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Schnitzler Körtánca
Békéscsabán

Arthur Schnitzler a Monarchia korának
legkiválóbb osztrák színpadi szerzője volt.
Jól kiszámított színpadi helyzetek, pergő
dialógusok, találó poénok, nyelvi bravúrok
és kisvárosi szenzációk, háló-szobatitkok
tették az akkori nagypolgári közönség
számára
élvezetessé
szalondrámáit,
melyeket mesterien ötvözött a „boldog
békeidők" Bécsének kisvárosias, dekadens
hangulatával. Néhány korai darabjában
kiruccanásokat tett a mélyebb társadalmi
problémák területére is; mint egész
nemzedékét, őt is foglalkoztatták az egyén
és társadalom viszonyának problémái,
valóság
és
játék,
egyéniség
és
szerepjátszás kettőssége, és ennek
pszichológiai háttere (akkoriban mindenki a freudizmussal kacérkodott). Valódi
területe azonban a nyárspolgári szűk világ
kicsinyességekkel,
fonákságokkal,
megkövesedett konvenciókkal teli világa
volt, az „epizódok", ahogy Kosztolányi
jellemzi, amelyekben „elrúg minden tudákos társadalmi problémát, és saját
könnyűségében érzi igazi súlyát". Ezeket a
bécsi „epizódokat" olyan találó, emellett
finom szatírával tudta megjeleníteni, hogy
bécsi, érintett közönsége általában
megtagadta
tőle
a
szimpátiáját,
ugyanakkor Európa számos színpadán
(köztük Pesten is) nagy tetszéssel fogadta
az a polgári közönség, amely előszeretettel
neveti ki hasonmását egy külföldiben.
Ezeknek a konvencióknak, erkölcsi
tabuknak a szatirikus leleplezése abban a
pillanatban elveszti jelentőségét, érdekességét, mikor ezek a konvenciók, tabuk
megszűnnek létezni. Ettől a pillanattól
kezdve válik problematikussá ennek az
egész polgári műfajnak a létjogosultsága,
mely mindenkor a jelen színpadának
íródott, pontosabban egy nagyon is
körülhatárolható szűk világnak és annak
közönségének. Ma már ritkán veszik elő
ezeket a darabokat a színházak a színészek
nagy sajnálatára, akik e szín-művek
tökéletes
szerkezeti
felépítésében,
nagyszerű helyzetkomikumaiban színpadi
eszköztáruk számos kellékének, emel-lett
humorérzékük megmutatásának egyik
legjobb lehetőségét látják, és való

ban, ha ezekben a darabokban még ma is
fellelhetnénk némi rokonságot a mai
valósággal, némi aktualitást, az csakis a
színészi játéknak, a színészi kvalitásnak,
ráérzésnek lenne köszönhető.
Úgy tűnik azonban, hogy Schnitzlert
újra felfedezte a világ. Londonban már két
színház - köztük a Royal Shakespeare
Company - mutatta be Körtánc, más
magyar fordításban Körbe-körbe című
darabját, melyet nemrégiben a Békés
megyei Jókai Színház is műsorára tűzött.
E bohózat korai feledésbe merülésének,
majd hirtelen újjászületésének maga a
szerző akarata az oka. A bemutató körüli
botrányok, amelyek a darab erotikus,
tabuként kezelt jelenetei miatt robbantak
ki, Schnitzlert arra indították, hogy
visszavonja a darab játszási jogát, és ez a
tilalom 1981. december 31-én, ötven
évvel a szerző halála után járt le. Biztosra
vehetjük, hogy az író nem a nyolcvanas
évek babérjaira pályázott, mikor ezt a
tilalmat életbe léptet-te (állítólag a darab
színpadi értékében is kételkedett),
mindazonáltal
a
kérdés
mégsem
érdektelen: megérte-e?
A darab tíz jelenetből áll, amelyeket laza
szál köt össze: a kétszereplős epizódokban
minden szereplő két egy-mást követő
jelenetben játszik, más-más partnerrel. Így
jön létre a schnitzleri körtánc, a schnitzleri
staféta. A jelenetek váltakozásával
ugyanakkor új és új társadalmi
környezetekbe is elvezet az író,
megmutatván, hogyan működnek az
erotikus impulzusok a társadalom különböző rétegeiben, milyen rafináltan - vagy
ellenkezőleg -, milyen nyersen zajlik le a
megszerzés illetve az elhagyás folyamata.
Hogy az akkori nyárspolgárok köré-ben a
darab botrányt kavart, tökéletesen érthető;
valóban van valami maró és leleplező
abban, ahogy az úri rétegek álerkölcsi
normákra épülő, éppen ezért azokat
mindig
lelkiismeret-furdalás
nél-kül
áthágó
világának
hálószobatitkaiba
bevilágít, vagy ahogy az alsóbb rétegek
szófukar, rögtön célratörő magatartását
bemutatja. Mindezek ellenére ez az egész
csupán egy nagy móka: „És ön hogyan
csinálná?" címmel.
A különböző társadalmi rétegeknek
ebben a szituációban történő szatirikus
leleplezése ma már érdektelen számunkra; érdektelen a kimenős baka életunt,
pillanatnyi szórakozást kereső, durva
közvetlensége, a kacér szobalány és a
gátlásos, de magabiztosságot mutató
fiatalúr játéka, a házasság szentségéről és
a szerelem beosztásának szükségességé-

ről papoló harmincas férj, aki a következő
jelenetben chambre séparée-ba csalogatja
a tudatlant játszó fiatal lánykát, a színésznő
és a költő szerelmi kaland-ja, a színésznő
hálószobájának szenzációszámba menő
„titkai", mindez ma már nem csiklandozza
a néző kíváncsiságát. Ha pedig a darab
mélyén mögöttes tartalmakat keresnénk,
azt hiszem, zsákutcába jutnánk. Nem
hinném, hogy jogos lenne a darabba
belelátni a freudi szexuális determináltság
motívumait;
ugyancsak
jogtalannak
tartanám, ha a fér-fiak nőkkel szembeni
szexuális zsarnokságát, szívtelenségét
vennénk ki belőle. A. darab lehetséges
aktualitását éppen abban látom, hogy ez
nem eldönthető kérdés, Schnitzler ebben
nem foglal állást egyértelműen. A
darabbeli szituációk sokkal inkább azt
sugallják, hogy mennyire eldönthetetlen,
ki van a helyzet magaslatán, ki vezeti
éppen a másikat az orránál fogva. Ezeket a
nem egy-értelmű helyzeteket, férfi és nő
egymással való játékának, soha meg nem
szűnő versenyének az adott helyzetben
nehezen eldönthető dilemmáit finoman és
humorosan rajzolja meg Schnitzler.
Dialógusai
épp
ezért
kitűnő
játéklehetőséget kínálnak, így az előadás
mulatságos és élvezhető megvalósítása
„csupán" a színészi megformáláson múlik.
A darab egyéb-ként akár két szereplővel is
lejátszható. (Erre némi utalás is van a
szövegben.) Így, ha két nagyszerű, a
szakma minden ismeretével rendelkező
színész kapná meg ezeket a szerepeket,
nagy
alakításokra
adna
számukra
alkalmat, és ezzel el lehetne leplezni a
darabnak azt a fogyatékosságát is, hogy
egyes alakok illetve szituációk sokkal
igénytelenebbül vannak megírva, mint
mások.
A darab hiányosságait és erényeit figyelembe véve úgy gondolom, hogy a Békés
megyei Jókai Színház nem könnyű feladatot vállalt magára, mikor hetven év után
újra bemutatta Magyarországon Schnitzler
körtáncát. (Az 1912-es ősbemutató a
Kövessy-színpadon rendőrségi üggyé
fajult, a darabot le is kellett venni a műsorról.) Ahhoz ugyanis, hogy a darab ma
is élvezhető legyen, teljesen el kell
felejtkeznünk botrányokkal teli pályafutásáról, nehogy a közönség becsapott-nak
érezze magát, mert szókimondó és
felvilágosító darabot várt, és ehelyett egy
rég elfeledett világnak beporosodott, ma
már érdektelen konvencióit, erkölcsi
tabuit, áligazságait látja lelepleződni.
Hiszen a szenzáció és a botrány is adott
korhoz és pillanathoz kötött. Utólélete

már semmiképpen sem szenzáció, legfeljebb kortörténeti adalék. A járható út
valószínűleg a kortörténeti adalék és a
botrányt kavaró szenzáció mellett vezet: a
darabban meglevő, minden férfi-nő
kapcsolatot meghatározó igazságcsírákat
kell felszínre hozni. Ez pedig hálás, de
emellett igen nehéz feladatot ró a színészekre, hiszen egyszerre kell korhű-nek
és mainak lenniük.
A Jókai Színház és a meghívott rendező, Halasi Imre látszólag az érdektelenebb utat választotta, mikor az elő-adás
műsorfüzetében o ly nagy helyet szentelt
annak a botránykrónikának, mely a darab
hányatott sorsát követi végig, 1921-ig. Ez
az érzésünk még csak fokozódik, amikor
belépünk a klub-színházba, amely egy
századeleji orfeumot idéz fel szecessziós
székeivel és asztalaival.A színpad is
korabeli orfeum-színpad (Fábián Gabriella
munkája): kevés jelzésszerű kellékkel
berendezett. Elöl egy pad, amögött egy
barnásszürke dilettáns kép, amely a parkot
illusztrálja, amögött pedig a darabhoz nélkülözhetetlen, hatalmas, az egész hátsó
színpadot betöltő, bíborvörös francia-ágy.
Hamarosan kiderül azonban, hogy ezek
csupán hangulati kellékek. Viszont mint
ilyenek igen fontosakká válhat-nak. Az
előadásnak ugyanis semmi más célja nincs,
mint mulattatni, egy kellemes, könnyed
orfeumi estét kínálni az azt, talán némi
joggal, hiányoló mai közönségnek.
Az előadás létrehozói egyébként láthatólag igen nagy ambícióval igyekeztek az
előadás légkörét megteremteni. Az orfeum
jellegű nézőtér nemcsak tér-kiépítésében
és „díszleteiben" különbözik a barokk
nézőtértől: a helyet foglaló közönséget
(hatvan személyt) itallap és étlap fogadja
asztalánál, melyeken blődli nevekkel
ellátott, ám valódi, ehető és iható, a darab
korát
és
hangulatát
előlegező
készítmények
vannak
feltüntetve,
melyeket meg lehet rendelni és el is lehet
fogyasztani. (Az orosháziGourmand kör
készítményei.) Itt minden a mulatságot, a
könnyű szórakozást szolgálja. A jelmezek
is tökéletes, aprólékos rekonstrukciói a
századelő
viseletének:
a
férjek
nélkülözhetetlen
bajuszkötője,
a
zoknitartó, a férfi zöld csíkos alsónadrág,
és így tovább. (Egedi Edit munkái.) A
vetkőzési jeleneteknek köszönhetően
ezeknek a korabeli, ma már nevetést keltő
„jelmezeknek" a hatását a legapróbb
részletekig kihasználja az előadás.

Vajda Márta és Tomanek Gábor Schnitzler: Körtánc című komédiájában
(Békés megyei Jókai Színház) (Somfay István felv.)

Az első zavaró momentum maga a
szöveg. Pontosabban Bródv Sándor fordítása, mely sajnos nem bizonyult időállónak, bár valószínű, hogy már korában
is
darabosnak,
csikorgónak,
magyartalannak hatott. Érthetetlen számomra, hogy miért tartott ki a társulat e
mellett a fordítás mellett, mely legalább
annyira
hűtlen
Bródyhoz,
mint
Schnitzlerhez. A húzások és javítgatások
sem tudták elfeledtetni a szöveg
hiteltelenségét, mesterkéltségét.
Az előadás szereplői pedig általában
nem túl igényesen nyúltak szerepeikhez.
Többnyire megelégedtek azzal, hogy a
darabbeli figurákról alkotott korabeli
előítéleteket, azok sablonjait játsszák el.
Lehetségesnek tartom, hogy ez nem a
koncepció ellen történt, sőt annak szolgálatában állt. Ennek ellenére az ilyen
elidegenítési módnak több érv is ellene
szólhat: egyrészt, hogy ez a megoldás
ténylegesen olyan előítéleteken nyugszik,
amelyek nemcsak hamisak és hiteltelenek,
de ma már érdektelenek is, más-részt,
hogy ez a darab éppen olyan szituációkban mozgatja ezeket a típusokat,
amelyek állandóan ezeknek a sablonoknak, felvett modoroknak a levetésére
kényszerítik a szereplőket. Ezért éreztem
annyira hiteltelennek és merev nek
Pelsőczy László fiatalúrját, Tímár Zoltán
költőjét, Szabó Zsuzsa fiatalasszonyát,
Felkai Eszter színésznőjét és az édes
kislányt játszó Andódy Olgát.
Vajda Márta (utcarongya) hálátlan szerepe ellenére is képes volt néhány pillanatában felidézni a darab egy-két
jelenetében meglevő melankóliát.
Csudai Csaba a katona megtestesítője.
Ugyan neki is hálátlan, elnagyolt szerepe
van, mindazonáltal ez a „kereset-len
egyszerűség" nem ennek a műfaj nak a
sajátja. Egyszerűen nem játszott. Nagy
Mari a szobalány szerepében azt az eny-

hén igazságtalan sablont játszotta el, hogy
minden szobalány érzékenyen reagál a
férfiak csintalankodási ha jlamára, és azt
sürgősen igyekszik is kiszolgálni. Barbinek Péternek a férj szerepében voltak
jó pillanatai (az előadás egyik legjobb
szójátéka is neki köszönhető), de sajnos
sok lehetőséget kihagyott, emellett túljátszotta szerepét, sokszor kilátszott a
színész a szerepből.
Az előadás egyetlen jól sikerült, egységes alakítása Tomanek Gábornak, a
gróf megszemélyesítőjének köszönhető.
Ez a gróf - Tomanek alakításában - egyszerre önhitt és félszeg, egyetlen mozdulata sincs összhangban a másikkal. Az
ő számára aki a „gondolatok" embere,
semmi nem létezik örökérvényűen, csak a
probléma. Ez esetben a probléma nem
más, mint a híres színésznő, akit
meglátogat a premier utáni reggel. A
problémát azonban csak bizonyos távolságból jó szemlélni, főként hogyha ez a
probléma egy olyan kétes erkölcsű egyén,
mint egy színésznő. Ha ezt a
szerencsétlenkedő alakot figyeljük, bennünk is felmerülhet a gyanú, mint a
színésznőben: „... gondolkodni, az nagy
szerencsétlenség".
Az előadás egyébként néhány találó
poénon kívül - tele van igénytelen
megoldásokkal. A dialógusbeli bravúrok
általában nem jellemzőek, a hozzátoldások pedig botrányosan olcsóak.
Arthur Schnitzler: Körtánc (Békés megyei
Jókai Színház)
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