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Koncert műlantra

Az Egy szerelem három éjszakája
a Madách Színház Kamaraszínházában

Hubay Miklós, Vas István és Ránki
György zenés tragédiája a magyar színház
utolsó másfél évtizedének legkülönösebb
sikere. Tizennégy év alatt tizennégy
produkció - bizonyára páratlan eset. [1961:
Petőfi Színház (Szinetár Miklós),
hanglemezfelvétel; 1963: Nagyvárad
(Borbáth Magda); 1964: Szeged (Angyal
Mária); 1965: Békéscsaba (Máté Lajos),
rádiófelvétel (Bozó László - Ruitner
Sándor); 1966: Madách Színház (Lengyel
György), Egyetemi Színpad (Dobai
Vilmos); 1967: filmváltozat (Révész
György); 1970: Színművészeti Főiskola
(Szinetár Miklós); 1971: Moszkvai Egye-
temi Színház (Borogyin); 1974: Győr
(Szilágyi Albert), Szolnok (Valló Péter);
1975: Madách Színház Kamaraszínháza
(Szirtes Tamás).] Pedig a mű, noha tárgyát
és alapérzését tekintve nagyon is általános,
kidolgozásában fölöttébb ezoterikus - igazi
értelmiségi ügy. S itt a jelzős szerkezet
minden tagja egyként hang-súlyos. Az
értelmiségi minősítés nem rosszalló, csupán
szociológiai ténymegállapítás, bár
kétségkívül utalni kíván a darab
esztétikailag partikuláris jellegére: a
dráma, a versek és a zene komplexusa,
amelynek problémáit (erényeit és hibáit,
egymásra találásait és egyenetlenségeit) a
bemutató kritikái hozzávetőleg helyesen
érzékelték, az érzelmesség és a szellemes-
ség olyan állandó egymásba játszását te-
remti meg, amely egy bizonyos befogadói
beállítottságra apellálva képes változatos
és alapjában mégis egységes költői at-
moszférává oldani mindazokat a külön-
nemű elemeket, amelyekből egyébként a
kompozíció nem formál szerves egészet.
Mindazonáltal a darab keletkezésekor a
szó igazi értelmében ügy volt, amelyet
nem pusztán az alkotóknak s a közönség
egy rétegének tragikus nosztalgiája („Az
elsötétítéskor egy résnyi ragyogás volt az
ifjúság") tett érvényessé, hanem a kor-szak
saját problematikája is.

A hatvanas évek elején, amikor elkez-
dődött a magyar kulturális élet konszoli-
dációja, egy ilyesfajta - fogalmazzunk
nagyon leegyszerűsítve - irodalmárdarab
nem befelé fordulást jelentett, hanem a
művészi örökség felszabadulását, köz-

kinccsé válását. Ne feledjük: ekkor kezdett
megközelítően helyes arányaiban ki-
alakulni a két háború közötti magyar
művészet képe, ekkor indult meg a teljes
Bartók és a teljes József Attila elsajátítása,
ekkor jelentek meg 1945 után először (!)
Babits összegyűjtött versei, ekkor nyerte
vissza jelentőségét Derkovits és nyerte el
Csontváry, akkor vált hozzá-férhetővé
Szerb Antal, Halász Gábor és Bálint
György munkássága, s még sokáig
sorolhatnánk a példákat. Ha tehát ekko-
riban egy színpadi párbeszédben szóba
került Babits vagy Bartók, ha Derkovitsot,
Csontváryt vagy Picassót képzeltek a
díszletfalakra, az - noha nem tett
elementárisan drámai hatást - nem csupán
„műveltségi anyag" meg széplelkűség
volt, hanem gesztus, vagyis valóban
kifejező megnyilatkozás, amely a kultúra
folytonosságának helyreállására vallott. Ez
persze nemcsak az ilyen utalásokban
fejeződött ki, a legmélyebben éppenséggel
nem bennük. A zenés tragédia lírai
atmoszférája, amelyben a három alkotó,
illetve az előadók és a közönség legalább
három nemzedéke oly feledhetetlenül
összehangolódott, pontosan e folytonos-
ságélmény és -tudat megszületését volt
képes kifejezni, azt a pillanatnyi hitet,
hogy az ötvenévesek, akik megélték (és
túlélték) „a hiénák, sakálok és a vértanúk
korát", a harmincévesek, akik érett fővel
rekapitulálhatták gyermekkoruk világát, s
a mai harmincasok, akik akkor eszméltünk
magunkra és sajátítottuk el szellemileg a
kor örökségét, közösen folytatják „tört ívét
a meggyilkolt képzeletnek". Igy
történhetett, hogy a darab életkorukat
tekintve igen távoli nemzedékek ifjúi
élményeinek adott formát, s ma már egy-
mástól elidegenedett nemzedékeknek je-
lenti az ifjúságot.

Az általános szellemi szituáció mellett
figyelembe kell vennünk az Egy szerelem
három szakája színháztörténeti jelentőségét
is. A zenés tragédia az 1956 utáni magyar
színház egyik legtiszteletreméltóbb
vállalkozásának köszönheti meg-
születését; annak a kísérletnek, amely
elsősorban Szinetár Miklós nevéhez fű-
ződik, s amely az operettel szemben egy új
típusú zenés színjáték meghonosítását,
illetve megteremtését célozta. Tudjuk, a
kísérlet két emlékezetes produkció (Kol-
dusopera, Egy szerelem három éjszakája) el-
lenére nem sikerült. A Petőfi Színház
megszűnt, eredményeiből a színházi élet
integrálta az ún. musicalt, zenés játékot, az
operett e korszerűsített, világ- és mű-
vészetszemléletében semmivel sem kü-

lönb változatát, s lényegében kivetette
magából azt a nemesebb ethoszú típust,
amelyet a két említett produkció képviselt.
A tizennégy év előtti bemutatónak tehát
pátosza volt, mégpedig nem a fel-
lengősség, hanem a szenvedély értelmé-
ben.

Ez a szenvedély valódi művészi prob-
lémákat vetett fel és segített részben meg-
oldáshoz, de még a megoldatlanságokban
is megőrizte hitelét. Hubay Miklós igazi
stilizálási elvet keresett, nemcsak a
zeneszámok indokoltságának technikai
problémáját próbálta megoldani, hanem
azt a dramaturgiai alapkérdést is, hogy a
színpadon megjelenített mindennapi élet-
keretek, helyzetek és magatartások mi-ként
emelhetők erőltetés nélkül, szinte
közvetlenül, pusztán hangsúlyárnyala-
tokkal jelképessé, az egyszerű gyakorlati
cselekvések miként vezethetnek át tisztán
szellemi szférába. Hubay sok mindent
megoldott. Mindenekelőtt: megterem-tette
a játék terét. A hatalmas kiürített
reprezentációs szoba, amely a szerző el-
képzelése szerint kezdetben hosszú ideig
üres, nem csupán - jó esetben szituatív -
keret, hanem aktív szereplő: mindig ve-
szélyeztetett, soha be nem lakható tér,
szeszélyes, hol támadó, hol védelmező
közeg, amely játszik az emberekkel. Az
emberek és a környezet állandó ambiva-
lenciája a darab légkörének egyik alap-
vető tényezője. Hubay a kiköltözés és a
beköltözés átmeneti időszakát nemcsak
arra tudta felhasználni, hogy összehozzon
olyan embereket, akik egyébként „társa-
dalmilag nemigen érintkeznek", hanem
kidolgozta a vonzásoknak és taszítások-
nak azt a bonyolult játékát is, amelyben a
miliő egyrészt önálló életet él, másrészt
Henker századostól és a légóstól kezdve a
bíróékon keresztül Viktorig mindenki
számára otthonosabb, mint Júlia és a köl-
tők számára. Az apró mindennapi cselek-
vések itt nagyon fontossá válnak, mert
biztonságuk vagy bizonytalanságuk, za-
vartalanságuk vagy akadályoztatóttságuk,
sikerük vagy sikertelenségük révén érkezik
meg a néző - szinte észrevétlenül - a
jelképes szituációba, „ide be a másik
pokolba". Ne feledjük: az első felvonás
mozgalmas tere egyetlenegyszer állapodik
meg és ölt szilárd alakzatot, amikor a
játék, a vállalt szerepek felállása bíró-sági
tárgyalóteremmé alakítja.

Továbbá: Hubay világosan építette fel a
darab típushierarchiáját. Bálint és Júlia
tiszta lírai típusok, Sándor, a szelíd költő
és Károly, a szigorú költő határozott szel-
lemi arccal bír, Henker és a légós jelleg-



zetes társadalmi jelenség, s végül, de fő-
leg: Viktor, a kalandor, Szegilongi, a bíró
és felesége, Melitta igazi, bonyolult
színpadi figurák, akiknek saját sorsuk van.
Az utóbbi három alak eleven paradoxon,
amelyet Hubay - eredetileg -
tiszteletreméltó következetességgel és
disztingváló készséggel formált érzékletes
egyéniséggé. Viktor - költői ambíciók után
- választotta a kalandorságot mint
reprezentatív életszerepet, vállalja annak
minden következményét, tehát nem
szentimentális, ugyanakkor személyes
varázsát, lénye dinamizmusát a fonákul is
megőrzött emberség - lirizálás nélkül -
igazi költőiséggé nemesíti, amelyet fanyar
férfimagány árnyal. Szegilongi
„menthetetlenül a formák embere", a
jogrend inkarnációja, akinek egyáltalán
nincsen distanciája szerepétől - élettanilag
bíró. Maga a szenvedélyes életre kelt bírói
hivatás, amely saját logikáján belül
tiszteletreméltóan tisztességes, a valóság-
ban azonban szörnyeteg. Felesége, „a bá-
josan és elegánsan léha" Melitta viszont
tud távolságot tartani, nemcsak játssza a
serepét, hanem el is játszik a szerepével, s
ez a semmire sem kötelező, inkább élveteg
reflexió nem elidegenít, hanem rabul ejt és
ráébreszt, hogy a világ bonyolultabb, mint
szeretnők, s az úri Magyar-ország ismerte
az élet olyasfajta édességét, amely megérett
ugyan a pusztulásra, de veszteség is.

Kétségtelen azonban, hogy ez a típus-
hierarchia elsősorban szerkezetileg sza-
batos, működése már problematikus. Nem
azért mert az igazi főalakok (Bálint, Júlia)
halványak, mert a szelíd és a szigorú költő
figurája egysíkú, mert minden alak
alapjában anekdotikus marad - mindez
csak következmény. A baj az, hogy a
személyek nem élnek igazi drámai életet,
hogy valójában nem tragédia szereplői,
hanem katasztrófa áldozatai vagy
közreműködői. A darabból hiányzik a
drámaiság, s ennek a cselekmény és a je-
lenetek felépítése szempontjából még
súlyosabb veszélyei vannak, mint a jelle-
mekre nézve. Cselekmény voltaképpen
nincs is, csak történet. E történet termé-
keny pillanatait kellett esetenként drama-
tikusan vagy lírikusan kidolgozni. Ez
széttagoltsághoz vezet, amelyet azonban a
kompozíció más síkjain lehet kompen-
zálni. Csakhogy Hubay nem vállalta kö-
vetkezetesen az epizódok kiküszöbölhe-
tetlen esetlegességét, hanem igyekezett
külsőleg összeabroncsozni a sorsfordu-
latokat - például Henker százados alak-
jával. A mesterkéltséget azután szimbo-

lizmussal próbálta kivédeni, s így a jel-
legzetes, de jelentéktelen figura, aki már
nevét is emblémaként viselte, végül a
végzet beteljesítője lett. A típus megfor-
málásának és szándékolt szerepének
aránytalansága azonban kioltotta a szim-
bólumot, s a motívum túlmagyarázássá
vált. Hasonló a helyzet a légóssal is, aki
első fellépésekor példás „gázmester",
visszatérésekor, illetve a darab befejezé-
sének új változatában viszont már dilet-
táns szimbolista. A nagyforma művészi
megoldatlanságának legszembeötlőbb

tünete éppen a darab befejezésének több
változata, illetve befejezetlensége, sőt
befejezhetetlensége. „A vég - mondja
Arisztotelész - az, ami más után van vagy
történik (vagy szükségszerűen, vagy a
gyakoriság alapján), utána viszont nincs
semmi más." A hősök pusztulása a darabon
belül sem így, sem úgy nem következik
semmiből, tehát puszta tényszerűségében
nem megfelelő befejezés. Annál is
kevésbé, hogy a nagyforma, a mű pátosza
túlmutat a történeten, az érvényesség, az
utókor felé, következéskép-

Bálint (Tímár Béla) és Júlia (Bencze Ilona), akik csak egymásért és az emberiségért akarnak élni



pen a befejezés kiterjeszkedik arra is, ami
a vég után van. Ezt a jelentőséget nem
lehet kifejteni az anyagból, csak nyílt sti-
lizálással lehet elérni, amely minden vál-
tozatban okvetlenül túlfeszített és szenti-
mentális.

A kisformák, az egyes jelenetek kidol-
gozásában azonban Hubay - legalábbis az
első két felvonásban - többnyire mes-
ternek bizonyult. Javarészt világos és
erőteljes helyzeteket teremtett, amelyek-
ben az emberekből spontánul tör ki az
érzés és az állásfoglalás, amelyekben te-

hát a jellemek közvetve vagy közvetlenül
megfogalmazzák önmagukat. Mivel ko-
molyan vette a konkrét helyzeteket,
gyakran sikerült kifejtenie belőlük az igazi
szellemiséget, s csak olykor-olykor érte
be külsőséges szellemességgel, poentí-
rozó dialógus- és jelenetszerkesztéssel.
Hubay legnagyobb érdeme azonban min-
den bizonnyal az, hogy virtuálisan bele
tudta komponálni darabjába, sőt inspi-
rálni tudta a verseket és zeneszámokat.
Nem egyszerűen arról van szó, hogy a
számok ún. szerves részei a darabnak. Ez

a hatás végül is leleményesség kérdése.
Hubay olyan helyzeteket teremtett, ame-
lyek szellemileg involválják a verseket és a
zenét. A „Dal az etikettről" és Melitta
búcsúdala, amelyeket sokszor betétek-
ként kifogásoltak, valójában ugyanolyan
mélyről fakadnak a darab lényegéből,
mint a dramaturgiailag mintaszerű
„Planta"-jelenet és a „Vita a humaniz-
musról".

A mű legnemesebb anyagú és legki-
egyensúlyozottabb művészi teljesítmé-
nyét Vas István versei jelentik. S nem-
csak, sőt elsősorban nem azért, mert
mindegyikük igazi költészet, hanem mert
korszakot, történelmi pillanatokat, hely-
zeteket és embereket, sorsokat sűrítenek
magukba és elevenítenek meg. E versek
alapján sajnálhatjuk igazán, hogy Vas so-
hasem vállalkozott egymaga arra, ami - nyi-
latkozata szerint - „egy időben álmai ne-
továbbja volt: darabot írni".

Ránki György zenéje túlnyomóan
ugyancsak nagyon jó. A prológus és az
epilógus, Viktor és a bíróné két-két dala,
a „Botlóballada a halhatatlanságról", a
„Dal az olaszországi útitervről", a
„Planta"-jelenet, a „Vita a humanizmus-
ról", a „Háromkirályok" jelenetének Kurt
Weillt idéző zenéje - mind-mind
telitalálat. Ránki ezekben a számokban a
kommersz zenei anyagot a dallamformá-
lás, a harmonizálás, a ritmika, a hangsze-
relés-felrakás finom, de felidéző erejű el-
hangolásaival oly sokszorosan reflektálttá
tette, hogy a slágerek - mondhatni -
világnézettel telítődtek, s a maguk mód-
ján megformálják az egy és oszthatatlan
embert, akiben összeforrnak „eszmék és
tánclemezek". Ahol nem ez az állandó
hangtörés uralkodik, hanem közvetlenül
és tisztán kellett felidézni a nagy pozitív
vagy negatív élményeket („Gázel-duett",
„Dal a napsugárról", „Dal az emlékről",
„Dal a hűségről", „Búcsú", „Rongy-
világ"), a könnyűzenei alapanyag és a
költői igény többé-kevésbé ellentmon-
dásba került, a zene érzelgőssé vagy me-
lodramatikussá vált. Ez azonban nem
zavarja meg az alaphangot, az egységes
hangulatot.

Összegezve: az Egy szerelem három
éjszakája nem a szerves megformálásnak
köszönheti hatását, hanem a különböző
műfajok jobbára szerencsés együttműkö-
désének, annak, hogy a színpadon kölcsö-
nösen fokozzák egymás' lehetőségeit, és
kompenzálják egymás fogyatékosságait, s
végül is olyan szuggesztív lírai atmosz-
férát teremtenek, amelyben az anekdoti-
kus életanyag átszellemül.

A Planta-dal az Egy szerelem három éjszakájából. Paudits Béla, Huszti Péter és Koltai János



Érdemes volna végigkövetni a darab
interpretációjának történetét, mert fontos
esztétikai és kultúrtörténeti tanulságokkal
járna. Sajnos azonban e sorok írójh a
produkciók többségét nem ismeri, á
kritikák pedig semmi hasznos és érteln-
iezhető információval sem szolgálnak. A
Madách Színház új előadását tehát ön-
magában, kizárólag a mű lehetőségeihez
viszonyítva kell megítélni.

A Madách Színház Kamaraszínházának
színpadán belsőépítészeti remekmű
(Köpeczi Bócz István díszlete) : barátságos,
otthonos helyiség, finom, meleg hangulatú
faburkolattal. Meghitt szórt fény, a színt
benépesítik a rokonszenves szereplők
(Bálint, Júlia, Sándor, Károly, Viktor),
váltakozva éneklik a prológust. Utána a
kalandor, a szelíd és a szigorú költő
kimegy, az ifjú pár a színen marad, és
elkezdődik az első jelenet. Pontosabban :
elkezdődik a darab szövege, de nem
kezdődik el a darab. Mindenekelőtt azért
nem, mert Bálint és Júlia nem lépnek be
egy inadekvát térbe, nem kezdődik meg az
emberek és a nem hozzájuk mért tér
küzdelme egymással és egymásért. Ez a tér,
a darab szcenikai alapja ugyanis nem
létezik. S nem azért, mivel kicsi a színpad -
a színen nem a mennyiség csap át minő-
ségbe, hanem a minőség mennyiségbe: a
színpadi tér kompozíció, nem pedig lég-
köbméter kérdése -, hanem mert nem
színpadként, csak pódiumként funkcionál;
kellemes és alkalmas környezet - mire?
Hogy két előadó zavartalanul elénekelje a
„Gázel-duett"-et. A darabban nem voltak
ilyen szerencsések, minduntalan megszólalt
a telefon, jelezve, hogy itt sem élhetnek
„csak egymásnak és az emberiségnek".
Nem foglalkozom most azzal, hogy a fel
nem vett telefon motiválja a bíróék
betoppanását, hogy milyen sokatmondó
emlékének felmerülése-elfojtása a második
felvonásban; a részlet-veszteségeknél
fontosabb, hogy a változások, a kihagyások
elgondolásra vallanak: a mindennapi élet
tényeinek eltávolítását célozzák. Ez az
eljárás következetesen felbomlasztja a
jeleneteket. Nem-csak az emberek és a
környezet között nem alakul ki kapcsolat,
hanem az egyes alakok között sem. A
cselekvések és szövegek ok- és célszerű
motivációja nem eleven, átélhető színpadi
valóság, legfeljebb az érthetőség kedvéért
utalnak rá. Bálint, Júlia és Viktor latens
háromszögét, amely nemcsak alakítja,
hanem vibrálóvá is teszi a történetet,
például egyáltalán nem játsszák el, noha
Viktor kétségkívül beszél Júlia iránti
szerelméről.

Henker reakciója kimarad, helyette egy
értelmetlen, hisztérikus „érdekes" hangzik
el. A szituációk, a jelenetek sorozatos
felbomlasztása végül is a darab megszün-
tetéséhez vezet, a történet elveszíti súlyát,
hiszen a színpadi viszonylatok nem indu-
kálnak indulatokat, a játéknak egyáltalán
nincsen tétje.

Ez persze a figurákra nézve is végzetes.
Először is felfokozza a típushierarchia írói
gyengéit: Bálint és Júlia alakja to-
vábbhalványul, Sándor és Károly szellemi
arca pedig sziluetté szegényedik. (A szelíd
és a szigorú költőt pontosan jellemző
balladán és ellenballadán itt öten osztoznak
meg, a részletek hangulata szerint, a
halhatatlanságról szóló „botlóballada" nem
személyes megnyilatkozás, hanem
megosztható vélemény.) Csupán Viktor,
Szegilongi és Melitta őrzik meg
érdekességüket, ám tanulságos átalaku-
láson mennek keresztül. (Közbevetőleg:
ebben Hubay is részes, aki már az 1966-os
Madách színházi előadás számára is dra-
maturgiai módosításokat hajtott végre a
darabon.) Két jellem elveszítette követ-
kezetességét és jelentőségének zálogát, a
pontos disztinkciót. Ez a Viktor nem
vállalja választása, a kalandorszerep kon-
zekvenciáit, ápolja magában a költőt,
szentimentális. Nem az élet művészetét
ragyogtatja fel, hanem esztétizál, költő-
szerepet is játszik, ő énekli a „botlóbal-
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Így nemcsak indulatilag, érzelmileg jelen-
tős pillanatok mennek veszendőbe, a má-
sodik felvonás kitűnő telefonjelenetének
önironikus-szemérmes lírája is bohózatba
fullad. Az emberi kapcsolatoktól elsza-
badult szöveg a színpadon mindig mér-
téktelen verbalizmussá válik. A darabban
és az előadásban is sokat emlegetett Di-
derot ismerte az alapigazságot: „nem kell
a szereplőknek szellemet adni, de tudni
kell őket olyan körülmények közé he-
lyezni, ahol a körülményektől nyerik azt".
Szirtes Tamás rendezése - talán egyetlen
jelenet: a bíróék érkezése kivételével - ezt
nem tudja. A szereplők többsége
szüntelenül szellemeskedik, poentíroz.
Míg egyfelől következetesen irtották a
szituatív szövegeket, másfelől viccekkel,
poénokkal dúsították az előadást. Ne essen
most szó ezek minőségéről - a leg-
szellemesebb poén sem kárpótol egyetlen
olyan szó vagy gesztus kihagyásáért sem,
amelynek helyzeti értéke van. A harmadik
felvonásban például a katonaszöke-
vényekre vadászó Henker szadista, bal-jós
helyzetbe hozza Júliát és Viktort. Mi-kor
az utóbbi megcsillantja az üzlet lehe-
tőségét, „Henker bámul rá, majd: Látod
kérlek, ez engem érdekelne". Valószínűleg
ebben a rövid, de jelentőségteljes pil-
lanatban jelenik meg a színen legkon-
centráltabban „a hiénák és a sakálok kora"

- ha eljátsszák. Ám az előadásban



lada" egyik szakaszát. Másfelől veszít lé-
nye eredeti költőiségéből. Egyrészt nincs
megformálva Júliával való különös-finom
kapcsolata, másrészt durva és közönséges
szerelmi játékot folytatnak Melittával, s így
elsikkad az alak fanyar férfi-magánya.
Szegilongi figuráját az átdolgozás
megrágalmazza és értelmetlenné teszi. Az
alak annak köszönheti jelentőségét és
formátumát, hogy személyisége a jogren-
det reprezentálja, hogy csak szerepében
létezik, hogy tehát szubjektív tisztességét
egy pillanatra sem vonhatjuk kétségbe, s
mégis szörnyeteg. Szegilongi nem hagy-
hatja ott a bírói hivatást, nem nyergelhet át
a textiles pályára. Ha az első felvonásban
komolyan vesszük az alakot, akkor ez
nemcsak becsületsértés, hanem képte-
lenség is. Ha komolyan vesszük Szegilongi
és Melitta viszonyának ábrázolását, akkor
nyilvánvaló, hogy az asszony csak addig
zsarolhatja, amíg hivatásbeli meg-
szállottságára „játszik rá". A bíró lezül-
lesztése visszavonja az elért művészi ered-
ményt, a magasrendű - ellentmondásos
szellemiségében - negatív típust anek-
dotafigurává silányítja. Az egyetlen, aki az
átdolgozás eredményeként követke-
zetlenségeivel együtt is új jelentőséget
nyert, Melitta. Őróla azonban csak a szí-
nészi alakításokkal kapcsolatban lehet
szólni.

Minden jel arra mutat, hogy Szirtes
Tamás kissé földhözragadtnak tartotta a
darabot, és elsősorban a szellemi szféráját
akarta felidézni a színpadon. A darab - volt
róla szó - kétségtelenül tele van stilizálási
problémákkal, ám, ha nem is a szerves
kompozíció iskolapéldája, alkotó műfajai
még mindig túl erősen feltételezik egymást,
s ez az egymásrautaltság nem tűri el a
formaproblémák megkerülését.
Ellenkezőleg: az ilyesfajta hiányos, de
különben értékes darabok esetében a
színház feladata - ha mondanivalója van a
művel - az, hogy a színpadon végre
megteremtse a végső formát, a színjáték,
az előadás önálló szerves kompozícióját.
(Ezt kísérelte meg Valló Péter szolnoki
rendezése.) Ha viszont a rendező nem
teljes, hanem csak részleges megoldásra
törekszik, többnyire azt éri el a legkevésbé,
amit akart. Esetünkben ugyanis a
legnagyobb baj még csak nem is a hely-
zetek, a jellemek, a történet, egyszóval a
darab szétzilálása, hanem az, hogy a szel-
lemi szféra sem alakul ki. Mert a színpa-
don a szellemiség nem lehet más, mint a
színjáték kisugárzása. Igaz, a zeneszámok
külön világgá összezáruló sora itt azt az
illúziót keltheti, hogy e számok önértéke

a jelenetek gondos felépítése nélkül is ér-
vényesül, s megteremti a szellemi szférát.
Ez azonban nem így van, a színházban a

zeneszámoknak is csak helyzeti értékük
van, csak a gazdagon kidolgozott színjáték
szelleméből születhetnek meg és bon-
takozhatnak ki. E dinamikus közeg nélkül
a darab zenei anyaga többé-kevésbé
sikerült koncertszámok egymásutánja -
keretjátékkal. (Ráadásul a zeneszámok
nem az eredeti letétben hangzanak el, ha-
nem olyan leegyszerűsített átiratban,
amely egyik legnagyobb értéküket, a so-
katmondó hangszerelést küszöbölte ki, és
minden egyes számot ugyanabban az
ízetlen - zenés szórakozóhelyekről ismerős
- hangzásban egyesít.) Ez az előadási
forma sokféle hatást tehet, a maga nemé-
ben sokféleképpen értékelhető, egy azon-
ban bizonyos: nem színház.

Ilyen körülmények között nehéz igaz-
ságosan megítélni a színészi alakításokat.
A színészeknek nemigen van mit elját-
szani, s ezért markíroznak. Bencze Ilona
és Paudits Béla tisztes amatőrszínvonalat
képvisel. Bencze Ilona kellemes megjele-
nése és hangja megfelel az előadás ízléses
intonációjának, a játékban pedig hol mo-
solygós, hol ijedt arccal vesz részt. Paudits
Béla figurájában megvan Sándor, a szelíd
költő lehetősége, de még súlytalan,
esetlensége pedig valódi, nem az alaké.
Egyelőre nem tud Koltai János szigorú
költőjének igazi ellenpárjává válni. Lőte
Attila mintha maga is csodálkoznék kissé,
hogy Szegilongit játssza, mentegetőző
öniróniával hárítja el a bíró súlyos szerepét
és a szereposztási tévedés felelősségét.
Huszti Péter Viktora nem kalandor, leg-
feljebb kedves svihák. Mivel a helyzetek,
a jelenetek felbomlasztásával elapadt a
figura energiájának forrása, Huszti kény-
telen folytonos jópofáskodással az eleven-
ség látszatát kelteni. De amikor a harma-
dik felvonásban végre nem kell az élet-
művész szerepét játszania, hanem elmé-
lyedhet, felragyog tehetsége: a „Dal az
etikettről" előadása mély és megrendítő. A
„Háromkirályok", Andorai Péter, Dunai
Tamás és Blaskó Balázs nem egy-szerű
szökevények, „akiket a háború fájdalmas
pojácává nyomorított", ők már
szimbólumnak vonultak be, esztétizálják
az iszonyatot. Két alakításról külön nyo-
matékkal kell szólni. Psota Irén művészi
formátuma ebben az előadásban magá-
nyos. Ő az egyetlen, aki nemcsak átgon-
dolt figurát, hanem szituációkat is te

remt. Igaz, ez a Melitta nem egészen a
megírt alak, nyugtalanabb és nyugtalaní-
tóbb, keményebb és sötétebb, nem bájos és
sikkes, hanem feszültségektől szikrázó.
Nem nagyon illik hozzá búcsúdalának
oldott szentimentalizmusa,' nem tudja el-
hitetni életük édességét. De mély jellem,
aki, ha nem is viselkedik disztingváltan, a
fontos dolgokban nagyon is tud disz-
tingválni. Tímár Béla Bálintja persze nem
ilyen jelentékeny alakítás. De van egy pá-
ratlan erénye: a valódiság. Nem csinál
semmi különöset, csak egyszerűen, ter-
mészetesen létezik - és fizikai lényében
közvetlenül megjelenik az alak bensője,
költői és erkölcsi lényege. Ez a nyomon-
követhetetlen átszellemülés, ez a tiszta és
mégis hús-vér költőiség és erkölcsiség
lehet e drámaiatlan szerep igazi megol-
dása. Az adja meg súlyát, hogy egyáltalán
van ilyen ember.

Ha az előadás művészi kudarcának okát
keressük, el kell jutnunk ahhoz a
kérdéshez, hogy volt-e az együttesnek
eredeti, saját mondandója a művel. A
szándékokról nem ildomos és nem is
termékeny vitatkozni. Az előadás viszont
elég összefüggéstelenül beszél. Illetve
egyszer csak a kezünkbe adják az előadás
kulcsát: a történet végén Huszti Péter
hangszóróhangján megszólal egy részlet
Vas István Rapszódia a hűségről című ver-
séből. Ez az idézet nemcsak a művészi
érzék pillanatnyi zavarára vall. A

hűségnyilatkozat csak elárulja azt, ami az
egész előadásból érezhető: a közösség már
nem természetes és magátólértetődő. Ez
persze történelmi probléma. A konzekven-
ciákat azonban a művésznek is önáltatás
nélkül kell levonnia. A fogadkozás itt
nemcsak azért hiteltelen, mert e hűség
iszonyúan nehéz - a tejes vers pontosan
erről szól -, hanem főként azért, mert a
hűségfogadalom művészi hűtlenség alkal-
mával hangzik el. Nem szöveghűségről
van szó. Az előadás megformálása - amely
a színház világnézetének egyetlen
autentikus megvalósulása - szellemében
ellentétes a mű megformálásával. A darab
- kísérlet a műfaj problémáinak meg-
oldására; az előadás ezzel szemben meg-
kerüli a műfaj és a műforma problémáit. A
pátosz ezért itt fellengősség, az előadó-
apparátus pedig „zengő érc vagy pengő
cimbalom", illetve esetünkben - műlant.


