
Candide - több változatban

Három színházunk is műsorra tűzte Voltaire C a n d i d e -jának dramatizált változatát.
Szolnokon és Kaposvárott Leonard Bernstein musicaljéből készítettek más-más hangvételű
előadást, a Radnóti Miklós Színpad Serge Ganzl átdolgozását vitte színre. Miért fordultak
színházaink érdeklődéssel Candide úrfi csodálatos kalandjai, megpróbáltatásai és
megcsalattatásai felé, és mit olvastak ki belőlük ? Erre a kérdésre felel Nádudvari Anna a
szolnoki, Hámori András a kaposvári, Kroó András a budapesti előadás kapcsán;
elemzéseiket kiegészíti Világszínház rovatunkban Ébert Tibor be-számolója egy rendhagyó
franciaországi C a n d i d e-ról.

Az ember ugyanolyan hittel vallhatja,
hogy ez a mi világunk a lehetséges világok
legjobbika, mint azt, hogy a
legrosszabbika, és ebben nem is feltétlenül
körülményeinek milyensége befolyásolja,
még talán átélt tapasztalatai sem, de sok-
kal inkább készsége, hogy a dolgoknak jó
vagy rossz oldalát vegye inkább észre,
képessége a rosszon való felülemelke-
désre, derűvel, életörömmel könnyebbítve
sorsát, vagy ellenkezőleg, e képesség
hiánya, hajlama a kétségbeesésre, örökös
panaszkodásra. Tehát a lelki alkattól, gon-
dolkodásmódtól függ, hogy valaki mit
vesz észre, mit érez át a világból? Bizo-
nyára. Azonban a lelki alkatot, gondol-
kodásmódot mégiscsak a környező való-
ság alakította ki, de ravaszabbul, csavaro-
sabban, mintsem egyszerű, egyforma lo-
gika szerinti feleletet adnánk, különösen a
halkabb, előítéleteink bástyája mögül nem
egyértelműen felismerhető hatásokra.

Az 1978-79-es színházi évadban három
színházunk is műsorára tűzte Voltaire a

világ milyenségével oly szókimondóan
foglalkozó, 1759-ben kiadott, Candide cí-
mű regényének színpadi változatát, a
Radnóti Miklós Színpad októberi pre-
mierjét a kaposvári Csiky Gergely Szín-
ház decemberi, majd a szolnoki Szigligeti
Színház áprilisi bemutatója követte. Ha
feltételezzük, hogy mindez nem csupán
véletlen - „nincs okozat ok nélkül" -,
feltehetjük a kérdést, miért fordult ily fo-
kozott figyelem nálunk és napjainkban a
jámbor Candide úrfi csodálatos kalandjai,
szörnyű megpróbáltatásai, ármányos
megcsalattatásai felé? Vagy ami inkább
kideríthető, milyen mondanivaló szolgá-
latába állították vagy állíthatták volna
színházaink mindezt.

Voltaire az ésszerűség, az önálló gon-
dolkodás védelmében írta művét, hiszen
hőse nem csupán jámbor, de azonkívül,
azzal párhuzamosan vagy mindössze an-
nak egyik motiválójaként, előzménye-ként
- és eme meghatározottságát kevésbé
szoktuk figyelembe venni - olyan,

„akit úgy neveltek, hogy a maga feje sze-
rint semmiről se merjen ítélkezni". Nem
csupán azt hiszi el készségesen, hogy
minden a lehető legjobban van, de alka-
lomadtán azt is, hogy a legrosszabbul. A
regényt olvasva az ő tudatának mozgásáról
értesülhetünk, és nem a tőle független
valóságról, tökéletesen mindegy, hogy
valami Konstantinápolyban játszódik-e
vagy Buenos Airesben, a szereplők
könnyedén jutnak el a világ egyik - kép-
zeletbeli - tájáról a másikig, kerülnek a
legkülönfélébb társadalmi osztályok kép-
viselőivel kapcsolatba, és találkoznak
össze egymással váratlanul újra és újra,
mindez arra jó, hogy Candide gondolko-
dását a világban fellelhető ésszerűtlensé-
gek és oktalanságok létét bizonyító hatá-
sok érjék. Tapasztalatai a konkrétság
mellett a kollektivitást is nélkülözik, ka-
landjai során teljesen magárahagyott, a jó
és rossz vallásán kívül aközött is ingado-
zik, hogy mindenkiben kétség nélkül
megbízzon-e vagy ellenkezőleg, minden
véleményt elutasítson, mely utóbbi szintén
az önálló gondolkodástól való meg-
fosztottságának következménye.

Mindvégig vállalt, tudott, követett elve
csak egy van, és ez Kunigunda kisasszony
iránt érzett, semmivel ki nem oltható, meg
sem rendíthető szerelme. E földközeli
eszme, mely még a szabad akarat
lehetőségének hiedelmével is megaján-
dékozza, hiszen ezt az egyet minden aka-
ratával, teljes szívével követheti, vezeti el
a másik földközeli eszméhez, a csendes és
visszavonult munkában való meg-
nyugváshoz, és hogy a világgal, melyben
örökös a zűrzavar, úgysem érdemes tö-
rődni, jó-e, rossz-e, végül is mindegy.

Igen sivár eredménnyel érnénk be
azonban, ha ezt szűrnénk le tanulság-ként,
megelégedve, hogy íme, ily módon
minden jóra fordulhat: a szelídek és élet-
szeretők mellőzhetőségének eredményé-
vel. Candide, noha „önállótlanul", a ko-
rábban hallottakhoz, közvetlen részta-
pasztalatokhoz ragadva, de nem mentes az
elmélkedésre való hajlamtól, és szívesen
megállapodna elmélkedéseinek egyik
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vagy másik következtetésénél, ha nem
vinnék újra tovább az események, s mivel
önállótlansága nem jelent szemellenzőt
egyben, most éppen ellenkező végkö-
vetkeztetéshez juttatva, mint amit előzőleg
kiötölt, majd újra tovább, újabb száz-
nyolcvan fokos fordulatot hozva. Meddő
moralizálás helyett, melyből egyenesen
származhat az „olyan mindegy" legyin-
tése, az efféle éles váltásokra építő mód-
szer a vitairat elevenségét biztosítja,
ugyanazok az erős, és éppen csúfondáros
megcsavartságukkal egyértelművé tett
hatások érnek minket is, mint Candide-ot -
hiszen verjék bár el akárhányszor, még-
iscsak szemlélődőként vesz részt a dol-
gokban -, de elvárva tőlünk, hogy „oko-
sabbak" legyünk nála.

Hatás közvetítésére mi sem lehet alkal-
masabb a színpadnál, ennyiben érthető,
hogy többen is megpróbálkoztak Voltaire
művének színpadra alkalmazásával. A
Radnóti Miklós Színpad Serge Ganzl
dramatizálását, a Csiky Gergely Színház
és a Szigligeti Színház pedig Leonard
Bernstein musicalváltozatát mutatta be, ez
utóbbinál a szöveg átdolgozója Hugh
Wheeler. Az átdolgozót vonzhatja, hogy a
párbeszédekben közvetlenül értekezhetnek
szükségszerűségről és véletlenről,
igazságról és igazságtalanságról,
felhívhatják a figyelmet emberségre és
embertelenségre, de riaszthatja, hogy
drámai cselekmény éppúgy nincs, mint
ahogy jellemek sincsenek, az alakok csak
a gondolatok k mondására vagy azok
illusztrálására szolgálnak, s így amennyire
segíti a megértést a céltudatos beszéd,
annyira gátolhatja is ezt a nézőben a
ráismerés és az érzelmi azonosulás hiánya.
Megoldást arra, hogy a mű gondolataiból
minél többet átmenthessenek a színpadra,
de főleg, hogy közvetíthessenek is onnét,
nem a minél több szövegnek a színdarab
szövegébe való zsúfolása jelenthet, hanem
hogy megkeresik az élő figurák megte-
remtésének lehetőségét, a musicalválto-
zatban pedig emellett még a zene és a
szöveg szellemessége vagy érzelmessége
vagy szellemes-érzelmessége is, persze.

A musicalben az élő alakok teremtése
félig-meddig történt csak meg, ám nem is
volt cél ennek teljes mértékű megvaló-
sítása. Candide maga lefokoztatott és hát-
térbe szoríttatott, az ő tudatának hullám-
zása helyett egy igen-igen megszelídült,
de még mindig ironikus Voltaire bűvész-
kedését szemlélhetjük, ahogy egy-egy in-
tésére mozgásba lendülnek, időnként még
meg is elevenednek a szereplők. A
történet néha olyannyira eltűnik, erő

szakkal idézhetjük csak fel magunkban,
miről is van szó, elandalít a kellemes,
könnyed zene, ami azért nem annyira
könnyű, hogy hatástalan legyen, mulat-
tat is, karikíroz is, sőt még karakterfestést
is végez. Ha elfogadjuk, hogy csak
ürügyül szolgál Voltaire regénye egy
szellemesnek, úgynevezett „tartalmasan
szórakoztatónak" szánt színpadi munka
létrehozásához, ha belátjuk, nem aszerint
kellett kiválogatni és jelenetekké for-
málni a kalandokat, hogy mondjanak is
valami lényegeset, élni segítőt, hanem
hogy színesek és látványosak legyenek,
valamint, ha elképzeljük, hogy sokkal
fiatalabbak és tapasztalatlanabbak va-
gyunk, mint amilyenek, még tetszhet is a
musical-Candide.

Azonban hiába tesszük túl magunkat a
sok „ha"-n, ahogy befelé haladunk a.
színpadi cselekménybe, egyre inkább el-
szomorít a Candide kiüresedése. Vegyük
például az öregasszony alakját. A csacs-
kaságokat beszélő Pangloss és a rendít-
hetetlenül pesszimista Martin mellett ő a
harmadik határozott véleményű, azonkí-
vül az odafigyelésre leginkább érdemes
filozófusa Voltaire művének, valóságos
női Hamlet, akinek egyik kérdésfeltevése
ugyanaz, mint a fejedelmi dáné, azonban
nagy nyomorúságában életigenlése sok-
kal szilárdabb, nem a „halál utáni valami"
rettenti, de szenvedésekkel teli élete ma-
rasztja: „nem egyszer, de százszor is el
akartam emészteni magam, de hát sze-
rettem az életet. Ez a furcsa gyengeség
talán leggyászosabb hajlandóságunk:
mert hát van-e butább dolog, egyre
hordanunk azt a terhet, amelyet bármikor
eldobhatnánk; borzadozunk létünktől, s
mégis ragaszkodunk a léthez; egyszóval„
simogatjuk azt a kígyót, amelyik egyre

mar bennünket, mígnem aztán egy szép
napon a szívünket is megeszi" - mondja.
A musicalben pedig lett belőle egy kika-
pós „öreglány", akinek nagyjelenete, mi-
kor táncával próbál férfiakat bűvölni. Et-
től képtelen élettörténete is végtelenül
unalmas lesz, mert csak egy gondolatot
kelt: hogy már akkor is olyan volt, mint
most. Az egyetlen, ami inkább többlet, a
darab végén megjelenő pestis, lerom-
bolva a kis kertben, kis házban elérhető
boldogságba vetett hitet.

Szolnokon diákok, főleg lányok társa-
ságában néztem végig az Ungvári Tamás
elegáns fordításában, Bródy János kissé
fantáziátlan, itt-ott göröngyös, de végül i
s kedves verseivel előadott Candide-ot. A
hátam mögött három középiskolás-féle
lány arról társalgott, hogy bizony, nagy
műveltség kell egy-egy színielőadás létre-
hozásához. Majd később, a díszlet láttán
megállapították: „állati klassz megoldás".
A díszlet és a jelmezek is Huros
Annamária munkája, fehér bodrokkal,
csipkékkel, papírvirágokkal ékesítve, fe-
hér drótháló takarja a színpad mélyét,
maga előtt is keskeny játékteret hagyva, a
hálón két szabálytalan alakú nyíláson át
közlekedhetnek a szereplők, de többnyire
azért felvonva tartják a hálót, s két, főúri
kastély lépcsőházára emlékeztető
lépcsősor fogja közre a színpadot, fölöt-
tük fehér rokokó csillárok. Ebben az ál-
landó keretben forgatja Kerényi Imre ren-
dező a Candide képeskönyvének lapjait, a
musicalben - mint már említettem -
„képmutogatóvá" tett Voltaire segítsé-
gével. Bemutattatnak és bemutatkoznak a
szereplők, sorra megjelenve egy kör
alakú, forgó dobogón, ki-ki megteszi a rá
jellemző, nem mindig illedelmes mozdu-
latokat, illedelmes dalocskát énekel arról,
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hogy milyen boldog is ő, majd ezek a
dalocskák nagy egyetértésben olvadnak
össze egymással. A kezdés ötletes, vára-
kozást keltő, ahogy rokokó bájjal, bábsze-
rűen mozognak a szereplők - bár e mozgás
nem mindig tökéletes, inognak a láb-
ujjhegyre állítottak -, a ruhák ennek
megfelelően lehetetlenek, normális ember
számára hordhatatlanok, fényes selymek,
bő ingek, hosszú köpenyek, kivétel
Paquette, aki combtőnél elvágott farmer-
ben, hosszú, csíkos harisnyában jelenik
meg, nem tudni, miért, hacsak azért nem,
mert így csinos.

Hasonlóan élvezetes a folytatás, a játé-
kos leckeóra, tovább szemlélhetjük a négy
tanuló, Candide, Kunigunda, Maximillian
és Paquette egymástól jól elkülöníthető
tulajdonságainak megnyilvánulásait, a
rendezés nagy gondot fordít rá, hogy
jellemző legyen, kiben-kiben hogyan
támad a szerelmi gerjedelem, ki hogyan,
milyen indítékból leskelődik. Az-tán,
ahogy hőseink kilépnek az „életbe", ez a
gondosság már nem mindig egyenletes,
inkább egy-egy jelenet, egy-egy moz-
dulatsor kidolgozása erejéig támad még
fel. Van olyan ötlet, amivel nem tudjuk,
mihez kezdjünk, a „bulgárokból" miért
válnak ferde szemű ázsiaiak, ez valami
aktualizálás lenne? Lendületes, jó rit-
musú, a nézőkre is felszabadító hatású
Candide, Kunigunda és a Félfenekű öreg
asszony lovas menekülése Lisszabonból -
„marha jól megcsinálták", mondják mö-
göttem a diáklányok-, aztán meg szépen
megállnak, még ott valamit pakolásznak,
mielőtt lemenne a függöny. Vagy csak
egyszerűen késett volna a függöny leen-
gedése?

Nem feltétlenül változtatásokkal, de a
meglevő megoldások végrehajtását fesze-
sebbé, fegyelmezettebbé téve, még az át-
dolgozás nem túl magas színvonala elle-
nére is hatásosabbá válhatna az előadás. A
fellazulásból következik, hogy a kezdeti
jelenetek után a színészek játéka gyengül,
naivságukat, jellemük bontakozását már
nem játszhatják el, de nem jelenítik meg a
tapasztalataik következtében bölcsebbé
válásukat sem. Elszíntelenednek, a néző
nem tudja felismerni, milyen hatást tettek
rájuk a történtek - tehát, nem igazodik el,
általában milyen hatást kell tenniük
ezeknek a történteknek.

Igen jó a kastélybeli jelenetekben Galkó
Balázs, ahogy eljátssza az önmagát
imádó, lányos gesztusokat tevő, de azért
egyelőre félreérthetetlenül fiús, alattomo-
san semmit figyelmen kívül nem hagyó
Maximilliant, nagy sikert is arat, képze-

letet gyújtó ez a nemi szerepet éppen csak
választó viselkedése. Ferencz Éva libács-
ka Kunigundája is itt van a helyén, később
inkább csak szépen énekel, ezzel is
megszerzi a maga híveit, ám mégiscsak
jobb volna, ha a libácska alakulásából is
megmutatna valamit. De lehet, hogy nem
ő tehet arról, hogy hiányérzetet hagy.
Ivánka Csaba nagyszerű Candide a Rad-
nóti Miklós Színpadon, az előadás fölé nő
alakítása, a jóhiszeműség, jóakarat, tu-
dásszomj minden időkbeli képviselőjévé
válik, aki amellett egyéniség, a határo-
zottság és kétkedés sem hiányzik belőle.
Szolnokon pedig, mintha a térdnadrág
helyett rövid nadrágba való öltözése jel-
képes is volna, lényegesen kevésbé jelen-
tékeny. Pangloss mester tanítványai közül
végig a legelevenebb Udvaros Dorottya
mint Paquette, ha nincs is éppen a
középpontban, mindig érdemes megke-
resni a szemünkkel: arcjátékával, visel-
kedésével híven követi az eseményeket, és
látszik, hogy ez igen könnyedén megy
neki, a játék lételeme. Még nem zaboláz-
ták jellegtelen-illedelmessé, és ha ez to-
vábbra sem sikerül, eggyel több lesz az
olyan ember, aki bizonyítja, nemhiába
íródott Voltaire Candide-ja az önálló gon-
dolkodás érdekében.

Voltaire-t is, Panglosst is Hollósi Fri-
gyes alakítja, különösen az utóbbit em-
lékezetesen, mint tudatosan félrevezető
„tanító". Több szerepet játszik Újlaki
Dénes is, Bárója és Nagy Inkvizítora ki-
csit belemosódik a képeskönyv többi szí-
ne közé, szexmániás Kormányzója azon-
ban roppant mulatságos, a figura ostoba-
ságát, kegyetlenségét, kéjvágyát, fékte-
lenségét nagy kedvvel és fegyelemmel je-
leníti meg. Keveset tesz szerepe formálá-
sáért Kishonti Ildikó. Igaz, a Félfenekű
öregasszony eléggé megfosztatott böl-
csességétől, ő azonban még tovább sze-
gényíti, megelégedve azzal, hogy dizőz-
ként jár-kel a színpadon. Kis és néma
szerepükben, mint aranybárányok, kifeje-
zően viselkednek, mozognak, nézelődnek
Hanga Erika és Szeli Ildikó.

Az előadás végül is elmondta, hogy az
emberre rengeteg szerencsétlenség, baj,
bánat leselkedik, tehát ez a világ nem a
lehető legeslegjobb világ, aki nagyon
figyelt, talán azt is felismerhette, hogy
nem őrködik felettünk semmiféle gond-
viselés, és így cselekedeteink nem a cél-
jukat érik el, hanem minden rajtunk álló
ok nélkül könnyen a visszájukra fordul-
hatnak, de az ésszerűség és az önálló gon-
dolkodás szükségességére nemigen hívta
fel a figyelmünket.

HÁMORI ANDRÁS

Körbe-körbe

A Candide Kaposvárott

„Szabályos vagy nem szabályos?
Bájos!"

Borzalmas ! Kilóg a hasa a koszos trikó
alól. Az az érzésem, hogy a körme is
piszkos. Nem is csak a körme, az egész
keze. Könyökig. Szeretkezés közben
égnek emeli a lábát és ütemesen rázza:
reng az egész színpad. Hatalmas rózsa-
szín hús emelkedik a levegőbe. Sikkant és
vakog az ölelkezés ritmusára. Rekedtes
hangon beszél, dehogy beszél, üvölt,
rikácsol, vartyog, hörgicsél és krákog.
Állandóan pofákat vág, minta neveletlen
kölkök. Nem tetszik neki ez az egész
„lehető legjobb világ", és ezt jelzi is:
unottan csapkodja a combját, elhúzza a
száját vagy megtörli taknyos orrát folyton
lógó trikója ujjába. (Van egyáltalán ujja
ennek a trikónak? Ha van, biztosan
beletörli!)

Egyáltalán: elviselhetetlen és kibírha-
tatlan. Minden szép jelenetet tönkretesz.
Alant csatározás folyik, véres küzdelem
két katona között (legalább arra tudnék
visszaemlékezni, hogy kik között?!), ő
meg sikongat. Az első emeleten csúszkál
fel-le egy főkatona ágyékán, mi-közben
lent emberi életek forognak kockán. És
sikongat az élvezettől. Ennek a
szolgálólánynak minden helyzetben,
mindenről csak az jut eszébe. Egy tucat
kokott játszik a darabban, s mégis ő a
legkokottabb. Neki minden férfi kell,
mindenki, aki akár csak egy pillanatra is a
színpadra lép. Mindenkinek a nyakába
ugrik, mindenkire rácsimpaszkodik,
mindenkit tönkretesz szeretetkitöréseivel.

Mégiscsak furcsa, hogy amikor min-
denki jólöltözött és jólfésült, amikor
mindenki más képes csinos egyenruhács-
kát ölteni, ő egy koszos lebernyegben
jelenik meg a színpadon. Amikor min-
denki komoly, boldog és felhőtlen, ami-
kor a „téboly végre múlik már", akkor ő
megint elrontja a happy endet, a szépséges
finálét, csinál egy flikk-flakkot, és
egyszerre haldokolni kezd. Pestis, pestis!
Jó, jó, de miért pont vele történik mindez?
Miért pont őt éri el elsőnek a kóma? Mert
folyton nyüzsög. Egy pillanatra sem tud


