy nincs szükség színvonalas
bulvárra.

De annyit feltétlenül, hogy hiszem: a
színház és a tudati fejlődés útja nem a
bulvár és a rutin felé vezet. Több színház
bizonyította ezt már. Igaz, nem mindig telt
házakkal, de messzebb mutató
tanulságokkal.
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Forradalom
a gesztenyésben

A Figaro házassága a debreceni
Hungária Kamaraszínházban

Mindig Mozartra gondolunk először. De a
jellemformáló, tragikum és komikum
csodálatos összefonódását létrehívó mu-
zsika alapja Beaumarchais vígjátéka.
Gyakran játsszák, szívesen is: meghono-
sodása azonban mégsem olyan tartós,
alapmű jellege nem vésődött be túlságo-
san mélyen a színházlátogatók tudatába.
Ha időnként felbukkan, mindig
meglepetésekkel szolgál, újra kell
foglalkozni vele: nincs meg az a kiépített
színpadhagyományi sor, amelybe
kényelmesen be-illeszthető.

Mi is tulajdonképpen a Figaro Forra-
dalmi harsona? Szaloncsetepaté? Jellem-
vígjáték ? Az ancien régime nyíltszíni bu-
kása? Mindegyik. Kor, hely, körülmények
függvénye a mindenkori olvasat. A
mozarti zene, a tempó, a ritmus, a tona-
litás, a szünetek, a crescendók - mind
változtathatatlanok. Hűen kötődnek az
operaszerző értelmezéséhez: állapotok
finom, lélektanilag árnyalt rajza, kis for-
mákból kibomló, megküzdött harmónia a
mű.

Nem közvetlen politikai-társadalmi
konfliktust ábrázol Mozart. Az emberi
kapcsolatok szintjén maradó, de onnan
nagyon mélyre mutató kollíziósorozat az,
melyet a zene „leképez" s melyből mutatis
mutandis a dráma fejik ki. A két nagy
műfaj hézag nélkül illeszkedik egy-másra.
Ahogyan Fodor Géza zene és dráma
kapcsolatát vizsgáló s a Mozart-operákat
tárgyaló kitűnő könyvében megállapítja: a
zenemű Figaro házassága öt egyenrangú
ember szakadatlan és kölcsönös egymásra
vonatkoztatása, s a kétségkívül meglévő,
de a librettó szövegéből - eredetileg is,
aztán II. József parancsára - kiiktatott
radikálisabb elemek magasabb szinten, a
kompozícióban, a szerkezetben, az
egymással feleselő motívumokban
őrződnek meg.

A partitúra és a mozarti szellem minden
rendezői beavatkozás ellenében állandó. A
harmóniavilág egymásba fonódó ré-
szeinek rovására nem lehet átszabni a
szituációkat. A librettó alapjául szolgáló
színpadi mű azonban tetszés szerint kur-
títható. A másféle közeg saját eszköztá-
rával - amely hiába közös nagy vonalak

ban az opera színpadi létezésmódjáéval -,
gesztussal, mimikával, kosztümmel erő-
teljesebben hangsúlyoz, felnagyít, idéző-
jelbe tesz vagy karikíroz, sötétít vagy
derűre hangol.

A legutóbbi Figarók esetében (1971-ben
a József Attila Színház, 1966-ban és 76-
ban a végzős színészhallgatók és
Kecskemét, 1964-ben a szegedi Kamara-
színház adta elő) a kritika egyrészt a vi-
dám, felszabadult komédiázást üdvözöl-
te, másrészt a sötétebbre árnyalás lehető-
ségének elszalasztását hibáztatta. (Az
1964-es Bozóky István rendezte Figaro ,
melyben a címszerepet is ő alakította, ug-
rik ki fanyar, Figarót entellektüelnek
mintázó felfogásával.) A kettősség, tehát a
komédia vágya és a tragikum felé billenés
felcsillantása az, amely a Figaro új és újabb
színreviteleinek egyik sarkalatos pontja.

A másik, melynek hagyományával már
- remélhetőleg - leszámoltak a hazai s a
külföldi rendezők, az 1789 szellemében
cselekvő Figaro. Népforradalmat s a
Bastille ellen induló tömegeket nem tűri
meg az andalúz kastély díszlet. Hiába
mondta XVI. Lajos azt, amit mondott,
hiába tiltakozott II. József, hiába volt
Beaumarchais - kötelezően megemlítendő
- kalandor svihák, rokokó enfant terrible,
Voltaire-kiadó, az amerikai függetlenségi
háború fegyvercsempész támogatója s
életvitelével lázadó: nem őmiatta, illetve
darabjának páratlan sikere miatt omlott le
a Bastille. Figaro sem a par excellence
népfölkelő. Egy későbbi Robespierre-
fanatikus utálkozva küldte volna nyaktiló
alá az ilyen felfelé dörgölőző, bizonytalan
egzisztenciát, aki ráadásul még
nemesnek, is tituláltatja magát.

Beaumarchais érdeme éppen az, amit a
mozarti opera zseniálisan visz tovább,
hogy szerelmi történetbe, vígjátékba,
kergetőzésbe, "egy bolond nap" kereté-be
illeszti bele azt, ami különben szájba-
rágós - ha merészen is - osztályalapú
szembeállítás volna. A vígjáték műfaja
teljes virágában jelenik meg, konfliktusa
azonban mélyebbről - mondhatjuk így:
történelmi perspektívából - töltekezik.

Kialakulásában fogja meg Beaumar-
chais a hangulatot, szűk körben. látszólag
más apropóból: de kiváló érzékkel mutat
rá egy elszíneződő pontra, amely aztán
betegség, akut betegség góca lesz
tizenegy évvel később (a megírás dátuma
1778, a bemutatóé 1784). A gróf nem bes-
tiális elnyomó, finom eleganciájú, felvi-
lágosult nemes, aki még az „első éjszaka"

jussáról is lemond. Figaro sem barri-
kádhős, hanem ügyes self-made man,



aki mindent kipróbált, drámát írt, borot-
vát fent és újságot alapított. Ezalatt fel-
mérte korlátait, tudatossá vált benne saját
helyzete, valamint hogy milyen lehe-
tőségek birtokosa, melyek kibontásában
időről időre megakadályoztatik. Az aka-
dályok természetét ezenközben tökélete-
sen kiismeri. Jelszava: „aki gyámolta-
lannak mutatkozik, azzal minden gazem-
ber elbánik". Az örökké becsukódó ajtók
miatti kétségbeesésében megőrzi jóked-
vét, hiszen két biztos támasztéka van,
amely végül is sebezhetetlenné teszi
(nem az osztályöntudat, nem is a felis-
mert út a jövőhöz). Zsuzsi ez s a vidor
leleményesség. Ezt a kikezdhetetlennek
vélt alapot próbálja megingatni a gróf. És
itt már a simulékony Figaro sem enged.
A harcot eddig is az ellenfél mód-
szereivel vívta: most is így fog tenni. A
bolond nap története harc története: igaz,
hogy egy fruska kegyeiért folyik, mivel
azonban Zsuzsi érzelmei világosan
elkötelezettek, csak Almaviva gróf meg-
leckéztetése a cél. Összezavarása, bizony-
talanságának felfokozása: ez a módszer.

De azért megérezzük, hogy kétszáz
évvel ezelőtt mitől volt ez a darab olyan
sokkoló. Úr és szolga civódása ugyan
nem hökkenti meg „égalité"-hez szokott
mentalitásunkat, de abban a pillanatban,
ahogy megsejtjük, hogy Figaro egész
világa belerendülne, ha Zsuzsit elveszte-
né, hogy utolsó csepp lenne ez mozgal-
mas, kudarcokkal teli életében, mesterke-
dései többek lesznek kerti csínynél.

Sándor János egyik érdeme a mostani
debreceni előadásban, hogy bennhagy-
hatja a nagymonológot. Az előzmények
megengedik, sőt előkészítik azt, amit hal-
lunk. Ez a két részen átvezetett konspi-
ráló, csínytevő, replikázó fiatalember ma-
gában hordja saját történetét és meghatá-
rozottságát, s ha összeszorított öklét el is
rejti: kiderül, hogy egész idő alatt úgy
tartotta.

A játék annak ellenére, hogy a komoly

tétet s a szerelemféltésnél mélyebb antago-
nizmust nem keni el, remek szórakozást
nyújt. Helyesen. Feydeau-nál is kergetőz-
nek így, Sardou-nál is. Csakhogy a funk-
cionális értékkel rendelkező szereplők
nem egyéniségek. Csalnak vagy megcsa-
lattak: ez az a motívum, amit hordoznak.

A Figarót nyugodtan meg lehet rendezni
ruhacserés, öltözőkbe zárkózós, elveszett-
gyerek-anyát-talál komédiaként is. Akkor
is jobb lesz a csak a vázat meg-tartó
későbbi társainál: jellemeket ad, kerek,
körüljárható figurákat (a mellék-
szereplők persze statikusabbak) helyez a
komédiás masinériába. Az utóbbi tíz év
előadásain végignézve ez a tendencia volt
uralkodó, s a most látott debreceni
felújítás is ezt erősíti. Emellett finom
hangsúlyokat rak, és jól kijátszott szitu-
ációkkal, a szűk hely nehézségein győze-
delmeskedő ötletekkel, az ábrázolt alakok
közti viszonyokat felderítő értelmezéssel
teremt kellemes, de nem gondolattalan
produkciót. A jelmez- s díszlettervező
Kőrösi Sándor érzi, hogy a vissza-fogott
hangot csak a rokokóból empire felé
haladó ruha- és bútorstílusú környezetben
lehet eljátszani. Színpadán minden
krémszínű, még a padló is. A jel-mezek
korhűek.

Sándor János a maga dramaturgja volt,
lényegtelen részeket biztos kézzel
hagyott ki, a kompozíciós egységben
gondolkodva húzott. Talán a „goddam-
dialógust" sajnálhatjuk kissé, mint a po-
litika iskolájának bevezető előadását s
Figaro talpraesettségének újabb adalékát.

A legnagyobb teher a Figarót játszó
Cseke Péteren van. Ideális Figaro lenne?
Ígéretes művész, aki mer mindent kipró-
bálni. Talán Figaro önjellemzése is erre
biztatta: „ékesszóló, ha szorul a kapca;
költő, ha oszlik a gond, zenész, ha kíván-
ja az alkalom; szerelmes, ha rájön a bo-
londja; - mindent láttam, megpróbáltam,
megcsináltam!" Kicsit kisfiúsabb, szerte-
lenebb a szöveg adta sevillainál : de hatal

mas organizátor, s a csínytevéseket min-
dig humorral és behízelgő rámenősséggel
ellensúlyozza. Szövegmondása, mozgása,
s ahogy maga is élvezi, amit csinál: felfűti
az előadást.

Bessenyei Zsófia Zsuzsija úgy kontráz
Figarónak, ahogy az az operában őneki.
Ezt a csúszást nem a szöveg, ha-nem a
mozarti szimpátiaeltolódás okozza ott.
Zsuzsi Debrecenben is inkább tanítvány,
semmint egyenrangú, sőt, sajátos
eszközeivel rutinosabb cselszövő. Több
játéklehetősége lenne, mint amennyit
érvényesít: még több nőiesség, egy kicsit
pszichologizáló emberismeret a grófnéval
és Cherubinnal kapcsolatban gazdagítaná
szerepformálását, amint ez a rendezői
szemlélettől sem volna idegen. Hangszíne
kissé egyhangú, ez azonban csak a kerti
lelepleződésnél zavaró, ahol a hangjával
kellene játszania: a grófnőt imitálni és
saját magát leleplezni.

A gróf Barbinek Péter alakításában:
arisztokrata-karikatúra. Ha viszont a
darab nem szatirizáló-karikírozó jellegű,
hanem az immanens komikumra épít,
akkor ez a megoldás megbontja a stílus-
egységet. Ha a gróf ilyen ütődött figura,
akkor nincs szükség se forradalomra, se
több évig tartó vérontásra, de még házi
belháborúra sem. Beadnának egy mesét, s
kész. Pedig komoly ellenfél, csak éppen
semmiből sem tanul, a szenvedélyesség és
belső elbizonytalanodás, a maga
nemességének dicsfényét a szobalány
elcsábításával összeegyeztető igyekezet
áldozata. Emiatt lehetséges - történetileg
is -, hogy Figaro kerekedjék felül.
Beaumarchais maga figyelmeztet:
„Nemesen és fesztelen eleganciával kell
játszani. Lelki romlottsága nem szabad
hogy viselkedésének finom hangját be-
folyásolja." Külsődleges gesztusokkal ez
nem valósítható meg.

Hőgye Zsuzsa alakítja a grófnét (az
egykori Rosinát). Szereti az urát, vissza
akarja kapni, kész hallgatni arra, aki segí-
teni tud, még ha a szobalánya is az.
Vonzalmát azonban alig tudja titkolni a
kis apród iránt, az ő bánatos szíve is
szaporábban ver, ha meglátja. A finom,
légies, kicsit életidegen teremtést, akinek
az intrika sem megy úgy, mint a
környezetében élőknek, nehéz megfogni.
A túlfinomultság elhalványíthatja, az
élénkség megváltoztathatja jelentőségét.
Néhol sikerül Hőgye Zsuzsának
megtartani a kényes egyensúlyt, néhol -
az öltözőbeli leleplezésnél például - nem.
Jobban sikerülnek azok a jelene-

Jelenet a Figaro házassága debreceni előadásából



tek, ahol a tréfákban kissé feloldódó asz-
szonyt kell megformálnia.

Cherubin „mitikus alak", „szimbólum" -
mondja róla Kierkegaard. Ki-
elégíthetetlenül vágyik az egész női
nemre. Ritkán látunk ma már lányt fiú-
szerepben. Hogy itt miért fontos ez, arra a
magyarázatot megint Kierkegaard, a mű
mindmáig autentikus értelmezője adja: „a
kívánás annyira meghatározatlan, a tárgy
oly kevéssé külön-vált, hogy a megkívánt
androgün [két-nemű] módon időzik a
kívánásban, mint ahogy a növény életében
is a hím-nem és a nőnem ugyanabban a
virágban található meg. A kívánás és a
megkívánt úgy egyesül ebben az
egységben, hogy mindkettő neutrius
generis [semleges-nemű]." Mivel
mindenkit egyformán akar, legyen az
Fanchette, Suzanne vagy keresztanyja, a
grófné, soha nincs érzelmeinek konkrét
alanya, ezért a vágy örök. A szélsőséges,
erotomán lelkiálla-
pot a csinos, lányos figurában csak nagy
erőfeszítésekkel hozható felszínre. A
pályakezdő színésznőnek, Újhelyi Olgá-
nak női mivolta átsüt a „fiúság"-on. Ha a
kamaszos „mindenkiszeretést" nem is
valósítja meg elsöprő erővel, a
melankóliát, amelyet vágyai beteljesít-
hetetlensége miatt érez, igen.

A mellékszereplők, Csák y Magda,
Simor Ottó, Korcsmáros Jenő, Kóti Árpád
elkerülték a karikatúra harsány-
ságát, jó karakterfigurákat mutattak fel.
Külön említést érdemel Vércse Bori
Fanchette-ként. A groteszk különleges
légkörét varázsolta a színpadra.

Hogy jó lenne űzöttebb, zaklatottabb
Figarót is látni? Búsabb, emberi drámát is
sejtető grófnét? Még finomabbra csiszolt,
egymást kiegészítő, magyarázó jellemeket
és jeleneteket? Tragikum és komikum
pontosabban adagolt egyen-súlyát? Persze.
Azt is. Majd, egy másik városban, egy
másik előadáson, talán.
Akkor sem az összevetésből adódó eset-
leges elmarasztalás lehetősége miatt.
Csak a darab sokrétűségének bizonysá-
gául. Addig örüljünk annak, hogy a
debreceni előadás végre üdítő színházi
este.

Beaumarchais: Figaro házassága (debreceni
Csokonai .Színház Hungária Kamaraszínháza)

Fordította: Illyés Gyula. Díszlet és jelmez:
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DEÁK ATTILA

Színház
a Kőfaragó utcában

Ljubica, többes szám első személy

Szinte észrevétlen csöndben, minden
nagyobb csinnadratta nélkül nyílt meg a
józsefvárosi Kőfaragó utcában a Reflektor
Színpad. Mecénásának - a budapesti
művészeti hetek igazgatósága - tervei
szerint nem valami exkluzivitás, ma-
napság gyakori elitizmus divatjának
akarnak hódolni. Évente, a művészeti
hetek sorozatában vállalkozó szellemű
művészekkel együttműködve, a mun-
kásélet és napjaink legégetőbb problémáit
kívánják színpadra vinni. Ezért is kapta a
Reflektor nevet: reflektorfénybe állítani
aktuális témáinkat.

A kevés szcenikai lehetőséggel ren-
delkező tenyérnyi színpadra első bemu-
tatóként monodrámát választottak. A
monodrámák korát éljük, hódít színpad-
jainkon. Vázlatosan felrajzolva az utóbbi
tíz év hazai bemutatóinak elkápráztató
ívét, Popriscsintől jászóné, Deák Médeán
keresztül Charlotte von Steinig, el-
mondható, hogy hihetetlen nagy a fele-
lőssége a vállalkozóknak. A színjátszó
képesség sajátos próbája a monodráma.
Nem baj, ha színészeink ki akarják pró-
bálni, mire képesek, revideálni az ön-
magukra rátapadt sablonokat.

Sütő Irén élt ezzel a lehetőséggel. Le-
fordította Milenko Vučetić jugoszláv író
Búcsúvacsora című monodrámáját, melyet a
Reflektor Színpad műsorára tűzött. A mű
eredeti címe: Ljubica, többes szám első
személy. Évekkel ezelőtt a belgrádi Atelje
212 Színház százas szériájú sikersorozata
volt.

Búcsúvacsora hangulata fogadja a nézőt,
amikor a tenyérnyi színpadon ke-
resztülmenve helyet foglal a nézőtéren. A
színpadon H-alakúra összetolt asztalok
állnak: fagyöngyökkel, fenyőgallyakkal,
tömzsi gyertyákkal feldíszítve.
Tekintetünk belekapaszkodik a drapéria-
abroszok halványpüspöklila színébe.
Eljátszadozunk a gondolattal: a búcsú egy
kicsit az elmúlást is jelenti, rokon a ha-
lállal. A kék és vörös keveredése a fél-
öröm és félgyász színe: legtalálóbb a lélek
fájdalmas érzésének hangulatához. Ezért
is lehet már az előadás kezdete előtt
megállapítani: Götz Béla díszlete
telitalálat!

A play backből kicseng a poharak zaja,
ünnepi a hangulat, már elkezdődött a
búcsúvacsora, és ekkor kicsit megkésve,
szorongva belép Ljubica! Még semmit
sem tudunk róla, de Sütő Irén
atmoszférateremtő képességével meg-
csillantja a drámai hangulatot. Félénken
biccent, legszívesebben visszafordulna, de
meghatódik a díszített asztal látványától, s
a neki fenntartott székre le-dobja fehér
hárászkendőjét, majd lopakodva a
„többiek közé" kéredzkedik.

Megmosolyogni való a géphang darálta
három köszöntő; paródiája annak, hogy
mennyire szeretünk szokványos
frázisokkal nekrológokat gyártani. Lju-
bica szintén közhelyekkel válaszol s köz-
ben emlékezik: élete megújuló és meg-
újító küzdelmekkel, de mindig közösségben
telt el. Az író a valósággal történő
birkózásban kicsit belefeledkezett a köz-
helyekbe, nehezen tud drámai hangulatot
teremteni. Köznapivá egyszerűsödik,
banálissá változik a szocializmus hibái-
nak „ostorozása". A közönség - bár
visszafogottan - már-már lubickol a tár-
sadalmi mozgást kísérő negatív jelensé-
gek felsorolásában. Megkérdőjelezendő
az a kritikusi megállapítás, amely Gorkij
Anyájának, Brecht Kurázsi mamájának
rokonához hasonlítja Ljubicát. Ennyi
lenne csak egy forradalmi, egy drámai
hősnő? Mit is mond el ez a belgrádi
nagyüzem vasmunkásnője? Mindent, amit
az író úgy érzett, hogy egy mun-
kásasszony monológjába belefér. Minden
megvan ebben a Ljubicában, ami a
zsurnalisztika epikus szintjén elmond-
ható.

A monodráma szigorú műfaj : „gyur-
mája" hamar megkeményedik! Kell, hogy
hordozzon „drámai" mondanivalót, ennek
hiányában epikussá válik. A
monodrámában a színész egyedül van a
színpadon, magára hagyatkozva. Több
szereplős drámánál a színészek és a nézők
között, valamint az egész szereplő-gárda
viszonyában jön létre az interakció. A
monodráma akkor jó, ha a színész
nemcsak a nézőkkel teremti meg a
kölcsönös egymásra hatást, hanem az
általa megjelenített „szereplőkkel" is, akik
éppen e sajátos interakció következtében
válnak plasztikussá. Megengedhetetlen
ennek a „fázisnak" az elhagyása! Az
elmesélés kiiktatja a katartikus erőt.

Ebben a modern, one act play formában
íródott műben csak a külső héj lát-szik
felnagyítva, az igazi dráma nem kerül
reflektorfénybe. Mégis, a csöndben
eltáskásodnak a szentek, és szinte együtt


