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érzelmi örvényt. De nem segíti a drámai esemé-

nyek kibomlását sem a néhol kapkodóan egy-

másba játszatott jelenetezés, sem a tárgyak,

díszletelemek reális és szürreális alkalmazásá-

nak végiggondolatlansága (az Eszteréktől vég-

képp idegen, de hozzájuk is tartozó, lepusztult

konyharészlettel a középpontban, amelynek

mechanikus körbeforgása jelzi a helyszínválto-

zásokat).

Az előadás alatt szinte mindvégig szól a Trisz-

tán és Izolda zenéje (amely egyébként helyet

kapott az Almában is). Erős hangulatú, hatásos

párhuzam, de semmi esetre sem pótolhatja

mindazt, ami a színpadon nem történik meg.

,,...sokszor csodálkozva kérdezem: minek?"

(Kosztolányi Dezső:

Az osztályban hatvanan vagyunk)

„Minek? Minek? Minek? Minek?"

(A.E. Bizottság: Szerelem)

fekete előfüggöny alól szőnyegek
látszanak ki. Mielőtt a fény teljesen
kihúnyna, sebes vonósfutamok
szólalnak meg, egy korábbi tévéhíradó
kísérőzenéje (Schumann II.
szimfóniájának 2., scherzo tétele), ami

azután a kaposvári előadás első részé-ben a
jelenetek között még gyakran felcsendül.

A kihúnyó fény után fölmegy a függöny, de

ami először történik, inkább hangjátéki, mint

színpadi helyzetre hasonlít. Az előadás nyitójele-

nete két, ék alakban összetolt üvegfal mögött ját-

szódik, sötétben. A Vizy-ház lakói izgatottan tár-

gyalják a kommün összeomlásának és Kun Béla

repülőn történt elmenekülésének hírét. A regény

húszsoros, első fejezete, az összefüggő elbe-

szélői narráció mondatai a szereplők között szét-

osztva hangzanak el.
Khell Zsolt díszletében, balra elöl a cselédágy,

mögötte a konyha, jobbra elöl Vizyék hálója lát-
ható. A színpad közepén és mélyén az ebédlő és
a nappali egyetlen nagy, emelvénnyel tagolt teret
alkot. Az ék alakban összetolható üvegfalak
mozgatásával zárt és nyílt terek hozhatók létre.
Ezeket az üvegfalakat legtöbbször kitolják a
színről, ekkor a színpad egyetlen, összefüggő
térré válik. Amikor a két fal összeér, a játéktér az
előszínpadra szűkül, s ekkora világítás emeli ki,
hogy a cselédszoba vagy Vizyék hálója-e a szín.

Nagy András: Alma (Thália Színház)
A dalszövegeket fordította: Fodor Ákos. Dramaturg:
Magyar Fruzsina. Jelmeztervező: Nagy Éva. Zenei
szerkesztő: Bagó Gizella. Koreográfus: Fincza Erika.
Közreműködik: Silló István. Rendezte és a díszletet
tervezte: Szíki Károly.
Szereplők: Pápai Erika, Nagy András.

Nagy András: Mi, hárman (debreceni Csokonai Szín-
ház)
Díszlet: Czeizel Gábor, Túri Erzsébet. Jelmez: Libor
Katalin. Dramaturg: Duró Győző. Világítás: Lezó And-
rás. Rendezte: Czeizel Gábor.
Szereplők: Lipics Zsolt, Szilágyi Enikő, Majzik Edit,
Bertók Lajos, Korcsmáros Gábor, Szántó Valéria.

Időnként a jobb oldali üvegfalat a szereplők toló-
ajtóként mozgatják, így egy-egy jeleneten belül
maguk változtatják meg a színpadi teret. Ez a
díszlet szimultán játékra és gyors jelenetváltásra
ad módot, ám az előadás a gyakori közzenével,
sötéttel, kellékcserékkel megtöri a jelenetek fo-
lyamatosságát. A függöny alól kilátszó szőnye-
gek a háló és ebédlő padlóját borítják, s egyet-
lenegyszer esik róluk szó, amikor Vizyné konsta-
tálja, hogy Anna kitisztította őket. A regényből ez
a mozzanat is beépül az előadásba.

A lakásba két járás vezet, az egyik a konyha

felül üveges ajtaján keresztül, a másika hallon át.

A két járást a szereplők társadalmi rangjuknak

megfelelően használják. A színpad mélyén nagy

(a játék elején elfüggönyözött) ablakok, előttük

fekete zongora. A bútorok kezdeti zsúfoltsága és

rendetlensége utóbb (a kommün elmúltával és

Anna keze nyomán) megszűnik, a lakás belakottá

és otthonossá válik. A díszlet Anna vackát helyezi

a színpad hangsúlyos pontjára, amely több

mikrojelenetben is szerepet kap.

Míg az első részt Schumann zenéje kíséri vé-

gig, a szünet után gramofonról hangzó dzsessz-

zene vezeti be a felvonást. A második rész zenéi

és hangeffektusai változatosabbak, s nemcsak

Jancsi bohémkedését és a Vizy házaspár élén-

külő társasági életét, de Anna belső átalakulását

is érzékeltetik.

Ez már a sokadik Édes Anna-adaptáció.

Először Lakatos László dolgozta át a regényt,

1939-ben a Belvárosi Színház számára. Felkai

Ferenc adaptációját a Déryné Színház mutatta

be 1969-ben, majd Korcsmáros György a Buda-

pesti Gyermekszínháznak készített átiratot.

Veszprémben Gyurkovics Tibor feldolgozását

játszották 1983-ban. A Színház 1983 júliusi szá-

mában Kiss Eszter kritikája szerint Gyurkovics

„komédiát írt a regényből, s nem a társadalmi tra-

gédia lecsapódását írta meg a cselédlány tragé-

diájaként, hanem valamiféle általános társada-

lomszatírát kerekített belőle". A regény mind ez

idáig legjelentősebb adaptációja Harag György

nevéhez fűződik, aki 1983 decemberében Újvi-

déken rendezte meg Kosztolányi művét.

Német Mónika (Édes Anna) és Kelemen József

(Patikárius János)A

P. MÜLLER PÉTER

MINEK?
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ÉDES ANNA
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Harag kétszer kilenc jelentből álló színpadi

változata Anna és Vizyné konfliktusára épül, dra-

maturgiájában a filmszerű jelenetezést alkal-

mazza. A két hősnő kölcsönös függőségére

összpontosító előadás végén Anna csak Vizynét

öli meg, Vizyt nem. A gyilkosságot követően egy

kihallgatási jelenet, majd Patikárius Jancsi és

menyasszonya néma utójátéka következik. A tö-

mör, sűrű átiratba Harag két - a regényben nem

szereplő - jelenetet illeszt: mindkettő a cseléd-

szerzőnél (munkaközvetítőnél) játszódik.

Ugyancsak fontos vonása a Harag-verziónak,

hogy külső helyszíneket is szerepeltet. Az újvidéki

előadás színlapján Harag György így nyilatkozott:

„Ellentétben az előbbi adaptálásokkal, én a

regény szellemét akartam visszaadni." (Harag

Édes Annájáról a Színház 1984 augusztusi szá-

mában Gerold László számolt be.)

Bezerédi Zoltán rendező és Merényi Anna

dramaturg közös átirata nem próbálja drámává

alakítani a regénybeli életanyagot, hanem „élet-

képek" sorában igyekszik közvetíteni azt. Az

adaptáció és a rendezői értelmezés hangsúlyai a

regényvilág és a jelen között úgy teremtenek

kapcsolatot, hogy a '19 utáni és a mai történelmi

helyzet között bizonyos párhuzamokat és meg-

feleléseket emelnek ki. A kommün, a diktatúra

bukása, a kisemberek igazodása az éppen ural-

kodó rezsimhez, az újgazdagok viszonya a cse-

lédekhez, a társadalmi rétegek vagyoni polarizá-

lódása, az emberi kapcsolatok anyagi érdekek

alapján történő fenntartása vagy kialakítása stb.

mind a nézőnek üzen.

A mintegy huszonöt jelenetből álló adaptáció

igyekszik a lehető legtöbbet megőrizni a regény-

ből: nemcsak a történet főbb fordulatait, de a

narrátor kommentárjaiból és a szereplők belső

életéből is annyit, amennyit lehet. A cél a Koszto-

lányi-regény minél teljesebb megelevenítése.

Bezerédi Zoltán rendezése pontos színpadi

helyzeteket teremt, a karakterek rajza is árnyalt

és kidolgozott. Az már a társadaptáló Bezerédi

hibája, hogy olyan mikrojeleneteket (pár másod-

percnyi, alig egy-két replikát tartalmazó, villa-

násnyi helyzetet) is az előadásba illeszt, melyek

rövidebbek, mint az őket megelőző és követő át-

díszletezés.

A szituációk, karakterek, színpadi mozgások a

kaposvári kisrealizmus hagyományát képviselik,

helyenként naturalista megoldásokkal. Ez

utóbbira példa, hogy a konyhai csapból folyik a

víz, a konyhában élő tyúk botorkál, el is vágják a

nyakát (a Vizy-gyilkosság előképeként), s a tűz-

helyen leves fől, még az illatát is érezzük a néző-

téren.
A realista-naturalista ábrázolásmódot Anna

abortuszjelenetében váltja fel egy hatásos szín-
padi vízió, mely a cselédlány álmát és halluciná-
cióit fejezi ki, majd a végkifejlet előtt - ugyan-
csak Anna látomását jelezve - az előző esti (jel-

Molnár Piroska (Vizyné) és Hunyadkürti

György (Ficsor) (Simarafotók)

mez)bálozók arcbőrszínű egyenmaszkokban le-

pik el a játékteret. Ez a két jelenet volna hivatva

érzékeltetni az Anna bensejében érlelődő elha-

tározást, ám e két jelenet erre kevés, mert az An-

nát játszó Német Mónika a realista színekben

nem adja külső jelét belső összekuszálódottsá-

gának.

Az együgyű, jámbor cselédlány alakját a re-

gény belülről nem rajzolja meg. Elkerüli a lélekta-

ni, társadalmi, politikai motivációra való össz-

pontosításból következő leegyszerűsítést. Kosz-

tolányi úgy mondja el a történetet, úgy mutat be

emberi magatartásokat, hogy óvakodik magya-

rázatot adnia szereplők tetteire. A lényegről hall-

gat, arról, ami az énben kívülről hozzáférhetet-

len. Érzékeltet bizonyos, Annában keletkező

averziókat, diszkomfortérzéseket (mint a kámfor

által okozott hányingert), de nagyon fontos, hogy

itt zsigeri tapasztalatokról, szagokról, ízekről, ta-

pintásokról (nem verbalizálható dolgokról) „van

szó".

Anna tette úgy mered a létbe, mint Woyzecké.

A borotva az első tárgy, amellyel Anna a Vizynek

történő bemutatkozáskor kapcsolatba kerül

(kézcsókra hajolva majdnem megvágja magát a

borotválkozó házigazda eszközével). A kísérle-

tezés mozzanata szintén jelen van itt, hiszen

mintha Vizyné is kísérletet folytatna a szolgálójá-

val: mennyire idomítható, mennyire alakítható

engedelmes gépezetté a cseléd. De Anna (mint

Woyzeck) preszociális, animális lény, nem tud

szerepet játszani. Más percepciója van a világ

ról, mint az összes többi szereplőnek. Ám azt,

hogy milyen az ő világa, nem láthatjuk. Nem

tud-ható, kiben mi zajlik, ki mikor miért

cselekszik. Kosztolányi örök kérdése jelenik

meg az Édes Anna történetében és a

címszereplő alakjában: MINEK?

A színpadon azonban a folyamatoknak lát-

szaniuk, a cselekvéseknek manifesztálódniuk

kell. Német Mónika naivája súlytalan, Anna

figurája nem elsősorban az ő alakítása által,

hanem a többi szereplőnek hozzá való viszonya

által rajzolódik meg. Édes Annája mintegy

negatív le-nyomata a szerepnek, s inkább

hiányával van jelen. A gépies, ismétlődő

gesztusok (a villany le-és felkapcsolásakor

mindig feltekint a csillárra, a ruhából mindig

ugyanúgy bújik ki stb.) csak külsőséges

eszközök, hiányzik mögülük a színpadi jelenlét.

A tapasztalatlanság és a civil jelenlét a

bemutatón abban a balesetben lepleződött le a

legnyilvánvalóbban, amikor fekhelyéről a szí-

nésznő Kelemen Józsefet (Patikárius Jancsi ala-

kítóját) olyan erővel rúgta le, hogy partnere nem-

csak az ágyról, hanem a színpadról is leesett.

Ebben a pillanatban Német Mónika teljesen ki-

esett a szerepéből, s hajszálon (de leginkább

Kelemen Józsefen) múlott, hogy nem szakadt

meg az előadás. Kelemen - a közönség feszült

figyelme közben - visszamászott a deszkára, s

egy idézőjeles fenyegető gesztussal visszave-

zette a szituációt a színpadi játékba, amit a nézők

tapssal köszöntek meg.
Molnár Piroska, aki Vizynét játssza, ismét

nagyszerű. A cselédjét megszerzett tárgynak
lá-tó méltósága addig ragaszkodik
tulajdonához, míg jobbra nem tudja cserélni.
Kényeskedő, migrénes hiszterika infantilis
vonásokkal, kicsinyes
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roblémákkal és képességekkel. A színésznő

egtöbbet mimikájával játszik, testét nehézkes-

ek, lomhának mutatja, ám minden lelki rezdülé-

e kiül az arcára; szájcsücsörítése, puffadó or-

ája, leeső álla, táguló orrlika jelzi Vizyné pilla-

atnyi hangulatát.

Spindler Béla sok, Vizy Kornélhoz hasonló

zerepben volt már színpadon. Feladatát ezúttal

s pontosan, szakszerűen oldja meg, de Molnár

iroska alakítása mellett az övé elhalványul. Ke-

emen József fergeteges játékot produkál az

nokaöcs, Patikárius János szerepében. Igazi

ókamester, bohém és gigerli, nagyot mondó és

zeretetéhes. A szerepben rejlő lehetőségekből

nkább az alak szeretni való oldalát emeli ki, s

em az Annát elcsábító és cserbenhagyó úrfi fe-

előtlenségét.

Az epizódalakítások szereplőcsoportjaiban a

ázmester házaspár Hunyadkürti György és

sonka Ibolya. Előbbi remek karakteralakítást

yújt a kommün alatti szerepét feledtetni igyekvő

zervilis gondnok szerepében. Utóbbi beszéd-

s játékmódja inkább karikaturisztikus és paro-

isztikus jellegű, ami elüt az előadás stílusától. A

érlő házaspárok közül Gyuricza István (a dok-

or) a legmegejtőbb. Övé a bölcs rezonőr szere-

e, aki mindig a lényeget látja, s azt mindig szelíd

erűvel vagy józansággal veszi tudomásul. Zna-

enák István ügyvédje némileg öntelt és pök-

endi alak. A nejek, Fekete Kata és Kovács Zsu-

sanna különösen a zsúrjelenetben nyújtanak

lvezetes karakteralakítást. A cselédlányok,

orváth Zita, Urbanovits Krisztina és Szigethy

rigitta a státus azonosságán belüli szerep- és

agatartásváltozatokat, a bennfentesség és

örgölőzés, vágyódás és irigykedés jellegzetes

zíneit villantják fel.
Az előadás nem tartalmazza a bírósági jele-

etet s a regény epilógusát. A gyilkosság
elfedezését követően a színpadon összegyűlik

ház apraja-nagyja, hogy szörnyülködjenek,
alálgassanak. Majd rendezői nézőpontváltás
övetkezik: ami addig Vizyék hálószobája és
gya volt, abban most Druma ügyvéd és
elesége térnek nyugovóra. Mintha újra
lkezdődne ugyanez a történet, csak más
zereplőkkel az „életképek-ben".

osztolányi Dezső: Édes Anna (kaposvári Csiky Ger-
ely Színház)
zínpadi változat: Bezerédi Zoltán, Merényi Anna.
íszlet: Khell Zsolt. Jelmez: Szűcs Edit. Rendező: Be-
erédi Zoltán.
zereplők: Spindler Béla, Molnár Piroska, Német
ónika, Kelemen József, Tóth Richárd, Gyuricza

stván, Fekete Kata, Horváth Zita, Znamenák István,
ovács Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina, Csapó
yörgy, Márton Eszter, Hunyadkürti György, Csonka

bolya, Szula László, Szigethy Brigitta, Baksa Imre,
ecső Péter, Csányi Sándor, Pálfy Alice, Pálffy
suzsanna, Tóth Béla, Fábián Zsolt, Puskás Ibolya,
ntal Márta, Szvath Tamás.

Ne vegye zokon az a kedves ismerősöm,

akinek az előcsarnokban hét óra előtt hat-

szemközt elhangzott szavait most ideidézem.

Az édesanyja, mesélte, látta már az előadást,

és úgy ítélte meg, hogy az ugyan

kitűnő, de a darab eléggé kis vacak.

Mit mondjak, e szavak szíven ütöttek. Barta

Lajos ugyan csak kültagja ama szívemnek oly

drága magyar írói körnek - a Szép Ernő-Füst

Milán-Szomory Dezső csoportnak -, amelynek

főbb műveit belső színpadomon már mind meg-

rendeztem, de éppen a Szerelemmel behatol e

körbe. Elvégre mégiscsak a magyar Három nő-

vérről van szó.

Barta Lajos persze nem Csehov, és a Szalay

lányok sem téveszthetők össze a Prozorov nővé-

rekkel. A két megállapítás között korreláció is

van: a magyar vidéki kispolgárság korántsem

szárnyalt gondolataiban, álmaiban oly magasra,

mint az orosz vidéki lateiner nemesség, és így

Kulka János (Komoróczy Jenő) és Kováts Adél
(Nelli)

megörökítőjének sem adhatott olyan messzire

röptető szárnyakat. Másfelől Barta Lajos, Cse-

hovval ellentétben, nem is alkotott új dramatur-

giát, hanem megmaradt a cselekménydráma

avagy rövidebben cseldráma ismerős zónájában.

Az ő három nővére nem a megfoghatatlan Moszk-

váról, hanem egy megfogható férjről álmodozik,

és a cselekmény abból áll, hogy ketten hoppon

maradnak, egy révbe ér. Karinthy Frigyes modo-

rában az egésznek azt a parodisztikus címet is ad-

hatnánk: Olga lenyúlja Tuzenbachot.

Ám ez azért mégis szép, erős, iróniájában is

szomorú dráma, tömény, hiteles atmoszférával,

és az elfonnyadó, fölösleges életek rajzában int-

rikai poentírozottsága ellenére is nagyon lírai és

nagyon magyar. És már magam is unom - ezút-

tal tehát rövidre fogom - folytonos zsörtölődé-

sem, amiért az ilyen s ehhez hasonló darabok

egymást követő felújításai rendre elmennek az

adott mű lelke mellett, és merész rendezői be-

avatkozással éppen azt metszik ki belőlük, ami-

nek becsüket köszönhetik.

Valló Pétert, a maga meglehetősen társtalan

útját imponáló következetességgel s nemegy-

S Z Á N T Ó J U D I T

MEGKAPTA BARTA IS
BARTA LAJOS: SZERELEM


