
változtasson az életén. Az alakítás itt el-
dönti a darabot. Albee drámájának nagy
kérdése - a függöny legördülése utánra
maradó kérdés -, hogy az ördögűzés
éjszakája, miként a szerző nevezi, meg-
tisztulást hoz-e Marthának és George-nak,
vagy az utolsó illúziójuktól fosztja meg
őket.

A kérdésre felelni csak az egész elő-
adással lehet. Mrsán János rendezését
letisztult arány- és formaérzék, biztos
szakmai tudás, már-már „klasszicista"
nyugalom jellemzi. Meggondolandó
azonban, hogy a Nemzeti Színház tágas-
sága kedvez-e a darabnak. A feszültség
ebben a nagy térben könnyebben kiol-
dódik a játékból, mint mondjuk a Vár-
színházban. Albee színházához hozzá-
tartozik, hogy egy kicsit feszélvezzen
bennünket a szereplők lelki lemeztelene-
dére. A Nemzeti tágas nézőterén viszont
módunk van rá, hogy kivonjuk magunkat a
konfliktusból, a homályba burkolózzunk, a
távolság fedezete alatt hűvös
nyugalommal nézzük a bizarr esemé-
nyeket. A színház „helyválasztása" mellett
két érv szól. Az egyik, hogy a I levesi
Sándor téri épület repertoárja jobban rá-
szorul a följavításra, a másik, hogy a
Várszínház színpadát csak fortélyos esz-
közökkel lehet naturalista enteriőrnek
bedíszletezni. A Nemzetiben Csikós Attila
megküzd a méretekkel; elegáns szalonja a
lakályosságot és a bensőségességet sem
nélkülözi. Egy kicsit azonban
személytelen ez a lakás, a lakásberende-
zési magazinok általánosságát inkább
tükrözi, mint Martha és George egyéni-
ségét. A játék kétségtelenül ehhez a dísz-
lethez igazodik. Közelebb áll a társalgási
drámákhoz, mint Strindberg vagy O'Neill
szelleméhez, amiből vétetett. Ez nem hiba,
sőt többé-kevésbé tör-vényszerű, hiszen
utaltam rá, hogy maga a mű is időközben
eltávolodott eredeti jelentéskörétől.
Számolni kell azonban a
következményével; azzal, hogy az elő-
adás veszít dinamikájából, bizarrságából,
humorából - egyhangúbb lesz. Az in-
tellektualizmus, a gondolatiság oltárán föl
kellett áldozni a játék színeit.

Más szóval ez a kulturált Albee-inter-
pretálás szelídebb, legömbölyítettebb,
kiegyenlítettebb, mint ahogy a szöveg-
olvasás alapján elvárhatnánk. Hiányzik
belőle az egymás húsába tépők vad
kegyetlensége. Ez értelmezési kérdés, és
az előadásban nem található olyan
mozzanat, amely ellentmondana az alap-
koncepciónak. Martha és George egy-
máshoz törődött házastársi rutiniék, akik-

ben minden kaján játékszenvedélven át-
süt az összetartozás lírája, sőt melegsége.
Vass Éva és Gábor Miklós alakításában a
kapocs erősebb a szétfeszítő erőnél.
Kevésbé szolgáltatják ki egymást gesztu-
sokkal, mint amennyire szövegükkel
kénytelenek. Nem játszanak rá a játékra,
ellenkezőleg, csillapítják, humanizálják a
köztük levő feszültségeket. Mintha azt
érzékeltetnék, hogy ez az intimszférát
felborzoló „immoralitás" még mindig
sokkal emberibb annál, mint az, ami elől
kisded játékaikba menekülnek.

Külső megjelenésük is ezt hangsúlyoz-
za. Vass Éva Marthájában nincs semmi
lomposság, elengedettség, sokkal fino-
mabb, intellektuálisabb a megírt figuránál,
és Gábor Miklós is összeszedettebb annál
a George-nál, akit Albee drámájából
ismerünk. Egymásnak játszanak, nem
egymás ellen. Ez föltételezné, hogy
Honeyt és Nicket ironikusabban lássuk.
Nem így történik. Trokán Péter Nickje a
maga jól szabott biztonságérzetével
kevésbé ellenszenves, mint képzelnénk ;
még némi jóindulat is munkál benne,
amikor megpróbálja rábeszélni George-ot
és Marthát, hogy „legyen" még egy
gyerekük, S ehhez a jóindulathoz nem
férkőzik az ostobaság árnyalata. Sára
Bernadette Honeyjának libasága is meg-
szelídül kissé; ahogy részegségében el-
kotyogja kis abortuszmachinációit, inkább
riadt, mint idétlen.

S voltaképp Martha és George is az. Az
utolsó illúzió elvesztésének hajnalán rá
kell jönniük, hogy nincs menekülés.
Hazugságok és dalocskák nem segítenek.
Igenis, félnek vagy inkább szoronganak a
bennük levő ürességtől, amit mind
közönségesen elidegenedésnek nevezünk.

Edward Albee: Nem félünk a farkas/ól (Nemzeti
Színház)

Fordította: Elbert János. Dramaturg
:

Forgách András. Díszlet: Csikós Attila,
jelmez: Vágó Nelly. Rendező: Mrsán János.

Szereplők: Vass Eva, Gábor Miklós, Sára
Bernadette, Trokán Péter.

NÁDRA VALÉRIA

Kék madár disco-bár

Maeter l inck a Thália Színházban

Kár volna tagadni: rossz előérzettel fo-
gadtuk a hírt, hogy az 1961-es tisztes
bukás után (a Jókai Színház akkori be-
mutatóját a kritika udvarias fanvalgással, a
közönség értetlenül és unatkozva fogadta)
újra bemutatják a század elején divatos
szimbolista dráma leghíresebb alkotását, 1
kék madárt. Szerzőjének, az 1911-ben
Nobel-díjjal kitüntetett Maurice
Maeterlincknek napjainkra talán leg-
porosabb, legavíttabb darabját. Tegyük e
jelzett fenntartásunk mellé rögtön a
megkönnyebbülés jelzését: a Thália
Színház előadása kellemes meglepetés,
bár egészen mást nyújt, mint amire fel-
készülhettünk. Azt ugyanis aligha lehetne
egyértelműen állítani, hogy a maeterlincki
mű az, ami üdén, kellemesen és
szórakoztatóan került ki a színpadra
állítás, felfrissítés, megzenésítés
műveleteiből. De végtére is talán a
legfontosabb mégis az, hogy a néző
ezúttal jól jár, s minél inkább
elrugaszkodik a színház az alapműtől,
annál jobban.

A színpadi naturalizmus reakciója-ként
fellépő szimbolizmus értékei - tisz-telet a
kivételnek, ha van ilyen - ma már jobbára
csak irodalomtörténeti értékek.
Élvethetőségük megszűnt, átértelmez-
hetőségük, jelképeik mai tartalommal való
újrafeltöltése szinte lehetetlen. Finomkodó
cizelláltságuk, mesterkélt költőiségük
valószínűleg végleg a múlté. A színpadi
költészet is nagyon más anyagból való
manapság, a stilizáció is máshol és
másképp párol le, emel új régiókba
valamit, mint a század elején. Jobb
esetben még felfoghatók gyermek-
mesének ezek a történetek, megsejthetünk
bennük valami bájt, valami derűvé oldódó
(híguló?) lírát, rosszabb esetben azonban
már csak paródiaként tudjuk felfogni,
elviselni a szimbolizmussal át-itatott
drámai alkotásokat. Maeterlinck darabja,
úgy tűnik fel, félúton lehet a két véglet
között. Nem érezzük már olyan nemes
irodalmi értéknek, amelynek kohéziójára
érdemes vigyázni, amelynek minden
költői képe, utalása fontos lehet, s éppen a
maga eredeti mivoltában fontos, de a jelek
szerint még nem ment-hetetlen, alapos
átdolgozással életre gal-



Maeterlinck: A kék madár (Thália Színház). Jani Ildikó (Mytyl),
Mikó István (Kutya), Zsurzs Katalin (Tyltyl)

és Esztergályos Cecília (Macska) (Iklády László felvételei)

vanizálható. A drámát mai színpadra
alkalmazó Kazimir Károly szerencsés
kézzel, biztos ízléssel hajtotta végre a
húzásokat. Pontosan azokat a motívumo-
kat tüntette el vagy tette jelzésszerűen
kurtává, amelyeknek költőisége elvisel-
hetetlenül érzelgős, vagy ma már - hor-
ribile dictu! - indirekt módon mulatságos
lehetne csak. A neoszentimentalizmus
nálunk is dagadozó hullámának ellene
szegülve Kazimir, mint átdolgozó, éppen
keményebbé, szikárabbá, konkrétabbá
tette a darabot. Elhagyta például a
megjelenített Boldogságok közül azokat,
amelyek végképp csak elvontságból és
melodramatikus érzelmességből szövődtek
össze, lemondott a meghalt kistestvérekkel
történő találkozásról stb. Csupa olyan
kurtítás, amely ballasztoktól szabadította
meg a produkciót.

Mielőtt tovább vizsgálgatnánk, történt-e
Maeterlinckkel irodalmi kegyelet-sértés
(nem történt!), tegyünk egy ki-térőt
magának a „kék madárnak" kilétét
felderítendő. Lássuk, az alapmatéría fel-
tétlenül igényli-e az áhítatos, lírizáló
megközelítést. A „kék madár" motívuma
korántsem Maeterlinck költői leleménye
ugyanis. Egy tizenhetedik századi francia
írónő (vagy inkább bárónő?) Marie
Catherine Le Jumel de Barne

ville d' Aulnoy tündérmese-gyűjteményébe
is már egy akkoriban közszájon forgó
francia népmeséből került be. Különös
érdekesség, hogy - bár német közvetí-
téssel - Magyarországra viszonylag ha-
mar eljutott a mese, mégpedig Kónyi
János strázsamester, mészáros és író 1774-
es fordítása révén, amely a maga nemében
páratlan tünemény. A finomkodó francia
tündérmeséből tenyeres-talpas, bumfordi
magyar történetet kerekít ki, ahol a
tündérek „komám-uramnak" és
„komámasszonynak" szólítgatják egymást,
és a különböző csodák, átváltozások
egészen hétköznapi természetességgel
esnek meg. A kék madár itt még
egyáltalán nem az elvont boldogság
szimbóluma, hanem a hét évre madárrá
változtatott Sarmánt király, aki madár-
ként is hosszan társalog az emberekkel, és
ilyen tanulságokat von le a vele tör-
téntekből: „Mindazt megvetem, amihez
nem juthatok, mégis szintén oly boldog
leszek." Idézzük fel még e korai változat
bájának érzékeltetésére az akkori kiadás
hosszas címének egy részét:

.. a jámbor életnek és tiszta szeretet-
nek, az irigység által való nyomorgatta-
tásának és azután mindenkinek érdeme
szerént való meg-jutalmazásának rövid
leábrázolása..." Noha semmivel mással,
mint színházbeli élményünkkel nem

igazolható, úgy tűnik fel, Kazimir át-
dolgozóként és rendezőként egyaránt
valamiképpen ehhez a régebbi felfogás-
hoz nyúlt vissza. A Thália előadásában is
felfedezhető itt-ott (a legjobb pilla-
natokban) ez a bumfordi báj, a csodák-
nak, a különösségeknek ez a köznapias
fordítása, természetessé tétele. S ezt a
kitérőt azért is érdemes volt megtennünk,
hogy lássuk, maga Maeterlinck is
elrugaszkodott már valamitől, amikor
szimbólummá stilizálta a kék madarat,
szuverén módon bánt az ismert mesei
motívummal. Amikor tehát a mai szín-ház
a nyolcvanas évek ízléséhez alkal-
mazkodva, szinte csak ürügyként kezeli a
darabot, nem követ el szentségtörést,
hanem jogaiba helyezi vissza a végered-
ményt, a nézői élményt.

Annál inkább megteheti, mert ezúttal,
szerencsére, szó sincs arról, hogy „össz-
művészetet" kívánna nyújtani egy szín-
házi előadás ürügyén. Nem dúsítja fel a
darabot más Maeterlinck-művekből át-
emelt részletekkel, nem változtatja az
előadást a belgiumi flamand folklór be-
mutatójává, nem hallunk a honi kulturális
életet célba vevő, erőszakoltan a darabba
illesztett bemondásokat. Még
aktuálpolitikai betét is csupán egy fordul
elő az egész este folyamán: egy ágyú
képében színre lép „A háború",



minekutána a kék madarat kereső hőseink
táblás tiltakozómenetet rögtönöznek, így
demonstrálva békevágyukat. Ez a kínos
(mert szervetlenül beapplikált) ficam
azonban hamar elmúlik, alapjában véve
nem zavarja meg az egységes élményt.
Mindezeken túl még valamit sorolhatunk
az előadás feltétlenül méltánylandó
érdemei közé: nem kísérel meg holmi
mélyértelmű „üzenetet" tolmácsolni egy
olyan darabocskával, amely erre
teljességgel alkalmatlan. Biztos,

egészséges arányérzékre vall , hogy A kék
madár a Tháliában az lesz, amit el-bír:
kétrészes, szórakoztató, látványos disco-
műsor, amelynek még valamelyes
történetecskéje is van, de ez utóbbi főleg
arra szolgál, hogy alkalmat és lehetőséget
teremtsen a játékra.

„Zenés játék" - mondja a színlap, s
ezúttal a műfajmegjelölés mindkét része
igaznak bizonyul. Mikó István kellemes,
fülbemászó, a színészi énektudás hang-
terjedelméhez jól alkalmazkodó számai
mintegy háromperces időközökkel követik
egymást az előadásban. Erényük, hogy
többnyire a cselekményt is tovább-
lendítik, nem pusztán betétek. Zenei
anyaguk ugyan -- nem is titkoltan
sokszor csak idézet slágerré vált dara-
bokból, de ezt mindig ízléssel és prakti-
kusan teszi. Vidám, derűs, többnyire
gyors ritmusú zene ez, érzelgős nyávo-
gásokat, elnyújtott lelkizéseket nem tar-
talmaz, s ezzel az örvendetes ténnyel
Mikó mint zeneszerző igen üdvösen be-
folyásolta - hogy azt ne mondjuk: meg-
határozta az egész produkció stílusát,
hangvételét. Devecseri Gábor dal-
szövegei egészen természetesen olvad-nak
össze az új zenével, noha még az 1961-es
előadáshoz íródtak, itt is jólesik hallani
könnyed, szellemes, bravúrosan verselő, a
beszélt nyelv természetességét megőrző
strófáikat. Vas István fordítása is remekül
állja a másfajta felfogás teher-próbáját:
olyan frissnek, elevennek érződik, mintha
most készült volna.

Meglepetés az előadás is. Közhely-
számba megy már annak a megállapítása,
hogy a jellegzetes Thália-produkcióban a
színésznek eléggé mostoha sors jut. Nem
több dimenziós embereket, nem
jellemeket kell megformálnia. A szó igazi
értelmében vett alakításra többnyire mód
sem nyílik, csupán dramaturgiai
funkciókat hordoznak a színpadon,
neveket képviselnek, nem személyisége-
ket. Nos, A kék madár előadása annyiban
különbözik ettől a gyakorlattól, hogy bár
figurákat itt sem látunk, de

legalább tág tere nyílik a színészi
kosságnak, az egyéni leleményességnek.
Igy derülhet ki például, hogy Zsurzs
Katinak humora is van (Tyltyl), karak-
terizáló képessége pedig már-már ön-álló
arculatú alakká formálja ezt a kisfiút,
holott magában a darabban Tyltyl
semmivel sem egyénibb, mint kislány-
párja, akivel egyformán csak naivak és
csak sajnálkozásra késztetőek. Főszereppé
teszik a Macska és a Kutya alak-ját
Esztergályos Cecília és Mikó István

előbbinek annál is nehezebb dolga volt,
mivel emlékezetünkben van még egy
merőben másfajta macskaalakítása
A Mester és Margaritából. Esztergályos
páratlan mozgáskultúráját dicsérni köz-
hely, de arról mintha alig esett volna még
szó, hogy mennyi ötlet, mennyi csak
mozgással, csak testtel megvalósítható
játék forrásává lesz nála ez a kivételes
tudás. Mikó remek partner ezekhez a
játékokhoz; szöveg nélkül, szituációk
nélkül is állandóan jelen van, létezik a
színpadon. „Kitalálja" a Kutya jellemét,
és minden ízében konkréttá teszi: hang-
hordozása, mozgása, „szokásai" egyaránt
kifejezőek, szórakoztatóak. Mikó mégsem
magánszámokat mutat be; amit csinál, az
összjátékba simul, azt gazdagítja.
Találóan egyénítette a Kövér Boldogság
figuráját Verebes Károly, rutin-szerű
mosolya, „happy"-cége többet mond a
szövegnél. Finom érzékkel oldotta meg a
szinte lehetetlen feladatot Szirtes Ádám
mint halott nagyapó. Természetesen, nem
mindenki tudta ilyen szerencsésen
mozgósítani a színészi fantáziáját.
Akadtak kirívó hangok (Polónvi Gyöngyi
mint gonosz Éjszaka akár egy fél
évszázaddal előbbi patetikus-romantikus
előadásban is megjelenhetett volna
ugyanígy). És akadtak vértelen,
ötletszegény alakítások, ahol a szerepek
megszemélyesítőin múlott, hogy nem
tudták nem akarták? - magukat füg-
getleníteni a szöveg felkínálta szűkös
lehetőségektől. Beérték a Cukor, a Tűz, a
Víz, a Fény, a Kenyér és a többiek
egyszerű (egyetlen sablonos vonásból
történő) megszemélyesítésével Az össz-
kép mégis határozottan kellemes. Kazimir
Károly szcenikusként is ontotta a kedves,
humoros, bájos ötleteket. Felfigyelhetünk
Bélavári Anna koreográfiájának néhány
eredeti, minden szokványtól elütő
megoldására. A Thália színpadán látható
disco-revü látványrész e i s
nagyvonalúságot képes imitálni.

„Mondandót", „üzenetet" aligha visz
magával a néző. Ne kergessük másutt

a kék madarat, találjuk meg inkább ott-
hon a boldogságot? feleljük erre
gondolatban, majd igyekszünk, amennyire
a körülmények engedik. „Nekem
a Kutya tetszett legjobban!" mondta egy
idős asszony a ruhatár előtt, mint-egy
összefoglalva a látottakat. „Nekem
is! felelte a barátnője. De a Macska
se volt k u t y a . . . "

Azt hiszem, maradjunk mi is ennyi-ben,

Maurice Maeterlinek: A kék madár (Thália
Színház)

Fordította: Vas István. Dramaturg: Lehel
Judit. Díszlet: Langmár András m. v. Jel-

mez: Wieber Mariann m, v. Koreográfia:

Bélavári Anna m. v. Zeneszerző: Mikó Ist-
ván. A dalok verseit írta: Devecseri Gábor.
Színpadra alkalmazta és rendezte: Kazimir
Károly.

Szereplők: Zsurzs Katalin, Jani Ildikó,
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