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Filuména házassága
Szolnokon

Eduardo de Filippo vígjátéka, a Filuména

házassága olyan, mint egy elnyújtott
drámai expozíció, mely sehogyan sem
képes kivergődni a banalitások vissza-
húzó közegéből. A dráma ott kezdődik,
ahol egy életteli házastársi groteszk be-
fejeződhetne, és ott végződik, ahol egy
bizarran naturalista családi dráma el-
kezdődhetne. Ami e között van, az maga a
reménytelen várakozás színpadi és nézői
értelemben egyaránt, harsány olasz
csomagolásban. Á drámának az az észre-
vétel a kizárólagos „előremozdítója",
hajtórugója", melyet senki nem vonhat
kétségbe; mármint hogy „a gyermek az
gyermek". Ami a darabban változás
történik a „jellemek" és a helyzetek
szintjén, és ami nem kis változás, hiszen
egy nápolyi kéjencből lényegítenek át egy
embert a legunalmasabb papucs-férjjé,
ennek a megható felismerésnek az
ugyancsak megható következménye.

Filuména Marturano a Domenico So-
riano által kitartott volt utcalány nagy
leleménnyel halálos beteget színlelvén,
utolsó kívánságaként elveteti magát az őt
immár negyed évszázada kihasználó
kivénhedt ficsúrral, a jómódban élő cuk-
rásszal, Domenicóval. De korántsem
kicsinyes önzésből vetemedik erre a
csalásra: három titokban felnevelt fiáért
teszi, akiknek nevet és társadalmi meg-
becsülést kíván szerezni a hangzatos
Soriano névvel. Domenico nem hagyja
annyiban a dolgot: mindenáron felbon-tani
igyekszik törvénytelen kapcsolatuk
törvényesítését, a nyilvánvalóan törvény-
telen házasságot. Ehhez talál is egy min-
den paragrafussal felvértezett, félszegen
fontoskodó ügyvédet, aki az olvasni nem
tudó Filuménának paragrafusnyelven
bebizonyítja, hogy a házasság csak akkor
lenne érvényes, ha a feleség, már-mint
Filuména meghalt volna. Az „ifjú"
hitvesnek azonban nem csak saját erkölcsi
„tőrvényei" vannak a hasonló esetekre, de
ezeknél sokkal hathatósabb női fifikája is:
látszólag beleegyezik a házasság
felbontásába, ugyanakkor távozása előtt
bizalmasan közli még Domenicóval, hogy
az egyik gyerek az övé.

A dráma ekkor hajmeresztő fordula

tot vesz: Domenico az apai ösztön anyai
hevességétől hajtva tízhónapos belső
viaskodás után (melyet mi nem kísér-
hetünk figyelemmel, mert ez az „idő-
szak" a két felvonás közötti szünetre esik),
papucsot vesz magára, hogy meg-tudja,
melyik fiú az övé. Filuména azonban
makacsul kitart, és meghirdeti a gyerekek
közötti egyenlőséget; teheti, hiszen immár
ő az úr. Domenico hamar beadja a
derekát, érezhetően ő is unja már az

egészet. Így az egymást nem is-merő
három testvér, az ismeretlen anya és a
több ismeretlenes apa együttesen
elindulnak felépíteni a meghitt családi
tűzhelyet a most már törvényesen meg-
pecsételt házassággal, hogy a meghitt
viszony a társadalommal is hiánytalan
legyen. Amit még ehhez a lekonyuló
dramaturgiához kapunk, az néhány com-
media dell' arte-i burleszkelem (családi
csetepaték harsány kivitelben) és egy kis
félreértés-dramaturgia.

Eduardo de Filippónak, a nápolyi
színházi hagyományok éltetőjének és
megújítójának, aki egyben színésze, ren-
dezője és háziszerzője saját társulatának,
állítólag van egy nagy írói erénye: ki-tűnő
vígjátéki szerepeket ír kiváló színészek
briliáns alakításaihoz. Ezek a szerepek - a
Filuména házasságában mindenesetre - egy
jobb szalonvígjáték keretein belül sem jó
szerepek: bár hasonlóan francia
társaikhoz, ismert sémákat képviselnek
sémaszerű komikus szituációkban; a
színészi egyéniségnek kell saját
személyiségével és humorával meg-tölteni
és egyéníteni a közismert sémákat.
Ugyanakkor de Filippónak ez kevés, ezért
minduntalan erkölcsi ítélőszék elé állítja
alakjait: a nagyvárosi nagyvonalúság
közönyét megvetve és a provincializmus
kispolgári bátortalanságával egy-szerre
menti fel és ítéli el őket ugyan-azért a
tettért.

Ettől a bírálatba burkolódzó enge-
dékenységtől hatnak drámái véget nem
érő expozícióknak, az ítéletet előre
hangoztató, majd azt a dráma során csi-
petenként megsemmisítő, kiteljesületlen
vonulatoknak. Á színészt pedig az alak
megalkotásának egyéni lehetősége és az
azonosulás mértékének eldöntése helyett
„természetes" kitárulkozásra, mint-egy
ösztönös azonosulásra készteti, sémákba
préselten, mely játékmód, „alak-formálás"
az olasz színészet sajátos bra-
vúrteljesítménye.

Filuména figurája abba az olasz szerep-
körbe tartozik, melyet a magyar közönség
leginkább az olasz neorealista filmek

ből ismerhet. Egyik legmarkánsabb kép-
viselője Anna Magnani, a korán elhunyt
kiváló színésznő volt. Ez az olasz nyo-
mornegyedekből prostitúció által ki-
emelkedett műveletlen nőtípus, akit ösz-
tönös intelligencia, főként pedig mér-
hetetlen kitartás, az övéiért gyilkolni is
képes gyermek- és családközpontúság
jellemez, gyakran vált a filmekben a mos-
toha viszonyok és saját volt körülményei
áldozatává, tragikus hősnővé. Filuména
ennek a típusnak a győzedelmeskedő,
vígjátéki vonalába tartozik, bár múltját,
melyről gyakran tesz említést, hasonló
kiszolgáltatottság, huszonöt éves meg-
aláztatás jellemezte. E bohózat szintjén
Filuména erős és öntudatos nőstény-
oroszlán, aki a darab során képes az őt
mindeddig cselédjének, megvetett kitar-
tottjának tekintő magabiztos szeretőjéből
„kisnyulat" faragni. Á dráma erről a
boszorkányos tettről szól, melyhez a
nélkülözhetetlen varázsige a „gyermek",
ami a nápolyi apákat egyből képes le-
venni a lábukról - de Filippo szerint.
Mindenesetre nem lehet nagyon mély az
a szerep, mely varázslatokkal formálódik
és formálja át egész környezetét. Á sé-
mák mindazonáltal léteznek az eljátszá-
sához, ha ezek a sémák nem is igen
találhatók meg magyar színpadokon.
Nálunk ugyanis többnyire a jómódú,
unatkozó, „eszes" asszonyság szokta
unaloműzés céljából „gyilkolni" a kár-
tyával vagy szeretőivel elfoglalt urát, és
színpadjainkon a prostituáltak is jobban
ismerik a büntető törvénykönyv
paragrafusait (a rájuk vonatkozókat min-
denesetre), mint olvasni nem tudó, tem-
peramentumosabb olasz kolléganőik.

Az olasz bohózatban mindent az ér-
zelmek, az ösztönök uralnak és irányí-
tanak. Domenicót először a férfiúi ösztön
mérhetetlen hiúsága, majd az apai ösztön
nagyvonalúsága, papucsszerénysége
jellemzi. Filuménát mindvégig az anyai
ösztön vezérli, mindez átitatva az olasz
szegénynegyedek lakóinak kitartásával és
ösztönös öntudatával. Alfredót,
Domenico házi barátját a zsokéösztön
férfiasságának emléke élteti, míg Roza-
lia, Filuména házi bizalmasa a szegény-
ség ösztönlétéből inkább a félénk meg-
alázkodást hozta magával némi álöntu-
datba palástolva.

Csiszár Imre, a szolnoki szabadtéri
előadás rendezője a darab szegényes
gondolati rétegének „felfejtése" helyett
egy olaszosan harsány életképet terem-
tett a Damjanich Múzeum tágas, árkádok-
kal körülvett, könnyen átvarázsolható,



„alkalmazkodóképes" klasszicista ud-
varára. A múzeumudvar hatalmas, má-
sodik emeleti ablakaival egy magasságban
kötélen száradó század eleji, szemérmesen
kihívó fehérneműk tömege idézi meg az
olasz mediterrán kitárulkozó köznapiságát,
a meleg égöv hívogató otthonosságát. De
Csiszár a díszlettervező Szlávik István
segítségével ugyan-ilyen merész
természetességgel költözteti ki a nápolyi
utcára Domenico Soriano egész házát,
cukrászdáját, háza népét és családi
perpatvarát az udvart elárasztó nápolyi
szegénynegyed alakjainak szeme elé és
szeme láttára. Ez a lelemény az előadás
legnagyobb erénye, mely által a rendező
képes megidézni az olasz neorealizmus
hangos, zsivalygó, az egész negyedet
betöltő családi hétköznapjait. Az első
percekben szép megkomponáltságban
özönli el a „város" népe Soriano árkádos,
olasz kávéházi teraszra emlékez-tető háza
táját. Énekelnek, játszanak (velünk is),
vagy lődörögnek az utcán az estéli, munka
utáni langyosabb idő-ben. Majd kivágódik
a hatalmas kapu, és megjelenik Domenico,
aki egy vad-állat dühével átkozza az őt
rászedő Filuménát. Egymás után lépnek ki
a házból a rászedés jelenetének tanúi és
maga Filuména is az „utca" nagy
mulatságára. Láthatóan minden
rokonszenvük a szélhámosé, bizonyára
méltó példaképet lát-nak benne.
Kárörvendően kerülgetik a fajankó
cukrászt, miközben valósággal cirógatják
a talpraesett „ifjú" feleséget. Úgy látszik,
Domenico megérdemelte a sorsát.

Sajnos ettől fogva az előadás pergő
ritmusa, élettelisége lelassul. A további-
akban az utca népének állandó jelenléte
ellenére ugyanaz a „kamaradarab" ját-
szódik le, mint az eredeti változatban; a.
rendező nem rendezte meg tovább a
közjátékot, így az, ha hangjával el is
nyomja a főszereplők veszekedését, sem
annak felületességét nem képes helyette-
síteni, sem pedig továbbvinni, értelmezni a
helyzeteket. Ami a rendezői ötletekből
mindvégig töretlenül megmarad, az az
állandó, változatos zenei effektusok soro-
zata (a táskarádió olasz tánczenéjétől az
esti „macskazenéig"), mely hangulat-
keltőként tökéletesnek bizonyul.

Tímár Éva, Filuména alakítója nem
kimondottan az a testes, mindig robbanó
Anna Magnani-típus. Alakítása is inkább
Sophia Loren-i, látszólag szelídebb, de
csontosságával, kiszámíthatatlan, hirtelen
váltó hangulatával akár félelmetesebb is
lehetne. Tímár hozza

ezt a karaktert, egyre bátrabban nagy-
ratörő macskatermészetével és rugalmas-
ságával, éles váltásaival. Ennél azonban
nem ad többet a figurához: egyénítés
helyett hol hidegen megmarad az ola-
szosan harsány női intrikus szerepkö-
rében, hol hízelgően fegyverzi lea már
bekerített férfiúi hiúságot. Minden han-
gossága ellenére sokkal tudatosabb, mint
karaktere megengedné. Alakításában a
franciás könnyed elegancia szét-
roppantja a keményebb fából faragott, ám
belülről korhadtnak bizonyuló olasz
bohózati „temperamentumot."

Csíkos Gábor rekedt harsánysága a
figura igen egysíkú érzelmi életére vall,
bár külsejét illetően ő még a legnápolyibb
olasz a szereposztásban. Könnyedén
karikíroz egy leépülőfélben lévő
úrhatnám középosztálybeli olasz piper-
kőcöt.

Simon György és Koós Olga a két
bizalmas, Alfredo és Rozalia szerepé-ben
egy bohócpáros cirkuszi betétszámát
nyújtják. A három fiú megszemélyesítői
nem „olaszos" típusokat elevenítettek
meg. Nagy Sándor Tamás Umberto
szerepében egy a „szülők" érzelmi fel-
lobbanásait szégyenlősen megértő, de
minden „kicsinyességtől" elzárkózó,
finnyás értelmiségit formál; Riccardo,
Dezsényi Péter alakításában egy bugyuta,
tüzesvérű, férfiasságára mindhiába

büszke kisember; Michele, Philippovich
Tamás megformálásában egy tenyérbe-
mászóan beérkezett családos senki.

Szakács Györgyi jelmeztárában tarka-
barka pongyolák és öltönyök váltogatják
egymást cirkuszi élességben, harsány
színösszeállításban.

Az előadás végén, a házasság meg-
kötése előtt a szereplők (az utca népe és a
nagy család) még egyszer szembe-
fordulnak a nézőkkel és a megérkezett
fotóssal. Mindannyian begyakorlott mo-
solyt erőltetnek magukra; a fényképező-
gép kattan, a szereplők várakozásteljes
képet örökíttetnek meg magukról, önma-
guk által előre retusálva. Ez a „foto" a
megoldás képtelenségének érzetét hagyva
marad meg a nézőben.
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