
összevesztek, az őrnagy kivágja az ajtót és
elrohan. Á tárva-nyitva hagyott ajtó sötét
keretébe egyszer csak vészjósló-félszegen
beóvakodik a titkár.

Gesztusrendszerek

Wurmot említve akár rá is térhetünk a
színészi játék értékelésére. Vallai Péter
vizesen simára nyalt frizurájával,
malaclopójában, karján a könyökvédőszerű
paszománnyal, a szolgai alázat
megtestesülése. A féregszerűség nem
külsejében, hanem vonagló mozgásában,
hirtelen falnak támaszkodásaiban van.
Vallai gesztusrendszere zseniálisan
jellemzi Wurm különleges figuráját: ez az
ember

polgárokkal, tehát azokkal, akik közül
származik, de akiknél rangban sokkal föl-
jebb van, szinte alázatos, már-már pitiáner;
az Udvarban viszont, a nála
rangosabbakkal fölényes, közöttük egy
Arsčne Lupin úri csirkefogóságával
mozog.

Takács Katalint a szerepen is átsütő
erős egyénisége, orgánuma, alkata ép-
penséggel nem Lujza eljátszására rendeli.
Igy sokszor avval kénytelen küzdeni, hogy
elhiggyük a figurát, s arra már nincs
mindig ereje, hogy a figurának is
elhiggyük, amit éppen cselekszik. Á mű-
sorfüzetben és plakáton kétrészesre hir-
detett darab harmadik felvonásában vi-
szont egyértelműen jó. Az itt már
korántsem légies, éteri polgárleány
szenvedelmes utolsó óráját nagy hitellel,
átélés-:el, megrendítően játssza el.

Nagy Gábor nem volt meglepetés, hi-
szen nem titok, hogy fejlődő, jó színész,
noha őt is elkapta a közönségnek az a
hullámvasútja, amely a sokat foglalkoz-
tatott, csinos arcú fiatal színészeket el
szokta kapni: a feltétlen rajongásból fel-
tétel nélküli felejtésbe átcsapó érzelmek.
Nagy Gábor nagy belső erővel formálta
Ferdinánd nehéz szerepét, ugyanakkor
égig visszafogott volt, a belső feszültséget
nem hadonászásban és ordítozásban
vezette le, ami pedig ebben a szerepben
eléggé gyakori. Hogy mégsem lehet
egyértelműen dicsérni, vagy éppen
újrafölfedeztetéséről beszélni, szerintem
egynek tudható be: szerepalkat és színészi
habi-tus föltétlen egyezése. Nagy Gábor
igazi képességeit - felségsértő gondolat! -
valójában Wurmként vagy uram bocsá'

Kancellárként mutathatta volna meg.
Kőmíves Sándor von Walterként egé-

szében véve erőtlen volt. Igen jó, hiteles
pillanatai voltak az első felvonásban és a
darab végén, a két pont között azonban
kevésszer tudta elhitetni a Kancellár erős

lényét és ármányos lelkét, Megint csak al-
kati nem egyezésről lehet szó, de többször
olyan érzésem támadt, hogy ez a von
Walter voltaképp egy csöndes, jó ember,
csak most éppen meg akarja tréfálni kör-
nyezetét, azért hadonászik és forgatja a
szemét.

Pusztay Péter játszotta Millert, az udvari
zenészt. Érdekes felfogásban, befelé
fordult, halk szavú önérzettel volt teljes ez
a muzsikus, sok más szereplőelődjével
ellentétben sosem emelte föl a hang-ját,
még azokban a híres önérzeteskedő
jelenetekben sem, amikor ez szinte el-
várható. Ettől viszont végig hiteles, kerek
lett a szerepformálás.

Ugyanez nem mondható el Koós Ol-
gáról. Millernével Schiller is rosszul bánt, a
szerepet nem írta meg (a harmadik fel-
vonásban egész egyszerűen elfeledkezik
róla). Ezt a súlytalan asszonyszemélyt
nehéz eljátszani, de különösen nehéz ak-
kor, ha a darab koncepciója szerint vissza-
fogottan kellene; és nem is sikerül elját-
szani mindig egyformán sikeresen.

Leisen Antal jól fölépített magánszá-
mokban hozta színre von Kalb udvarna-
gyot. A magánszám ezúttal nem rosszalló
kifejezés - a darab jelenlegi felfogásában
ennek helye, funkciója volt.

Fehér Ildikó mint Lady Milford alig-
hanem kevés segítséget kapott a rendező-
től (akinek viszont, szemlátomást, inkább
a negatív jellemekhez voltak ötletei). Ez a
Mylady - nem csak a nagy elődökhöz
képest kissé súlytalan, hiteltelen; inkább
egy udvarmester szeretője, mint egy
teljhatalmú hercegé. Fehér Ildikó inkább
eljátszotta azokat a pillanatokat, amikor
Ferdinánd szerelméért harcot, mint azokat,
amikor ő a teljhatalmú, parancsoló úrnő.

Bárdos Margit Sophie-ja rövid jelen-
létei ellenére is izgalmasan megoldott,
démoni alakítás, míg sajnos ugyanez nem
mondható el Fekete András
komornyikjáról. Ő az egyik
bravúrszerepet- mond-hatni áriát alakította
szürkén és unalmasan.

Schiller: Ármány és szerelem, (szolnoki
Szigligeti Színház)

Fordította: Vas István. Díszlet- és
jelmezte r v e z ő : Kálmán László. Rendezte:
Éry-Kovács András.

Szereplők: Kőmíves Sándor, Nagy Gábor,
Valkai Péter, Leisen Antal, Pusztay Péter,
Koós Olga, Takács Katalin, Fehér Ildikó,
Bárdos Margit, Fekete András, Sárkány
János, Harsányi László, Horváth László,
Kiss T. István.

KŐHÁTI ZSOLT

A beszédtanár
artikulációs zavarai

S h a w Pygmalionja Nyíregyházán

Nem tülekszenek színházaink a közismer-
ten szellemes G. B. Shaw műveinek ját-
szására. Véletlen folytán a Pygmalion va-
lamelyest kedvezőbb sorsra jutott az
utóbbi években: Ádám Ottó 1978-as Ma-
dách színházi rendezése hozta vissza a
köztudatba, majd 1980-ban a főiskolás
Ungár Tamás vitte színre vizsgarende-
zésként Miskolcon. Ehhez a sorhoz csat-
lakozott nemrégiben a még bejáratós
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
társulata. A sors kifürkészhetetlen aka-
ratából épp az 1982. december 18-i be-
mutatót követő napon tűzte műsorára a
Magyar Televízió is a darabot: Ádám Ottó
rendezésében, aki voltaképpen a Madách
Színház produkcióját alkalmazta
képernyőre (kiváló vendéget - Sulyok
Máriát - híva meg Higginsné szerepére).

Nem rossz, sőt nagyon hálás darab a
Pygmalion még századunk nyolcvanas
éveinek elején is, hét évtizeddel a bemu-
tató után. Nyíregyházán is van indoka
színrevitelének; tán még inkább lett volna
az első években, amikor Higgins pro-
fesszor artikulációs kísérletei az új szín-
ház artikulációjának kialakítására valló
igyekezetet fejezhettek volna ki.

Mi lehet a mai elővétel fő szempontja -
nemcsak nálunk ? „Újgazdagok és szno-
bok korát éljük" - mondja a noteszába
firkantgató Higgins. Szólhat tehát erről az
előadás. Szólhat aztán - és főként - a
szociális felelősségről, amely mindenkit
illet, ha beleavatkozik egy másik ember
életébe, fölemeli vagy lejjebb szorítja
megszokott társadalmi szintjéhez képest.
Némi túlzással - s ezt a darab szatirikus-
szarkasztikus lényege meg is engedi - azt
mondhatnók: a káderpolitika egynémely
tanulságait is levonhatjuk a Pygmalion új
„olvasatú" bemutatása révén. Van Shaw-
nak egy tündérien ironikus esszéje:
Szocializmus milliomosok számára címmel
fordította le hajdan Benedek Marcell; a
Pygmalion szerzőjének ez a tanulmánya is
teljességgel fölbátorít egy közvetlenebben
politikus hangvételű darabértelmezésre.

Az 1983. január 13-i előadás Nyíregy-
házán csak néhol villantotta föl az imént
vázolt mondanivalólehetőségek egyikét-



másikát. Bocsássuk előre, hogy az Arany
János bérlet tulajdonosai s a jegyüket
pénztárnál váltók csak mintegy fele rész-
ben töltötték meg az ötszáz személyes
nézőteret (aznap este Charlie angyalai ma-
rasztották otthon a többieket, a képernyő
előtt); ez a közönség jól fogadta, gyakori
tapssal jutalmazta a produkciót. Az elő-
adás voltaképpen elérte célját, a nézők
remekül szórakoztak. S itt adódik a kriti-
ka hálátlan-hasznos szerepe: rámutatni
azokra a mozzanatokra, amelyeknek fo-
gyatékos megléte vagy éppen hiánya a
szórakozás egy magasabb szintjétől zárta
el a publikumot. S mindeközben nem ta-
gadjuk, s ahol lehet, elismerjük a teljesít-
mény pozitívumait.

Kezdjük máris Bozóky István és Baráth
András lendületes, levegős díszleteivel.
A rajzos vonalvezetésű, kékesfehéren
szikrázó nyitódíszlet azt sugallta, hogy az
előadás függöny nélkül - bár persze
szünettel -, tempósan zajlik majd,
lényegében valamennyi jelenet ugyan-
abban a miliőben, tehát sok minden bíza

tik a néző fantáziájára, nem aprózzák el a
dolgot naturalisztikus módon. Ehhez
képest csalódnunk kellett. A három rész-
re tagolt előadás közben szükség volt
függönyre is, a függöny mögött a díszlet-
munkásokra, nyílt színen pedig a kisebb
szereppel megbízott színészek „anyag-
mozgatói" közreműködésére. (Nők sem
mentesültek az átdíszletezés feladata
alól.) Nos: akkor már inkább egy fény-
képszerűbb realizmushoz folyamodtak
volna, mert így a londoni Szent Pál-
templom oszlopcsarnokánál játszódó első
jelenet (egyetlen kövér oszloppal) nem
keltette az illúziónak azt a fokát, amelyet a
későbbi, belső színhelyek. Vagyis: fele-
más megoldás született, s ez a felemásság
az egész előadásra rányomta a bélyegét.

Statikusan, operaszerű kompozícióba
szerveződve indult s folytatódott a játék;
az első valamirevaló ötlet Pickering
ezredesé volt, amikor az idő múlását jelző
harangszóra megbillentette a cilinderét.

Mindvégig a régi Vígszínház társalgási

modora uralkodott; csöppet sem látszott
sietősnek az aznapi játszási kötelezettség
teljesítése. Emellett jelentékeny fáradtság
akadályozta a főszereplőket: Szabó Tünde
(Eliza) és az előadás rendezőjeként a
szimbolikus címszerepet is vállaló
Bozóky István (Henry Higgins) néhol
komoly zavarral küszködött.

Emögött az értelmezés, a szerepkidol-
gozás, valamint a megfelelő hozzákészü-
lés, kondicionálás zavarait kell gyaníta-
nunk.

Szabó Tünde mint Eliza Doolittle:
harsánysággal, álnépies hanghordozással
próbálta megjeleníteni a figurát; rövid
mássalhangzói - a szabályos hosszúak he-
lyett - olykor valamiféle Kalocsa környé-
ki nyelvjárást idéztek. Nem volt persze
könnyű dolga: igazán le kellene már for-
díttatni újra ezt a darabot, mert Mészöly
Dezső - egyébként nem rossz - szövege
végképp elavult. Mindenesetre lett volna
még egy megközelítési mód, s erre Liza
apjának szerepében a kitűnő Gerbár Ti-
bor (Doolittle) mutatott példát. Félre-
tartott szájjal, durva tónusban, lepcsesen,
torokhangon beszélve oldotta meg a fel-
adatot, s erejéből még Doolittle későbbi
kikupálódásának hanghordozásbeli ér-
zékeltetésére is futotta. Mi sem lett volna
természetesebb, mint hogyha apa és leá-
nya a színészi eszközhasználat tekinteté-
ben is vérrokonnak bizonyult volna.

Persze van egy legalább ilyen fontos
igazodási pont: Henry Higgins. Fonetikai,
de szociológiai értelemben is Eliza az ő
csinálmánya, tehát legfőképpen a Hig-
gins-Eliza-Doolittle hármas furcsa ha-
sonlóságaiból és egybeeséseiből kellett
volna fakadnia a komikumnak.

Nem ez történt, mert a rendező-fősze-
replő Bozóky István nem tudott e vi-
szonyrendszer meghatározó tényezőjévé
válni. Fölöttébb természetesen játszotta
önmagát (meggyőzött erről egy másnapi
beszélgetés, újságírók társaságában):
ugyanolyan hangképzésbeli és artikuláci-
ós gondokkal küszködött, mint színigaz-
gatóként s magánemberként, pedig a da-
rab szerint a beszédtan híres tudorát kel-
lett volna megformálnia. Egy olyan em-
bert, aki ugyan világfi létére illetlen sza-
vakat használ lépten-nyomon (Shaw ide-
jében még voltak ilyenek, azóta a közfel-
fogás meglehetősen engedékennyé vált
ebben a tekintetben), de vidám trágársá-
gait pompás beszédkultúrával, érthetően,
a legalizált, társasági „jópofa", a kissé már
élemedett „enfant terrible" modorában
teszi közhírré.

Háromfelé húztak tehát a vígjáték

Szabó Tünde (Eliza) és Bozóky István (Higgins) a nyíregyházi Pygmalionban (Keleti Éva felv.)



kulcsszereplői, s ugyanígy a negyedik:
Pickering ezredes, akit Bárány Frigyes
alakított. Példa összehangolatlanságukra a
harmadik felvonás jelenete, amikor
Higgins és Pickering egyszerre beszélve
tódítják Eliza tehetségét, tanulékonyságát,
s a hangzavart lepisszegő Higginsnének
Henry azt mondja: „Bocsánat, de ha
Pickering kiereszti a hangját, akkor ott
halandó ember többet szóhoz nem jut."
Pedig a nyíregyházi Pickering egyáltalán
nem nagy hangú: sőt, inkább választékos,
finom modorú úriember, még föllazultabb
pillanataiban is.

Míndezek következtében Higgins kí-
sérlete - Pickeringgel kötött fogadásuk
nyomán nem válik izgalmas fejlődéstör-
énetté, nem élvezhetjük Eliza átalakulását,
s főként nem: az átalakulásában vissza-
visszatérő régi jegyeket.

Elsikkad a lány taníttatásának ábrázo-
lása, csak az eredményt szemlélhetjük,
meglehetősen nagy ugrásokban. Vitat-
ható a harmadik felvonás végének
megoldása. Bozóky föltehetőleg Shaw
szerzői megjegyzéseinek abból az
utalásából indult ki a darabnak ezen a
helyén, mely szerint a nézőnek mintegy el
kell képzelnie „egy követségi palotát
Londonban, valamelyik nyári este, sötétedés
után", s az elképzeltetés eszközeként
valamiféle hangjáték-megoldást választott:
hangszórón halljuk csupán Eliza diadalát
a legelőkelőbb körökben; a függöny
ezalatt le van eresztve. S nyomban ezt
követően kerít sort Bozóky a negyedik
felvonás nagyjelenetére higgins és Eliza
között. Elizán nyoma sincs az aznapi
diadal fáradalmának: külseje,
hanghordozása hercegnői; sajnos, Higgins
sem eléggé .illuminált. Szabó Tünde egy
mondata sejteti csak: hogyan kellett volna
az egész jelenetet megoldania („Hála
istennek! Legalább valamit visszaadtam!").
E mondatban a régi Eliza, az alacsony
sorból való virágáruslány kiált föl ismét.

Tartozunk azonban az igazságnak,
hogy elismerjük: a harmadik rész (a szö-
vegkönyv szerinti ötödik felvonás) jól
sikerült. (Doolittle és Eliza találkozásának
gyöngén megoldott pillanatától eltekintve:
itt nagy hatáslehetőség maradt
kiaknázatlan.) Fölsejlik az előadásnak e
végső szakaszában a szociális felelősség
motívuma. Jó, ahogyan Higgins vad
indulattal a pamlagra állítja Elizát: „Hát
nem érti, hogy én magát királynénak
neveltem?!" Szabó Tünde és Bozóky
kettősének legjobb pillanatai ezek;
Elizából egyre-másra törnek elő a régi
énjének hangjai és gesztusai (ez hiányzott
sajná-

latosan és teljességgel a Higginsné teáján
produkált „túl jó" teljesítményéből, ami-
kor mint valami gép, mondta föl a leckét, s
még csak nem is tanárjának utánzója-
ként). Szellemesen kigondolt a darabot
záró jelenet: az elviharzó lány hirtelen
visszatér, és kitépné ottfelejtett kalapját a
féltékenyen dühöngő higgins markából.
Mint valami macska, fúj a férfira, aki
persze nem enged. E néma dulakodásra
csapódik rá a függöny.

Szólnunk illik még néhány teljesít-
ményről. Pickering ezredes - Bárány Fri-
gyes - halkabb tónusú a kelleténél. Az
alakítás így is kitűnő, a Gerbáréval együtt a
legjobb ezen az előadáson. Bárány
pompás szerepet alkot abból is„ ha - csu-
pán ülnie kell. Eliza tündöklésének
éjszakáján ez a Pickering kedvesen spic-
ces; katonás feszessége, polgárias félszeg-
sége, gyámoltalansága némileg föloldódik.

Máthé Eta mint Mrs. Pearce: remek;
nagyszerű a vörös parókás maszkja, is;
hibátlanul jeleníti meg Máthé Eta a ház-
vezetőnő alig titkolt szerelmét gazdája, a
szeleburdi tanár úr iránt. Mrs. Higgins
szerepében Petényi Ilona tiszteletet paran-
csoló, elegáns, rokonszenves. Fölfigyel-
hettünk továbbá a fiatalon is már-mát
beérett Varsa Mátyásra (Freddy), vala-
mint a rutinosan jó Kováts Istvánra
(Ácsorgó).

Sajnos, a második szereposztás
Higginsét, Kovács Gyulát (aki a rendező
munkatársa is volt) nem láttam; ő jóval
fiatalabb Bozókynál, így az előadás hős-
rendszerének generációs viszonyai nyilván

másként alakultak. Kovácsot - biztos
vagyok benne - látjuk még, s tán ha-
marosan, nagyobb szerepben; kívánom
neki, hogy minél előbb - a Hamletéban,

például. Hozzáértők szerint az ő fellépé-
sével zajló Pygmalion-előadások tizenhét
perccel rövidebbek. Ez tehát alighanem
egy másik előadás.

A vendégművész Sárvári Kati jelmezei
hibátlanul illeszkedtek a produkció
látványvilágába; telitalálat volt Doolittle
öltöztetése.

G. B. Shaw: Pygmalion (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Rendező: Bo-
zóky István. Díszlet: Bozóky István és Ba-
ráth András. Jelmez: Sárvári Kati m. v.
Segédrendező: Várnai Ildikó. A rendező
munkatársa: Kovács Gyula.

Szereplők: Petényi Ilona, Bozóky István,
Bárány Frigyes, Gerbár Tibor, Szabta Tünde,
Máthé Eta, Csorba Ilona, Fekete Györgyi,
Varsa Mátyás, Pankotay Éva, Stettner
Ottó, Vigh Katalin, Kováts István,

NÁDRA VALÉRIA

A Wiener Walzer
a Radnóti Színpadon

Görgey Gábor két egyfelvonásosával
nyitotta idei, évadját a Radnóti Színpad, a
produkció) azonban csak egy fél bemu-
tatóval ér fel. Görgey egyik -- sikeresebb -
darabját, az Ünnepi ügyelet címűt ugyanis
már tavaly láthatták a színházlátogatók;
akkor Schwajda György Himnuszának
társaságában. Erről az előadásról s így
természetesen Görgey egyfelvonásosáról
a SZÍNHÁZ olvasóinak már beszámolt
Vinkó József a lap 1981/5. számában.
Lássuk tehát, a fentmaradó tél újdonság
valóban újdonság-e, és mennyiben
tekinthető annak?

A Wiener Walzer először is nem
ősbemutató. Szerencsésebb, mert
tömörebb változatban megismertük már
mint tévé-játékot, ettől persze
szerezhetne még maradandó élményt is a
színpadi változat. Csakhogy Görgey
Gábor, aki abszurd és groteszk drámákkal
kezdte színpadi szerzői pályáját, ezúttal
egy ujjgyakorlatnál többnek semmiképpen
sem nevezhető írását párosította a joggal
sikeres másik egy-felvonásos mellé. Egy
rövid kitérő erejéig vissza kell
kanyarodnom az Ünnepi ügyelet című
darabhoz, mert a két egyfelvonásos
látszólag azonos módon építkezik, de a
látszat mögött felfedezhető különbség
valószínűleg megfejtést is kínál arra, miért
értékes alkotás az egyik, miért nem az a
másik.

Mindkét darab egyetlen írói ötletből
építkezik. Az Ünnepi ügyelet ötlete azonban
kitart kerek egy órára, mert a dara-bot
meghatározó ötleten belül számos kisebb
és még kisebb ötlet: bomlik ki, mínden
percnek megvan a maga feszültsége,
tartalma s a nővér és az orvos kettősét
megszakító intermezzók is a várakozást
fokozzák, nem állítják le a történést, nem
unalmasak vagy fárasztóak. Az ötlet itt a
megfigyelés rangjára emelkedik, az
egyfelvonásos rejtett cselekménye éppen
a sablonok szétpattintása s a mögülük
kibukkanó eredeti, emberi. sorsok
felmutatása. A Wiener Walzer ezzel szem-
ben éppen azt bizonyítja, hogy nem elég
egy felvonás kitöltésére egyetlen gondo-
lat. Különösen nem, ha ez a gondolat lé-
nyegében nem több, mint jól ismert, régi
sablonoknak egy sokadik variációja, az


