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AMIT NEM LEHET TUDNI
BERNARDSHAW:SOSEMLEHETTUDNI

Várakozással és kíváncsisággal készülődtem a
Várszínházba. „Sosem lehet tudni"-alapon.
Bizonyára maradt még valami a jó öreg Shaw-
ban, ami átfordítható, átmenthető mostanra.
Például az új nőtípust lehetne a század eleji
feministák csipkedésének örve alatt leleplezni -
gondoltam. Azt az új businesswoman-imágót,
aki diplomatatáskával érkezik a „Slender You"
tornáztatógép projectjéről, és karriertréningre
igyekszik. Vagy a szétszakított családok, a
másodrendűvé lefokozott apák keserveit
játsszák majd ki? - morfondíroztam. Vagy a
másság, a más ruha, más hanghordozás, más
ízlés iránti türelmetlenséget? Ez a „feminista
írónő és három gyermeke"-történet ugyanis
minderre alkalmas lenne: az asszonynak végre
el kell mondania, ki is az az elhagyott, maradi,
zsarnok apa, akitől megmentette gyermekeit,
egyszersmind reájuk erőltetve a maga
érzelemmentes, rideg, észérvű „új nő"-
képzetét. Végül ütődött ügyvéd, kedves öreg
pincér, hozományvadász filozófus, fogorvos és
briliáns agyú jogtanácsos segítségével létrejön
az összeborulás, azaz a nézetek és életvitelek
konszenzusa - a tengerparti üdülőhely téli-
kertjének pálmái alatt, víg maszkabál köze-
pette.

A minap megdöbbentett kissé, ahogyan a
kiváló színházesztéta Ibsenről beszélt: minden
megérdemelt tisztelet ellenére mára elavultnak s
érdektelennek minősítve őt. Nem tudom, Shaw-
ról most mi a véleménye. Mert míg Ibsenben
lenyűgöz az alig változó lélek akár
„mechanikusan és előre kikövetkeztethetően
lepergő" imbolygása, éppen azért, mert ismerős
és közös, addig Shaw-nál a tizenkilencedik
század végének hol zavaros, hol erőszakos,
hol naiv társadalomjobbító ideáinak kigúnyolá-
sa mára riasztóan avíttnak hat. Míg lbsen - úgy
tetszik - inkább „feljövőben" van ismét, addig
Shaw egyre ürül, szürkül. Leginkább talán -
Johannáján kívül - csillogó szócsatái,
paradoxonai élnek, szinte önállósodva maguk-
tól a daraboktól.

Kiindulópontomhoz visszakanyarodva, ezért
töltött el várakozással, vajon Csiszár Imre mit
vesz észre, mit hoz közel, mit emel ki ebből a
nőgyűlölő, nőfricskázó vígjátékból, amely ele-
gánsan molyosodó prémgallérra emlékeztet.
Nem olyan rendező ő, aki csak úgy, jobb híján,

időkitöltőnek vesz elő darabot, különösen nem
egy izgalmas, megoldatlanságaival is elgon-
dolkodtató Csongor és Tünde után.

Nos, teljes a csalódás. Két és fél óra
ücsörgés után sem derül ki, mit keres a buda-

Gábor Miklós (Clandon) és Molnár Zsuzsa
(Gloria) (Pohárnok Gergely felvétele)

pesti Nemzeti Színház kamaraszínházának
patinás épületében Bernard Shaw ír szerző
Sosem lehet tudni című, 1898-ban írott műve.
Kellemes, ügyesen lebonyolított, néhol enyhe
mosolyra, derülésre biztató előadás ez, a
szakmai rutin valamennyi jegyével, bármiféle
szikrázás, telített színpadi pillanat, önmaga
iránt támasztott tartalmi igény nélkül.
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Az, hogy ízléses és dekoratív a színpadkép
a halottasházat idéző rakparti vendéglőt le-
zámítva), látványosak és jellemzőek a ruhák -
zékely László, illetve Szakács Györgyi
egszokott magas színvonalú munkái -;

zakmai minimum ugyan, mégis olyan gyakran
salódunk e téren, hogy ennyit legalább érde-
es leszögeznünk.

A szereplőkkel nincs semmi baj: saját rutin-
uk páncélzatában biztonságosan közlekednek
bben a szecessziós-iparművészeti hatású vi-

ágban. Vass Éva, Agárdi Gábor, Kováts Adél a
arta- és Szép Ernő-darabokból jönnek át - így

egalább nekünk, magyaroknak bebizonyo-
odik, hogy Szép Ernő van olyan jó író, mint
haw, ha nem jobb, még akkor is, ha ezt csak
i tudjuk.

Kínkeservesen próbálok magyarázatokat
iötölni. Kellett valamiféle közönségcsalogató,
uti darab. De hát ez már nem az! Vagy Csiszár
alán a szűkebb körű atelier-darabok felé
ndulna ezzel a Shaw-rendezéssel a monu-

entális formák világából, mondjuk, az En-
uist-típusú szerzők intenzív, fojtogató szférá-

ába, s ez az előadás valamiféle „formába len-
ülést" célozna meg? Ennek viszont minden-
éppen ellentmondani látszik a külsődleges,
ekoratív, szenvtelen, semleges biztonsági já-
ékmód.

S a közönség pontosan érzi ezt. A játék tele
an nagy kimenetekkel, úgynevezett abgan-
okkal, de közülük egy sem „jön" be. Az egész
em képes olyan hangulatba hozni, hogy az
gyéni produkciók nevettető végszavait hálásan
ogadjuk.

Éppen emiatt nem lenne sportszerű részle-
esen értékelni az egyéni teljesítményeket: a
angulatos szólókat, a Kováts-Cseke ziccer-
árosból Kováts Adél racionális-sprőd humorát,
eviczky Gábor abszurd, fanyar színpadi

elenlétét, Agárdi Gábor visszafogott, földön járó
ölcsességét. Viszont az általános megfog-
atatlanságon belül is múlt nélküli, indokolatlan
aradt Vass Éva Clandonnéja (sajnos sok

zöveghibával is) és bizonyos mértékig Gábor
iklós túlzottan gyermeteg-sértődöttre, mond-
atni „Lukács Gyuri bácsisra" vett eltaszított
pafigurája.

Céltalanul, értelmetlenül eltöltött, üres idő
olt ez - nem mondható, hogy sosem lehet
udni, mikor mire lesz még jó. Még tanulság
em vonható le belőle.

Bernard Shaw: Sosem lehet tudni (Várszínház)

Fordította: Ottlik Géza. Díszlet: Székely László. Jel

mez: Szakács Györgyi. Dramaturg: Bereczky Erzsé-

bet. Rendezte: Csiszár Imre.

Szereplők: Vass Éva, Cseke Péter. Kováts Adél

Molnár Zsuzsa, Reviczky Gábor. Gábor Miklós. Pa

taky Jenő, Agárdi Gábor. Körtvélyessy Zsolt, Papp

Györgyi.

A Nemzeti Színházban, mielőtt a játék elkez-
dődnék, Figaro bemutatkozik. Ballonkabátban
jön ki a színpad elejére, és elmondja életrajzát.
Annak a hosszú monológnak jó felét, amellyel
a szerző eredetileg a bonyodalmak végső ki-
bogozódását tartóztatta fel. Ebből az önélet-
rajzból ugyanis megtudhatja a néző., hogy egy
nem éppen fiatal ember készül itt házasulni.
Sok mindent megért, sok mindenen keresztül-
ment már a vőlegény, míg megállapodott a Se-
villa melletti Aguas-Frescas-i kastélyban mint
várnagy, és végre nősülésre is gondolhatott. A
dramaturgiai beavatkozásból származó nyere-
ség tehát annyi, hogy megérthetjük, miért a
szerepnél idősebb Haumann Péter játssza Fi-
garót. Meglehet, ezt az alakítás önmagában is
igazolhatná. Ezzel szemben kétségtelen vesz-
teség, hogy a fontos és ma is igen időszerű-
nek tetsző társadalmi mondanivalókat hordozó
biográfia nem az események csúcspontján. a

Ráckevei Anna (Suzanne), Léner András
(Chérubin) és Haumann Péter (Figaro) (Koncz
Zsuzsa felvétele)

nézői figyelem maximális koncentrációja
közben hangzik el, akkor, amikor még csak rá-
hangolódunk az előadásra, amikor még nem
tudjuk igazán, miről is lesz szó, s nem érzékel-
jük azt a világot, azt a közeget, amelyben a
hőssel mindez megeshetett. Az aktuális célzá-
sok is magukban állnak itt, s legfeljebb csak
egy jobb kabarékonferansz hatását kelthetik.
De nemcsak az előrehozott szöveg súlya
csökken attól, hogy nem az eredeti helyén
hangzik el, hanem a történet drámaisága is
veszít erejéből. Részint a monológ másik fele, a
filozofikus gondolatok, tűnődések legalább
annyira összefüggenek a felsorolt emlékekkel,
mint az alcím szerinti „őrült nap" történéseivel.
részint pedig ennek az önvallomásnak az a
drámai funkciója, hogy utána egy másik, jelen-
tősebb, súlyosabb, tartalmasabb, ismerősebb
Figarót lássunk a gesztenyésbeli bohózatban.

Az lglódi István rendezte Figaro házassága
és benne Haumann Péter azonban adós ma-
rad Figaro igazi drámájával. Es nagy lehetősé-
get szalasztanak él. Mert ha mertek szakítani a
szerep életkori kliséjével, sőt Illyés Gyula

ÖREG EMBER NEM VÉN EMBER

BEAUMARCHAIS: FIGARO HÁZASSÁGA
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