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Remenyik
perújrafelvétele

A Vén Európa Hotel Veszprémben

A magyar elefánttemető nemcsak tehet-
ségek pusztulásának csüggesztő emlék-
helye, hanem olyan váltó is, amelyen

kezesül -- az utókor neve áll. Rossz
emlékű korok elszívták, szennyezték a
tehetséges művészek körötti levegőt,
sorvadásba, korai halálba, önpusztító
pesszimizmusba hajszolták jobbjainkat?
Miránk hárul a bizonyítás egy jobb
levegőjű korban : elővenni, elemezni,
örökhagyóul vállalni őket, bizonyítva a
magunk világát, s bizonyítva a jobbak
folytonosságát. Nemes ez a törekvés,
mégsem maradéktalan sikerű. Torzóban
maradt életművek, ki nem próbált -a kor-
társi nyilvánosság mérlegén le nem mért -
alkotások kiegészítése, portalanítása
bármily kegyeletteljes ténykedés is, csak
ritkán váltja ki a szuverén műalkotásnak
kijáró közönségsikert. Lírikusi vagy
regényírói életművek esetében is gyakorta
így van, de sokkal inkább drámai
hagyatékoknál. Emlékezzünk csak - hogy
közli példát idézzek Tamási Áron
Ősvigasztalásának bemutatójára. Néhány
eltalált jeleneten kívül a dráma egésze
csupán irodalomtörténeti igazolásul szol-
gált: miként szőtte át Tamási népi ihletésű
világát az expresszionizmus. Ám ha a
beavatott, a tájékozott történészi
szemüveget letettük, bizony mosolyogtató
naivitással állt előttünk a műegész. Tamási
életművét nem igazolva, csupán egy
kuriózum precízkedésével kiegészítve.
Hiba volt bemutatni? Nem. Csupán azt
kell tudni, hogy az Énekes madár teljesebb
színpadi mű, mint ez, melynek értéke a
kísérletező kedv fel-mutatásában van, s
nem a kész eredményében.

Hasonlóan jártunk nem egy múlt
századi drámaíróval - Czakó Zsigmond
kecskeméti bemutatójára, az elfeledett
Szigligeti-művekre vagy a főiskolások
vizsgaelőadásán most bemutatott Jókai-
darabra gondolok -, s hasonlóan a közel-
múlt szerzői közül néhánnyal. A felcsat-
tanó taps sokkal inkább tiszteletadás volt,
egy újra eltemetés sortüze, mint a
halottaiból feltámadónak szóló üdvöz-lés.

Most azonban a veszprémi Remenyik-

premier után mégis úgy tetszik, hogy nem
egészen ugyanez fog megismétlőd-ni.

Nem egészen ... Mert egy kicsiny rész-
ben mégis.

Remenyikről ugyan szólnak tanulmá-
nyok, több-kevesebb pontossággal élet-
művét az 1965-ben kiadott A magyar
i rodalom tö rt énet e is elemzi - sajnálatos,
hogy éppen az életrajzi adatai hibásak-, s
mind gyakrabban szerepel különféle
értekezésekben utalásképpen az ő mű-
vészalakja. De a j ó szándékú szakember-
törekvések ellenére sem vált elevenné ez
az életmű. Mind drámái, mind regé-
nyeinek java hozzáférhető ugyan, de
különösebben népszerű olvasmányokká
nem lettek, színpadra nem kerültek.
Holott a Remenyikénél gyengébb eszté-
tikai értékű, vékonyabb mondandójú
Írások elevenek az irodalmi köztudatban.
Ez az értetlenség, be nem fogadás
visszamegy egy korábbira. A huszadik
századi magyar avantgarde törekvésű
irodalom különféle politikai okoknál

fogva kimaradt a magyar szellemi élet
áramából. A felszabadulásig elsősorban a
belőle áradó szocialista ellenzékiség,
azután pedig a realista esztétikai mérce
merev értelmezése miatt. Ahol lobogó
csak Petőfi lehetett, ott nem vagy alig-alig
nyert helyet a szabad vers, az epikus
dráma vagy a kronológiai rendet fel-
lazító, netán tudatárammal írt regény.
Mire viszont - mindenekelőtt külföldi
szerzők közvetítésével - hozzánk elér-
kezett e kirekesztett műfajok valamelyike,
addigra a hazai úttörők porosaknak,
másodlagosaknak, nem egyszer epigon
jellegűeknek hatottak.

Alighanem ez történt Remenyikkel is.
Brecht, Krleža, Witkiewicz - akik például
vele kortárs, hozzá hasonlóan kísérletező
drámaírók voltak - hamarabb kerültek
magyar színpadokra, mint az ő epikus-
expresszionista alkotásai. S ha most
színpadra kerülnek - azaz: fognak kerülni,
mert legizgalmasabb dramaturgiájú
alkotásai még mindig nem kerültek a
világot jelentő deszkákra - úgy tetszik,
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hogy másodkézből való a dramaturgiája.
Mindaz, ami „hajmeresztően" újnak hatott
saját korában, mára „lejárt", már nem
hökkent, patentokhoz illeszkedik, s nem
tár föl eddig ismeretlen mélységeket.

Az irodalomtörténet jól tudja bizo-
nyítani ezt az igazságtalanságot, még-sem
ezektől az érvelő tanulmányoktól várható
Remenyik életművének a jogaiba iktatása,
hanem attól a -- mindenek-előtt rendezői -
szemlélettől, amelyik képes lenne
kortársként olvasni Remenyiket. Nem
Pirandellón, O'Neillen vagy a lengyel
avantgardokon iskolázott szemmel, hanem
a mai kortársén, aki - ha éppen színpadra
viszi Remenyik valamelyik alkotását -
képes elejteni a kísérletező sallangjait, s
csak azokat a mozzanatokat emeli ki,
amelyek ma is izgalmasak, szuverén
mondanivalóval bírnak. Ha megtesszük
ezt világhírű klasszikusokkal -
Shakespeare, Molière, Schiller
alkotásaival - bízvást megtehetjük az
adósságot törlesztő utókor alázatoskodása
nélkül a még majdnem-kortársak esetében.

A veszprémi reskontó
Tagadhatatlan, hogy a veszprémi színház a
Vén Európa Hotel bemutatásával ismét
igazolta dramaturgiájának hagyományosan
eleven, hagyományosan igényes
törekvéseit. Remenyik Zsigmond gazdag
drámai életművéből eddig csak kettőt
ismert a magyar publikum. Az atyai házat -
ezt 1943-ban játszotta a Vígszínház - s a
Kard és kockát, amely-nek 1955-ös
bemutatója, majd filmváltozata ugyan elég
széles körét vonzotta a nézőknek, mégsem
sorolható azokhoz az alkotásokhoz,
amelyek a Remenyik-életmű
legjellemzőbb s legerősebb darabjai. A
most bemutatott dráma sokkal inkább
„remenyikes", jóllehet a szerző
egyediségének bemutatására a Blőse úrék
mindenkinek tartoznak sokkal alkalmasabb
lehetne. Horvai István rendező azonban --
önmagában helyesen - nem ezt akarta.
Úgy tetszik, „portörölgető",
„adósságtörlesztő" drámaválasztás helyett
egyszerűen csak drámát választott. Olyat,
amelyet még nem ismert a publikum, de
amelyet érdemes megismernie, mert
értékes jellemrajzokkal, erős drámai
atmoszférával, humanista mondanivalóval
bír. S indokai között szerepelt az is, hogy
ez egy méltatlanul elfeledett, soha nem
játszott magyar mű. Ez a szempontja
azonban nem jutott kizárólagosságra,

Láttunk tehát egy drámát, amely a
harmincas évek végén keletkezett - a
kiadott drámakötet 1939-40-ből datálja-, s
a húszas évek Dél-Amerikájában ját-
szódik. Aktualitása tehát nem a korból
származik, hanem szemléletéből, s ugyan-
az indokolja, ami - mondjuk - egy O'Neill-
mű bemutatását is.

Közvetlen élményanyaga Remenyik első
amerikai útjára megy vissza, ezt
hangsúlyozza a szerzői bevezető, s ezt
analizálták már tanulmányok is, legrész-
letesebben Ferdinándy György 1969-es
értekezése. (150 példányban sokszorosí-
tott, francia nyelvű kötet, a legjobb eddigi
Remenyik-bibliográfiával.) Hőse Karl
Knöpfle német kivándorló, aki Dél-
Amerika egyik kikötővárosában tart szál-
lodát, természetesen a meggazdagodás
fényes reményével. A vállalkozást még
nagyapja alapította, amint a számlakönyv
első oldalán állt: „Isten nevében és párt-
fogására bízva . . ." Karl Knöpfle azonban
- most már mint don Carlos - nem bízik a
transzcendens erőkben. Mint igazi
kapitalista vállalkozó maga szervezi meg
a kegyelmet is, nem vár betévedő pénzes
látogatókra - kötéllel fogja a kuncsaftokat.
S hogy a haszon is biztosabb legyen:
lecsúszott kisembereket, kispénzű
reményteleneket, magukat gyógyíttatni
vágyó reménykedőket, akik rövidesen -
ezt is don Carlos szervezi - el-adósodva,
mindenükből kifosztva vagy éppen az
ajánlott orvos közreműködése folytán
elhalva, Carlost segítik a haszon-
szerzésben.

Remenyik ott indítja el a drámát, ahol
don Carlos már a mélyponton van. A játék
egésze a pokol utolsó bugyrainak
bebarangolásáról szól, addig, amíg Carlost
egy bosszúálló kifosztott meg nem öli.
Ebből a típusú tárgyválasztásból s
természetesen Remenyik szemléletéből
következik, hogy epikus szerkezetű a Vén
Európa Hotel. Nem Knöpfle lezüllésig
jutását ábrázolja, hanem a züllés végső
állomásait. Ahogy Kurázsi mama esetében
sem izgatja Brechtet, hogy az miként lett
kapitalista vállalkozóvá, hanem beéri
azzal, hogy mint kapitalistán miként tel-
jesednek be az életforma farkastörvényei,
úgy nem érdekli Remenyiket sem az, hogy
voltak-e Knöpfle úrnak gyermek-álmai,
ideái, szállodatulajdonosban inkarnálódó
polgári törekvésein kívül eső motívumai.
Aligha jogos hát számon kérni - ahogy
egyik napilapunk kritikusa tette -, hogy
miért nem a züllésig vezető utat ábrázolta
Remenyik, s miért a züllés állomásait.
Tárgyának tudatos választá

sát az epikus drámakarakter ismeretében
nincs okunk kétségbe vonni, s így azt sem,
hogy ez a tárgy alkalmas-e drámai
megjelenítésre.

Remenyiket ugyanis nem az izgatta,
hogy mint válik valaki kizsákmányolóvá,
hanem az, hogy ez a társadalmi helyzet
mennyire meghatározó, s ha valaki követ-
kezetes akar lenni a vagyonszerzésben -
ahogy don Carlos is -, akkor annak a vi-
lágában mint válik minden áruvá, mint
válik minden vagyonszerző eszközzé. Don
Carlos - bár már teljesen lecsúszott ember
a színre lépés pillanatában - osztályának
mégis „nagyszerű" példánya. Őt nem
rendíti meg feleségének tébolya, nem a
tüdőbeteg indián lány haldoklása, sem az,
hogy szerelmét pénzért kell férjhez adnia;
és nyugodtan leparancsolja a csapost az
életveszélyes pincébe, ha arról van szó:
használ az üzletnek. Adósság, csőd,
vesztegetés, intrika - mind lehámlik róla,
ha megcsillan a lehetőség : ismét
„bepalizhat" valakit, ismét lakókat
toborozhat, újra mozog vagy mozgásba
hozható a szálloda gépezete.

A maga nemében kivételes képességű
ember. Nemesebb célok esetében nyilván
senki sem kételkednék kiválóságában. S
Remenyik pengeéles társadalom-kritikáját
éppen ezzel a kivételes kvalitású hőssel
villogtatja fel legtisztábban, leg-
metszőbben : a múlt századi nemes szán-
dékokkal alapított vállalkozás züllése
törvényszerű züllés. Nem egyszerűen don
Carlos jellemhibája, hanem a kapitalizmus
lényege, amely abban a pillanatban
kibúvik a fennkölt alapítóokmány gön-
gyölege alól, mihelyt válságba kerül,
mihelyt szélsőséges helyzetekben kell
működnie.

Knöpfle válsága a húszas évek kapi-
talizmusának válsága, a megírás korában -
már a háborús években - a leplezetlenül
tomboló kapitalizmus lényegének
kimutatása, s egyben irgalmatlan ítélet:
don Carlost az az alkalmazott gyilkolja
meg, akit leginkább eszközévé tett, aki
féregként ismétli don Carlos törekvéseit.
Így nem valami felágaskodó „mégis-
öntudat" szegül Carlos ellen, hanem az,
ami lényege szerint Carlos maga. S ezt
hangsúlyozza a zárókép is: Knöpflené
eszelősen felolvassa férje holtteste mellett
az alapítólevelet.

Horvai István rendezése erre a társa-
dalomkritikai gondolatmenetre koncent-
rált, lehetőség szerint mégis úgy, hogy a
jellemek rajzának motiváltsága el ne
vesszen. A sokszereplős dráma
valamennyi figuráját azonban nem sikerült
teljes



árnyaltságban kirajzolnia, s a főbb szere-
pek is gyakorta tetszettek kidolgozatlan-
nak.

Don Carlost Tánczos Tibor formálta
meg. Kétségtelen, hogy az utóbbi éva-
dokban tőle látott alakítások sorában jeles
helyet érdemel Carlos-figurája, még-sem
volt teljesen hiánytalan. Enerváltabban lép
színre, hogysem elhihetnénk neki: fiatal
sógornője szerelmes lehet belé, mert
energikus, szabadulást jelentő férfit lát
benne. A körötte mozgó „személyzet" sem
hiteti el Carlos sátáni erejét, következetes
kegyetlenségének számító céltudatosságát.
Ott jó igazán, ami-kor Carlos úr végső
szétesettségét, már maga előtt sem
takargatható bukását láttatja.

Szoboszlay Sándor gyilkos Bockja erős
karakteralakítás. Savószínű, meg-alázott
kis féreg, aki mégis képes szembe-
kunkorodni a végső kétségbeesés pilla-
nataiban. S hogy ezt elhihettük neki, az
nemcsak Remenyik jól kiszámított ember-
ábrázolásából következik. Szoboszlay a
kiszolgáltatottság pillanataiban is sejtet
valamit az alantas hosszúvágyból, s ami-
kor ezt igazolja - teljessé teszi a jellemet.

Dobos Ildikó Knöpflenéje állt talán a
legközelebb ahhoz a szimbolikusan több
jelentésű alakhoz, mely Remenyik más
drámáit is ismerve, az általa megkövetelt
emberábrázolást kifejezi. Részben méltó
társa Carlosnak: kisebb gonoszságokat
szemrebbenés nélkül végrehajt. Lop a
közös kasszából, húgát - férjére
féltékenyen -- hozzáerőszakolja egy beteg
és züllött kéjenchez. De képes azt is
elhitetni, hogy minden bűnös tettéért
megszenved. Tébolyában is, tudatos
döntéseiben is kiszolgáltatott, szenvedő
eszköz. Itt még az is jellemfestő erényévé
lett, amit más alakításaiban fölös, modoros
megoldásnak érzünk : túlságig tagolt
beszéde. Knöpflené hangsúlyozottan
megformált mondatai a téboly takargatását
jelezték. Csak a részegek, csak a magukon
mereven uralkodók törekednek ilyen kínos
pontossággal arra, hogy tisztánál
tisztábban artikuláljanak, ejtsék a
mássalhangzókat, formálják a monda-tok
lejtését.

Linka György a züllött Kesselstadt
szerepében, Losonczy Ariel mint Erna
Liebig utcalány formált eleven karakte-
reket. Halványabb volt jelentős szerepé-
ben Joós László és Takács Katalin, mint
azt tőlük elvárhattuk volna, viszont
Perlaky István, Czeglédi Sándor és Tóth
Titusz a szokványosan megírt szerepeket
leleményesen színesbitették.

Fehér Miklós díszlete kitűnően érzé-
kítette meg azt az atmoszférát, amely a
Remenyik sugallta világ sajátja. A kosz-
lott falak, a vedlett „elegancia" s a dina-
mikus mozgást biztosító járások kifo-
gástalan egységet teremtettek. Witz Éva
jelmezei is a légkör szellemében fogan-
tak, talán csak Knöpflené utolsó jele-
netben viselt fekete ruhája sikerült fenn-
költebbre, mint amit ez a figura valaha is
viselhetett.

A kamatok törlesztése után

A veszprémi vállalkozás szerencsés kéz-
zel szertefoszlatott egy közhiedelmet: azt,
hogy Remenyik drámái kísérleti
könyvdrámák. A Vén Európa Hotel pre-
mierje azt igazolta, amit egyébként iro-
dalomtörténészek, ugyan bátortalanul, de
mégiscsak állítottak: Remenyik a két
háború közötti magyar irodalom kiemel-
kedő tehetsége. Ezzel a vállalkozással
azonban csak kamatot törlesztett az
utókor. A tőkét is érdemes lenne. Érde-

mes lenne a Blőse úrékat, az Akár tetszik,

akár nemet vagy - kisebb dramaturgusi
beavatkozások árán - a Don Ouijotét is
színre vinni.

S talán a színházak máskor tapasztalt
törekvései folytán az is lehetővé lesz a
Remenyik-premierek kapcsán, hogy en-
nek a kivételes tehetségű és emberi tar-
tású alkotóművésznek egész életműve
közelebb kerüljön a ma olvasó, színházba
szívesen járó szélesebb közönséghez.
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