
József is, akinek minden megszólalása
azonnal súlyt, nyomatékot, fontosságot
kap. S ha nem is meglepő mát az István, a
király óta - ilyen jó színészi kvalitásokat
mutat Vikidál Gyula is mint Pilátus.
Különösen megragadó, ahogyan Pilátus
álmát halljuk tőle; a mai figura és a bibliai
alak egybefogása kitűnően sikerül. Csuha
Lajos Heródese kissé túlságosan revüsztár
lett, ennél azért ez a figura még
groteszkségével együtt is veszedelmesebb,
jelentékenyebb. Deák Bill Gyula
mindössze egyetlen jelenetben működik
közre: mint Fanatikus Simon izzásig hevíti
a „Jézusmánia" eksztázisát, és ez
nagyszerű jelenet, de hogy Simon a
„másik oldal", a Jézust a népforradalomra
késztető tömegek hangadója is, azt már
nemigen tudja érzékeltetni.

Nemcsak törlesztés

A Szupersztár hazai bemutatója semmi-
képp sem csak törlesztés, a hiánylista
csökkentése. Olyan előadás, amely méltán
sorakozik a műfaj hazai bemutatói mellé,
sőt sok tekintetben a legjobb, amit eddig e
téren színházaink (nemcsak a Rock
Színház) produkáltak. Nem kell összevetni
sem a különböző külföldi előadásokkal,
sem a lemezkiadásokkal (bár nincs semmi
szégyenkeznivaló ezek-kel szemben), s
főleg nem a filmmel, amely eszközeiben,
megoldásaiban, hangsúlyaiban szinte más
mű volt, mint az eredeti színpadi változat.
Ez elsősorban olyan előadás, mely hazai
talajban gyökerezik, koncepcióját,
megoldásait, látványvilágát, zenei
megszólaltatását tekintve is itthoni
eredményeket (vagy éppen
fogyatékosságokat) tükröz. Egy-ben
helyzet- és állapotrajz is a műfaj s a műfajt
művelők jelenlegi felkészültségéről,
lehetőségeiről, törekvéseiről.

A Szupersztár az elképzelések szerint az
őszi szezonban bekerül a Vígszínház-ha.
Egészen biztos, hogy ott nem ezt az
előadást látjuk majd, hiszen sem techni-
kailag, sem a díszleteket illetően, de főleg
a rendezés és a mozgások vonatkozásában
nem ültethető át a szegedi vagy a szigeti
megoldás. Minden valószínűség szerint az
történik majd ezzel az előadással is, mint
ami az István, a királlyal: át kell
fogalmazni, finomítani és árnyalni kell, de
úgy, hogy a fő vonások, a nagy freskó
alapszínei és alapkompozíciója azért
megmaradjanak.

Érdeklődéssel várjuk ezt a variációt is.

T. I.

Az ismétlés előnyei

A Lakat alá a lányokat a Diósgyőri
Várszínpadon

Negyvennyolc éves korában ábrázolja
Henry Fieldinget Hogarthnak az az is-
mert rajza, amely az író ovális keretbe
foglalt, markáns portréja alá, egy kan-
dallópárkányra gyűjtve mutatja be Fiel-
ding munkásságának jelképeit: könyveket
(jól olvasható az egyik gerincén a Tom
Jones felirat), színházi maszkokat, egy
jókora kardot, kalamárist lúdtollal, egy
adósságlevél részletét, kéziratkötegeket, s
kissé hervadtnak tűnő babérágakat látunk.
Csakhogy a portré keretének felirata
téves: Fielding sosem érte meg a
negyvennyolcadik évét. Csak negyvenhét
volt, amikor - 1754. október 8-án -
Lisszabonban meghalt. Hogy az életkor
elírása tévedés-e, vagy Hogarth fricskája,
nem tudni. Csak annyi vehető bizonyosra,
hogy a rajz jó érzékkel sorakoztatja fel
Fielding írói tevékenységének
szimbolikus tárgyait, s nem véletlenül
helyezi a kompozíció bal oldali előterébe a
két színházi maszkot.

A regényíró Fielding ma már majd-nem
teljesen eltakarja a színműíró Fieldinget,
aki éveken át nemcsak darabokat írt és írt
át, hanem színházat is vezetett. Alig
tartjuk számon, hogy a kortársai
egyenesen az ő színműveinek a hangját,
stílusát, a fennálló hatalmat és a hatalmat
képviselő hatalmasságokat támadó kí-
méletlen, szatirikus látás- és ábrázolás-
módját jelölték meg, mint az 1737-ben
kiadott Licensing Act, a színielőadásokat
a lordkamarásnak a szöveget jóvá-hagyó
engedélyéhez kötő cenzúratörvény
kiprovokálóját. Legalább tucatnyi eredeti
darabja és legalább feleennyi át-
dolgozása, dramatizálása jószerével csak a
Fieldinggel behatóbban foglalkozó
irodalmárok előtt ismert. Mint ahogyan a
XVIII. század első felének egész angol
színműirodalma is fehér folt - az egy
Koldusoperát kivéve, amely pedig 1728-
ban ugyanott került színre, mint a hu-
szonegy éves Fielding első darabja
ugyanazon évben: a Drury Lane szín-
házban. S ez a színház ad majd otthont
Fielding számos más darabjának is, így a
legnagyobb sikerűnek s a leghangosabb
visszhangot kiváltónak, a Tom Tbumb
(Hüvelyk Matyi) című szatírá

nak, 1730-ban, meg annak a komédiának
is, amelynek címe: Rape upon Rape or
The Justice caught in his own Trap
- azaz : Erőszak erőszakra, avagy a Bíró a
saját kelepcéjében.

A komédia jellegzetes terméke azok-nak
az éveknek. Figurái a korszak londoni
karakterei: a korrupt, megveszte-
gethetőségét nemcsak hogy nem titkoló,
de egyenesen fitogtató bíró, aki részre-
hajlását csengő aranyak helyett szívesen
fizetteti meg természetben a csinos és ifjú
női vádlottakkal; felesége, az éltes és
pénzéhes házisárkány, aki lankadó
férfiasságú férje mellett annak fiatal és
életerős férfi vádlottaival ,,pártfogoltat-ja"
magát; a szűkagyú kávéházi politikus, aki
a rengeteg újság szüntelen olvasásától
csak még ütődöttebb lesz, s hetet-havat
összehord a világról és a politikáról;
lánya, az erényes ifjú hölgy, aki
mindössze egyszer lépett eddig fél-re, egy
keménykötésű hajókáplán jó-voltából; a
londoni aranyifjú, aki élet-céljának tekinti
minden nőnemű lény ágyba cipelését; a
másik aranyifjú, akit viszont csak a bor
érdekel; a nemi erő-szak miatt lecsukott
délceg kapitány, aki emellett hűséges
vőlegénye az említett erényes leányzónak;
a korlátolt, szervilis és szintén korrupt
rendőrbiztos - és még egy sor más olyan
alak, akik-kel Hogarth híres londoni
metszetei népesülnek be. Ha jobban
megnézzük, ezek az alakok csaknem a
karikatúráig elrajzoltak. Nem véletlenül.
Fielding ezzel a kortársi divatnak (is)
hódolt, de saját hajlamait is követte. Ez az
elrajzolás, mely a nagy angol szatirikus
írók szinte kötelező hagyománya volt,
Fieldingnél majd csak később kap
mélyebb dimenziókat. Itt, ebben a kis
komédiában még megelégszik a gyors
vázlatozással, mert ennyi is elég, hogy a
jól fel-épített cselekménnyel és az éles
nyelvű dialógusokkal sikerre vigye a
darabot. (Mellesleg: a cselekmény,
amelyben a korrupt bíró erőszakkal akarja
kicsikarni az oktalanul kurválkodással
vádolt erényes ifjú hölgy váltságdíját,
majd maga kerül az ifjú hölgy és az
aranyifjak felállította csapdába, hogy
aztán a darab vége általános és gúnyosan
tökéletes happy endbe torkolljon, maga is
támadó élű: a restaurációs dráma
elviselhetetlenül teátrális stílusát és
cselekményfordulatait parodizálja, s
egyúttal a polgári családi dráma túlhajtott
szentimentalizmusát is. (De ez nem az
első ilyen mű a színmű-író Fielding
darabjai közül: már a Tom Thumb is ebben
a modorban íródott.)



A Rape upon Rape - akárcsak más
Fielding-darabok - nem repertoárműve az
angol színházaknak (sem). Nem tudni, mi
okból vette éppen ezt elő 1959-ben egy
szerzőgárda, hogy belőle készítsen
nyitódarabot a londoni új Mermaid
Theatre avatására. Bernard Miles
dolgozta át a szöveget, Lionel Bart írta a
dalszövegeket, s Laurie Johnson
komponálta a muzsikát. Zenés darab -
pontosabban: musical - lett tehát a
Fielding-komédiából.

Ezt a musicalt fedezte fel még 1983-
ban a zalaegerszegi színház. Az
előévadját teljesítő társulat számára
Prekop Gabriella fordította le, Böhm
György simította magyar színpadra, s
Fodor Ákos írta a dalszövegeket.
Menczel Róbert díszleteiben, Schäffer
Judit jel-mezeiben, Richter Károly
koreográfiájával, Victor Máté zenei
rendezői közre-működésével Halasi Imre
állította szín-padra. (Erről az előadásról a
SZÍNHÁZ 1983. szeptemberi számában
Kőháti Zsolt számolt be.) És most ez a
darab szerepelt a Miskolci Nyár
elnevezésű rendezvénysorozat keretében,
a Diós-győri Várszínpadon.

Pontosabban: nem csupán a darab volt
azonos, hanem az előadás is. Még
pontosabban: az előadás keretei. Azaz: a
díszlet itt is Menczel munkája volt
(pontosan ugyanaz az angol favázas épü-
letekre emlékeztető gerendakonstrukció,
mint Zalaegerszegen, ugyanúgy mintegy
síkba kiterítve a darab több hely-színét,
hogy időnként szimultán jelenetek
játszódhassanak), ugyanazok voltak a
jelmezek (XVIII. századi stílus, enyhe
stilizációval), ugyanaz a koreográfia,
mely túlságosan nagy feladat elé most
sem állította a színészeket, ugyanaz a
szalagról szóló zenekari alap, melyre kis
csíptetős mikrofonok segítségével
énekeltek rá a színészek, s ugyanaz
Halasi Imre rendezése, amelyben még a
három évvel ezelőtti ötletek is pontosan
kon

zerválódtak. Ami nem volt azonos, az a
szereposztás.

Az persze jó dolog, hogy a néhány „el-
veszett" nyári színház (például éppen a
Zalaegerszeg melletti Egervár) helyébe
más, újabb helyszínek lépnek - mint
Miskolc is, ahol az idén három szín-
helyen tartottak előadásokat (Diósgyőrön
kívül a miskolc-tapolcai szabad-téri
színpadon s bent Miskolcon a bel-városi
szabadtéri színpadon; előbbin a Liliomfi
zenés változatát, utóbbin Rossini A
sevillai borbély című vígoperáját
játszották). Az is jó, hogy épp a miskolci
előadások, noha kifejezetten a szó-
rakoztatás igényével készültek, nem az
olcsó megoldásokat választották. És az
sem baj, hogy egy régebbi (s akkor je-
lentős közönségsikert aratott) produkció
az ország túlsó végéből Diósgyőrbe
kerül, ahol (a jelek szerint) szintén na-
gyon jó közönségfogadtatásban része-
sült. Nem utolsósorban a szerencsésen
összeválogatott szereplők révén, hiszen
Zsaroli bírót Mikó István, Zsarolinét
Schubert Éva, Erényes Elvira kisasszonyt
Vándor Éva, szobalányát Soproni Ági,
Csókos Charlie fiatalurat Józsa Imre,
Hörpöli Herbert uraságot Tahi József,
Bunkó Bill rendőrt Nemcsák Károly (ő
az egyetlen a zalaegerszegi gárdából),
Szikla Szilárd kapitányt, Elvira kedvesét
Barbinek Péter játszotta, s fellépett még
Verebes Károly, Sipos András, Zsolnai
András, K. Nagy László és Fráter András
is. Sőt az ismétlésnek bizonyos előnyei is
voltak.

Ebben a mostani előadásban például
jobban éneklő és táncoló szereplők
gyűltek össze, így mind a táncok, mind a
zene nagyobb súlyt kaptak. Itt most
kiderült: Laurie Johnson muzsikája annak
a musicalstílusnak a jó színvonalú
képviselője, amely a kötelező tizen-hat-
tizennyolc számban pontosan meg-adja a
megfelelő hangvételt és stílust, a
dallamos belépőktől a csípősebb zenei

ötletekkel megtűzdelt kettősökig, a széles
hangszerelésű lassú számoktól a modern
tánczene parafrázisaiig (tangó és
charleston például), és azt a minimum két
azonnal fülbemászó „nótát" is meg-írja,
ami nélkül nincs musicalsiker. Nem túl
eredeti ez a muzsika, nem ki-ugróan
egyéni tehetséget mutató - de bármikor és
bárhol élvezhető, fogyaszt-ható előadás
alapozható rá. Ez Diósgyőrben
egyértelműbb volt, mint Egerszegen.
Mint ahogyan egyértelműbb volt a darab
csipkelődéseinek éle is, az ál-szent
erkölcsök, a szemforgatás, a meg-
vesztegethetőség, a bornírt kispolgári
okoskodás, a bamba rendőri fontoskodás
kifigurázása.

A darabé - mondom -, mert az elő-adás
változatlanul nem élt elég markánsan
ezekkel a lehetőségekkel. A Lakat alá a
lányokat (mert ez a darab magyar címe)
éppen azzal, hogy még a többszöri
átdolgozás, átfésülés ellenére is át-üt rajta
Fielding eredeti szatirizáló-, ka-
rikírozóereje, hogy a túlrajzoltság, az
erős kontúrok jellemzik, sokkal ke-
ményebben, mint általában a musicalek-
nél ez szokás, szinte kínálja magát az
erőteljesebb, az általános musicalstílustól
elütő színpadi megfogalmazásra. Az a
musicalrendezői gyakorlat, amelyet
Halasi követ, tulajdonképpen nem
marasztalható el, hiszen igen
gördülékenyen „adja elő" a darabot, jól
segíti a színészeit (most különösen
elemében volt Schubert Éva, Józsa Imre,
Tahi József, Vándor Éva és Nemcsák Ká-
roly), jól elszórakoztatja a közönséget,
sosem téved ízlésficamokba vagy más-
fajta túlzásokba, nem érhető tetten reny-
heségben, felületességben vagy a mű-
fajtól s a darabtól idegen ötletek alkal-
mazásában. De éppen ebben a Fielding-
alapozású darabban ennél talán mélyebb,
eredetibb vagy merészebb, a matériából
fakadóan csípősebb megoldásokkal is
élhetett volna.

Az ismétlés kétségtelen előnye, hogy
valami már tudottat mond el újra. Ezáltal
könnyebb a dolgunk vele (ismétlőként és
az ismétlést megismerőként), mint ha
újdonatúj ismeretet kellene adnunk s
befogadnunk. De talán épp az ismétlés
adna arra is lehetőséget, hogy bizonyos
korrekciókat elvégezzünk. Hogy
jobbítsuk, finomítsuk az eredeti
produkciót. De hát úgy is felfoghatjuk,
hogy ma, a jelen körülmények között,
egy színházi produkciónál ez olyan
felesleges luxus, amire sem pénz, sem
idő, sem igény nincs.

Józsa Imre és Schubert Éva a Lakat alá a lányokatban (Diósgyőri Várszínpad) (MTI-fotó, Ilovszky Béla
felvétele)


