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Jelenet a Clavigóból (Koncz Zsuzsa felvételei)

késztető, és nagyon is a helyén lett volna a Rad-
nóti Színházban, épp ezzel a rendezővel és
ezekkel a színészekkel (is). Önmagán túlmutató
módon fájdalmas, hogy még ilyen kedvező csil-
lagállás esetén is ennyire esetleges az ered-

Legutóbb 1990-ben söpört végig az
országon a La Mancha-láz. Akkor egy évadon
belül három városban, Debrecenben,
Egerben és Miskolcon tűzték műsorra
Wassermann-Leigh-Darion musicaljét.
S nem mondhatni, hogy hiányt pótoltak volna e
premierek, hiszen a La Mancha lovagja már
addig is tetemes mennyiségű színrevitelt ért
meg
színpadainkon: 1971-es operettszínházi
debütálása óta tizennégy bemutatót tartottak
belőle.
Elsőként Darvas Iván bújt bele Cervantes és Don
Quijote egy és oszthatatlan bőrébe, s azóta
sokan követték őt e szerepben. A La Mancha
lovag-

mény. Mit várjunk akkor mindattól, ami
balcsillagú feltételek között vár még ránk?

Goethe: Clavigo (Radnóti Miklós Színház)
Fordította: Petra-Szabó Gizella Díszlet: Szlávik István.
Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Melis László. Rende-
ző: Valló Péter.
Szereplők: László Zsolt, Kulka János m.v., Széles
László, Nagy-Kálózy Eszter, Takács Katalin, Kiss Je-
nő, Csankó Zoltán, Menszátor Attila, Csala József.

ját kiosztották már minden olyan színészünkre,
akinek el kellett játszania, sőt még néhány olyan-
ra is, akinek nem. Fellépett Don Quijoteként töb-
bek között Koltai János, Nagy Zoltán, Andorai
Péter, Helyey László, Hollai Kálmán, a Blaskó-
família - Péter és Balázs -, Szakácsi Sándor,
Méhes László. Egy, csak egy potenciális man-
chai lovag kóborolt musicaltelenül a vidéken, de
mert a színházak 1990 óta sem szűntek meg La
Mancha lovagját játszani, bízni lehetett benne,
hogy előbb-utóbb rá kerül a sor Ivánka Csabára
is. (Potenciális Don Quijoténak azt nevezem, aki
adottságai alapján megfelel a szerep kívánal-

mainak. Úgy mint: 1. magas, szikár és a meg-
szállottság jeleként extázisképes 2. tud musicalt
énekelni.)

1992 őszén az Arany János Színházban -
mintegy színésztársadalmi munkában - színre is
vitték Ivánka Csabával a La Mancha lovagját. Ha
jól számolom - lehet, hogy plusz, mínusz egyet
tévedek -, ez már a huszadik magyarországi
bemutató, s lesz még idén huszonegyedik is! De
ezt igazán nem panaszképpen mondom,
minthogy nagy kedvelője vagyok a műnek. Tán
még diafilmváltozatban, hang(jegy)alámondás-
sal is élvezném. Nem csodálkozom fényes karri-
erjén sem. Egy La Mancha-előadás nem lehet
annyira rossz, hogy kicsit jó ne legyen. Érteni
vélem a darab szinte példátlan népszerűségét,
meg is magyarázhatom az Arany János Színház
bemutatója kapcsán, noha ez a markáns pro-
dukció nem teljes szerethetőségében állítja
elénk Wassermanék alkotását.

Az ma már nyilvánvaló, hogy Mitch Leigh ka-
rakterisztikus muzsikája győzedelmeskedett: a
betétdalok többsége slágerré vált. Ámde ezek a
számok nem csupán slágerek - hiszen akkor
gálaestet kellene rendezni belőlük, nem zenés
színházat -, hanem helyenként drámai építő-
elemek is. Javarészt alkalmasak arra, hogy már a
zenéjükkel is erősítsék az adott színpadi szitu-
ációt. Például a Dulcinea-dal lírát, Aldonza „pro-
test songja" konfliktust fejez ki. Silló István zenei
vezető jó kézzel nyúlt a matériához: az új hang-
szerelés gazdagabb hangzásúvá, lendületeseb-
bé, dinamikusabbá tette a muzsikát. A La Man-
cha lovagjának tehát jó a zenéje, s emellett a tör-
ténete is szokatlanul épkézláb, sőt leleményes.
(Ami viszonylag kevés musicalről mondható el.)
Ha Wasserman magát a regényt, a Don Quijotét
szolgáltatta volna ki a megzenésítésnek, bizo-
nyára minden nézőnek lenne számonkérnivaló-
ja. De ő inkább Cervantest vitte színre, s furcsa
módon így sikerült a legtöbbet elmondania - a
Don Quijotéről is. Ahogy egy amerikai kritikus az
1965-ös - 2348 előadást megért! - ősbemutató
után megfogalmazta: „Don Quijote minden al-
kalommal, amikor a csillagok felé nyúl, elcsúszik
egy banánhéjon. És mindig a héja valódi, sose a
csillag." S ebben a darabban a „héj" a lehető
legdurvább és legridegebb valóság: az
inkvizíció börtöne. Az óriási kontraszt, amely Don
Quijote nemes eszméi, poézise, idealizmusa és a
kihallgatásra, kínzásra, netán kivégzésre váró
Cervantes helyzete között éktelenkedik, drámai
erővel bír. Az élet szépségének illúziója és az
élet pocsékságának realitása küzd itt meg
egymással. S nincs az a néző, aki az előadás
végére ne érezné úgy, hogy mégiscsak az illúzió
győzedelmeskedett. A La Manche lovagja
hitpasztillákat adogat, s a katarzisig gyógyít fel
bennünket.

Mármost az biztos, hogy az Arany János Szín-
ház előadása nem a hitről és az illúzióról szól.
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(Hogy miről szól, abban bizonytalanabb vagyok.)
Húzások és dramaturgiai változtatások tör-
téntek, amelyek Don Quijote kalandjait a reali-
táshoz: Cervantes börtönkalandjához közelítet-
ték. Kanda Pál rendező és Vörös Róbert drama-
turg úgy gondolhatta, hogy a cellaviszonyok a
fontosak. Bekerül két új ember: a költő-színész-
adószedő és a szolgája. Félnek. Nemcsak az
inkvizítoroktól, a rabtársaktól is. Ha a kihallgatás-
ra való várakozás akár egy életen át is eltarthat,
akkor a rabtársaknak éppúgy ki vannak szolgál-
tatva, mint a rabtartóknak. Felmérik a helyzetet.
Van „kápó" (Kormányzó) és van privilegizált nője
(Aldonza). Az újoncok az ő kegyüket keresik. Időt
húznak. Elterelő hadműveletet folytatnak. Cer-
vantes remegve komédiázik, szeme a legszebb
hitnóta alatt is ide-oda cikázik: vajon elnyeri-e
börtönközönsége magas tetszését? Mambrino
aranysipkája itt nem játékból habverő tál, hanem
valóban az. A börtön borbélyától - ki a halálra
ítélteket borotválja - rekvirálja az életéért szín-
játszó Cervantes. A szélmalom ezúttal egy ke-
rékre feszített fogoly árnyéka a falon. Helyére ke-
rül a mindig oly teátrális Tükörlovag is: egyetlen
tükröcskét sem csillant meg. Nem Don Quijotét
(vagyis Alonso Quijanát) akarja szembesíteni
Don Quijotéval, hanem a saját, véresre vert arcát
és testét mutatja meg Cervantesnek. Ő a mind-
végig szkeptikus Herceg, aki az első perctől
kezdve ellenszenvvel figyelte a poétát. A költő
persze győzedelmeskedik. Meghódítja a kínzók-
tól rettegő Kormányzót, aki pótlólag - vagyis a
jelenetet későbbre helyezve, Finálé I. gyanánt -
lovaggá üti őt. S ekkorra Don Quijoténak sikerült
valamiféle közösséget kovácsolnia a rabok ré-
misztő társaságából. A végén egy emberként
dalolnak a hitről (Finálé II.) a smasszer képébe.
Mindazonáltal Cervantes némi megkönnyebbü-
léssel masírozik ki a rabtársak karéjából. S ha
valamivel az előadás talán adós maradt, az az,
hogy mi várja odakint. Merthogy ami a cellán kí-
vül, de a börtönfalon belül van, az alkalmasint
még riasztóbb. Ám ezt sem a játéktér - Haás
Vander Péter terve -, sem a játék nem érzékel-
teti eléggé. (E tekintetben tizenharmadik La
Manchánk, Nagy Viktor vizsgarendezése jóval
határozottabban teremtett atmoszférát.)

A musical legfőbb erényét a végére hagytam.
Nevezetesen, hogy igen jó szerepeket kínál.
Nyilván nem véletlenül sokak szerepálma Don
Quijote, Aldonza, Sancho. Ivánka Csabát mindig
ideális Don Quijoténak néztem, bár kár, hogy
hosszú haját levágatván, éppen most öltött kon-
szolidált külsőt. A szerep eléneklése természe-
tesen nem okoz gondot számára, csak az éneklő
pózokban nem jut egyről kettőre. (A magas han-
goknál felsőtestét kissé hátradönti, két karját elő-
renyújtja, ritmusra rázogatja. Az István, a király-
ban szerettem ilyennek.) A legbiztonságosab-
ban Papadimitriu Athina mozog az előadásban

Ivánka Csaba (Cervantes) Papadimitriu Athina
(Aldonza)

és a műfajban. Aldonzája kemény, de nem
hiányzik belőle az ellágyulás képessége, sőt a
humor sem. Énektudása lenyűgöző, mindhárom
dalát briliáns technikával és erős drámaisággal

adja elő. (Noha drámaiságban nem vetekedhet
tizennegyedik La Manchánk Aldonzájával, Mol-
nár Piroskával.) Egyébként Aldonza áldozat jel-
legét - tehát tragikumát - csökkenti az Arany
János színházi változat. A dramaturgiai újítás ki-
vételezett helyzetbe hozza a lányt: a Kormányzó
kizárólagos „tulajdonává" teszi. Arról itt szó sem
lehet, hogy „mezei" börtöntöltelékek
(öszvérhajcsárok) lerohanják és magukévá
tegyék. Ez vi-
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szont helyenként ellentmond Aldonza
dalszövegeinek, s Dulcineaként rontja a
pozícióját.

Sanchót Ács János játssza - talán abból a
megfontolásból, hogy ne csak a színészek ren-
dezzenek már, hanem a rendezők is játsszanak.
Jelenlétét mindenesetre indokolttá teszi a ren-

dezői fogás, miszerint Sancho ezúttal nem
annyira szolga (pláne nem fegyverhordozó),
mint inkább segédrendező a színjátékot
vezénylő Cervantes mellett. Olykor át is veszi
tőle az irányítást. Ő nem a szokásos jámbor,
csetlő-botló, bugyuta csatlós, hanem józan,
taktikus partner,

Czvetkó Sándor (Herceg), Ivánka Csaba (Cer-
vantes) és Ács János (Sancho) (Ilovszky béta
felvételei)

aki igyekszik kormányozni az eseményeket; a
túlélésükre játszik. Szóval Ács az előadásban
úgy színész, hogy rendező. Haás Vander Péter a
külsejét sikeresen maszkírozza tekintélyes, erős
akaratú, a komédiázástól elzárkózó Kormányzó-
vá, de belülről kevéssé sikerül megtámogatnia a
figurát. Czvetkó Sándor kifogástalan Herceg,
Szegesdi Róbert pedig igen figyelemreméltó ka-
rakter Papként, bár a második énekes megszó-
lalása kétessé teszi a jó benyomást. És tengőd-
nek még ott egyszerű, rémes, szerencsétlen, kö-
zönséges, hétköznapi figurák. Őket kell fogé-
konnyá tenni a színház iránt.

Dale Wasserman-Mitch Leigh-Joe Darion: La Man-
cha lovagja (Arany János Színház)
Fordította: Blum Tamás. Dramaturg: Vörös Róbert.
Zenei vezető: Silló István m. v. Jelmeztervező: Veress
Gabi. Ruhák: Valent Rozália. Koreográfus: Bakó
Gábor m. v. Rendezőasszisztens: Szabó Edit.
Rendező: Kanda Pál
Szereplők: Ivánka Csaba m. v., Papadimitriu Athina m.
v., Ács János, Haás Vander Péter, Szegesdi Róbert m.
v., Czvetkó Sándor, Földesi Judit-Kisfalvy Krisztina,
Tarján Péter, Varga Károly-Csuja Imre, Bor Zoltán,
Puskás Tivadar.

A Száll a kakukk fészkére, Ken Kesey 1962-
ben megjelent regénye közismert. Még a
Pszichológiai Szemle is reagált a regény
magyar kiadását és a Forman rendezte filmet
követő vígszínházbeli ősbemutatóra
1977-ben. Élénk vita kerekedett ugyanis:
hogyan bánnak az ápoltakkal a magyar
ideggyógyintézetekben, ki nevezhető őrültnek, s
egyáltalán, mi az elmebaj. A mű - és a színpadi
adaptáció - társadalmi jelentése persze
meghaladta a
kórintézetek rendjére korlátozódó értelmezést,
az akkori írások szinte mindegyike a diktatórikus
társadalmakban kialakuló hatalmi
mechanizmusokra fordította át a Száll a
kakukk... Főnénije
vezényelte lélektani terrort. A főnővér „Sztálin
biztonságával uralkodik" a bolondokházában -

írta még a londoni Times cikkírója is annak ide-
jén.

A Száll a kakukkot tehát legalább hírből min-
denki ismeri. Köztudomású, hogy mára regényt
erőteljes drámaiság jellemzi, szenvedélyes
mondandója az emberi szabadságról és méltó-
ságról általánosságban véve ma is érvényes, az
ideggyógyintézeti ápoltak eleve színpadi hatás-
ként könyvelhetők el - nagy háta kísértés.
Játsszák is a magyar színházak Dale
Wasserman magyarban Kakukkfészek címet
viselő átiratát, nem ritkán. Mosta debreceni
Csokonai Színház társulata rugaszkodott neki,
Pinczés István rendezésében, Langmár András
tetszetős, „design"-osan amerikai stílusú
kórtermében.

Az átdolgozónak e legfrissebb felújításkor is

szemére hányható, hogy iskolás módszerrel,
szolgai módon dolgozott, s az eredmény inkább
párbeszédesített cselekménykivonat, semmint
pedig önálló drámai alkotás. Először is: nem
merte kidobni a színpadidegen elemeket. Mivel a
könyvben minden esemény az indián tudatán
hullámzik át - és nyer mitikus értelmet -, Was-
serman lírai monológfoszlányokat szuszakolt
bele az átiratba. Meghagyta továbbá az ápoltak
epikusan népes táborát, drámai szerepet viszont
nem mindenkinek juttatott. A prózai szöveg szín-
padra nehezen átvihető árnyalatgazdagságán
és többrétűségén pedig úgy „segített", hogy
egyértelmű, direkt akcióvá, legalább egy rövidke,
redukált jelentésű sorra igyekezett átdolgozni
mindazt, ami csak a regényben tematikusan elő-
fordul - legyen az akár csupán az indián elmé-
jén átsuhanó megérzés, gondolat, rebbenésnyi
hangulat.

Pinczés István tisztes hűséggel, lendülettel
színpadra állította Wasserman - Bátki Mihály
fordította - átiratát. Ragaszkodott az átirat
gyengéihez, viszont ő is leginkább a cselekmény
ívére figyelt.

Ami az „örökölt" sallangokat illeti, Bromden
főnök sötét színpadon, delejes kék derengésben
megvalósított monológjai - vízesésről, ködgép-
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