
csora alatt. Reflexiós emlékeztető, hogy
amikor a csábítót elviszi a Komtur a
poklokra, a pokolban énekel a kórus, az
oratorikus hatást fokozva: gyertyákkal a
kézben. Lehet, hogy ennek a megoldás-
nak, amely rendkívül erőteljes és tartal-
mas, van bizonyos oroszos hangsúlya;
pravoszláv istentiszteletek mélységes
bűntudattal telt, keleti keresztény légkörét
idézi. Az orosz hagyományba a démonia
egyértelmű és hangsúlyos vállalása révén
kerül ez a mű, bizonyos helyein orosz Don
Giovannit látunk-hallunk, nem-csak azért,
mert tudjuk, hogy ez a téma az orosz
irodalomnak is kedvence volt a múlt
század első felében, hanem azért is, mert
tudjuk, az orosz szellemiséget milyen
mélyen áthatja a gonoszról és a
démoniáról való szüntelen gondolkodás,
mintegy közös fejtörést okozva.

A zenekar hosszú évek óta nem szólt
ilyen tisztán, világosan és telten, mint ez
alkalommal. Az opera muzsikusait a ren-
dezés éppúgy, mint Fischer Iván kon-
zseniális munkája felvillanyozta, és újra
azon a színvonalon dolgoztak, amelyiken
érdemes. Egy hónappal később Kovács
János dirigálása ugyanezt a meggyőző erőt
mutatta. A kiegyensúlyozott és értelmes
hangsúlyokkal emlékeztető zenekari
hangzás nem mindig tudta magával vinni a
kórust, mely erőtlenebb, fátyolosabb volt,
mint amit funkciója meg-kívánt volna.

Ami a szólistákat illeti - bár e fogalom
használatát ez az előadás üdítően meg-
kérdőjelezi , kiváló énekesek nem teljesen
kiegyensúlyozott módon, mégis nagy zenét

produkáltak. Melis György, a nagy magyar
színészek egyike, aki oly sokszor és új
meg új arcot mutatva énekelte a
címszerepet, most egy kései csábítót ala-
kított, aki emlékeztet csupán arra, aki volt,
és mindössze ragyogóan, plasztikusan és
hihetetlen gazdagságot mutatva - énekelni
akar. Az olaszul előadott darab az ő
szövegejtésében volt a legtisztább. Az
előadás talán legnagyobb énekesi tel-
jesítménye Kukely Júliáé (Donna Anna),
aki rendkívüli mélységgel, erővel és ér-
zelmi gazdagsággal jelenítette meg sze-
repét. Sudlik Mária, akinek drámai te-
hetségét és egyenetlenül megmutatkozó,
de elementáris énekesi képességeit régóta
tisztelhetjük, igen magas színvonalon
küzdött meg a szereppel: Elvira drámáját,
életének kétségbeejtő kettősségét zeneileg
kevésbé dolgozta ki, egyensúly--
zavarokkal küzdött, noha ez maga szere-
pének egyik, megoldandó titka. Gulyás
Dénes férfias és tisztán, erősen felhangzó

Ottavio-muzsikát produkált, amit csak
üdvözölhetünk, midőn még mindig kísért
a közönségben és az értelmezésben a
„férfiatlan", „gyenge" Ottavio fantom-ja.
Polgár László Leporellója kiváló ko-
médiás, nagyszerű énekesi képességekkel,
amelyekkel jól induló pályáján úgy lát-
szik kiválóan gazdálkodik is. Az ő ka-
rakterformálására volta leginkább jellem-
ző a ljubimovi intenciók elfogadása: uta-
ló, hivatkozó megmutogatás, reflektáló
láttatás. Kalmár Magda Zerlinája egy
régebbi operai mozgásstílust és kifejezés-
módot idézett, ami egyáltalán nem volt
zavaró, éneklése megbízhatóan tiszta és
árnyalt volt. Zenélésmódjával is egy ha-
gyományosabb Don Giovanni-értelmezésre
utalt vissza. Ugyanez érvényes Begányi
Ferenc Komturjára is. Egyértelműen
idegen és súlytalan ebben az előadásban
egyedül Vághelyi Gábor Masettója volt.
Az énekesek és a zenekariak teljesítménye
attól is megnő, hogy David Borovszkij
díszletei nem díszletek a szó régi operai
értelmében, nem alkalmazott dekoratív
elemeket, csupán funkcionális elemeket,
szinte örökké változtatható, rendkívüli
mozgékonyságot lehetővé te-vő és
követelő elementumokból összeálló
pajtában vagyunk, amelyet hátul egy a
metafizikum megjelenítésére szolgáló
függőhíd zár le. Az előadás mint együttes
produkció, zeneileg kimagasló az utóbbi
évtized magyar operatörténeté-ben,
hallhatóan „zsenializálta"' az egyes
énekest csakúgy, mínt a karmestert, a mu-
zsikust. A koncepció felszabadító hatása
az együttesre kétségbevonhatatlan.

A kérdés, amiből kiindultunk, minden
kritikai felhang nélkül azonban megma-
rad: vajon a Don Giovannit hallottuk és
láttuk, vagy pedig egy nagyszabású zenei-
dramaturgiai filológiát, amely exkluzív
ismeretekre és közmegegyezésre épít,
melynek létjogosultsága vitathatatlan
ugyan, de végtelen korszakszomorúságot
áraszt azáltal, hogy a reflexiót ad-ja a
műről, az emlékpróbát az előadásról, egy
végtelenül kifinomult, hellenisztikus
gesztust? Tökéletesen érvényes, hiszen
kinyilvánítja a reflexiót, helyenként múlt
századi orosz értelmiségiek éjszakai Don

Giovanni-vitáit szcenírozva, de vajon lé-
tezik-e ez a kései, hellenisztikus: kelet-
európai Mozart? És vajon létezik-e egy-
általán színpadi reflexió arról a műről,
amelynek tárgya az érzéki zsenialitás?

HERMANN ISTVÁN

Kit miért becsülnek?

A Hat szerep keres egy szerzőt
a Vígszínházban

A legelkeserítőbb az, hogy a jelentős író-
kat mindig másért becsülik, mint ami az
igazi érdemük. Nem elkeserítő-e, ha a
leggyakrabban idézett goethei mondat az,
hogy „az örök női visz bennünket fel-
felé", nem szomorú-e, hogy ha Shakes-
peare-ből kiemelik a művész és a bolond
azonosságát. Pirandellót pedig akkor
kezdték el értékelni, amikor megterem-
tette azt, amit nem ő teremtett meg, mi-
dőn a Hat szerep keres egy szerzőtben ki-
mondottan, formálisan megalkotta a já-
tékot a játékban, mint ahogy előtte már a
Hamlet betétdarabjánál Shakespeare
megtette és sokan mások is. Pirandellóval
mint modern szerzővel persze könnyű volt
eljátszani azt, hogy ő valami nagy formai
újító, akinek semmi köze sincs az
illúziórobbantó színházhoz. Olyannyi-ra
lehetséges volt ez, hogy sokan az olasz
verismótól is elszakították, és nem
ismerték el, hogy része volna a negyvenes
években kezdődött neorealizmus ha-
gyományaiban; mások viszont éppen el-
lenkezőleg, verismo Pirandello - neo-
realizmus vonalat fedeznek fel.

A tévedések vígjátéka azonban nem-
csak ezen a területen zajlik, hanem ott is,
midőn Pirandellót elkezdik valami olyan
mélységgel értelmezni, mely nagyon is
elavul, amely sokkal inkább kong, mint az
állítólag avuló Ibsen, mely „a nagy
gondolatok" íróját teremti belőle. Eszerint
mély és egyre mélyebbre fúró, szinte az
emberi lélek legmélyebb mélységeit
föltáró olyan gondolatokat hordoz, amik-
nek a jelentősége kozmikus. Mások per-
sze arra mutatnak rá, hogy Pirandello
mennyire próféta volt, s éppen ebben a
darabjában az. Hiszen messze a szocioló-
gia előtt felfedezte azt, ami a szocioló-
giában csak most vált divatossá: az em-
berek szerepeket kapnak, a szerepekből
nem lehet kiugrani, a szerep az ember, és
ez igazabb, mint az, hogy a stílus az
ember, s még inkább igaz az, hogy a stí-
lusos szerep az ember - s így Pirandello, a
szicíliai szerző voltaképpen a szerep
színházát teremti meg.

Nem mondanám mindezt el, ha mind-ez
nem volna nagy bölcsen benn a a víg-
színházi előadásban. De majdnem min-
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den ott van és az ellenkezője is. Valami
hihetetlen tisztelettel kezelik Pirandellót,
akiről itt is érezni lehet, hogy Pirandello
annak az országnak a drámaíró-ja, ahol a
commedia dell'artét Gozzi követte, ahol
még Goldoniban is érezhető a commedia
dell'arte hagyománya. S a szerző
minderre alkalmat is ad, hiszen a
cselekmény első részében még szidják is
Pirandellót, akit azért kell elővenni, mert
mások nem írnak jó darabot, és végül
mindenütt, ahol lehet, felidézik a Víg-
színház különböző előadásait, rekvizitu-
mait, díszleteit, a Házmestersirató olasz
zenéjét, s még az a jó, hogy a Forgató-
könyvből csak egyes szereplők öröklőd-
nek át.

Színpadra kerül még Pirandello alkal-
mából az a mélységesen mély probléma
is, melyet sokak szerint szintén Pirandel-
lo fedezett fel, hogy a színpad nem érhet
a valóság nyomába. Persze aki ismeri a
drámatörténetet, az tudja, hogy ezt is
Shakespeare fedezte fel. Abban a híres
monológban mondja ezt ki, ahol Hamlet
arról beszél, hogyha a színésznek szen-
vedélyre volna annyi oka, mint van ne-
ki, „könnyárba fullasztaná a színpadot és
irtóztató beszéddel repesztené meg a
nézők fülét". S különösen csaknem hat-
van év után nem újdonságok és mélysé-
gek ezek, mivel azóta már átéltük a va-
lódi abszurd színpadot, átéltük az egzisz-
tencialista drámát, és átéltük a brooki
Shakespeare-értelmezéseket is - s mégis
megvagyunk.

Ami Pirandellót illeti, ő egy helyütt így
beszél: „Nézze kérem. . . mi önmagunkat
megkonstruáljuk. Megmagyarázom
szavaimat. Itt belépek és azonnal felvilá-
gosítom önt, hogy minek kell lennem, mi
lehetek. Megkonstruálom magamat,

ralista lesz, hogy a végén stilizált giccsé
váljon. Vagyis a játéktér az a játék-tér,
amelyen be lehet bizonyítani, hogy
maszkszínház is létezik, hogy az újítások
mind érvényesek, és hogy az újítások mind
újítások. De ebben az eset-ben ha csak ezt
lehetne bebizonyítani, akkor
elmondhatnánk, hogy az újítások hamar
avulnak. Illetve csak az újítások avulnak
igazán, mert a régi dolgokra legfeljebb
patina rakódik, de nem avul-nak el.

Viszont van a darabnak egy olyan gon-
dolata, mely messze ezen felületi és he-
lyenként tartalmi játékok mögé nyúl. Még
amögé is, amit önmagáról vallott
Pirandello. Igaz, a század eleje szinte te-
lítve van azokkal az alakokkal, akik nem
élnek, hanem megkonstruálják saját éle-
tüket. S most ez az egész problémakör
annyira divatos, hogy két új magyar mű-
ben is, mégpedig Hubay Miklós Római
karnevál című darabjában és Szurdi film-
jében, a Hatásvadászokban újra és újra
felmerül. Mindenütt a játék a játékban, a
játék a játékkal és a játék nem a játé-kért
problémája kerül előtérbe. Mert a három
közül itt mind a három igaz.

Már Gorkij is azzal az elgondolással
kezdett a Klim Szamgin megírásához, hogy
vannak emberek, akik megkonstruálják az
életüket. Es a Hat szerep keres egy szerzőt
ennek a megkonstruálás-nak egyik sajátos
formáját hozza elénk. A szerepek
drámájának főhőse, az apa például oly
módon konstruálja meg életét, hogy valami
olyat tesz, ami feltétlenül magyarázható a
legjobb indulattal is. A legjobb indulattal
magyarázható az, hogy fiát elszakítja
anyjától, mivel azt szeretné, hogy a fiú
falun, egészséges környezet-ben, igazi
férfivá fejlődjön. Az, hogy emögött
lehetséges az apa kegyetlensége, hogy
emögött ott lehet esetleg az apa
kényelmessége is, az egészen biztos. S
mindenki, aki ezt a drámát átéli, telítve van
a legnagyobb jóakarattal, és nem akar
tudomást venni arról, hogy minden
cselekedetet a jóakarat és a rosszakarat
valami sajátos szimbiózisa irányít. A ma-
ma a bordélyház vezetőnőjének varr. Te-
hát áldozatot hoz. A bordélyház vezető-
nője nincs megelégedve az asszony tel-
jesítményével, és a lánynak - anélkül, hogy
a mama tudná - fizetnie kell az el-rontott
holmikért - természetben.

Az apa csupán öregedő ember, aki már
nem alkalmas kalandkeresésre, de akiből
nem vesztek ki a test vágyai, te-hát
meglátogatja a bordélyházat. S a többi már
csupa véletlen. Az is, hogy felesé-

azaz olyan formába öltözöm, mely szük-
ségképpen megfelel a mi kölcsönös vi-
szonyunknak. Ön is ugyanezt teszi. Eme
maszkok alatt azonban ott rejtőznek
legtitkosabb gondolataink és legintimebb
érzéseink. Vagyis minden, ami a közöttünk
alakuló viszonytól függetlenül a va-
lóságban van." Ezek a gondolatok ala-
pozzák meg a maszkszínházat, a játékot a
játékban, a keretet a keretben és mind-
azokat a mélységeket, melyek felett eljárt
az idő. S mégis, Valló Péter rendezéséből
is fény derül arra, hogy Pirandello nemcsak
a pillanatot ragadta meg, nem-csak formai
újító volt, hanem az is.

Tudniillik a világ drámairodalmának és
az olasz drámairodalomnak mindenféle
lehetőségét végigjátszotta, egyszerűen
azért, mert Pirandellót érdekelte, hogy mi
van a színházban, mire alkalmas a színház.
De míg ez érdekelte, addig nagyon jól
tudta, hogy az egykori német filozófusnak,
Schellingnek igaza volt, midőn azt vallotta,
hogy a történelem olyan színpad, ahol az
emberek a maguk által írt szerepet játsszák
el. Tudta azt is, amit éppen most mondanak
el a Katona József Színház színpadán az
Ahogy tetszikben, hogy színház az egész
világ, de még azt is, hogy talán éppen ezért
a színház egyre kevésbé tartalmazza
magában az egész világot. Vagyis vál-
ságdarab ez, de nemcsak a színház válsága
fejeződik ki benne, hanem az is.

A rendezés azért érdekes, mert mind-
ezeket a motívumokat valahogy összesűríti,
és csak egy hajszál választja el attól, hogy
pusztán ezek a motívumok szerepeljenek
benne. A színpadkép is (Éberwein Róbert
alkotása) pontosan ezeket a lehetőségeket
aknázza ki, egyfelől ütött-kopott, majd
fokról fokra majdnem natu-



gének lánya fogadja őt a bordélyház elő-.

írásai szerint, és hogy volt felesége in
flagranti éri egykori férjét és lányát. Más
szóval nem a jóakarat vezet a rosszhoz. S
nem a rosszakarat vezet a jóhoz, ha-nem
minden emberi cselekedet jó- és
rosszakarat, becsület és becstelenség
együtt - így él az olasz társadalom is a
fasizmus nyitányakor és a fasizmus előtt

és ebből fakad az a sok huszadik szá-
zadban létrejött lélekfacsarodás és tragé-
dia, melyeknek egyikét Pirandello is le-
írta.

De térjünk vissza a rendezésre. Ha a
rendezés mindent akar, akkor semmit sem
fog elmulasztani. Ez igaz. De mivel
mindent akar, mivel virtuóz, mivel Piran-
dellóhoz hasonló, mivel tudja, hogy a
commedia dell 'arte az commedia dell 'arte,
hogy feszültség van valóság és szín-pad
között, kérdéses, hogy nem veszti-e el a
lényeget. S furcsa módon nem vesz-ti el.
Néha belebuktatja a színpadról le-vezető
alulról megvilágított lépcsőbe, néha a
neonrivaldába, néha abba, hogy a kellékes
kellékest játszik és a díszlet-munkás
díszletmunkást, s időnként még a
megvilágításokba is. De ezek a bukások
mind elfelejtődnek, mert maga a dráma
megy előre a maga kérlelhetetlen útján,
még akkor is, ha a masinéria pillanatnyilag
túlnőni látszik azt.

S ez főként a színészvezetés és a Víg-
színház színészeinek az érdeme. Az apa
szerepét Mádi Szabó Gábor játssza. Né-ha
egészen megdöbbentően. Valami furcsa
tragikus homály borong rajta, s ebből a
fátyolból lép elő. Ő az egyetlen, akin
érezni, hogy először árnyalakként jelenik
meg, mint szerep, és ez az árnyalak-jelleg
végig rajta van, még akkor is, amikor ő
maga is belekerül a commedia dell'artéba.
Nagyon finom játék ez. Háromszor játssza
el azt a jelenetet, midőn belép a
bordélyházba. A három jelenet során tel-
jesen kibontakozik az árnyalakságból, s
hirtelen az igazi tragédia légköre áll elő a
színpadon. Mellette Tahi Tóth Lászlót kell
megemlíteni, akiben ezúttal sem-miféle
erőltetettség nincsen, még a Rendező
alakjának mechanikus szavajárását és
szófordulatait is annyira variálni tud-ja,
hogy alakjában néhány pillanatra az az
irónia is felcsendül, amellyel tulaj-
donképpen ma igazán értelmesen lehet
játszani Pirandellót. Először ellenszenvezik
a szerepekkel, majd a szerepek elragadják,
de csak az objektív drámaiság szele üti
meg őt, hogy ebből levonja a teljesen
megszokott színpadi játék számá-

Mádi Szabó Gábor (apa), Kútvölgyi Erzsébet (lány), Tahi Tóth László (rendező) Pi randel lo drámájában
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tak azok, akik megérezték, hogy a pi-
randellói szövegben mennyi humorisztikus
és karikaturisztikus elem van.

Egészében tehát a Vígszínház előadása a
jó előadások közé tartozik. Talán csak
Sándor Iza bordélyház-kalapszalon-
tulajdonosnő alakja az, amit a rendező
elvétett. ltt a kevésbé harsány humor
jobban segített volna, és különösen jobban
segített volna az, ha helyenként ma-gát a
szereplők tragédiáját is bizonyos iróniával
szemlélte volna. Ennek ellené-re
végeredményben kiderült, hogy itt is
illúziódrámáról van szó. Az illúziórob-
bantás értelmében. Itt is arról van szó,
hogy mindenki meg tudja magyarázni -
mindaddig, amíg az élet ezt megengedi -
összes cselekedeteit, mindenkinek van érve
a legnagyobb gonoszságok elkövetésére is,
és mindenki összeomlik, midőn a
cselekedetek eredményével találkozik. S
az, hogy a pirandellóizmus is a színen van,
meg Pirandello is a színen van, hogy a
maszkjáték is a színen van, de a
mondanivaló is ott van - mindez nem
lebecsülendő eredmény napjainkban.

Luigi Pirandello: Hat szerep keres egy szerzőt
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ra lehetséges következtetéseket. Látható-
lag egyetlen szót sem ért abból, ami a tör-
ténet lényege. Nem tudja azt, hogy a tel-
jesen helyesként interpretálható születhe-
tik a legrosszabb akaratból, s a teljesen
helytelenként interpretálható a legártat-
lanabb lehet, hogy a tragédiák éppen ezért
nem morális tragédiák, hanem élet-vitel-
összeomlások, és mint valami játé-kos,
nagyra nőtt kobold, intézi a színpad egész
sorsát.

A lányt Kútvölgyi Erzsébet játssza. Már
megszoktuk, hogy egészen különleges
zenei érzékét a színház minduntalan
felhasználja. Most is ezt teszi. Emellett
azonban az egyetlen olyan hang, amire
mint hangra mindenképpen emlékezni
fogunk évtizedek múlva is. Kútvölgyi
nevetése: egy árnyalak nevetése ez, vala-
honnan a síron túlról jön, lidérces, s
ugyanakkor mégis megrázó. S ez a ne-
vetés szinte jelenetekre osztja a darabot, a
belső struktúrát meghatározó erővé válik.
Legszívesebben tanulmányt írnék erről a
nevetésről, időtartamairól, a magasságok
váltásáról, és csak néhány sort fűznék
hozzá arról, miként viseli Kútvölgyi
Erzsébet a gyászruhát. A gyászruhát
hordani valódi méltósággal és valódi tar-
talommal kevesen tudják. Most láttuk azt,
hogy mit jelenthet egy gyászruha. A többi
szereplő közül meg kell említeni Tábori
Nóra igen finom és mindig is árnyalakként
megmaradó anyafiguráját, Hegedűs D.
Géza alapjában jól meg-rajzolt, de nem
tökéletesen körülhatárolt fiúalakját,
valamint a színtársulat tagjai közül azért
elsősorban Egri Mártát és Maszlay Istvánt,
mert valójában ők vol-


