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Kosztolányira várva

Az Édes Anna Veszprémben

Ambivalens érzések maradtak bennem a
veszprémi Petőfi Színház Édes Anna-
előadása után. Újból egy klasszikus ma-
gyar regény adaptációját látjuk, ráadásul
sokadik adaptációját (a Belvárosi Színház
1939-ben mutatta be az Édes Annát La-
katos László átdolgozásában, majd a
Déryné Színház műsorára került 1969-ben
Felkai Ferenc átírásában, legutóbb pedig
Korcsmáros György feldolgozásában, a
Budapesti Gyermekszínház játszotta; és
említhetnénk még a belőle készült
emlékezetes filmet vagy a rádióváltozatot
is). Mindig ellentmondásos és kockázatos
vállalkozás ilyen briliáns, önmagaként
tökéletes regény színpadi átültetése, de az
eredmény értékelése sem kevésbé
problematikus. Ebben az esetben főként
azért, mert a veszprémiek produkcióját az
fémjelzi, hogy „Kosztolányi Dezső
regénye nyomán írta Gyurkovics Tibor".
A tájékozódásban első szempontunk tehát,
hogy nem pusztán dramatizálást látunk,
hanem Gyurkovics Tibor drámáját, mely
saját közlendőjét hordozza. Ennek a
drámának azonban köze kell hogy legyen
Kosztolányihoz, hiszen az ő regénye volt
az alapanyag, és Édes Annához is, mivel
azonos címen fut az eredeti művel. Ezek a
megállapítások kukacoskodásnak
tűnhetnek, mégis fontosak, mert az
említett ambivalens hatást, az egész
produkcióra jellemző
„egyensúlytalanságot" részben az okozza,
hogy nem Édes Annáról szól, s hogy
kimaradt belőle Kosztolányi is, nyoma
sincs benne sem szellemének, sem mon-
danivalójának.

Gyurkovics Tibor ugyanis komédiát írt
a regényből, s nem a társadalmi tragédia
lecsapódását írta meg a cselédlány
tragédiájaként, hanem valamiféle általános
társadalomszatírát kerekített belőle.
Mondani sem kell, hogy ez a megoldás
idegen Kosztolányi regényétől, ami ön-
magában még nem lenne baj. A probléma
abból adódik, hogy ez a vígjátéki fel-fogás
magával hoz egy következetlenséget;
Gyurkovics Tibor ugyanis hű maradt a
regény eseményeihez, s így nem kerülhette
ki a gyilkosság s az utána következő
társadalmi ítélkezés momentu

mát sem. Ez azt jelenti, hogy az - egyéb-
ként nagyon szórakoztató - komédia a
befejezéskor melodrámába fordul, s a
stílusváltás visszamenőleg megkérdőjelezi
a darabot, az előzmény pedig súlytalanná
teszi az eseményszerűen bekövetkezett
tragédiát.

Kosztolányi egyébként több vonatko-
zásban is eltávolíttatott a darabból. Egy-
részt - és ez természetes dramaturgiai
következmény - nem érezhetjük az író
együttérzését hősnőjével, s állandó meg-
figyelő, sokszor gunyorosan, ironikusan
szemlélődő jelenlétét. Ez az írói attitűd,
bár intenzíven áthatja az egész regényt,
nem ültethető át drámába, melynek mű-
neme az író kívülmaradását, az objekti-
vitást követeli meg. Nem is ezt kérem
számon a színpadi változattól, hanem
inkább azt a jelentéssíkot, mely - többek
között - Kosztolányi művét a puszta
cselédregény és korrajz fölé emeli. Mert
az Édes Anna Kosztolányiról is szól, az ő
vallomása és egyben vezeklése, írói önér-
zetének helyreállítása is. (S így a regény-
ben már távolról sem „csak" Kosztolá-
nyiról van szó, hanem - e tartományt
kitágítva - az író mint olyan társadalmi
magatartásáról, konfliktusairól.) Kosz-
tolányi szelleméhez hívebbnek maradva
talán meg lehetett volna menteni ezt a
tartalmi szintet, s ezzel gazdagítani a
drámai változat - egyébként eléggé zava-
rossá vált - mondanivalóját.

Mindezek ellenére a darab ügyesen
elkerülte az epikusság csapdáját, nem az
elbeszélést illusztrálja, hanem valódi
helyzeteket teremt. Némi aránytalanság
ezen a téren is érezhető a poénokra való
kiélezettség miatt. Ettől egy-két jelenet-
ben a dialógusok fölöslegesen elnyújtot-
tak, oda nem illő, funkciótlan részletek-
kel megterhelve (ilyen például a Vizy
államtitkári kinevezése alkalmából ren-
dezett fogadás jelenete). S az eredeti nyelv
idegen nyelvi elemekkel ötvöződik,
sokszor olyanokkal - főként a cselédek
párbeszédeiben -, melyeket Kosztolányi
valószínűleg nem vett volna a tollára.

A darab megjeleníti a regény emlékező-
elbeszélő részeit (így a kezdő jelenet még
a Tanácsköztársaság idején játszódik),
ezzel a rendezésnek jó lehetőséget adva
pergő ritmusú, gördülékeny előadás
kialakítására.

Horvai István rendező is a komikumra
helyezte a hangsúlyt, illetve az összes
szereplőben megnyilvánuló jellemkomi-
kum és Édes Anna komor, vádló alak-
jának kontrasztjára. A szöveg módot ad
arra, hogy az előadás már-már átcsapjon

burleszkelemekkel fűszerezett paródiába,
s ezzel mintegy idézőjelbe tegye az általa
ábrázolt világot. S ha következetesen
sikerült volna ezt megvalósítani, akár egy
nagyszerű produkciót is láthattunk volna.
A rendezésbeli aránytalanságok azonban
szintén ellentmondásossá teszik az
előadást, sok helyütt szem-betűnő az
egyensúlytévesztés. Az idegesen gyors
ritmusú játék például kitűnően érzékelteti
a feszültséggel terhes légkört, néhány
unalmasan, fölöslegesen elnyújtott jelenet
viszont lefékezi a lendületet, kiengedi a
feszültséget. (Ezt érezzük Patikárius
Jancsi és Anna hosszú szerelmi
jelenetében és a már említett fogadás epi-
zódjában.)

A rendezői szándék - a darab beállí-
tottságával összhangban -, úgy tűnik, a
politikai simulékonyság, az opportuniz-
mus kigúnyolása, parodizálása volt Édes
Anna tragédiájának megmutatása helyett.
A darabban a mindenkori hatalomhoz való
alkalmazkodás karikatúráját a Gyurkovics
Tibor által kitalált figura, az újságos
bolond Sanyó reprezentálja a
legközvetlenebb formában, aki mindig azt
fújja, amit a hatalom a szájába ad, csak
akkor kiabál rendszerellenes jelszavakat,
ha véletlenül nem találja a papírt előre
felírt szövegével. Horvai István rendezése
több eszközzel is árnyalni próbálja ezt a
mondandót. A Tanácsköztársaság bukása
után az új rendszerrel új arcot, új ruhát, új
viselkedés- és gesztusrendszert öltenek a
szereplők; a környezet, a lakás képe is
megváltozik. S nemcsak a direkt politikai
hatalomváltás, hanem minden új helyzet,
ami - akár csak az egyén számára -
hatalmának reprezentálását hozza, a
hatalomhoz tartozását biztosítja, ezzel az
átvedléssel jár együtt. Így szabadul meg
Jancsi Anna elcsábítása után fehér
ruhájától, s azelőtt még bolondozásában is
viszonylag szeretetre méltó viselkedésétől.
Csak Anna marad mindig - látszólag - a
régi. Azonban ez a mondandó - ha mégoly
sokrétűen ábrázolt is - túl didaktikus és túl
kevés. Ha volt valami egyéb szándéka is a
rendezésnek - természetesen még a
nevettetésen kívül az, sajnos, homályban
maradt.

Szintén következetlenségről árulkodik,
hogy jó a színészválasztás, de nincs egy-
séges színészvezetés. Ugyanis szinte
mindegyik színész remekül és élvezetesen
játszik, csak nem egymással összhangban.
Spányik Éva hisztérikus, egoista, önmagát
nevetségesen fölhergelő méltóságos
asszonyt alakít, ugyanakkor kitűnő
játékával távolságot is tart, paro-



dizálja Vizyné szerepét. Partnere ebben
Jászai László, aki finom, alig érezhető
árnyalatokkal visz parodisztikus és iro-
nikus elemeket Vizy Kornél alakjába.
Ugyanakkor a polgári környezet többi
figurája távolságtartás nélkül, „egy az
egyben" de színvonalasan - ábrázolt;
egyedül talán Homoki Magdolnánál
(Druma Mózesné) találunk még pa-
rodizáló kísérletet, ami inkább a túlkari-
kírozás irányába tolódik el. Rupnik Ká-
roly jól formálja meg az üresfejű, önző,
alamuszi úrfit Patikárius János szerepé-
ben. A produkció hatását azonban min-
denképpen erősítette volna, ha v a g y a

parodisztikus és elidegenítő, vagy a konk-
rétabb, azonosuló játékmód egyöntetűen
érvényesül, egy sajátos, egynemű világot
hozva létre. Hasonlóképpen eklektikus az
alsóbb társadalmi rétegekbe tartozó
figurák ábrázolása. Itt a fő hangsúlyté-
vesztést az jelenti, hogy Etel és Stefi, a
két cseléd szerepe aránytalanul felnagyí-
tott mind Annával szemben, mind a darab
egésze szempontjából. Itt is azt látjuk,
hogy Hőgye Zsuzsanna és Dobos Ildikó
pompás alakítást nyújt, de kettősük szinte
önállósul az előadáson belül, felborítja a
harmóniát. S emellett háttérbe szorítják
Anna alakját, aki így nem kap kellő
jelentőséget, ezzel is aláhúzva, hogy nem ő
áll a darab középpontjában.

Bartal Zsuzsa alakításában Édes Anna
a Vizy házaspár és a két másik cseléd hal-
vány ellenpontja, de nem tud igazán el-
lenpont lenni, nincs eszköze, mellyel kellő
súlyt adhatna jelenlétének. Rémült kap-
kodásával, az elfojtott feszültséget és
szelíd türelmet egyszerre éreztetve igazi
Édes Annát játszik, de Édes Anna mi-
volta megfosztja őt a többiekéhez ha-
sonló erősebb színek használatának lehe-
tőségétől, s ezért nem az ő hibája, hogy a
legkevésbé rá figyelünk. Az észrevehe-
tetlenség persze a regénybeli Annát is
jellemzi. Hiszen éppen azzal, hogy Vizyék
a lányt nem embernek, hanem ter-
mészetes környezetük személytelen ré-
szének tekintik, saját emberi mivoltukat
vonják kétségbe. Színpadon azonban más
lesz a hatás, mint a regényben, s azáltal,
hogy a többi szereplő elnyomja a cseléd-
lány jelenlétét, az előadás egészében ér-
dektelenné válik alakja, s nem jön létre az
a bizonyos kontraszthatás.

A többi színész is becsületes, jó alakí-
tást nyújt, de sajnos az egész előadásra ez
az arányeltolódás és eklektikusság nyomja
rá bélyegét.

A látványelemek is részben parodiszti-
kusak, részben illúziókeltők, így Hruby

Mária kifejező jelmezei, melyek jól funk-
cionálnak, s az adott szituáció tartalmait
tágítják. A Fehér Miklós tervezte több
szintes díszlet impozáns és atmoszféra-
teremtő; egy színen látjuk legfölül a bér-
ház gangját, a cselédek terepét, lejjebb
Vizyék szalonját, s a legalsó szinten a
konyhát, mely egyben cselédszoba is. A
díszlet kitűnően érzékelteti az egykori
életviszonyok és a Krisztinaváros han-
gulatát, kár, hogy a következetlen ren-
dezői térkezelés megzavarja ezt az illú-
ziót. A konyha és a szalon közötti lát-
hatatlan falon ugyanis hol átjárnak a szí-
nészek, hol megkerülik, s az ajtón át
közlekednek; egyszer átlátni, áthallani
rajta, máskor pedig nem.

Mindent összevetve azt mondhatjuk,
hogy bár önmagukban jelentős egyéni
teljesítményekből állt össze a produkció,
mégsem vált belőle egységes és egészé-
ben érvényes előadás, a különböző mun-
kafázisokban létrejött ellentmondások,
egyensúly-eltolódások miatt. Pedig a re

gényben benne rejlik az autentikus drá-
mai feldolgozás lehetősége, úgy, hogy az
eredmény is Édes Anna maradjon. Ehhez
az előadáshoz azonban Kosztolányi és
Édes Anna is jóformán csak a „nevét
adta", de azzal, hogy száműzték őket a
színpadról, még nem lett „aktuálisabb",
az emberekhez közvetlenebbül szóló az
előadás.

Édes Anna. Kosztolányi Dezső regénye nyomán
írta: Gyurkovics Tibor (veszprémi Petőfi Szín-ház)

Rendező: Horvai István m. v. Díszlet:

Fehér Miklós m. v. Jelmez: Hruby Mária.
Szereplők: Bartal Zsuzsa, Czeglédy Sán-

dor, Ruttkay Mária, Jászai László, Spányik
Éva, Rupnik Károly, Csíkos Gábor,
Losonczy Ariel, Joós László, Újhelyi
Olga, Téry Sándor, Homoki Magdolna,
Szoboszlay Sándor, Darás Léna, Hőgye
Zsuzsanna, Dobos Ildikó, Csizmadia Gabi,
Bakody József, Háromszéki Péter,
Benedek Gyula, Árva László.

Szoboszlay Sándor (Ficsor), Bartal Zsuzsa (Édes Anna) és Spányik Éva (Vizyné) a veszprémi Édes
Annában (Iklády László felv.)


