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 KRITIKAI TÜKÖR 

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
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szövegével is, akkor lehámozhattak volna más
sztereotípiákat is, darabról, szerepről egyaránt.
Mert a legkülönbözőbb világnézetű és minden-
féle esztétikai indíttatású elemzések Figaróban
általában a ravasz, cseles, okos, ügyes, mindig
a talpára eső diadalmas polgár mintapéldányát
látják. Holott talán nem is kell nagyon
megvakarni a történetet, hogy átlássuk: Figaro
egyetlenegyszer sem győz benne. Egyetlen
fondorlata sem válik be, egyetlen csele sem si-
kerül, különféle intrikái folyton keresztezik egy-
mást, és mindig visszahullanak kieszelőjük fe-
jére. Helyesen tette az új fordítást készítő For-
gách András, amikor a „folle journée"-t nem
„bolond napnak", hanem „őrült napnak" ma-
gyarította. A véletlen a dolgok összekeverésé-
ben és kibogozásában egyaránt nagyobb sze-
repet játszik itt a józan értelemnél, az okos
számításnál. Figaro polgárerényei közül legfel-
jebb a sorsot elfogadó, az életet ámulattal sze-
rető bölcsesség működhet igazi jelentősége
szerint. Figaro legalább annyiszor sül fel, mint
Almaviva, a sorsnak éppúgy ki van szolgáltatva,
mint ura. Valójában önhitt balekok mindketten,
akik egyaránt azt képzelik, hogy urai az
eseményeknek, holott csak elszenvedői. Míg a
gróf születésétől, rangjától eredezteti magabiz-
tosságát, az inas a maga öntudatát furfangos
eszéből, élettapasztalatából, sokirányú kép-
zettségéből meríti; lényegében azonban mind-
ketten képzelődnek. Az „őrült nap" logikájának
valami ilyesféle értelmezés felelne meg igazán.
S a kopaszodó, öregedő Figaróhoz jól illenék is
a kiszámíthatatlan sorsával merészen
szembeszálló, elszántan küzdő balek drámája.
Haumann Péter azonban a mindig győztes Fi-
garót állítja színre már-már zavaró precizitás-
sal. Öreg ember nem vén ember - tudatja
minden energikus megnyilvánulása. Vala-
mennyi gesztusa, hangsúlya pontosan kiszá-
mított, tévedhetetlenül találja el a nézői reflexe-
ket. Nemcsak nevetett, de folyvást meglep,
meghökkent, érdeklődést kelt maga iránt. Ezt
szokás mifelénk igényes, ízléses szórakozta-
tásnak nevezni. Csak hát Figaro alakjában en-
nél mérhetetlenül több lehetőség van.

Ha már újrafordíttatták Illyés Gyula után a
darabot, úgy vélnénk, ezzel a színháznak, a
rendezőnek valami célja van. Az előadás során
azonban az a legfeltűnőbb, hogy nem is tűnik
fel: másik szöveget hallunk. Pedig Forgách
Andrásé elég jelentős mértékben eltér az
Illyésétől. Nem jobb vagy rosszabb annál, ha-
nem más stilisztikai közegben mozog. Nem-
csak abban nyilvánul ez meg, hogy Zsuzsit
visszakereszteli Suzanne-ná, ami helyes: a
Zsuzsi nagyon idegenül hangzik a spanyol-
francia nevek társaságában: de hogy Mamlasz
bírót Hübele névvel illeti, az viszont rossz, mert
egyáltalán nem illik a figurához. Forgách And

rás szövege végig köznapibb, keresetlenebb s
talán városiasabb. A rongyosból cafat lesz, a
kikapósból kicsapongó, a deli, daliból szép, vi-
dám, a másítból változtat, az aranyosból enni-
való, a nyúlfiból tapsifüles, az iszonyú tréfából
rémes vicc, a kis szemtelenből kis hülye (egy-
általán, igen érdekes, hogy mikor hülyéznek
Illyésnél és mikor Forgáchnál). Az utolsónak ri-
herongy, a cuppanós csóknak nagy puszi felel
meg az új fordításban. Forgách András a
közkeletű idegen szavaktól sem tartóztatja meg
magát, indiszkréciót emleget, amikor Illyés azt
írja: „bántott a szava", a cselszövést intrikának
nevezi, nála nem tollba mondják a levelet,
hanem diktálják, „Isten veled!" helyett „Agyő!"-t
köszönnek, a furcsa sors abszurddá válik, s azt,
hogy micsoda zűrzavar, úgy fejezik ki: milyen
bizarr ez az egész!

Haumann ballonkabátja az előadás elején
még az új szöveghez illő Figarót ígér, de mi-
helyt szögre akasztja ezt az anakronisztikus
ruhadarabot, mintha el is felejtkeztek volna ró-
la a produkció összes létrehozói, hogy
eredetileg talán valami mást akartak. Az őrült
napot nem a történet, a cselekmény alapos
elemzésével és az annak megfelelő
játékstílussal, ha-nem őrült ötletekkel
igyekeznek ábrázolni. A legkirívóbb, hogy a
grófné - akit itt grófnővé léptettek elő, holott
származásáról legalábbis A sevillai borbélyból

már tudhatunk valamit - fel akarja akasztani
magát ágyának baldachinjára, s a kötél ezután
sokáig a nyakán marad. Ez mindenféle
értelmetlen játékokra kényszeríti Bánsági
Ildikót, aki úgy tesz, mintha a grófné holmi
sálnak vagy nyakéknek igyekeznék feltüntetni a
kötelet. A nézők ezen jót kacarásznak, s
közben minden más elsikkad, ami a színpadon
folyik. A morbid ötlet nem illik sem a grófné
jelleméhez, sem a darabhoz, sem az előadás
többi eleméhez. Ugyanígy nem illeszkedik
semmihez az, hogy olykor operai recitativóként,
csembalókísérettel mondják a szöveget, sem
az, hogy a méla lovász többször is visszatér
megtudakolni, miért is kellene lóhalálában
Sevillába vágtatnia, sem az, hogy a tűzi-játékot
előkészítő szolga robbantó szerkezetet hurcol
a nyakában. Mindebből nem áll össze stílus, az
őrültségekből nem fejlődik ki következetes,
abszurd darabértelmezés és annak megfelelő
játékfelfogás. Az előadás alapját a hol jobban,
hol gyengébben alkalmazott konvenció képezi,
sikerét is annak köszönheti. A történet végül is
roppant mulatságos, és az előadók is eléggé
professzionálisak ahhoz, hogy a poénok ne
sikkadjanak el.

Igazi jellemet azonban csak Bubik Istvánnak
sikerül ábrázolnia: Almavivája nemcsak pontos
rajza a feudális előjogok és a felvilágosultság
között vívódó nagyúrnak, de van benne valami
egy hatalmasra megnőtt gyerek kiszámíthatat-

lanságából, szeszélyességéből. Elkényeztetett,
kényelemhez szokott ember ő, aki nem érzé-
kelheti igazán, hogyan is élnek azok, akikre
szép elvei, eszméi vonatkoznak. Az előadás
legjobb - talán az egyetlen igazán jó - ötlete
az a fürdőlepedő, amelyben Bubik színpadra
lép.

A Suzanne-t játszó Ráckevei Anna szaktu-
dása vígjátékban őszintébbnek, természete-
sebbnek hat, mint tragikai szerepekben. Bán-
sági Ildikó játéka nemigen látszik ki a rendezői
ötletek alól; hol bőgnie kell, hol csembalóznia,
hol a kötéllel bíbelődnie. Ami mégis kibukkan
mindezek alól, az olyan fokú asszonyi gyenge-
séget sejtet, amely szinte valószínűtlenné teszi
részvételét a férje elleni intrikákban. Marcelli-
nát Törőcsik Mari pompás, rikító öregasszony-
nak mutatja, akinek sok színébe jellemének és
drámai szerepének hatalmas fordulata is bele-
fér. Léner András igazi lányos kamaszt hoz
színre Chérubin szerepében, kiváltképpen re-
mekül tud félni, reszketni, megrettenni. Raksá-
nyi Gellért, Horkai János, Ivánka Csaba, Végh
Péter, Mihály Pál az előadás nyújtotta keretek
között precízen működik közre; mindenki hoz-
za a neki kijáró néhány poént. Veress Gabriella
díszlete viszont nemcsak csúnya, hanem al-
kalmatlan is, Kaczur Csilla ruhái pedig éppoly
következetlenek, mint az egész produkció.

A Figaro házassága mindemellett most is
bizonyára nagy sikert fog aratni. Jelentős szí-
nészek, a szakma java szórakoztatják a
közönséget pontos, gondos, célratörő munká-
val. Csak éppen az egésznek a célja, értelme,
Beaumarchais vígjátékának tartalma vész el.

Beaumarchaís: Fígaro házassága (Nemzetí Szin-
ház)
Fordította: Forgách András. Díszlet: Veress
Gabriella. Jelmez: Kaczur Csilla. Zene: Mártha
István. Dramaturg: Bereczky Erzsébet. A rendező
munkatársa: Kutschera Éva. Rendezte: Iglódi István.
Szereplők: Bubik István, Bánsági Ildikó, Haumann
Péter, Ráckevei Anna. Törőcsik Mari, Raksányi Gel-
lért, Madarász Éva, Léner András, Horkai János,
Végh Péter, Ivánka Csaba, Botár Endre, Mihály Pál,
Péntek Zoltán.

Újjáalakul a Brecht egykori lakóházában be-
rendezett (volt NDK-beli) Brecht-centrum:
„multimediális orientációjú" irodalmi központ-
ként fog működni. A nevét megtartotta volna,
ám ez ellen a Brecht-örökösök tiltakoztak, így
az intézmény új neve: Új Diderot Társaság.

Otomar Krejča kerekedett felül a Laterna Magi-
cával való vitájában: visszakapta hajdani szín-
házépületét, ahol kísérleti stúdiót alapít majd.


