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Megfeneklik a deszkákon

Az Éjjeli menedékhely a Vígszínházban

A fő- és alcímet ezúttal egybe kell olvasni:
megfeneklik a deszkákon az Éjjeli mene-
dékhely a Vígszínházban. Mégpedig két-
féle értelemben is: egyrészt konkrétan, a
díszlet hajódeszkáin akad fenn a produk-
ció, másrészt jelképesen, a színházi desz-
kákon feneklik meg az előadás hajója.

A napi és a heti színházi sajtó már
megírta, hogy Szikora János ezúttal dísz-
lettervezőként egy olyan ötletre építette
az előadást, melyet rendezőként nem
volt képes felülmúlni.

Á vasfüggöny előtt néhány szabályta-
lan alakú kődarab hever. Amikor a néző-
tér elsötétül, megszólal Kamondy Ágnes
zenéje - hegedű- és fafúvóshangok,
vonós legato és pizzicato -, s miközben
felkúszik a vas- és szétnyílik a plüssfüg

göny, a színpadról belehömpölyög a
zenekari árokba a vizek fölötti hajnali
pára. Á színen egy, a nézőtér felé kibon-
tott falú hajó áll, melynek fenekén - mint
a cet gyomrában - élnek a menedékhely
lakói. Á látvány egyszerre naturális és
jelképes volta először zavarbaejtő s már-
már lefegyverző, ám az elkezdődő szín-
padi játék fokozatosan megfosztja jel-
képi erejétől ezt a képi ötletet, és a hajó
az előadás következetlenségeinek leg-
főbb előidézőjévé válik.

A hajó, miként ezt Makszim Gorkij
önéletírásából tudjuk, meghatározó élet-
tere volt az író gyermek- és ifjúkorának.
Á díszlet hajója azonban nem az a
folyami hajó, amelyik árut vagy embere-
ket szállít, és nem is az, amely a tengerek
hullámain hánykolódik. Á vígszínházi
előadás hajója kikötőben áll, mozdulat-
lan, egy olyan rakparton, ahol ezeken a
dereglyéken, bárkákon laknak, s ahol
ezek a lélekvesztők nem az utazást és a
megérkezést, hanem a lakóhelyet jelen-
tik. A kikötő mint lakó- és nyomorne-
gyed az a közeg, amelyben ez a színpadi
hajó áll. A bárka fölött látható a rakpart, a

fedélzetre lefutó pallóval és a „vízbe"
vezető lépcsősorral.

A menedékhely ezúttal zsúfolt hajófe-
nék, priccsekkel, emeletes vaságyakkal,
szedett-vedett bútorokkal s a főhelyen
álló vaskályhával, amelyen állandóan
szesz párolódik. Á menhely tulajdonosa
és annak családja itt is fönt lakik: a hajó
tatján álló apró parancsnoki kabinban.
Mivel Szikora János az egész hajótestet a
színpadra helyezi, ezért a bárkában (a
fenéken) és a fedélzeten rendelkezésre
álló játéktér - a hajó tagolódását meg-
tartva - nagyon leszűkül. Emiatt a natu-
rális helyszín irreális jelzésekkel és tér-
szervezési megoldásokkal párosul. Nem-
csak az elképzelhetetlen, hogy Kosztiljo-
vék elférnének a fedélzeti kabinban,
hanem az is, hogy a hajóorrban Pepel
szobája valóban ott van. Annak érdeké-
ben, hogy a játék legnagyobb terét alkotó
hajófenék - a tulajdonképpeni menedék-
hely - ne zsúfolódjék össze annyira,
hogy az a játékot akadályozza, azért ez a
közös terem a hajó egész gyomrát kitölti.
S így Pepel „szobája" még egy cella vagy
fülke méretét sem éri el.

Gorkij: Éjjeli menedékhely (Vígszínház). Szikora János díszlete



A hajófenékről meredek lépcsősor visz
a fedélzetre, melyet csúsztatható fémajtó
zár el a lenti világtól. A játék legfőbb terét
alkotó terembe a külvilágból ez az egy
járás vezet. A hajófenék balján (az
orrban) alig egy embernyi hely, a far-nál
pedig egy érzékelhetetlen és jelölet-len
méretű tér (a konyha) van. Á hajó a
színpad előterét foglalja el, s ez meghatá-
rozza (behatárolja) azt, hogy az előadás-
ból honnan (mármint a nézőtér mely ré-
széről) mit lehet látni. Az első sorból,
ahova engem a megkülönböztetett figye-
lem ültetett, például a rakparton - azaz a
fedélzet mögött és fölött - játszódó jele-
netekből semmit. S ahogy másoktól tu-
dom, a magasba ültetett nézők a hajófe-
nék belső falánál játszódó jeleneteket
nem látják. A kritikusi zsöllye azonban
láthatóvá tette, hogy mi módon jelenik
meg a felvonások, átkötések szünetében a
függönyön a csillogó víztükör, miközben
a Kamondy-zene szól. Egy tepsi fel-
kavart vizéről verődik a fölé szerelt lám-
pák fénye a függönyre, és kelti a nagy
vizek csillogásának benyomását.

Szikora János nem először használ
olyan díszletet, mely a színpad tényleges
terét jelentős mértékben beszűkíti és leha-
tárolja. Ilyen volt - többek között - tíz
évvel ezelőtti pécsi vizsgarendezésének,
Az óriáscsecsemőnek a Rajk László és
mások tervezte díszlete. Akkor a kama-
raszínház amúgy is kicsiny színpadára ál-
lított panelfalaknak, az élettereket leha-
tároló kockáknak átütő erejű filozófiájuk
volt, s a bezártságélmény nem a díszlet
ellenében, hanem annak révén jutott
kifejezésre. Az Éjjeli menedékhely hajófe-
nékre bezsúfolt előadásának ellenben -
ahogy ez a játék folyamán kiderül - nem
filozófiája, hanem banalitása van. S ez az
élet-hajó mint jelkép és konkrétum a
színpadi használatban nem következetes.
Mert ha a bárka vízben áll, akkor nem
tudni, hol játszódnak a színpad elő-terébe
hozott jelenetek, ahova vagy a fedélzet
oldaláról levezető vaslétrán, vagy a hajó
mögötti, rakparti lépcsősoron jönnek le a
szereplők. Hollétük megjelölésének
bizonytalansága ellenére ezek a
hajófenékkel egy szinten játszódó jele-
netek az előadás legjobbjai. S ez elsősor

ban nem azon múlik, hogy a rendező mit
játszat itt a darabból, és nem is azon,
mintha ezek a szituációk színészileg job-
ban kidolgozottak volnának. Ami itt, a
hajón kívül, a színpad előterében történik,
az „átjön" a nézőtérre. A színész végre
felegyenesedhet, mozoghat és gesz-
tikulálhat. Nem kell attól tartania, hogy
kárt tesz magában vagy a kulisszákban.

Ennek a színészi felélénkülésnek és a
hatás megerősödésének, persze, van egy
alapvetőbb oka is. A vígszínházi színpad,
szinte valamennyi hazai nagyszínházi já-
tékszínhez hasonlóan, a jól ismert és má-
ra már sokat szidott „kukucskálószínpad"
típusába tartozik. Zárt tér, melynek a
közönség felőli fala hiányzik. A színpadi
hatás ezen a hiányzó falon keresztül jut el a
nézőtérre. A színpadra állított, kibontott
falú hajóval Szikora János ezt a határt,
amely a színészt és a nézőt egymástól elvá-
lasztja, megkettőzi. A színészek a hajófe-
néken játszanak úgy, mintha a közönség e
kibontott fal előtt ülne. De a néző nem ott
foglal helyet, hanem még egy szín-házi
falon túl, s ezáltal a távolság - amely nem
térbelisége miatt fontos - túlnő az

Tordy Géza (Luka) és Eszenyi Enikő (Nasztya)



Harkányi Endre (Bubnov), Kaszás Attila (Vaszka Pepel) és Pap Vera (Natasa)
az Éjjeli menedékhelyben (Iklády László felvételei)

szességét a háttérben vagy a párhuzamosan
zajló színpadi történések.

A hajófenéken játszódó jelenetekben
ugyanis a játék tulajdonképpen síkban, nem
pedig térben folyik. A hajófenéknek -
éppen a nézőtértől való kettős lehatá-
roltsága miatt - nincs a közönség számára
érzékelhető mélysége, s így minden történés
egyforma közelségben-távolságban és
egyforma hangsúllyal jelenik meg. Noha a
darab eleve polifon, párhuzamosságokban
és ellenpontokban folyó játékmódot
feltételez, ez nem úgy értendő, hogy az
egyes szituációkban jelen levő figurák
mindannyian és mindvégig ugyanazzal a
súllyal szerepelnek. Ha ugyanis ez így
történik, akkor - vezérszólam híján -
egymást nyomják el és ér-vénytelenítik az
egyes szólamok. S itt a színpadi
hajófenéken nincs hova vissza-húzódni,
nem lehet egy jelenet főszereplői mögött a
háttérben maradni, mert itt nincs háttér,
csak előtér van.

Ez a síkszerűség az előadás egész „tér-
szervezésére" jellemző. A színpadi tér egy-
egy síkszerű rétegre bomlik: a szín-pad
előterére, a hajófenékre, a fedélzetre és a
rakpartra. Ezek a rétegek egymással nem
kerülnek kapcsolatba, egy-két eset-ben
alakul csak ki közöttük térbeli viszony
(például a fedélzet és a színpadi elő-tér
között, itt azonban a nagy szintkülönbség
nehezíti a szituációteremtést). A szín-
padnak ez a rétegezett szerkezete nem a
legszerencsésebb megoldás, mert akadá-
lyozza azt, hogy a díszlet által jelzett élettér
valószerűen, hitelesen funkcionáljon, s a
színészi helyzetkialakítást csak nagyon
redukált formában teszi lehetővé.

A redukált térszervezés, a beszűkített
játéktér a rendező saját mozgásterét is be-
határolja. A sokszólamú jelenetszervezés,

az előadás motivikus kompozíciója ezúttal
néhány motívumra korlátozódik. Ilyen a
félrevert harang a második és a negyedik (a
vígszínházi, két részben játszott előadás-
ban az első és a második) felvonás végén. A
hajó fedélzetén, az orrban, a kormányke-
rék melletti kis harangot előbb Luka veri
félre, amivel a Pepel és Kosztiljov közötti
konfliktus elfajulását akadályozza meg,
majd a Báró (Gálffi László) veri föl a csön-
getéssel a társaságot, hogy közölje: a Szí-
nész (Vallai Péter) öngyilkos lett. Ilyen
motívum a - már említett - függönyre ve-
tülő víztükör a felvonások között, valamint
a „lépcsőjárás", a pálinkaivás és a menhelyi
lét bizonyos rituáléi és gesztusai.

Maga a menhely, a hajófenék sem ké-
pez egységes teret: a balról rézsút a fedél-
zetre vezető lépcsősor miatt csoportjele-
netet csak a jobb oldali térben, a kályha
előtt, Szatyin (Kern András) és a Színész
emeletes vaságya mellett lehet játszatni.
Klescs (Szarvas József) lakatosmunkáját a
feljáró mögött végzi, ez az ő kijelölt tar-
tózkodási helye is, ami színpadi jelenlé-tét
- még szöveges jeleneteiben is - hang-
súlytalanná teszi. Amikor a második rész-
ben baltájával nekiesik a hajó hátsó falának,
és rést üt rajta, akkor két dolog is szemet
szúr. Az egyik az, hogy a normális hajó-
ácsolattal ellentétben a deszkák itt nem
vízszintesen, hanem függőlegesen helyez-
kednek el, a másik pedig az, hogy a balta
ütötte rés ellenére víznek nyoma sincs. S
épp így - a hajó létét és helyzetét elfogadva
- érthetetlen, hogy az utolsó képben a hajó
belső, színpad felőli oldala jókora darabon
miért van kibontva, és miért közlekednek
ezen át is a szereplők. (Például a Színész
erre távozik akkor, amikor öngyilkos lesz.)
Mivel Szikora János más fogódzót nem ad az
értelmezéshez - vagy mást nem vettem
észre az előadásban -, ezért nem kockáztat-
hatok meg semmiféle magyarázatot a kiapa-
dó vizekről vagy a jelképiségétől fokozatosan
megfosztott hajótestről. Így, ebben a formá-
ban a zárt hajóbelső kibontása nem is rejté-
lyes, hanem irracionális és elfogadhatatlan.

Ahogy a tér a színpad mélységében
síkokra tagolt, épp így rétegezett vertikáli-
san is. A hajófenék és az előszínpad alap-
szintje fölött előbb a fedélzet és annál is
magasabban a rakpart kőépítménye he-
lyezkedik el. Ez a három szint az előbbi
sorrendben játszik egyre kisebb szerepet
az előadásban: minél nagyobb a tér, annál
ritkábban jelennek meg benne és rajta a
szereplők. S mint már említettem, a pro-
dukció legjobb jelenetei azok, amelyek a
menhelyen kívül: az előszínpadon vagy a
fedélzeten játszódnak (a rakpartiak az én

elfogadható mértéken. Ahhoz, hogy a
színészi játék maradéktalanul „átjöjjön"
ezen a kettős falon, ahhoz olyan eszköz-
rendszert kellett volna kialakítani, amely
képes ezt a második falat is áttörni.
Ennek a kimunkálásnak a elmaradása ter-
mészetesen nem a színészek, hanem a ren-
dező hibája. A hajófenék, amely nem úgy
alkot külön teret ezen a színpadon, mint,
mondjuk, egy lakásbelső különböző jel-
zett belső terei - külön „életet él". Maga
is egy elkülönülő zárt közeg. S ebben a
közegben a színész csak korlátokkal találja
szemben magát, amelyek a játékát
nehezítik, s őt magát olyan helyzetbe
kényszerítik, mintha gúzsba kötve kellene
táncolnia. Úgy persze nem tud - .no meg
nem is akar.

Ha az elemzés az előadás logikáját ké-
pezi le, akkor nem járhat be másik utat,
mint amaz. S mivel Szikora Éjjeli mene-
dékhelye a díszletből-látványból határoz-
za meg a rendezést és a színészi játékot,
ezért az értelmezés is kénytelen a dísz-
letből kiindulni. A szcenika által deter-
minált előadás - e fordított hangsúly és
logika nyomán - számos anakronizmust
és színpadi következetlenséget tartalmaz.
A fedélzeten rágyújtani készülő, Lukát
alakító Tordy Gézának ,például le kell
ejtenie a cigarettatárcáját ahhoz, hogy
„összejátssza" magát a színpad elő-
terében játszódó jelenetbe érkező Kosz-
tiljovval (Balázs Péter) és Vaszilisszával
(Igó Éva). A hajó elé hozott jelenetek -
melyek a Pepel (Kaszás Attila) és Natasa
(Pap Vera), illetve Vaszilissza-kapcsola-
tot exponálják - az előadás legerőtelje-
sebb helyzetei. Ennek több oka van. Ezek
a jelenetek a darab érzelmi csúcs-pontjait
alkotják, bennük a személyközi
viszonyok közvetlenül érzékelhetők, és
nem csökkentik a kapcsolati hálók fe-



perspektívámból nem voltak láthatók). Ez
pedig az előadás egészét illetően azt jelenti,
hogy mivel a játék kisebbik része folyik kívül,
s a nagyobbik belül, a produkció ezen a hajó-
fenék játszotta főszerepen megfeneklik.

A színészi játék, illetve a színészvezetés
az előbb jelzett és ismertetett keretek kö-
zött érvényesül. Gorkij darabjában az egyes
szereplőknek vagy egy-egy „szólóra"-mo-
nológra, vagy egy-egy kiélezett konflik-
tusra nyílik lehetőségük. A tizenhét szí-
nész alakításának megítélésében így első-
sorban azt vehetjük figyelembe, hogy ki-ki
a saját szólóját miképpen oldja meg. Az
általam látott előadáson a legmegrázóbb
hatású alakítás Pap Vera Natasája, Eszenyi
Enikő Nasztyája és Gálffi László Bárója
volt. Pap Vera a szerencsétlenséget és
kiszolgáltatottságot, az alárendeltséget és
beletörődést a tragikum erejével szólal-
tatta meg, s nemcsak beszélőként, hanem
megszólítottként is láttatta Natasa kény-
szerű sorsát. Gálffi László játékának íve
előadásvégi monológjáig emelkedett: lét-
összegző töprengése s az ahhoz társuló
izgága gesztusok, a teljes bizonytalanság
érzékeltetése itt váltak egy személyiség-
torzó végső jellemzőivé. Eszenyi Enikő az
ösztönösség, hisztérikusság, a marakodó-
szelídülő kapcsolati hullámzás érzékelte-
tésével fejezte ki Nasztya alakját.

A hagyományosan öregapóvá, meseivé
stilizált Luka ebben az előadásban evilági
hős. Noha kívülről érkezik, Tordy Géza
szerepfelfogásában nem idegen ebben a
közegben. A menhely lakóinak egyike-
ként jelenik meg itt, nincs felruházva a
líraiság és a „balladai homály" jegyeivel.
Noha mindazt megteszi, amit Gorkijnál, a
vígszínházi előadás Lukája nem meg-
váltó-alak. Talán ideiglenesen környeze-
ténél tapasztaltabb, emberségesebb, be-
látóbb, de Tordy értelmezése inkább a
menhelyi világgal való azonosságot hang-
súlyozza, semmint a különbséget. A darab
elemzéseiben Lukával párhuzamba (vagy
ellentétbe) állított Szatyin Kern András
alakításában nem válik ki a menhely lakói
közül, s nem lesz ellenfele és korrigálója a
vigasztalónak. Még az előadás záróképe
sem emeli azzá, ahol a fedélzet peremén
ülve néma üvöltés rántja görcsbe a testét.
A Szikoránál többnyire rendkívül szug-
gesztív, az előadás egészét megvilágító
erejű zárókép ezúttal nem ad többletet -
sem látványban, sem értelmezésben - a
produkcióhoz. A hajó - felülmúlhatatlan.
Ami Szatyinnak ebben a hangtalan siko-
lyában más, mint a játék többi eleme, az
annak érzékeltetése, hogy itt Szatyin egy
igazi barátot veszített el a Színész szemé

lyében. Az előadásban bekövetkező ko-
rábbi veszteségek: Anna (Venczel Vera)
halála, Kosztiljov megölése, Luka eltű-
nése a társakat és a környezetet nem
érintik ilyen mélyen. S ez a gyorsan napi-
rendre térő magatartás, a beletörődés
Klescs, illetve Vaszilissza részéről a kap-
csolatok ürességéről, a kötődések lazasá-
gáról tanúskodik. Szatyin gyászreakciója
jelez ebben az előadásban valami emberi
többletet, de ennek mibenlétét a produk-
ciónak nem kell megmutatnia, mert Kern
András ökölrázása közben lehull a füg-
göny. A további szereplők korrekt szakér-
telemmel tesznek eleget feladatuknak.
Névsorolvasás helyett az eddig említettek
mellé még két nevet sorolnék: a Pepelt
játszó Kaszás Attilát és Vaszilissza szere-
pében Igó Évát, akik többet nyújtanak
puszta feladatteljesítésnél.

Szikora János vígszínházi korszakában a
huszadik századi (fél)klasszikusok színre-
vitele ez idáig vegyes képet mutat. Az
ügynök halála, A vágy villamosa sikere után
az Éjjeli menedékhely inkább fiaskóként
értékelhető. Szikora rendezői törekvése a
színházi vizualitás erősítésére ezúttal
túlfutott a darab által megszabott kerete-
ken és lehetőségeken. A hajóra szceníro-
zott előadás - éppen a képi redukció
következtében - eszmeileg, gondolatilag
is elmarad nemcsak a lehetőségektől,
hanem a rendező eddigi alapvető mun-
káitól is. Ami a látványvilágból egyér-
telmű elismerést érdemlően kiemelkedik,
az Mialkovszky Erzsébet munkája;
jelmezei nemcsak az egyes alakok külső
jellemrajzát és hovatartozását adják meg,
hanem hangulati-érzelmi hatásuk is erős.

A gombhoz keresett kabát, az ötletnek
alárendelt koncepció, a díszlettervbe bele-
kényszerített színházi összmunka a konk-
rét eseten túlmutató tanulságokat is tartal-
maz. Mindenekelőtt a színpadi tér megter-
vezésének fontosságára, a színészi játékot
kiszolgáló funkciójára mutat rá. Arra,
hogy ha az emberi viszonyok elsőbbsége
a színházi produkcióban csorbát szenved,
akkor megfeneklik az előadás: mind a
színpadi deszkákon, mind a szituációkat
csorbító más tényezőkön.

Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely (Vígszín-
ház)

Fordította: Morcsányi Géza. Díszlet: Szi-
kora János. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet m.
v. Zene: Kamondy Ágnes. Rendező: Szikora
János.
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ERDEI JÁNOS

Az istenek irgalma

avagy a kibontakozás

Az Oreszteia Nyíregyházán

Csak akik őrzik azoknak a (leg)többször
felemásnak is csak jóindulattal nevezhe-
tő előadásoknak az emlékét, amelyek
egy-egy görög klasszikus (s kivált a
legarchaikusabb, Aiszkhülosz!)
alkotásait színpadainkon megjeleníteni
próbálták, érté-kelhetik igazán azt a
munkát, amelyet Salamon Suba László
rendező vezetésével a nyíregyházi
társulat végzett. Abszolút jelen idejű,
egyenletes, minden rész-letében nemcsak
átgondolt, de helyen-ként precízen meg
is valósított előadás született. Hogy ez
így történhetett, az Ferencz Győző
érdeme is: olyasfajta korrekciókat hajtott
végre Jánosi István fordításán, melyek
következtében nemcsak aktuális, de
mondható és szórakoztató lett a mai
köznyelvhez közelített szöveg.

A rendezőről eddig is tudható volt,
hogy nem egyszerűen a színészt s még
kevésbé csak a színészi szót, hanem a
színpad egészét kezeli „üzenetközvetítő-
ként". Ez nem csupán a tér maradéktalan
bejátszását, nem is csak a szokatlanul
gyakran használt fokozás és súlypontát-
helyezés eszközét vagy a dikciónak a ter-
mészetestől való időnkénti nagyfokú el-
távolítását, a kitartott gesztusokat jelen-
ti, hanem azt is, hogy mindezek a kimon-
dott szóval legalább azonos súllyal esnek
latba, amiként a színpadon keltett és be-
játszott zajok és zörejek, a világítás effek-
tusai is. A felhasznált hatáselemek nem-
csak erősítik (vagy árnyalják) s a legke-
vésbé sem helyettesítik a rendező darab-
értelmezését, hanem megjelenítésének a
színészi játékkal azonos súlyú részét
alkotják. Hogy erről ilyen részletesség-
gel szólni kell, annak oka az, hogy mind-
ez korántsem számít nálunk természe-
tesnek; a darabértelmezést nemegyszer
modernkedő csinnadratta helyettesíti;
másfelől a némi egyszerűsítéssel „szó-
színház"-nak nevezhető, s színi kultú-
ránkban uralkodó hagyományból való ki-
mozdulás kőszínházainkban szinte járat-
lan útnak számít. Így érthető, hogy nagy-
részt a (színészek számára is) szokatlan
formanyelvből eredeztethetők az elő-
adás fogyatékosságai is: bár a darabértel-
mezés nemcsak újszerű, de következetes
és színpadképes is, a kivitelezés pedig


