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képtelen eldönteni, hogy ő most gátlástalan gaz-
ember-e vagy túl önérzetes, sértődős, rajongó
legény. Stendhalnál még belefért a jellembe
mindkettő, ma már csak váltogatva lehet elkép-
zelni. Az érthetőség kedvéért kihegyezettebbek a
jelenetek: de Rênalnét többször is élesen fele-
lősségre vonják tiltott kapcsolata miatt, s Julien
távozásakor - ami itt inkább egyéni akció, sem
mint elkerülhetetlen kényszerűség - jól össze is
vesznek, sőt, de Rênalné átokra fakad. (Piros Il-
dikó alkatilag ideális de Rênalné; ha a körülmé-
nyek engednék, ő hajlamos lenne mélyebben
behatolni a szerepbe.) Az asszony körül inkább
vígjátéki figurák gyűlnek össze a családból, a
szomszédságból (Csűrös Karola és egy jelenet-
ben Karenint felidézve Avar István).

Kidolgozottabb a de la Mole-házi történetszál,
bár a hangsúlyeltolódásokból adódóan a titkári te-
endők és a politikai tudnivalók kevésbé érvénye-
sülnek; beemeli azonban Pozsgai az Altamira
grófhoz fűződő barátságot és a megtévesztő kis
játékot Fervaques marsallnéval. A rendkívül sutára
sikeredett gyilkossági jelenetben szerelem és
bosszú együttese nem a személyiség, hanem a
helyzet ambivalenciájával hat.

Összességében - a zenével is hangsúlyozva -
a Madách Kamarában jóval romantikusabb
történetet látunk, mint amilyet Stendhal, a maga
hihetetlen pontos elemzésével sugall. Varga Klári
és Vasvári Emese játéka azonban néha üdítően
kilendül a groteszk irányába, ahová az elő-adás
egésze sajnálatos módon nem merészkedik,
szinte figyelmeztetve, melyik szakaszán is van a
pesti körútnak az épület.

Nagy András: Vörös és fekete (Stendhal!) (Győri
Nemzeti Színház)
Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Hrubi Mária. Kore-
ográfus: Imre Zoltán. Zene: Winkler Balázs. Rendező
munkatársa: Miksi Attila. Rendezte: Bőhm György.
Szereplők: Kamarás Iván f. h., Tordy Géza, Gáti Osz-
kár, Mokos Attila m. v., Várday Zoltán, Gyöngyössy
Katalin, Mézes Violetta, Kiss Katalin, Csudai Csaba
Zsolt, Bede Fazekas Csaba, Tihanyi Tóth Kinga, He-
gedűs Zoltán, Török András, Molnár Judit, Szikra Jó-
zsef, Lénárt László, Simon Kázmér, Simon Géza, Bal-
lai István, Balla Ica, Takács Zoltán, Ludván Csilla.

Stendhal: Vörös és fekete (Madách Kamaraszínház)
Színpadra alkalmazta: Pozsgai Zsolt. Díszlet: Horesnyi
Balázs. Jelmez: Rátkai Erzsébet. Zenéjét Bach és
Berlioz műveiből összeállította: Jenei Erzsébet. A ren-
dező munkatársa: Kutschera Éva. Rendezte: Szirtes
Tamás.
Szereplők: Czvetkó Sándor, Piros Ildikó, Avar István,
Lőte Attila, Pásztor Erzsi, Varga Klári/Vasvári Emese,
Koltai János, Dunai Tamás, Dengyel Iván, Juhász
Jácint, Csűrös Karola, Puskás Tamás, Menszátor
Magdolna, Horesnyi László, Vasvári Emese/Varga
Klári, Szűcs Gábor, Bognár Zsolt.

Valahol Európában: Kuksi halála

it; nem teremtek óhatatlanul összehasonlításra
késztető helyzetet, hanem hagyom, hogy az
1995-ös, zenés színpadi verzió hasson. Hagy-
tam. Hatott is, szigorúan a műfaj, a musical szab-
ta határok között, nem feszegetve az adott kere-
teket. E személyes befogadástörténettel pusz-
tán azért hozakodtam elő, mert aztán utólag (de

SZŰCS KATALIN

MARADT A KELLEM

gy szólt a megállapodás, hogy nem frissí-
tem fel a megkopott emlékképeket -
amelyek lényegileg ebben az egyetlen
mondatban foglalhatók össze: ,,Kö-
nyörgöm, akasszuk fel!" -; nem nézem

VALAHOL EURÓPÁBAN

meg újra a filmet; az egykori élmény felidézésé-
vel nem rontom magamnál az új mű esélye-
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tényleg csak utólag, amikor már az alábbiakban
következőket végiggondoltam az előadásról)
mégis megnéztem a filmet. A színpadi változat
egyik jelenetének sutasága nem hagyott nyu-
godni, annak eredetijére voltam kíváncsi, de er-
ről majd annak idején.

Az összehasonlítás-mentes legfontosabb be-
nyomás: az előadás nem annyira a háború bor-
zalmairól próbál szólni (és jól teszi), sokkal in-
kább a világ elembertelenedéséről, amely ve-
szély - ha más-más módon is, de - háborúban
és békében egyaránt fennáll. Jól teszi, mert bár a
háború sem időben, sem térben nem túl távoli fo-
galom a mai néző számára, annyira azért sze-
rencsére nem is közeli, hogy a Valahol Európá-
ban márkanévvel jelzett problematika más mű-
formában elevenen hasson. Annál is kevésbé,
mert szemben a filmmel, a háború borzalmainak
színpadi megjelenítése majdnem lehetetlen,
csakis felidézésük elképzelhető. A színpadi
megjelenítés ugyanis - ellentétben a film való-
ságot híven „másoló" képességével -, legyen
bár sültrealista, helyzetéből adódóan eleve stili-
záció. Amiért is színpadon a valóság képzetét
nyilvánvalóan más eszközökkel lehet csak meg-
teremteni, mint filmen. Éppen ezért nem igazán
szerencsés, mondhatni, illúzióromboló megol-
dás, hogy a színpad előterében kifeszített tüll-
függönyön át gyönyörűen a díszletre vetített, at-
moszférateremtő híradórészletek után a nagy-
hangú színpadi robbanás hungarocell falakat
dönt halomra, alig neszező surrogással, film és
színház lehetőségeinek különbségét ekként ép-
pen az előadás által hangsúlyozva. Ha valóság-
imitáció, ám legyen, de akkor dőljön az a fal olyan
igazi, az anyag súlya okozta robajjal, ahogyan
például Antal Csaba díszletfala dőlt a Katona Jó-
zsef Színház Julius Caesar-előadásában, a ké-
sedelmes színészi elugrás valódi kockázatával.
De mert egy ilyen megoldás számos színpad-
technikai problémát vet fel - a törmelék eltakarí-
tásáét például -, és mert a színház amolyan
közmegegyezéses játék, bőven elég volna itt a
hangeffektus, a füstköd s az abból kibontakozó
eredmény, a maradék rom (eleve, dőlés nélkül)
mint jelzés az előzmények, a falomlás felidézé-
sére. Annál is inkább, mert a külvilág akár hábo-
rú, akár másfajta erőszak okozta embertelensé-
gét - és ezt az előadás, mint említettem, a ké-
sőbbiekben szerencsésen összemossa - adott
esetben mindennél érzékletesebben jeleníti meg
egy színész, a világból kivonult muzsikust, Si-
mon Pétert alakító Kulka János (Haumann Pé-
terrel felváltva játsszák a szerepet), a kevesek
egyike, akinek művészi hitelét nem tudja kikez-
deni a Szomszédok( mert abban is színész), s aki
a figura világhoz való viszonyában képes magát
a külvilágot is megérzékíteni, felidézni. Alig szö-
veggel, dalszövegközhelyekkel, de leginkább a
tekintetével perelni humánumért, a művészet, a
zene létjogáért, ilyesmikért.

Az előadás létrehozói, a Balázs Béla és
Radványi Géza forgatókönyve nyomán készült
szövegkönyvet jegyző Bőhm György,
Korcsmáros György és Horváth Péter - utóbbi
a produkció rendezője is - nem a köztudatban
immár legendaként élő filmet akarták
feleleveníteni, legfeljebb annak üzleti
szempontból elhanyagolhatatlan hírét, kulturális
toposzjellegét s a címét mint védjegyet
kihasználni. Inkább a nosztalgiára építő
tisztelgés ez a film emléke előtt, semmint
adaptáció.

Bármily furcsán hangozzék is egy háborús
se-

beket idéző műveI kapcsolatban a nosztalgia fo-
galma, létező az összefüggés, amennyiben a
háború pusztításának felidézésében ott a múlt
idő kiváltotta katarzis, a béke diadalának mámo-
ros élménye s nem utolsósorban a letűnt ifjúság.
A háború befejeződése után két évvel készült
film még jócskán meríthetett a primér katarzis-
ból, a musical nézői számára ebből mára a
kellemességérzet maradt: talán kis szorongást
meg-engedve, mégis nyugodtan hátradőlni a
zsöllyében: milyen jó, hogy mind távolabb az
emlék, a világégés valósága, s milyen helyesek
a gyerekek. Akiknek a jövője azért
aggodalomra mindenkor ok persze, így hát ez
az aggodalom áll a mű középpontjában a
háborús díszlet jelezte fenyegetettség
közepette; valójában azonban a

Jelenet az operettszínház előadásából
(Ikládí László felvételei)
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ellemességérzet az előadás legfőbb meghatá-
ozója, amibe belefér egy kis tisztító erejű
ityergés a gyermekáldozat felett, hogy aztán
nnál könnyebb legyen egyemberként
eloldódni a finálé gyermekekért könyörgő
ohászában.

Mindezt nem iróniának szánom. A musical
űfaji sajátosságai alapvetően meghatározzák
mozgásteret: lényegesen több kell legyen az

rzelmekre, mint az intellektusra ható mozzanat.
mitől azért lehetne persze sötétebb tónusú,
rámaibb a produktum - lásd Hegedűs a házte-
őn vagy a Hair, hogy csak néhányat említsünk a
űfaj klasszikusai közül. Dés László kellemes,

elyenként karakteres (a nagy zabálást például
annibálzenével kísérő) dallamaiban és Horváth
éter rendezésében azonban kicsit túl sok a
osoly, a meghitt egymásba kapaszkodás.

óllehet az alapszituációba, az összeverődött
yerek-csapat tagjai s a világ között formálódó
apcsolatrendszer ábrázolásába sokkal több
mbivalencia belefért volna - a kedvesség lett a
öbb. Nem koncepcionális problémáról, pusztán
rányokról van szó: a megvalósíthatóságukban
enyegetett álmokat, a békebeli jövőképet
egelevenítő s ekként dramaturgiailag

ökéletesen indokolt betétszámok mellett
egfért volna tán egy kicsit több pszichológiai

ealizmus (gondolom én, például a Legyek ura
smeretében).

Ami a jól szervezett előadás részletein me-
engve fogadalmam megszegésére s a film
egnézésére késztetett, az az utolsó jelenet

setlensége, amelyben a századosnak szólított
gyenruhás (Forgách Péter) civódik a
yerekekkel, s a helyi hatalom képviselőjeként, a
astély előtti csatatéren toporogva faggatja őket
múltjukról. Ez az alak, valamint Hollai Kálmán
zakaszparancsnoka és Pagonyi János

eventeoktatója oly mértékben operettfigurává
ikeredett, hogy már-már a pamflet felé viszik
z előadást (ellenükben játssza el Kulka is a
aga külvilág-képét), erősen gyengítve a
eglőtt kisfiú, Kuksi halálával kiteljesedő
efejezés drámaiságát. A kisfiút egyébként Kazi
alázs játssza igen jól, mi-ként a többi gyerek is
ercigeskedés nélkül, jól mozogva, jól énekelve,
ajd' minden megszólalásában hitelesen hozza

maga szerepét. Fonák módon egyébként
zövegszerűen e számomra gyanússá lett

elenet a leghívebb az eredetihez, csupán a
elyszín s az addigra megteremtett miliő lett
ása színpadon, no meg a hatás, amely

zörnyen didaktikussá lett. Mindazon-által
étségtelen érdeme a jelenetnek, hogy a film
jranézésére inspirált, ugyanis így válhatott csak
yilvánvalóvá számomra, hogy az alkotók
ramaturgiailag igen jó munkát végeztek, meg-
rősítve a filmben éppen csak sejtetett szerelmi
zálat, s időtlenné téve a szörnyű emlékekkel
lő, megerőszakolt Éva és Hosszú kapcsolatát,
alamint oksági összefüggést teremtve a fogoly
uzsikus eloldozása és Kuksi halála között.

(Kuksi tragikai vétsége, hogy elengedi a biza-
lomgerjesztő öreget, akire gyanakodva, árulásá-
tól tartva indulnak felderítésre s esnek fogságba
a banda tagjai, későbbi kiszabadulásukkal
egyértelműen a kastélyra és lakóikra terelve a
gyanút.) Kétségkívül kerekebb - mondhatni, le-
kerekített - így a történet, ám ez jelen esetben
pozitívum, s mindaz, ami az embergyerek filmes
ábrázolásából nem átvehető, egy-egy jól meg-
választott mozzanattal pótolható. Sokatmondó,
pontos megoldás például, ahogy a más elhagya-
tott gyerekekkel szembeni ösztönös agresszió
magától értetődő természetességgel oldódik já-
tékká, az ellenségben felfedezve a potenciális
játszótársat.

A dramaturgiai erények ellenére soknak tűnik
az ismétlés, mind a helyzetek, mind a zenei
anyag tekintetében.

Az előadás vitathatatlan hozadéka: egy biztos
sláger, a „Földanya, éganya" kezdetű dal

zékely Gábor hat évig nem rendezett ma.

gyar színpadon.
Vajon tudta-e Székely hat évvel ezelőtt

hogy ez így lesz, s tudta-e, hogy ilyen hosz-
szú ideig lesz így? Nem valószínű. Hajda

ni elhatározásának okait soha nem szellőztette,
annak vélhető következményeit egyáltalán nem
taglalta. Színházi szakmánknak azonban kellő
ismerete volt Székely megvesztegethetetlen mi-
nőségelvűségéről; azt hiszem, többségünk idő-
ben megértette, hogy visszavonulásával emberi
és művészi feddhetetlenségét védi, hivalkodás-
tól mentesen, akkori színháza sikereinek „top-
ján" feltehetőleg megsejtve a társadalmi változá-
sok során bekövetkező törvényszerű hanyatlás
veszélyeit. Székely azonban még prognózisra
sem vetemedett, mindössze csöndesen kilépett
a körből; kérlelhetetlenül komolyan gondolta tá-
volmaradását is.

Várakozásának és visszatérésének méltó,
fajsúlyos, nyomatékát az Új Színház Don Juan-
előadása igazolja. Az elmúlt hat évben is oly
sokszor hamvukba holt, a „Nagy Változás" köz-
ben eliminálódott színházi reflexeinket maga
mögött hagyva Székely az első, aki hajlandó
volt elfelejteni egy elmúlt korban még helyénva-
ló, de azután már egyneművé és idejétmúlttá
lett ítélkezés színházi gyakorlatát. Székely vég-
re kérdez, nagyon fontosat kérdez, és nagysze-
rűen kérdezi. Számomra az Új Színház-beli

(egyike a túl sokszor ismételteknek) és a csupa jó
gyerekszereplő között Tunyogi Bernadett éneke-
si, színészi teljesítményét tekintve is remek Évája,
nem különben Buch Tibor Hosszúként ugyancsak
felfedezésszámba menő alakítása, s hogy telje-
sülhetett végre Kulka János vágya: egyedül
éne-kelhet a színpadon. Nem utolsósorban
pedig a biztos közönségsiker a színház
számára.

Valahol Európában (Fővárosi Operett Színház)
Zene: Dés László. Dalszöveg: Nemes István.
Szövegkönyv: Bőhm György, Horváth Péter,
Korcsmáros György. Rendező: Horváth Péter.
Díszlet: Kentaur. Jelmez: Bartha Andrea.
Koreográfia: Krámer György. Hangszerelte: Malek
Miklós. Karigazgató: Rónai Pál. Vezényel: Váradi
Katalin/Sebők Károly.
Szereplők: Haumann Péter/Kulka János, Buch Tibor,
Tunyogi Bernadett, Kiss Zoltán, Kazi Balázs, Farkas
Richárd, Tímár Bálint, Arany Tamás, Szilvási János,
Császár Réka, Forgách Péter, Marik Péter, Pagonyi
János, Péter Richárd, Hollai Kálmán.

Don Juan nemcsak korunkról való mérlegelése-
inknek, de rég befagyott színházi operálásaink-
nak is végét, s valami jelentősebbnek a startját
remélteti.

Székely előadása egyetemes kérdést vet föl
egy olyan világban, amely egyre több értéket
rombol, és egyre kevesebbet hoz létre vagy őriz
meg. Ennek a dekadenciának a rohamos finisét
idézi Antal Csaba díszlete is, a mulandóságban
elenyészett korok falai, elemei, a klasszicizált tö-
rések, ívek, a mintázatukban meggyűrődött,
málló barokk ornamentikák, a térdmagasságban
sérült vakolat, amelyeknek századokon át tol-
hatták neki a szemünk elől elenyészett különféle
bútorokat. Antal felejthetetlen aurát teremt egy, a
szépségnek szánt térben, amelyből éppenség-
gel leginkább a szépség kopott ki ijesztően. Né-
hány személytelenné, arctalanná vált mellszo-
bor a beszögellésekben, egy halom porosodó
könyv a sarokban, amelyen egy már soha meg
nem szólaló cselló árválkodik. Antal az egykor
impozáns teret egy általa jól ismert, igénytelen
korszak praktikus vasszerkezetével fedi be, s a
színpad mélységét hasonló keretű üvegfallal
osztja ketté. Minden ívet, lendületet, minden laká-
lyosnak ígérkező területet megtör, meg bánt vala-
mi kisszerű és kényszerű méltatlanság. A kompo-
zícióból kedvencemmé lett egy száradt, egykor
fehér virágú bokréta, amely aléltan, ottfelejtve,
hervadtan lóg egy mennyezet alatti alkóv
peremé-

VEREBES ISTVÁN

VÉGRE KÉRDÉS


