le telhető bájjal, tűzrőlpattant mozgással,
recsegő
hanggal,
huncutul
villogó
gombszemekkel hiába, mert jószerivel
nincs is szerepe (partnere jó formában, de
a megíratlan szerep hasonló gondjaival
küszködve hadics László). Mint ahogyan a
másik jeles vendégnek, a szintén
jókedvűen és oldottan, a produkcióért
minden áldozatot meghozni készen
bemutatkozó Kozák Andrásnak sincs
igazi feladata. Az a történelem magyar
szakos tanár, akit alakítania kell
papírfigura, s csak amikor Berzsenyiről
szól, hihetünk neki.
Bacsó nem törődik sem apróbb, sem
nagyobb dramaturgiai kérdésekkel (dramaturgot egyébként nem jelez a szín-lap),
nem bíbelődik olyasmivel, hogy kis
Flórián tanár úr miként is akad össze
Wintermantel - ismertebb nevén: Muff Lajossal (akit a színház méltán népszerű,
testes komikusa, Benkóczy Zoltán próbál
életre kelteni), s főként: hogy miképpen
válik egy jól jövedelmező vállalkozás
fejévé, majd pedig első-rendű vádlottá a
bíróság előtt.
Maga a „sztori" korántsem új: a képernyőn Feleki Kamill alakításában láthattuk már annak a férfinak a históriáját,
aki nem tesz egyebet, csak meghallgatja
embertársait, s ezzel máris szinte
csodatevő hírébe keveredik. Nos, ez a
történettípus áttevődik egy vergődő
művelődési házba - melynek az igazgatója
mintha 1952-ből felejtődött volna itt --, s
ráterhelődik egy banális szerelmi vonulat
(vállalkozóvá emelkedő tanárunk és egy
SZTK-fogorvosnő között), s mindez
roppant nehézkesen, a befejezést a
végtelenségig odázva hömpölyög. Rossz
és unalmas keret a bírósági tárgyalás még
akkor is, ha szellemesnek minősíthető
fordulattal a bíró is csatlakozni vágyik az
általa
tárgyalt
ügyben
szereplő
magányosok klubjához, a „három M"
mozgalmához. A választott forma nyűge
folytán Bacsó kénytelen minduntalan
narrációhoz folyamodni.
A színészek tehetetlenek. Az említetteken kívül Galambos Erzsi - dr. Koroda
Klára - is tanácstalan, hiszen lázadó nőt és
tőrőlmetszett
kispolgárt
kell
egy
személyben megelevenítenie. Sértődötten
affektál tehát, keménykedik, s hord-ja a
primadonnának kijáró - egyszerűségükben
is pompázó ruhakölteményeket (a vendég
Pilinyi Márta a sikeres jelmeztervező).
Nem volt itt mit rendeznie Kerényi
Miklós Gábornak. Kétségtelen Fegyvertény ily módon, hogy a második rész-

ben határozottan jobb az előadás, fölfölvillantja egy korábban ábrázolatlan
folyamat későbbi pontjait; légvár épül
tehát. E második rész egyik ilyen viszonylagos csodája, ahogyan a „minden
mindegy" filozófiáját valló punk hölgyből
egyszerre Rozika támad: öntudatos, mai
futballistafeleség
(Nagy
Annamária
játssza), aki pimasz bájjal Engelsre
hivatkozik. Sikerültnek mondható a
ringlispíl-jelenet furcsa panoptikuma, de
például miért nem aknázta ki a rendező (s
még előbb: az író s a zeneszerző) a
sziréna-effektust, amikor Kis tanár úr a
szerelmi bánatát e háborús vészjelzők
megszólaltatásával akarná egész Budapest
tudomására hozni?
Fényes Szabolcs zenéje nem slágerszámok füzére; tudatosan és vállaltan nem
az. Mai hangvételű, mondhatni: popzenei
hatást keltő. Szakmailag igen jó munka, s a
Makláry László vezette zenekar derekasan
helytállt.
G.
Dénes
György
dalszövegeiben, verseiben is visszacseng a
darab
alapvető
dramaturgiai
fogyatékossága, életidegen felületessége. A
Köszi-dal (Galambos Erzsi adja elő) pedig
hamisítatlan giccs, zavaros „életfilozófia",
s itt Fényes Szabolcs is alább adja jó
néhány szinttel.
Olykor az énekes előadók, Kozák és
Galambos, maguk rontják tovább a rájuk
hízott szöveget: „haló nagyvilág"-nak
hangzik egy párszor a „halló, nagy-világ!",
ami, ugye, elég nagy különbség.
Kozák András még e sikerületlen darab
sikerületlen előadásán is rokonszenvet
vívott ki magának elegáns és kollegiálisan
önzetlen játékával. Tud ő tehát ilyesmit is,
ahogyan ez jávor Pál idejében még
egészen természetes volt. Talán egy újabb
szakmai kirándulása a zenés műfaj
területére szerencsésebb körülmények
között mutatja meg Kozák András e
rejtettebb, ritkábban igényelt arculatát.
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Szándék és megvalósulás

A debreceni Csokonai Színház nem sokkal egymás után mutatta be Remenyik
Zsigmond Vén Európa hotel és Csehov
Ványa bácsi című színművét. I la a két
előadás között keresünk közöset, azt a
megvalósulatlan szándékokban leljük fel.
Igaz, ez más-más módon és mértékben
fejeződött ki a két produkcióban. Jóval
értékesebb és ígéretesebb volt az a bemutató, a Remenyik-darabé, ahol az
egészen meg nem valósult szándék a
színészi játékban, a felfejthető rendezői
koncepcióban volt tetten érhető, mint a
Csehov-bemutató, ahol csupán a díszlet
árulkodott valami értékesebb elképzelésről.
A tétova bizalmatlanság
Feltétel nélkül üdvözölnünk kell a Csokonai Színház és Balogh Gábor rendező
elhatározását, hogy bemutatják Remenyik
Zsigmond Vén Európa hotel című
tragédiáját. Az a több okú szemérmes
óvatosság, amellyel századunk első felének művészetéből műalkotásokat, alkotókat hosszabb-rövidebb időre kizártunk,
eredményezhette, hogy Remenyik sem az
őt megillető helyet foglalja még el a
köztudatban. Színházról lévén szó -ahol a
mű sokszoros közvetítőréteg segítségével
jut el a közönséghez - nagy felelősséget és
igen aprólékos munkát igényel a
színpadon még alig látott művek
bemutatása. Hiszen nincsenek kész
sablonok, igaz, rossz beidegződések sem,
melyek
javítgatása,
formálgatása,
„korunkhoz alakítása" nemcsak indokolttá
tehetné az újabb bemutatót, de meg is
könnyítené a munkát. (Ezt a mű-vet
egyedül a veszprémi Petőfi Színház
állította színre 1976-ban.) Aligha kétséges:
ma, egy összecsapott, elhibázott Ember
tragédiája-bemutató senkit sem fog
megingatni Madách művének értékeiben.
Ugyanez már nem mondható el a
szélesebb közönség előtt csak lassan
ismertté váló író esetében. Ebből a
szempontból Remenyik-bemutatójával a
Csokonai Színház kissé adósa maradt a
szerzőnek, a közönségnek.
Balogh Gábor értelmezését, az előadást
a darabbal szembeni bizalmatlanság jel-

lemzi. Nem hitt abban, hogy a Vén Európa
hotelben
történtek
jelkép
volta
egyértelművé válhat. Nem bízott abban,
hogy a szállodában zajló események miként Remenyik írja: „ ... Európa kétségbeesett és köd módjára gomolygó sorsa .
. ." szimbólummá tudnak válni. Nem hitte,
hogy ma szükséges volna e zárt
mikrovilágban végbemenő és tragédiába
fúló történések kivetítése a hajdani,
fasizálódó, pusztuló Európára. Balogh
értelmezésének hangsúlya az ön-magában
való emberi kegyetlenség és el-vadulás
ábrázolására került. Mondhatnánk: a
megnevezhető okkal nem rendelkezőre. Bár
ilyen nehezen képzelhető el, értelmezése
elvben mégis jogos, hiszen ez is benne van
a műben, és érthető is, mert Remenyik
tragédiájában sincs konkrét utalás az 1930as évek Európájára. Maradéktalanul elfogadhatónak azonban
csak akkor tarthatnánk választását, ha a mű
értékei így is felszínre kerülnek, ha így is
közölni tudja a szerző kortól, helytől
függetlenül
érvényes
gondolatait.
Értelmezése keresztülvitelé-ben azonban függetlenül annak árny-oldalaitól - sokkal
következetesebben, kevésbé tétován kellett
volna eljárnia. Mondandója ugyanis sokkal
sűrítettebb,
„drámaibb"
építkezést
igényelne, mint amilyen Remenyik
tragédiájára
jellemző.
A
darab
gondolatának átalakítása maga után kellett
volna hogy vonja a szerkezet, stílus
konzekvens módosítását. Mielőtt mindezt
az
előadás
néhány
részletével
illusztrálnánk, szükséges a mű cselekményét ismertetni.
Valahol Dél-Amerikában Don Carlos
Knöpfle szállodát birtokol és vezet. A „Vén
Európa" hotel már akkor is a rosszabb
hírűek, a lerobbanásukat épp csak elkerülők
közé tartozik, mikor meg-ismerjük. Ahogy
aztán a darab során halmozódnak a
„szerencsétlenségek", az emberhez nem
méltó tettek, úgy lesz az üzletmenet is
egyre akadozóbb, görcsösebb, mígnem a
harmadik felvonás végére a tragédia, az
emberi és üzleti csőd be is következik.
Eközben megismerjük a szánalmat nem
ismerő, mind kegyetlenebb Knöpflét, a
szálló csalásra, lopásra, durvaságra
könnyen kapható személyzetét.
A darab azzal kezdődik, hogy azokat a
vendégeket, akik nem fizetnek, Knöpfle
kidobatja. Csomagjaikat az elmaradt bér
fejében visszatartja. Jöhetnek az új,
fizetőképes vendégek. A hotelben zajlik az
élet. Josét, a csapost a pincében agyonüti az
áram, a szakácsok és a moso

gatók véres verekedésbe bonyolódnak, a
pincéreket ki kell dobni, mert lopnak. Az
éttermet és a pincét veszélyessége miatt
lezáratja a rendőrség. Horst Bockról, az
öregedő pénztárosról is kiderül, hogy
meglopja a vendégeket, és hiába volt
főnökének „jobbkeze", hiába könyörög
magát megalázva, Knöpfle ki-rúgja.
Megismerjük Knöpfle feleségét, az utált,
csúnya, lassan megtébolyuló Helént, s
ennek húgát, Annát. Őt a házaspár - főként
Helén - a részeges, lump gróf
Kesselstadthoz kényszeríti. Fő, hogy Anna
ne lógjon már a nyakukon, s az sem baj, ha
ezzel a lány cédává válását siettetik. Ebben
a mind embertelenebb világban emberi
tisztaságot egyedül a fizetésképtelen
vendégből tartozását ledolgozó pincérré
váló Bondi Albertben találni. Ő a (színen
alig lát-ható) tüdőbeteg, haldokló Aguiana
Aranibar nevű vendéghez minden érdek
nélkül irgalmas, érte áldozatra kész. De
Aranibar meghal, Albert felmond és távozik. A patkányok, a repedt, ázott fa-lak,
újabb lezárt emeletek miatt mind
néptelenebb, személyzetét is elvesztő
szállodán már Lüdecke, a szomszédos és
jobban üzemelő hotel első embere sem tud
segíteni. E végzetes leépülés végén Bock,
a kirúgott és azóta nyomorgó pénztáros
újból megjelenik és befogadásáért
könyörög. De Knöpfle ismét ki-dobja.
Dulakodás kezdődik, melynek során Bock
leszúrja Don Carlos Knöpflét.
Az eredeti mű egy filmbetéttel indul.
Távolról látunk egy várost. Lassan közelítünk, már nagyobb házcsoportok
tűnnek fel, végül már csak egy házat látunk. Egyet a sok közül: a Vén Európa
hotelt. E rövid filmbetétnek Remenyiknél
lényeges dramaturgiai funkciója van.
Közli, hogy mindaz, aminek szemtanúi
leszünk, az a szomszédos házakban, utcákban, városokban is így történik.
Mindenütt. Ebből a szempontból a
helyszín nem konkrét. Hasonló dramaturgiai jelentősége van a három felvonás
közötti idők terjedelmének is. Remenyik
instrukciója szerint az első és második
közt hetek telnek el, a második és
harmadik közt két hónap. E hosszú
időközök végső soron ugyanazt szolgálják,
mint a filmbetét. Nincs sem hely, sem idő,
ahová e szállodában történők elől bújni,
menekülni
lehetne.
Nyomasztóan
általánosíthatóvá válik a Vén Európa
hotel. Az előadásban nem-csak a filmbetét
maradt el, de a három felvonásból is kettő
lett, és az idő őrlően lassú múlását sem
érezni. Például ott,

ahol Remenyik művében két-három hét
telik el, az előadásban mindössze né-hány
óra múlását sejthetjük. Az új vendégek
felmennek szobáikba. A szín rövid időre
elsötétedik, majd ismét (a változatlan
világítású és díszletezésű színpadon
csupán az asztalokra került terítő) az imént
érkezetteket látjuk ebédjükre várakozva.
Az utasok lepihentek pár órára, most
éhesek, enni akarnak. A darabban a
monoton következetességgel egymást
követő durvaság, kegyetlenség - bár az
epikus stílust is erősíti - a hely-és
időkiterjesztés által teremtett általánosíthatósággal igen kemény drámai erőt
ad a műnek: a mennyiség minőséggé
válik. Ezért nem fogalmazódhat meg
Remenyik darabjával kapcsolatban a
miért, a hogyan lett ez ilyen kérdése. Csak
ösztönös tiltakozásunk, ami egyre erősebb
a látottak miatt. Erről az általánosíthatóságról a debreceni előadásban
lemondtak: ezért hiányozni kezd a látottak
oka.
Remenyik megtehette, hogy rögtön
robbanásig feszült indulatokkal, a szereplők egymást gyötrő kapcsolatainak
láttatásával indítsa tragédiáját. Hiszen
elsősorban a halmozódó - egymástól lényegében nem sokban különböző - események eredményét, összegét akarta
megjeleníteni. Nem az egyes szereplők
végzetes sorsa és egymáshoz való viszonyuk alakulása a legfőbb kérdés, bár
nyilvánvalóan ez is. Sokkal inkább a közös út, melyben minden egyaránt pusztul
és pusztít. Kölcsönösen. A rossz, a
kevésbé rossz és a jó is. Hősei hol nyüszítő elesettséggel, hol gyilkos durvasággal, de elkerülhetetlenül (és együtt)
haladnak az emberi pusztulás felé. A jellemábrázolásnak-fejlődésnek
művében
másodlagos szerep jut. Nem így az előadásban. Legalábbis a tervek szerint.
Ennek megfelelően másként is kezdődik.
Az első néhány mondat - ellentétben a
művel - még nyugodt, indulatok nélküli.
Alkalmas (lenne), hogy alapját teremtse az
egyéni sorsok, jellemek kibontásának a
kegyetlenség, a pusztulás „fejlődő"
folyamatán keresztül. A mű szerkezete
azonban erre nem ad lehetőséget. Az
előadásban e halmozódó durvaságok - épp
mert nem általánosíthatóak - csak az
összefüggés nélküli felszínen sűrűsödnek.
A tettek sem elszenvedőikre, sem
elkövetőikre
nem
hatnak
valóban
(jellem)alakító erővel. Ez is oka az első
két felvonás közti szünet kiiktatásának.
Egyszerűen unalmassá vált

volna, hogy itt csak csupa rossz történik.
Az előadás első felvonása így minden más
irányú törekvés ellenére is egy hatalmas
„eseménykazal" elvillázása lett. Penzum,
amin túl kell lenni. Pedig történtek
kísérletek az egyetlen, Balogh értelmezésével összhangban levő megoldás
felé: erősíteni a szereplők kapcsolataiban
rejlő drámai magot.
Ez azonban egy kivételtől eltekintve
balul ütött ki. Az egyetlen jó és ígéretes
jelenet Knöpfle és Bock dialógusa, mi-kor
kiderül a pénztáros lopása. Ebben a
jelenetben sejthetünk meg valamit a kiszolgáltatottak félelméből. (Bock Korcsmáros
Jenő
kétségbeesett
feszültséggel igyekszik magára nyugalmat
erőltetni és közömbös dologról beszélni,
pedig látja, tudja, mi fog történni.) Érzékelhetővé válnak a legyőzött ambivalens
érzései: vajon minden elveszett-e már,
mert akkor végre alattomos és kegyetlen
lesz ő is legyőzőjével szemben, vagy talán
van még remény mindent ugyanúgy
folytatni, mint eddig, akkor pedig
mennyire alázkodjék meg? Érezhetjük a
győztes, az erős tragédiáját is: nem tehet
mást, kegyetlennek kell maradnia,
szánalom és irgalom nélkül.
Anna és Knöpfle kapcsolata viszont a
rendezői szándék és a darab szerkezete
közti feloldhatatlan ellentétre lehet példa.
Az előadásban Anna (Vándor Éva) szinte a
hiteltelenségig szende és ártatlan. Oka
elvben érthető: mint a durvaságok védtelen
áldozata (Kesselstadthoz kényszerítése) a
drámai konfliktust kellene erősítenie.
Viszonya sógorához jóval meghittebb,
jelentősebb, mint a mű-ben. Ez
ugyanakkor Knöpfle (Sárközy Zoltán)
alakjának adhatna hitelesítő új vonásokat.
Kapcsolatuk, úgy tűnik, őszin-te és tiszta.
Már-már szerelem(?). Csak azt kéne
tudnunk, miért nem válik való-ra? Miért
nem teljesedik be? Mi történt eddig
köztük? Főleg pedig: miért nem
akadályozza meg Knöpfle Anna elüldözését? Erre volna válaszunk is: biztosan
Knöpflét is bénítja, fogja valami. De nem
tudjuk, hogy mi. Ezeket a kérdéseket a
színen látottak fogalmaztatják meg, de ott
nincs válasz, még sejtetés sem. Vagy le
kellett volna mondani e mélyebb
jellemábrázolás-kísérletről, vagy pedig
más jeleneteket is így kellett volna alakítani.
A második felvonás szerencsére lényeges változást hozott. Ritkultak a szálló
üzletmenetét sújtó események, kevésbé
mozgalmas jelenetek következtek. Mód
nyílt arra, hogy lássuk, miként hajt, dob

Remenyik Zsigmond: Vén Európa Hotel (debreceni Csokonai Színház). Sárközy Zoltán, Vándor Éva és
Agárdy Il ona

valakit saját tehetetlensége embertelenségének elhatalmasodása felé, miközben
érzi: önmagát is pusztítja ebben az ördögi
körben (Knöpfle); lássuk Helént, akit
szenvedéseinek elviselése tesz alkalmatlanná arra, hogy felismerje a menekülés
módját, éljen szalmaszálnyi lehetőségével, miként lesz belőle sorsába beletörődve tébolyult és gonosz. Végül Bock, a
„megváltó", a szinte tudattalanságig
alázkodó, s ilyen állapotában, nem pedig
hirtelen felindulásában gyilkossá váló.
Ebben a felvonásban Knöpfle és He-lén,
Knöpfle és Bock jelenetei szinte
strindbergi mélységet mutatnak. Ereje,
izzása van a színpadon láthatóknak. De
csupán hitetik a mélységet, csak olyanok,
mintha drámában lennének. Végzetesen

hiányzik, és most igazán: miért ilyenek
ezek az emberek? Nincs megalapozott
drámai összefüggés a jelenetek között, és
nem kapcsolódnak az előadás egészéhez
sem. E hősök tragikus sorsának előzmény
nélküli egy-egy pillanatát látjuk. Most
sajnálhatjuk csak igazán, hogy az első
felvonás Remenyik művéhez sem volt
eléggé hű, de az egyéni sorsok tragédiáját
sem tudta kellő mértékben kibontani.
Inkább elhisszük, mint érezzük a
látottakat.
Az előadás során szerezhető élmények
létrehozásában Sárközy Zoltán (Knöpfle),
Korcsmáros Jenő (Bock), Agárdy Ilona
(Helén) vállaltak oroszlánrészt. Nem
rajtuk múlt, hogy az élmény nem volt
átütő erejű.

Markovics Bori (Szonya) és Kóti Árpád (Ványa bácsi) Csehov színművében

Agárdy Ilona első felvonásbeli alakítása azért sem teremthetett valódi feszültséget, mert már első színre lépése
alkalmával is az érzelmeiben megnyomorított Helént kell játszania. Ahhoz
viszont, hogy férje vele szemben érzett
utálatát, ezen utálat lélekölő voltát érzékeltesse, statikus nem maradhat. A
múltat, még inkább az események őt érdemben változtató hatását kell(ene) láttatnia. Erre azonban sem viszonya a többi
szereplőhöz, sem jelenetei száma nem
adtak lehetőséget. A legtöbb, amit
megtehetett, hogy visszafogottságával
megtartja a figura hitelképességét a több
színt, több játéklehetőséget kínáló második felvonásra, amikor majd érezni azt
is, hogy ez a nő valóban csúnya,
megalázott, de mindinkább kérgesedő
lelke szánalmat nem tud már magához
közel engedni.
Sárközy is kilátástalan helyzetben küzdött. Ő a goromba, durva főnök, férj. És
csak az. De ezt kizárólag ennek ábrázolásával nem elhitetni, legfeljebb tudomásul vétetni van módja. Alig volt jelenete, hol Knöpfle természetének valaha
volt, nyomaiban talán még most is fellelhető, szánalmat is keltő vonásait sejtesse, őrlődések közt alakuló durvaságát
hihetővé tegye. Pedig Balogh értelmezése
ezt kívánta volna. Sárközy az egyetlen
járható utat választotta: dialógusait
igyekezett monológokká változtatni.
Csak így tudott feszültséget teremteni.
Végül Korcsmáros Jenő. Bock a tragédia végén megöli volt főnökét. Ha
szinte öntudatlan állapotban teszi is,
mégis motiválnia kell cselekedetét. Mivel
pedig igen hamar repül állásából, s végül
csak tette végrehajtásának idejé-

re tér vissza, sok lehetősége nem maradt
erre. Egyre vállalkozhatott: kiszolgáltatottságát azzal valószerűsíti, hogy ő
is megszenvedteti beosztottjaival, amit
eltűr Knöpflétől, de jelzi, ez nem öröm,
nem megnyugvás: kín, ami majd elvezet
a tragédiához. Csoda, hogy ezt hiteltelen
partnerek mellett is sikerült elérnie.
A partnerek. Elsőként Bondi Albert
(Lipcsei Tibor), az emberséges, irgalmas
pincér. Ha Annáról azt mondtuk:
egyszínű, akkor ez az Albert már bántóan
az. Lelkes és törekvő, akár egy
kiscserkész, a színen néhány pillanatig
látott (az előadásban sajnos a haldokló
tisztaság szimbólumává nem nőhetett)
Aranibar iránt. Örök rejtély azonban,
hogy miért. Sajnálható, hogy Lipcsei-nek
nem volt eszköze komolyabbá, súlyosabbá tenni Albertet. Lüdecke (Pinczés István) színen való megjelenését
csak azért nem kíséri nevetés a nézőtérről, mert mindenki illetlenségnek érezte
volna a kacagást. Hiba, hogy ő játszotta
ezt a szerepet. Pinczés egy pelyhedző
szakállú fiatalembernek néz ki. Vele játszatni (Sárközyvel szemben) a szomszéd
szálloda céltudatos, sikeres első emberét:
végzetes melléfogás. Érzi ezt ő is, ezért
segíteni próbál szorult helyzetén.
Hanghordozása, hangszíne feltűnően és
erőszakoltan mély, megfontolt, lassú: egy
hasbeszélőnek is becsületére vált volna.
Mindezt betetőzi, hogy széles karimájú
nagy kalapja úgy áll a fején, hogy félő:
bármely pillanatban a nyakába csúszik s
eltakarja arcát. Ha nem is ilyen
komikumba hajlón, de sajnos a
szereposztásra jellemző, hogy játszik három „felnőtt": Sárközy, Korcsmáros,
Agárdy, mellettük pedig „gyerekek" sürögnek-forognak. Ez nem csak színész-

vezetési hiba. Szerepre való alkalmasság
kérdése is. De még ha a színház tudatos
nevelőmunkájának része: akkor is
elfogadhatatlan.
A díszletről és jelmezről szólva: jók. Mi
több, túl jók. Pontosak, részletgazdagok,
színesek. Annyira, hogy már nem segítik
az előadást. A díszletben minden a helyén
van, minden olyan, mint egy békés
penzióban. A söntés, a „recepció" és a
Knöpfle irodája közötti tér kellően
bejárható: az emberek jönnek-mennek,
zajlik az élet. Pedig tudjuk: ez a hotel már
lerobbant: patkányról, repedt falról, ázott
mennyezetről,
halál-esetről
hallunk.
Ahhoz azonban, hogy a drámát segíthesse
ez az ellentmondás a díszlet és a
történések között, az elő-adás egésze
bizonyult kevésnek. De nem sok
hiányzott, s igen jó előadást láttunk
volna. Kicsivel következetesebb, célratörőbb alakítása a mű szerkezetének, stílusának.
Ami Ványa bácsiból maradt
Nem könnyű a Ványa bácsi újabb bemutatójáról írni. Egyrészt mert a SZÍNHÁZ
1983. januári számában (nem szólva most
más színikritikákat is közlő lapokról) már
többen, értően írtak az évad Csehovbemutatóiról, köztük már nem is egy
színház Ványa bácsi-előadásáról. A
cikkekben szó volt szinte mindarról, ami
Csehovnak ebből a művéből kiolvasható,
ami e műnek a drámairodalomban helyét,
rangját jelöli, megadja. Fölösleges, talán
untató is volna bármit ismétel-ni azokból,
de az sem látszik célravezetőnek, hogy
most keressünk valami eddig még sosem
hallott újdonságot Csehov-képünkhöz.
Hacsak maga az előadás nem szolgált
volna ilyesmivel. Sajnos nem. Ez a másik
ok, mely e bemutatóról való írást nehezíti.
Alig marad több tennivalónk, mint
regisztrálni a bemutató tényét és a
megvalósulatlan
elképzeléseket.
Szándékuk ugyanis kétségbe nem vonható
: Csehovhoz hűen, mégis új-szerű
megoldásokkal színre állítani e darabot.
Ám csupán a díszlet az, ami új
gondolatokról tanúskodott. A néző
számára viszont elsődlegesen az elő-adás
egésze, ezen belül pedig amit a színész
jelenít meg, az a fontos. Más nem.
Az előadás egyik döntően problematikus
eleme maga a (két felvonás során
változatlan) díszlet. Nem azért, mert
jelentése azonmód csak nehezen tisztázható, hanem az elvárás miatt, amit a nézőben a színészekkel szemben terem-tett,
és amelynek megfelelni nem tudtak.

A debreceni színháznak meglehetősen
tágas színpadtere van. Ezúttal még a ledeszkázott zenekari árok is játéktér volt.
Magába foglalta a lépcsősort, mely a
kertbe vezetett. Ez a hatalmas színpad
szalonnak volt berendezve: arányosan
elhelyezett fotelek, székek, karosszékek,
asztal, kisasztal, tálaló, zongora, a szélen
pad. Mindezeket a bútorokat egytől egyig
ezüstös színű leplek borították. A drapéria
még egy picinyke széklábat sem engedett
látni. Mindössze a szoba közepén lógó,
himbálódzó hinta maradt fedetlen. (Nem
sikerült
rá-jönni
elhelyezése
és
fedetlensége okára.) További részletek a
díszlet leírásához: hasonló színű magas
oldalfalak, hátul egymás fölött két sorban
ablakok(?), s köztük, középen csúcsíves
ajtónyílás. A kérdés az: mit jelent mindez?
Kezdet-ben nincs is rá pontos felelet,
jóllehet nem is nélkülözhetetlen az egzakt
válasz. Elegendő, ha a díszlet viszonylag
egyértelmű
hangulatot
teremt.
Szerebrjakov szavai segítenek a látvány
hangulatának a leírásában. 0 egy helyütt
kriptának nevezi a vidéki kúriát. Valóban,
a díszlet leginkább ezt az érzést sugallja.
Ugyanakkor a letakart bútorok a költözködés, a valahová elindulás akár csak
tervezett, de soha meg nem valósuló óhaját
is jelentik. Letakartságuk az emberek közti
történések
fontosságát
emelik
ki.
Hangsúlyt kap, hogy ezekhez az életekhez
nincs (már) köze a reális tárgyi világ-nak.
Mindez együtt (a háttérben magasodó
csúcsíves ajtóval) kétségtelenül egy kripta
hangulatát kelti.
Ennek eredményeképpen elfogadjuk
ugyan a díszlet jelentését, de ki is kerül
érdeklődésünk alól (nem változik, nem
„él", nincs rajta mit nézni), és már csak a
színészek játékát figyeljük. Ez a természetes és a szokásos. Most azonban azt is
figyeljük: vajon meg tudják-e tölteni
élettel, játékkal e „kriptát", de olyan
játékkal, amely ennek a díszletnek felel
meg. A válasz elkedvetlenítő. A díszlet
jellegének az előadás maga csak a brooki
„holt" színház értelmében felel meg.
Ennyiben - paradox módon élettelibb,
valóságos szegényesen egyértelmű. Nem
sok köze van Csehovhoz. E hatalmas,
berendezéseiben használhatatlan tér kit-kit
többnyire egyedül hagyott küzdeni
szerepével. Így nem születhetett más, mint
egy „üzenet", jelentés nélküli világ.
Hozzájárul ehhez egyszer-egy-szer a
világítás is. Azok a didaktikus, kínos
pontossággal kigyúló fénykörök, melyek a
színpad sötétjéből fokozott
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hangsúllyal emelnek ki szereplőket
kiknek éppen „fontos" közlendője van -:
szintén nem váltak az előadás hasznára.
Úgy tűnik, egy kevésbé invenciózus
díszlet jobban segítette volna az elő-adást,
a színészeket. Nem tűnt volna fel annyira
a különbség jelkép és valóság, szándék és
megvalósulás között.
A színészi játék tehát elmaradt a várakozástól. Például Csíkos Sándor Asztrov
doktor. Mintha alkata (talán életkora?)
korlátait nem tudta volna legyőzni az
ehhez a szerephez szükséges mértékben.
Jelenához való viszonyát kevésbé a szerelem, inkább egy fiatalember akarnoksággal vegyes meghódítási vágya jellemzi, „a csábítás ördöge". Másrészt nemtörődöm, ebből pedig Asztrov melankóliája épül. Az erdőről beszélve zavartsága, mint egy gyerek szemérmes szégyenkezése. Ezek a szélsőséges magatartások viszont nem tudtak egységes kerek
egésszé, emberré szerveződni. Érdekesek,
de önmaguk nyilvánvalóságán túl
mélyebbet nem képesek nyújtani. Nincs
köztük kohéziós erő. Rövid ideig még az
is károsan befolyásolja Csíkos játékát,
hogy egyik első mondatának: „Piszok,
bűz, füst, a borjak a szobában a beteggel
együtt", hibásan nyomatékos hang-súlyt
ad.
Korcsmáros
Jenő
Szerebrjakovja
legelőször utolsó jelenetében, mikor mindenkit alkotásra buzdít, érezteti kellő
súllyal, hogy ez a professzor talán mégsem igazán a „tudományok embere".
Addig hiteles, „életképes" mint valódi
professzor, saját szavait is cáfolva: igen-is
a gyakorlat embere is. Nem utolsósorban
abból adódik ez, hogy Korcsmáros
„sajnos" minden tekintetben tekintélyes.
Hiába volnának meg színészi esz-közei,
hogy a Csehov megírta Szerebrjakovot
megjelenítse, ha a partnerek alakítása
miatt - valamilyen egységes kép
megteremtése miatt - ő is ott és úgy ad
jelentőséget Szerebrjakovnak, ahol és
ahogy nem volna szabad. Jellemző, hogy
a jelenetben, ahol birtokeladási szándékát
jelenti be, egy gonosz idősebb

és egy kisemmizett fiatalabb rokon civódását látjuk. Ennek pedig nincs köze
életük tragédiájához.
Végül Ványa bácsi. Tulajdonképpen
Kóti Árpádnak sikerült a legjobban közelítenie pontos ívű, átgondolt szerepformálásával egy a Iehetősé gekhez k é p e s t
csehovi Ványa bácsihoz. Azzal sikerült
ezt elérnie, hogy kezdetben még erős,
lendületes és ingerült Ványa bácsija fokról
fokra fásul, fárad, mígnem az utolsó
jelenetben már úgy kell a keze ügyébe
adni a számlákat; és hallgat, mert sem
ereje, sem mondanivalója nincs már.
Ebben az előadásban ez a kevés is elegendőnek bizonyult. Az a furcsa helyzet
állt elő, hogy Kóti alakítását erősí-tette a
mélység nélkül megformált Jele-na,
Asztrov, Szonya.
Ez az előadás a szó klasszikus értelmében üres maradt. Nem okoz sem őrömet, sem fájdalmat. Csak érthető és elmesélhető. Szó volt már e cikk elején a
felelősségről, és most sem kerülhetjük ki.
Valamilyen Csehov-képe mindenki-nek
van. Jó vagy kevésbé jó. Csak felismerhető legyen benne Csehov. Nincs is
baj mindaddig, míg ez magánügy. Az
azonban már egyáltalán nem mindegy,
hogy ez után az előadás után a debreceni
nézőkben milyen Csehov-kép alakult ki.

