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Egy előadás paradoxonjai

Oscar Wilde-bemutató Veszprémben

Eljárt volna az idő Oscar Wilde felett?
Lord Para Dox, ahogy Karinthy nevezte,
azok közé tartozott, akik az életüket a
műveiknél is fontosabb alkotásnak tar-
tották. Az élet császára volt, a század-végi
London első számú kedvence, mint a
maga korában Byron. Az angolok azonban
„mindig bizalmatlanok a szellemes
emberekkel szemben, és örültek, mikor
végre is igazolva látták sejtelmüket, hogy
valami nincs rendjén Wilde körül" (Szerb
Antal). A híres-hírhedt per, amely az író
életét és karrierjét tönkretette - ahogyan
Bálint György is írta - valójában elvi
jelentőségű volt: „a viktoriánus brit
erkölcs tört pálcát a századvégi, kissé
nyegle »művészi szabadság« felett".

Darabjai - amelyek a maguk korában új,
szemtelen, friss hangot jelentettek - ma
már vesztettek frisseségükből. Az a
törekvése, hogy a puritán erkölcsökkel és
hagyományokkal szemben a szépség-
kultuszt és a mesterkéltséget tegye meg
uralkodó ideálnak, mára elvesztette je-
lentőségét. Kortársa, Shaw sokkal mara-
dandóbbat alkotott, keményebben lep-
lezve le a viktoriánus angol erkölcsöket.
Wilde a maga paradox módján csak meg-
fricskázta azt a közeget, amelyben élt, a
londoni „jó társaságot", amelyet megve-
tett, noha egész életében a kegyeit ke-
reste.

Az Eszményi férj az angol társadalom és
erkölcs képmutatásáról szól. Arról, hogy
egy sikeres politikus és gentleman
múltjában is lehetnek sötét foltok
(megvesztegetési kísérlet, államtitkok el-
árulása stb.). Tönkreteheti-e egy fiatal-
kori ballépés az ember életét? Az ibseni
dramaturgia szabályai szerint igen. Wilde
Angliájában azonban csak a kipattant
titok, a botrány számít. (Ahogy ezt az író
saját életében is tapasztalhatta.) Ha a
leleplezés elmarad, az uralkodó osztály
tagjai, a hatalmon levők szemet huny-nak
egymás bűnei felett. Még a puritán és
szigorú erkölcsű feleség is megbocsát, és
bálványként tiszteli tovább eszményi
férjét.

A darab hagyományos vígjátéki pane

lekből épül fel, megspékelve a wilde-i
humorral. A cselekmény szálai sok-sok
félreértésen keresztül egyetlen szereplő
kezében futnak össze: Lord Goringéban.
Ő a henye, frivol, szellemes és
ellenállhatatlan világfi megtestesítője, aki
rajong a szépségért: férfiakhoz és nőkhöz
egyaránt vonzódik. Kívülről és felülről
szemléli kasztja életét, és egyet-len
embert bír elviselni: önmagát. „Az ember
egyetlen elfogadható társasága ön-maga."
0 maga Lord Para Dox, alias Oscar
Wilde. Ahogy Szerb Antal írta: „Az
angol irodalomban ő képviseli azt a
frivol, mindent csak játéknak tekintő
szellemet, amelyet az egykorú francia iro-
dalomban Rimbaud és Laforgue."

Az Eseményi férjből mindössze ez a
fajta frivol szellemesség, kölykös szem-
telenség nem avult el. Kétségtelen, hogy
ez vonzotta Wilde-hoz fiatal rendezőn-
ket, Hegyi Arpád Jutocsát. Máskülönben
nemigen tudnánk megérteni darab-
választását. Az a törekvése azonban,
hogy bebizonyítsa Wilde-ról, mennyire
aktuális napjainkban is - nem sikerült.
Pedig e cél érdekében semmilyen ren-
dezői eszköztől sem riadt vissza. (Például
a magyar címer megvilágítása!) A
napjainkban oly divatos szexualitás túl-
hangsúlyozása - amelyet valószínűleg a
szerző életének ismerete hivatott hitelesí-
teni - sem hozott eredményt. A viktoriá-
nus angol erkölcsök leleplezése ugyanis

épp azáltal marad el, hogy ezen a színpa-
don senki sem álszent és képmutató, ha-
nem bátran kiéli heteroszexuális vágyait.
Wilde darabjaiban minden sokkal rej-
tettebben, burkoltabban, játékosabban és
komolytalanabbul van jelen, mint ebben
az előadásban, ahol mindenki fölöslege-
sen és indokolatlanul fitogtatja nemi von-
zódását. Nem segített a darab avíttságán
az a rendezői elképzelés sem, hogy a
happy endes szalonvígjátékot meg-emelje
a szürrealizmus, az általános ér-vényű
mondanivaló felé. Mindez ugyanis nincs
benne a műben.

Paradox módon mégis szokatlan, meg-
lepő előadást láthatunk Veszprémben,
amilyenre évek óta nem volt példa. A
vendég Hegyi Arpád Jutocsa ugyanis
vitathatatlan tehetségével friss vérkerin-
gést vitt a statikus játékmodorhoz szokott
együttesbe. Színpadán minden mozog, él,
hullámzik, állandóan történik valami, és
mindez összehangoltan, harmonikusan,
cseppet sem zavarón. Jól társul
mindehhez Khell Csörsz mozgatható,
praktikus díszlete. Az előadás valójában
egyetlen hatalmas rendezői ötletbörze.
Kétségtelen, hogy látvány-teremtésben és
színpadképmozgatásban Hegyi igazi
professzionista. (Ezt már a Lila akác
miskolci előadásán is bebizonyította.)

Pedig nem volt könnyű dolga a más-
féle játékstílushoz szokott társulattal.

Meszléry Judit, Darás Léna és Dobos Ildikó Oscar Wilde Eszményi férj című színművének veszprémi
előadásában (MTI fotó - llovszky Béla felv.)



Az angol humor egyébként is ritkavendég
hazai színpadjainkon. Wilde briliáns
dialógusai különösen színészi bravúrt
igénylő feladatok. A veszprémi társulat-
ból jelenlegi formájában alapvető típusok
és korosztályok hiányzanak. Ezeket a
rendező megpróbálta vendégmű-
vészekkel pótolni.

Mindenekelőtt hiányzik a megfelelő
címszereplő. Az eszményi férj, Sir Robert
Chiltern szerepében Aron László nem
tudja visszaadni a nagystílű tisz-
tességtelenséget, a hatalom és siker má-
morát, a botránytól való félelmet, a tipi-
kus angol mentalitást. Feleségét, a hideg,
józan, szinte puritán Lady Chilternt a
vendég Meszléry Judit játszsza igen
visszafogottan. Elhisszük ne-ki, hogy
hiányzik belőle a kegyelem, az irgalom, a
megbocsátás erénye, épp ezért nem
hisszük el neki pálfordulása őszinteségét.
A „végzet asszonya", a bajkeverő,
gonosz, ellenállhatatlan démon alkatilag
nem Dobos Ildikó szerepe. Bár búgó és
metsző hangsúlyai időnként teli-találatok,
a figura valójában idegen lényétől, és a
bemutató napján még görcsösen küzdött
ellene. Pataki Erzsitől nem először látjuk
a „cserfes fruska" figuráját, ezúttal angol
miss minőség-ben. Jó volt, bár más-más
stílust játszott Czeglédy Sándor, Darás
Léna, Éltes Kond. Az előadás legnagyobb
nyeresége kétségtelenül a vendég
Halmágyi Sándor. O sem tipikus angol,
sokkal inkább igazi rimbaud-i figura.
Kölykös, könnyed, ellenállhatatlan.
Elegánsan és természetesen hordozza a
wilde-i morált és életfilozófiát: a
dekadens énkultuszt, a csipkelődő
frivolitást, a szellemességet.

Az a paradox helyzet állt elő, hogy
fiatal rendezőnket inkább a furcsa, ellent-
mondásos művész egyénisége vonzhatta,
mint maga a mű. Az előadásba ezért
belesűrítette mindazt a rokonszenvét,
amelyet Wilde iránt érzett, de amelynek
jogosultságát a darab nem támasztja alá.
Törekvése tiszteletre méltó. Ám ez az
előadás sem győz meg arról, hogy Oscar
Wilde-ot gyakrabban kellene játszani
Magyarországon.

Oscar Wilde: Eszményi férj (veszprémi Petőfi
Színház)

Fordította: Hevesi Sándor. Rendezte:
Hegyi Árpád Jutocsa m. v. Díszlet: Khell
Csörsz m. v.

Szereplők: Halmágyi Sándor m. v.,
Meszléry Judit m. v., Áron László, Dobos
Ildikó, Czeglédy Sándor, Kassai Károly,
Pataki Erzsi, Darás Léna, Bakody József,
Éltes Kond.

VÉRTES JÁNOS ANDOR

Amit akartok

A Vízkereszt Veszprémben

„Amit akartok" - mondja Shakespeare;
„oly darab ez, aminőt a közönség szeret,
kíván, óhajt, ami nektek kell" - teszi
hozzá Szász Károly. Oly darab ez, ami-
lyenre 1980/81-ben szüksége van a szín-
házaknak, ha nem csupán műfaji és ér-
tékbeli megalkuvásokkal kívánják gaz-
dasági tervüket teljesíteni - folytathatjuk
a csaknem négyszáz éve elindított
gondolatsort; oly darab ez, amely nem
szégyell a közönségnek kedvére tenni, a
szónak eredeti és becsületes értelmé-ben:
tisztességesen kiszolgálni.

A történet jól illeszkedik a shakespeare-
i címhez, a cím pedig ahhoz a tudatos
szórakoztatáshoz, amelynek aktualitása
indokolja a legnagyobb reneszánsz
drámaköltő reneszánszát.

Általában úgy vélik, hogy három
„sztoriból" áll össze a Vízkereszt: Orsi-
no szerelmes epekedése Olívia iránt;
Viola-Cesario szerepjátéka, illetve iker-
testvérének, Sebastiannak felbukkanása
és az ebből adódó tévedések; végül a
falstaffi figurák és Malvolio párviadala,
amelyből az utóbbi kerül ki vesztesen.
Ebből az első kettő egy - akkor-tájt még
csak perverznek sem nevezhető, hiszen a
Globe-ban a női szerepeket is férfiak
adták elő - szerelmi háromszög-
történetbe szépen egybe fésülhető (Or-
sino szereti Olíviát, Olívia szereti Violát,
Viola szereti Orsinót: „Idő! Te bontod ezt
ki majd, nem én / Mert nékem ez a csomó
túl kemény"), míg a harmadik csaknem
párhuzamosan halad ezzel, vaskossága
stílusban is eltér az előbbi költőiségétől
(„IÁ! Te szamár! Ha látnád, mi van
mögötted, s ha lát-hatnád, mi vár rád!").
Ezt a kettőre re-dukált vonulatot
egyensúlyban tartani még tudatosan is
nehéz, hát még ha kultúrtörténeti
ismereteinkből felidézzük, hogy ez a
tudatosság szinte sosem volt meg, a
darabból hol romantikus kalandtörténetet,
hol meg puritánellenes szatírát
fabrikáltak a színrevivők.

mikor a veszprémi Vízkereszt-elő-adás
elején a színészek két ládából ki-
választják a játékhoz szükséges jelme-
zeket, abban a pillanatban a rendező -
Pethes György - a közönség tudo-

mására hozza, hogy kit tekint a két cse-
lekményszál közös motorjának. Nem
Violát, akire sokan szavaznának, még ke-
vésbé Olíviát, aki látszólag mindkétvonu-
latban hangsúlyos szerepet játszik. Pethes
György főhőse - nem először a darab
előadástörténetében -: Feste a bohóc.

Az előjáték nem kap különös hang-
súlyt: Feste választ először magának
ruhát, majd a színpad előterében meg-
várja, amíg a többiek párosával kiszolgál-
ják magukat és távoznak. Azután be-
csukja, helyére tolja a díszletelemként
végig szereplő ládákat, és kezdődhet a
játék. Ez a finom prológus mégis ele-
gendő, hogy ettől kezdve a bolondot ne
veszítsük szem elől, a néző az ő szó-
facsarásait tekintse főfolyamnak, amely-
nek két partján - így már automatikusan
egyenlő hangerővel - bonyolódnak az
események.

Feste nem jókedvű bolond. Tréfái is
legfeljebb maliciózusnak nevezhetők,
bölcsessége szomorú, mint minden okos
bohócé. Teszi, amit várnak tőle, miképp
William Shakespeare írja a víg-játékot,
éppen azt, „amit akartok". Kívülállóságát
Shakespeare tudatosan teremti meg,
hiszen a II. felvonás harmadik jelenetében
Mária még neki szánja a Malvolio
rovására kieszelt tréfában az egyik
bűnrészességet („Kettőtöket - s legyen a
bolond a harmadik - majd el-bújtatlak
oda, ahol megleli a levelet"), Festét
azonban mégis fölváltja Fábián, akinek
szinte csak annyi a szerepe, hdgy ne
engedje a bolond kompromittálását. Ilyen
körülmények között szinte dramaturgiai
hibának tűnik, hogy Topáz képé-ben a
bohóc mégis beszáll a tréfába, de ez
enyhe bosszantás Mária tréfájának
vaskossága mellett, s a szerző ezt is szük-
ségesnek látja indokolni („Emlékszel?
»Csodálom, úrnőm, hogy örömödet leled
egy ilyen hólyagban. Ha te nem ne-vetsz,
s nem adod szájába a szavakat, menten
megkukul.« Lám, így őrli a bosszút az idő
malmocskája."); szinte maga Shakespeare
magyarázkodik, aki csak azért bántja a
puritánokat, mert azok ellenségei a
színháznak.

S miért bántja a többieket? Nemes
Böffen Tóbiás és Nemes Keszeg András
uramékat, akiket csaknem minden emberi
erénytől megszabadít?" Vagy a felhőlelkű
Orsino herceget és fátyol-keblű
madonnáját, Olívia grófnőt? A Vízkeresztre
jellemző ez a képmutató, csaló és öncsaló,
ámító és önámító világ vagy Shakespeare-
re? Shakespeare II. Richárdja, Macbethje,
III. Richárdja


