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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-
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szer elsőrangú eredménnyel járó rendezőt sok-

kal többre tartom, semhogy azzal gyanúsíta-

nám: a fentebb idézett édesanyához hasonló

nézői rétegeket akarta becsábítani a színházba, s

ezért rendezett harsány ötletekkel teliaggatott,

hahotára csiklandó előadást ebből a finom, szo-

morkás szövegből. Nem, ő valószínűleg eleve

komikusnak látta a hamis tudatban rekedt sze-

replőket s egész életformájukat, és saját rende-

zői vízióját vitte keresztül; mint ahogy az újabb

Csehov-előadások rendezői is kötelességszerű-

en nyilatkoznak a szereplők felelősségéről, jóra

való restségéről, ábrándjaik fellengzősségéről,

bukásuk megérdemelt voltáról. De azért Horvai

István Három nővérétől és Platonovjától Ascher

Tamás Három nővéréig és Platonovjáig egyikük

sem élt kívülről beapplikált bohózati gegekkel,

hanem a szereplők belső tragikus tudatából bon-

takoztatta ki azokat az ellentmondásos vonáso-

kat, amelyek a mai nézőben, a figurák tudtán kí-

vül, groteszk hatást ébresztenek.

Soroljam a gegeket? Geg már maga a pinteri

szoba-univerzumot idéző, absztrakt, kopár és

igen rút díszlet is, amelyben a szereplők eleve

nem élhetik a maguk szürke, de bensőséges kis

életét; a Szerelem hiteles előadása bútorok és

nippek nélkül eleve elképzelhetetlen. De van itt

még megannyi más mulatság is: az öngyilkos-

ságra szánt gyógyszeres fiolából szétrepülő tab-

letták zápora, a kicsorgó méz fonalának el-el-

nyeldeklése, a gáncsvetések, meghökkenések,

valamint kedvezőtlen talajviszonyok által bekö-

vetkező sűrű eltaknyolások, a papa által épp a

legrosszabbkor beszórt nyári virágsziromeső, a

legszenvedélyesebb pillanatban prüszkölőro-

hamtól fulladozó hősszerelmes, a földön fetren-

gő erotika (no persze, ha egyszer nincs a szobá-

ban pamlag) avagy Komoróczy-Kulka vendég-

tincseinek kínos elvesztése s a szereplő arcára

rögzült állandó bárgyú és önelégült mosoly, a te-

metkezési vállalkozó végtelenített leporellókol-

lekciója... Tényleg nagyon vicces mindez. Emiatt

nyúlik az előadás a fél tizenegyes sötét écca-

kába, bár sokan nyilván emiatt bírják ezt az idő-

tartamot elviselni.

Ugyanezen okból a szereplők engedelmesen

sorra-rendre és folyamatosan leleplezik magu-

kat, hadd lássa a nagyérdemű, hogy nekik is

megvan magukról a véleményük. Élenjár az ön-

leleplezésben Kőszegi Ákos, Schell Judit, Ha-

cser Józsa s a maga nagyvonalú módján Kulka

János: megmutatják rendesen, milyen széllel-

bélelt piti világcsaló az ifjú Biky poéta, milyen me-

lodramatikusan s szerepjátszón szenveleg Luj-

za, milyen beszűkült tudatú kotkodácsoló tyúka-

nyó Szalay néni, milyen korláttalanul, monolitiku-

san önző a korlátolt Komoróczy, holott minden-

nek éppen azáltal kellene kiderülnie, ahogyan a

szereplők egészen másnak - nemesnek, láng-

lelkűnek, szenvedélyesnek, önzetlennek és a

Hacser Józsa (Szalayné) és Kulka János
(Koncz Zsuzsa felvételei)

többi - látják magukat. Fura, de persze termé-

szetes módon így is kiderül azért, hogy Kulka Já-

nos micsoda présence-szal megáldott, nagy for-

mátumú színész, hogy Schell Juditban ígéretes

drámai erő van, hogy Kőszegi Ákosnak

valószínűleg alkati sajátossága a felszínesség, s

hogy Hacser Józsa is úgy jár, mint újabban jó

néhány neves pályatársa, akik a rájuk is

kényszerített, fel is vállalt üres rutin hosszú

évtizedei után mintegy kapuzárási pánikban

hirtelen meg akarnak újul-ni, de játékuk inkább

csak sajátos keveréke lesz az újonnan felvállalt,

de sápatagnak, feldolgozatlannak ható

természetes, bensőséges játék-módnak és a

hangban, mozgásban, mimikában minduntalan

elő-előbukkanó régi sablonoknak.

Itt van még Szakács Tibor csak hebehurgya

és ijedező tisztecskéje, Gubás Gabi kedves álta-

lános csitrije, Mikó István fegyelmezetten jelleg-

telen temetkezési vállalkozója és Miklósy

György érthetetlen Szalay bácsija: két normális,

ha nem is jelentős felvonás után a szereplőn

váratlanul és a többiek által regisztrálatlanul kitör

az Alzheimer-kór. Kováts Adél Nelliként sajátos

eset. Valló vagy tiszteletben tartotta a színésznő

szuverenitását, vagy maga a színésznő követel-

te ki a magáét (előfordult ez már például a vár-

színházi Vőlegényben is); az is lehet, hogy lévén

Nelli alakjának amúgy is lényege az állandó nyilt

és provokatív önleleplezés, ezért a rendező fö-

löslegesnek tartotta ezt a tényt további gegekkel

túlhangsúlyozni. Mindenesetre Kováts Adél ko-

molyan veszi a drámát és benne a figura drámá-

ját, és egyszerűen, szerényen, melegen megcsi

nálja Nellit - szürkébben a kelleténél és saját le-

hetőségeinél. Így különös módon az agyonpoen-

tírozott előadásban éppen a végső nagy poén -

mert ez aztán tényleg az - nem szikrázik; a

valóban pompásan groteszk férjfogási zárókép

logikus, de unalmas.

A bemutató mégiscsak vájtabb fülű közönsé-

ge egyetlen szereplőt részesített nyíltszíni taps-

ban: az Idősebb Biky, a fűszeres mellékszerepét

alakító Gáti Oszkárt. Valló itt, ebben a rövid jele-

netben mintha kifogyott volna az ötletekből, és a

színész sem fogta fel humorforrásként a figurát,

holott éppenséggel lett volna mit karikírozni a

porcelánboltba elefántként berontó krájzleros-

ban. Itt azonban, épp ellenkezőleg, valami

csen-des, fájdalmas nyomorúság sírt ki a naiv

vidéki kisemberből, akiben lassan feldereng,

hogy szemérmesen agyondicsért fia, szíve

büszkesége valami jóvátehetetlen pusztítást

végezhetett eb-ben a házban.

Általában lúdbőrzeni szoktam a nyíltszíni

tapstól, a művészettől érintetlen nézők ezen

egyik legprimitívebb reflexétől. Ebben az elő-

adásban ez az alakítás azonban rászolgált, mert

talán valami ösztönös tiltakozás csapódott le

benne a jobb sorsra érdemes dráma kiforgatása

ellen. Amit a Szerelemből láthattunk, majdhogy-

nem megfelelt a bevezetőben idézett nézői

állás-foglalásnak.

Barta Lajos: Szerelem (Radnóti Szinház - soproni
Petőfi Színház)
Zene: Melis László. Diszlet: Szlávik István. Jelmez:
Szakács Györgyi. Rendező: Valló Péter.
Szereplők: Miklósy György, Hacser Józsa, Kováts
Adél, Schell Judit, Gubás Gabi f.h., Gáti Oszkár, Kő-
szegi Ákos, Szakács Tibor, Kulka János, Mikó István,
Fesztbaum Béla f.h., Bognár Gyöngyvér.


