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Az újraálmodott Mélyvíz

Mándy-bemutató Zalaegerszegen

1.
A rövid életű Nagymező utcai Petőfi
Színház, mely a zenés dráma hazai meg-
gyökereztetésének céljából alakult , s
programadó darabja 1960-ban Brecht
Koldusoperája volt, 1961. december 7-én
mutatta be Mándy Iván Mélyvíz című
darabját, Gyulai Gaál János zenéjével,
Garai Gábor verseivel, Szinetár Miklós
rendezésében. A darab sorsa a színház
sorsát előlegezte meg: a művet alig
néhányszor adták elő . Mándy Iván egyik
novellájának önironikusan túlzó
megfogalmazása szerint: „Szériában ment.
Hét előadás. Ha az olvasópróbát is
beleszámítom." A rendező vissza-
emlékezése szerint: „a Mélyvíz tizenkét
előadáson át élt, tizenkétszer mentek el
felháborodottan a nézők az első rész után,
és tizenkétszer zúgott tizenöt-húsz percig
a most már tüntető vastaps az előadás
végén." Az előadás végét megváró nézők
sem szépíthették azonban a tényt: a darab
megbukott. De a bukással egyidőben már
kialakulóban volt a produkció l e g e ndáv á

válása.
Ez a legenda azonban - a darabbal

együtt - igen sokáig Csipkerózsika-álmát
aludta, mígnem 1979-ben Sándor Pál
filmet forgatott a műből (a filmcímként
már foglalt Mél yv íz helyett Szabadíts meg a
gonosztól címen), majd több mint hu-
szonkét évvel az ősbemutató után a
kiváló műsortervvel dolgozó zalaeger-
szegi I levesi Sándor Színház ez év már-
cius 15-én „újraálmodta" a művet, új
zenével és versekkel: Kemény Gábor
songjaival és Fodor Ákos dalszövegeivel,
Halasi Imre rendezésében. Az újra-
álmodott Mél yv íz elemzése előtt érdemes
felidéznünk az ősbemutatót, illetve a
korabeli sajtóból rekonstruálható szak-
mai fogadtatást.

„A bemutató másnapján a sajtóban
minősíthetetlen hangú, glossza jellegű
támadások indultak meg az előadás ellen"
-- emlékezik a lapok visszhangjára Szine-
tár Miklós. Itt azonban nem ezeket az
írásokat kívánom felidézni, hanem azo-
kat, amelyek - akár mellette, akár ellene,
de - szakmai elemzés nyomán mondtak
véleményt a darabról és az előadásróL A
mű röviden arról szól, hogy 1944

telén egy budapesti tánciskola ruhatárá-
ból ellopnak egy kabátot, s a ruhatáros-
nő (a mama) ennek felkutatására indul
egy kis - és egyre fogyatkozó -- csapat
segítségével és kíséretében. A darab
jelképeit Hermamn István a
következőképpen értelmezte: „A mama
Magyar-országot jelképezi, a kabát a
becsületet, a tulajdonos az uralkodó
osztályt, a színpad pedig a mélyvizet,
mely, ha fel-kavarják, zavarossá lesz, s
melyről már nem szabad megkérdezni,
hogy mit jel-képez." (Élet és Irodalom,
1961. XII. 16.) Már itt is felbukkannak
bizonyos kifogások, amelyek az elemzés
során egyre szaporodnak. A mű
stílusjegyeiről azt írja Hermann, hogy az
,,formailag a kései Brecht bizonyos
vívmányainak fel-használásával
visszafordul a korai Brecht felé. Darabja
expresszionisztikus ötletsorozat és
meglepetésszéria." Ami azonban
Brechtnél erény, az Mándvnál fogya-
tékosság. A dramaturgiai ellenvetések
abban csúcsosodnak ki, hogy -- külön-
böző hibák, hiányosságok miatt - „nem
érezzük a korai brechti színpad sajátos
forradalmi hangulatát". Az érvelés,

amely esztétikai előzményekből politikai
konklúzióhoz jut, szinte valamennyi kri-
tikában megjelenik, a produkció védel-
mére kelő írásokban is. A legfőbb kifo-
gások azonban minden esetben a darab
szerkesztésmódjára vonatkoznak. A fent
idézett cikkben például azt olvashatjuk,
hogy „a jelenetek önmagukban sokszor
é r the t e t l enek . . . jeleneteket kapunk
jelenetek után, de jellemeket nem" . S
mindez döntő oka „a darab strukturális
zűrzavarosságának". A jelenetek idővo-
natkozásával kapcsolatos bírálat szerint
„a zűrzavart még fokozza az időbeli
összevisszaság".

A darab védelmére kelő kritikák is
felvetik a szerkezet újszerűségét, illetve a
mű drámaiatlanságát, de a kompozíciót,
az esztétikumot taglaló érvek itt is
politikai megállapításokba fordulnak át.
„Becsületes humanizmusa, amely rész-ben
polgári humanizmus még, de már
megvannak benne a tevékeny, szocialista
humanizmus csírái is, antifasizmusa és ki
merem mondani a szót: apró drámai
remeklései magasra kiemelik az átlagból" -
írja Mátrai-Betegh Béla

Mándy Iván: Mélyvíz (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház). Maronka Csilla (a Lány) és Nemcsák
Károly (Fiatal katona)



Vihar egy pohár mélyvízben? című írásában.
(Magyar Nemzet, 1961. XII. 24.) Ő
azonban óvatosabb és elfogulatlanabb a
darab jelképeit illetően, nem egyszerű
behelyettesítésekkel véli felfejthetőnek a
mű utalásrendszerét, mint mások. Ennek a
leegyszerűsített megfeleltetésnek a
gyakorlata a kritikában feltehetőleg a
sematikus művek allegorizáló tenden-
ciáinak megjelenésével egyidőben alakult
ki (erősödött meg), s az egy okozat - egy
ok, egy jelkép - egy jelentés analógia
mintájára képzelte el a műalkotásokat.
(Az ilyen típusú jelentéstulajdonítás azóta
is újra és újra felbukkan a napi kritikában,
de nézetem szerint ez az eljárás valójában
nem tekinthető interpretációnak, mivel -
mondjuk, a Mélyvíz esetében - a mű
gazdag utalásrendszerét, többértelműségét
rövidre zárja, és „megfejtés-nek" tünteti
föl a jelentésmező lecsupaszítását.)
Mátrai-Betegh Béla az „apró drámai
remeklések" ellenére úgy véli - Mándy fő
műfajára utalva -, hogy „színpadon
novellistának lenni nem dramaturgiai
dicsőség".

A meg nem értettség, mely a fogadtatás
alapjellemzője volt, kétféle magyarázatot
kapott: legtöbben a mű fogyaté-
kosságának tulajdonították; Hámori Ottó
szerint is (aki a produkció üdvözlői közé
tartozott) a nézőknek és a kritikának a
darab elleni érve az, hogy a Mélyvíz
„hibásan komponált mű". (Film Színház
Muzsika, 1961. XII. 15.) De a szinte
egyöntetű „Barabás"-kórusban volt, aki a
„názáretit" mentette föl, s a közönség és a
kritika éretlenségében és
konzervativizmusában látta a bukás okát.
Mert a mű csak „úszni tudóknak" szólt, s
a műfaj is szokatlan volt a zenés színházat
az operettel azonosító és azon nevelkedett
közönségnek. Sándor Iván-nak a
rendezővel készített interjújában Szinetár
úgy értékelte a bemutató körüli vitát,
hogy „bizonyos, hogy van a »Mélyvíz«-
ben egy sereg megoldatlanság, dra-
maturgiai slamposság. Mindezt elfoga-
dom. De igényes, tehetséges munka,
kezdeményezésnek szántuk". Elutasítja
viszont a darab érthetetlenségével kap-
csolatos vádakat, mert - mint mondja -
ilyen alapon a Peer Gynt is támadható
volna. (Film Színház Muzsika, 1961. XII.
22.)

A bemutató körül föllángolt vita, azt
hiszem, csak egy vitalehetőség kihasz-
nálása volt. Hiszen a hatvanas évek kez-
detének folyóiratait átlapozva azt lát-
hatjuk, hogy a szellemi élet tobzódott a
vitákban. Ha túlzás is, de szinte min-

denki mindenkivel és mindenről vitat-
kozott. Vita folyt a kultúráról, az élet-
módról, a hazai filmművészetről, a
nyelvművelésről, a költészetről, a mű-
vészi tükrözésről és így tovább. Érzésem
szerint (itt tapasztalataimra nem
hivatkozhatom, mert az időben még a
betűket sem ismertem) a Mélyvíz körüli
vita is részben magáért a vitáért, a vita
lehetősége miatt alakult ki, s eltörpült az
akkori disputák tömegében és nagy-
ságrendjében. A legenda természetének
megfelelően azonban a Mélyvíz megerő-
södve került ki a vitából, és a mű párt-
fogói valamennyien a rehabilitációra vár-
tak.

Sándor Pál 1979-es filmjével ez be is
következett. Az ősbemutató rendezője a
filmet utólagos igazságszolgáltatásként
üdvözölte, olyan alkotásként, amely talán
visszamenőleg is igazolja az 1961-es
előadást és annak létrehozóit. A Szabadíts
meg a gonosztól azonban nem a Mélyvíz. S
itt nem elsősorban az átírt, ki-hagyott
szövegrészekre, a szerepösszevonásokra
és elhagyásokra gondolok, hanem arra a
műfaji sajátosságra, hogy a film
alapvetően epikus természetű, ami jobban
megfelelt a Mélyvíz saját természetének,
mint a színpadon való meg-jelenítés, ami
viszont a szövegtől a drámai jelleget
kívánja meg. S ezzel elérkeztünk a Mélyvíz
szöveganyagának, illetve Mándy Iván
művészetének kérdéséhez.

2.
Nem tartom véletlennek, hogy Mándy
Iván - novellista volta ellenére - nem vált
drámaíróvá (ahogy viszont azzá vált
számos huszadik századi novellaíró). S
emögött nem feltétlenül az „indulás"

balsikerét kell látnunk. Eddigi életmű-vét
figyelembe véve ugyanis az ötlik szembe,
hogy írásainak java része lírai fogantatású
kisepika, s - ahogy Galsai Pongrác írja -
„»regénynek« nevezett művei
novellaciklusoknak is tekinthetők,
színdarabjaiban kisepikai részleteket dol-
gozott fel ... Vagyis Mándy hosszabb
műveiben igen erős a fluktuáció". Az
életmű arabeszkszerűsége, az írásokban újra
és újra felbukkanó témák, helyzetek,
tárgyak és alakok egyfelől a lírai építke-
zés, a ciklusokba szerveződés példái,
másfelől - bármennyire is a hagyományos
novellaforma felbomlását mutatják -
lényegüket tekintve epikai fogantatásúak.
Ugyanez a helyzet hangjátékai esetében is,
mert a dialógus formailag bármennyire is
hasonlatossá teszi őket a drámákhoz, ezek
mégis ugyanúgy nem

drámaiak, mint novellái. Bennük a
konfrontáció „szinte sohasem feszül
drámai konfliktussá. Egyrészt azért, mivel
Mándy világában a sorshelyzetek már
többnyire lezártak, s ez a szereplők szinte
izolált egymásmellettiségét, magányát
hangsúlyozza ... A párbeszéd a gesztusok
formális síkján megreked, nem az egymást
kereső, vagy ellenkezőleg: egymásnak
feszülő belső világokat, ha-nem éppen e
kapcsolatok hiányát reprezentálja.
Másrészt pedig a konfliktust oldja-
megszünteti az a tényező is, hogy a
paradigmatikus ellentétezés fent vázolt
»alapképletét« a változatok árnyalt
értékrendszere finomítja. Vagyis: a szél-
sőségesen polarizált értékszembesítés
Mándy éthoszának részigazságát alkotja
csupán. Csak úgy és csak annyiban el-
fogadott, amennyiben módosított".
(Szendi Zoltán, Jelenkor, 1982/1.)

A Mélyvíz ugyanolyan organikusan nőtt
ki az életműből, mint a korábbi és a
későbbi írások. Közvetlen előzményé-nek
tekinthető az Utcák című novella, melyben
a kabátlopás és a szereplők már
megjelennek. A darab jellemzőire
érvényesek a fenti epikus sajátosságok. Az
a tény azonban, hogy a Mélyvíz nem
szerveződik drámává, hanem megőrzi
epikus voltát, s ily módon színjáték-
szövegnek tekinthető, nem a mű értékeit
minősíti, hanem a szöveg természetére
vonatkozik. Emellett egy színházi elő-adás
alapját ugyanolyan mértékben alkothatja,
mintha dráma volna: az elő-adás minősége,
színvonala ilyen értelem-ben nem
függvénye a darabnak. A szín-játék ott is
teljes világot teremthet, ahol a szöveg ezt a

teljességet nem hozza létre.

A mű tíz lazán összefűzött jelenetből
áll: kezdődik minden a tánciskolában,
ahonnan egy jól öltözött úr kabátját a.
Fickó ellopja, majd a Mama - a Puha-
kalapos és mások társaságában - a kabát
és az Egér nevű üzér keresésére indul.
Elsőként a Sörszanatóriumban fordul-nak
meg; ezt követi a Sárkánybarlang: Blúz, a
kabátkirály és fia; majd a piactér jön,
árusbódékkal (ez Zalaegerszegen nem
szerepel); s az első rész befejezéseképpen
az óvóhely. A második rész Steiner
mosodájában kezdődik; ezt követi a mozi;
majd a Redő-lakás (az étterem); a
kilencedik jelenet a tér, hóeséssel; végül a
záró körmenet következik.

A cselekmény fő szálát alkotó üldözés

mellett párhuzamosan egy menekülés szál
is fut, de ez nincs kapcsolatban a kabát-



lopással: egy fiatal katonaszökevény me-
nekül a szerelmével, jelenetről jelenetre.
Mindkét élettény az üldözés is és a
menekülés is - epikus jellegű , a folyamat
egyes jeleneteinek az a szerepük, hogy a
körülményeket, a világ tárgyiasságait mutassák
be, s nem az, hogy a szereplők
viszonyrendszerét ábrázolják. Az üldözés
és a menekülés drámaiatlansága abban is
megmutatkozik, hogy a konfrontáció-ra, a
viszonyok kölcsönösségének felmutatására nem
kerül és nem is kerülhet sor. (Ez a
drámaiatlanság természetesen neni jelenti
azt, hogy önmagában az üldözésnek. ne
lehetne izgalma vagy feszültsége.)

3.
Z a l a e g e r s z e g e n újraálmodott Mély v í z

előadásnak a mű ezen problémáival nem
sikerült megbirkóznia. A produkció igen
nagy apparátussal, gondos munkával
készült, a részletek s az egyes jelenetek
árnyaltan kidolgozottak, az egész azonban
mégsem áll össze egységes műalkotássá,
egy teljességet nyújtó színházi élménnyé.
Az újraálmodók között ott falaljuk
Kemény Gábor zeneszerzőt, Fodor Ákos
versszövegírót, Gessler Gvörgy
koreográfust, Böhm György dramaturgot,
Ruszt Józsefet, konzultáns-ként Molnár
Gál Pétert és halasi Imre rendezőt. A
darab rehabilitációjára tett Kísérlet egyik
fontos eleme volt a mű „zenés" részének
újraírása. Az új zenével és dalszövegekkel
feltehető leg az lehetett a cél. , hogy maibbá
tegyék az előadás stílusát és hangvételét.
Az 1961- es produkció kapcsán Fodor
Lajos azt írta Gyulai Gaál János zenéjéről,
hogy az ellentétben áll a darab témájával.
(Élet és Irodalom, 1961 . XII. 16.) mos-
tani zene, ami - az ősbemutatóval ellen-
tétben play backről szól (kivéve a szí-
nészek énekér), részes abban, hogy az
előadás nem válik egységessé: a dalok. a
dzsessztől az operetten át a táncdalig
különféle stílusban szólnak, hiányzik az az
azonosítási jegy a különböző songokból,
ami nemcsak a komponistát tehetné
felismerhetővé, hanem az elriadásba is
belopna egy egységes atmoszférát.

Mert ez az, ami számomra a leginkább
hiányzik ebből a produkcióból: az
atmoszféra. Ami összetéveszthetetlenné teszi
a Mándy-írásokat, s ami minden
novelláját , h.-ingjátékát átszövi, s arvi a
Mélyvíz szövegében éppúgy megtalál-ható.
Ezt az atmoszférát rádió- és film-
adaptációkban már számos alkalommal
sikerült megteremteni. Halasi Imre az
atmoszférateremtésben döntően formai

eszközökkel próbálkozott: olyan néma
szereplőket léptet f ö l a jelenetekben vél
ig a darab folyamán -, akik nem válnak
részesévé a történéseknek, hanem
mintegy „némán kommentálják" azokat.
A legnagyobb szerepet ebben egy frakkos
úr kapja, akinek eleganciája és fehérre
maszkírozott arca a mai sátán-
ábrázolásokat idézi: lehet Mefisztó, Lu-
cifer, aki hideg fölénnyel és az outsider
pozíciójából figyeli az eseményeket. Ar-
cán (Latabár Árpád játssza) legtöbbször
gunyoros mosoly vagy cinikus csodál-
kozás látszik. Egy idő s pár is időrő l
időre felbukkan, akik - kissé didaktikus
megoldással úgy vonulnak ár a színen,
hogy a színpad előterébe jőve
szembefordulnak a k öö ns é g g e l , majd
kimennek. három kisgyerek is meg-
megjelenik, csinos matrózruhában, akik-
nek színreléptét mindig egy idilli
tisztaságú dalbetét kíséri (mintha play
backről ők maguk énekelnének). A lenti
alakok szerepeltetése azonban nem szer-
vesül a darabbal, s míg kezdetben
m e g jelenéseik még hordoznak valami
plusz tartalmat, hangulatot, még
minősítik a történet résztvevőinek
világát, ez a sajátosságuk fokozatosan
elvész, funkciújuk kiürül, és
felbukkanásaik formálissá válnak.

Ugyanakkor I falast lenre az egyes
képekben nagyon szép megoldásokkal él;
élményszerű , ahogyan a
tömegjelenetekben a szereplőket
mozgatja, s az is, ahogyan a fiatal
katonának és szerelmének újabb és újabb
meneküléseit ábrázolja. A szöveg
instrukciója szerint a fiatal pár úgy
menekül el az egyes vész-helyzetekből,
hogy kirohan a színről
ezzel szemben a zalaegerszegi elriadásban
a menekülés lassított felvételként pereg le a
szemünk előtt: az adott jelenet kimere-
vedik, minden szereplő mozdulatlanná
dermed, s közben ők. ketten furcsán
koreografált léptekkel és karmozdula-
tokkal kilépnek a megállított képből . \
világítási és akusztikai effektusok is

magukban hordoznák a jeleneteken
.
belül az atmoszférateremtés csíráit, s a
gyors áttűnések is csökkentik az elő-adás
képekre hullasának lehetőségét, de
mindezek az eszközök csak csökkenteni
és nem megszüntetni tudják azt a ve-
szélyt, hogy a produkció ne váljon mo-
zaikfüzérré.

Az előadásban huszonnégy megnevezett
színész és még tucatnyi statiszta szerepel.
Nincs arra tér, hogy valamennyi
alakításról szóljak, a „protokoll-listát", a
puszta névsorolvasást pedig igyekszem
elkerülni. Így hát a fűszereplőkön kívül
csak a legkarakterisztikusabb
szerepformálásokra térek ki.

A Mama szerepében Egervári Klára
halványabb, mint akár az alak korábbi
megformálói (Sennyei Vera, Psota Irén),
akár ő maga legutóbbi szerepeiben.
Kevesebb s egyszerűbb eszközt használ,
mint amit egy Mándy-hős megkívánna,
hiánytik játékából a poézis, néhol egészen
„operettes" (amit viszont a közönség
nagy része hálásan fogad) . A
ruhatárosnő becsületének fontossága, a
kabát megszerzése ennek követkertében
veszít jelentőségéből , s ez az előadás egé-
szére kihatással van. ;\z üldözésben
mindvégig részt vevő szereplők közül
nehéz bárkit is kiemelnem (nem úgy az
epizodistáknál) . Talán Rácz 'Tibor az, aki
a Puhakalapos szerepében még a
leginkább hiteles és mándys, de Vass
Péter mint Fickó és Borhy Gergely mint
Szívem, már ki-kiesnek a szerepükből , s a
Fiatal katonát játszó Nemcsák Károly és a
Lányt alakító Maronka Csilla is inkább
csak jelzésekre szorítkozik, s nem
teremtenek karaktert a megformált
figurából.

Az epizódszereplők közül viszont ki
kell emeletem Fekete Gizit (Vasalóné,
pénztárosnő , hölgy), aki olyan átválto-
zásokra képes, hogy személyében fel-
ismerhetetlen, s minden kurta szerepé-
ben karaktert, árnyalt típust formál. Az
övéhez hasonló alakításokból lehe-

Jelenet a Mélyvíz zalaegerszegi előadásából (Keleti Éva felvételei)



tett volna e darab Mándyra jellemző
világát és figuráit a színpadon megte-
remteni. Hasonlóan emlékezetes Máriáss
József is Steiner, a zsidó mosodás sze-
repében, aki monológjában úgy beszél a
tisztaság utáni vágyáról, hogy kimon-
datlanul is megérezteti velünk: e tisztá-
talan, minden ízében mocskos világban
csak úgy tud tiszta maradni, ha kilép ebből
a világból (s ezzel az életből is). Bagó
László és K. Nagy László játéka érdemel
még említést, kocsmai majd éttermi
szereppárosuk kellemes perceket vitt az
előadásba.

Menczel Róbert díszlete jobb, mint amit
szolgál. A gyorsan váltakozó képek,
helyszínek jelzésére szolgáló tárgyak és
terek leggyakrabban a zsinór-padlás
alkalmazásával kerülnek a szín-padra, ami
nemcsak a tempó növelését teszi lehetővé,
hanem újabb és újabb szerkezetű terek
kialakítását is. Ez a funkcionális díszlet
kevés állandó elemmel rendelkezik: a
legfontosabb ezek közül a színpad
hátterében látható lépcsőházrészlet, mely a
Mándy-írások tárgyi környezetének egyik
jellegzetes tere, s mely az előadásban is
jelzi - az utcákkal és az idegen belső
terekkel szem-ben -, hogy a ház, a
kapualjak, a lép-csők s a belső udvarok
jelentik Mándy Iván világában az emberi
környezetet.

A Zalaegerszegen újraálmodott Mély -

v í z után, úgy vélem, szegényebbek lettünk
egy legendával, annak ellenére, hogy a
produkció létrehozóinak a mű
rehabilitációja volt az egyik céljuk. De ez
az 1984-es bemutató mindazonáltal
lehetővé tette és teszi, hogy maga az írott
anyag s a produkció kerüljön mérlegre, s
ne olyan átpolitizált, de esztétikai
burokban megjelenő megfontolások, mint
amilyenek az ősbemutató kapcsán lezajlott
vitát jellemezték.

Mándy Iván: Mélyvíz (zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház)

Újraálmodta: Kemény Gábor zeneszerző,
Fodor Ákos versszövegíró, Halasi Imre
rendező, Böhm György dramaturg, Gessler
György m. v. koreográfus, Ruszt József.
Konzultáns: Molnár Gál Péter.

Díszlettervező: Menczel Róbert. Jelmez-
tervező: Pilinyi Márta m. v.

Szereplők: Egervári Klára, Nemcsák Ká-
roly, Maronka Csilla f. h., Rácz 'Tibor,
Borhy Gergely, Vass Péter, Pálfi Zoltán f.
h., Máriáss József, Katona András, Fekete
Gizi, Siménfalvy Lajos, Baracsi Ferenc,
Bagó László, K. Nagy László, Tucsni
András, Fráter András, Holl Nándor, Lata-
bár Árpád, Schaefer Andrea, Zétóth Éva,
Havas Ágnes, Végh Attila, Stefán Gábor,
Samu Géza.

GYÖRGY PÉTER

Kiismerhetetlen eklektika

Az Egy szerelem három éjszakája
Szolnokon

Mindössze igaz közhely, ha megállapít-
juk: az Egy szerelem három szakája ma is
eleven, élő, lélegző mítosz, amelynek
evidenciája még nem veszett el a törté-
nelmi idő távolában, és így - szemben a
már feltárandónak bizonyuló művekkel -
még nem szorul rá a kései korok filo-
lógusainak, rendezőinek buzgó interpre-
tálására.

E mű tárgya, egyszerű történetének
hallatlan gazdag megverselése 1984-ben
is riasztóan közel van hozzánk, és minden
újrajátszása ismét bebizonyítja közelségét
és személyességét. A mű által újra
megidézett holtak nem idegen népek,
ismeretlen történelmek rejtelmes hősei, e
verseket hallván nem új világ tárul elénk,
hanem a sajátunk, még ha nem is mindig
vesszük tudomásul, hogy e történet
voltaképp a mienk. Az Egy szerelem három
szakája nem pusztán és nem elsősorban
irodalmi mű. Ma is létezik mindaz a
jóvátehetetlen és megbocsát-hatatlan bűn,
amelyet e darabban elregélnek. Az
elevenen élő mítosz talán „mindössze"

újramondását követeli meg; azok számára,
akik átélték, egyszerű fel-idézése azonos
lényegének újraélésével. Az a mű, amely
ennyire és ily módon a közösségben él,
személyünkben érint, sorsunkat
óhatatlanul is figyelmezi, így másfajta
interpretációt követel meg, mint egy-egy
irodalmi és konkréttá teendő műalkotás.
Az Egy szerelem három szakája kapcsán
abban a különös helyzetben vagyunk,
hogy bizonyosan létezik a mű auráját
jelentő szituáció, a túl-élők bűntudattal
vegyes szorongása, tehetetlensége:
amellyel rámerednek a közös veszteséget
felidéző történetre. Itt tehát minden utalás
egy az egyben érthető, hiszen a darab titka
szemérmet-lennek tűnő őszintesége.
Verseinek szín-padképes líraisága ennek
megfelelően közvetlenségéből ered. Ez a
rekviem priméren Radnótiról szól, és az ő
sorsán keresztül egy nemzedékről,
amelyet bitang, durva, ritka kemény
módon tüntetett el az idő. E darab
elsősorban és szinte kizárólag az
áldozatokról és nem a gyilkosokról szól,
bár eleganciája, nagyvonalúsága többek
között ab

ból ered, hogy még azoknak is emléket
állít.

A darab története valóban nem túl
különösen invenciózus, ugyanúgy, ahogy
a történelem e története sem volt épp
kiváltképp cseles. Ám sem Hubay Mik-
lós, sem Ránki György, sem Vas István
nem akárkikről írtak, hanem túlélőkként
vallottak saját holtjaikról - akik a mieink
is. A kérdés tehát az, hogy e közel-
ségtudat, a második világháború holt-
jainak emlékét megidéző elégia szemé-
lyessége valóban mindenkire nézve érvé-
nyes-e.

A szolnoki Szigligeti Színház Éry-
Kovács András által rendezett előadásán
annak lehettünk tanúi, hogy miként for-
málható meg egy, még a saját eviden-
ciájában élő történet akkor, ha azzal
idegen, magunktól eltávolított anyag-ként
bánunk, tehát egész egyszerűen a
musicalirodalom egyik műveként állítjuk
színre. Éry-Kovács rendezése óhatatlanul
tagadja a fentebbi evidencia fel-
tételezését, ő már közömbös azzal a ha-
gyománnyal szemben, ami e darabé, és
ennek az álláspontnak megfelelően ra-
dikálisan interpretálva, saját kérdéseivel
telíti azokat. Mindez idáig semmi más,
mint két vélemény. A kritikussal szem-
ben a mű rendezője - önmagát a mítoszon
kívül élőként tekintve - megkísérelte a
történelmi távolság tudatában saját
interpretációjának létrehozását. Kérdés :
miként sikerült. Csak ezután lehetséges
azt is megválaszolnunk, hogy egyáltalán
sikerülhetett-e.

Éry-Kovács az előadást keretbe foglalja.
Az ismert kezdő- és záródalokra színészek
jelennek meg, civilben: próba-ruhában,
hangsúlyozottan lezseren, balett-trikóban,
akarva-akaratlan félig egy aerobiccenter,
félig egy balett-társulat délelőtti
próbarendjét idézvén fel. Az intenció
világosan érthető, játékot látunk, egyet a
társulat műsorán levő munkáiból. A
gesztus, mellyel a rendező eltartja ma-
gától a darabot, arra a távolságtartásra
utal, amely e történettel szembeni állás-
pontját jellemzi. Ennek a distanciának
felel meg később maga az előadás, min-
den ízével és hatásmechanizmusával
együtt. Mindez - sajnos - azt is jelenti,
hogy Éry-Kovács saját mondanivalója
elsősorban szűken szakmai volt, s így
óhatatlanul steril: miként lehetséges egy
musical ízig-vérig modern, mai el-
játszása. Ha ez a szakmai kérdés, e mód-
szertani perspektíva általában véve he-
lyeselhető is, gyakorlati érvényessége
jelen esetben kétségesnek látszik. Ugyan-


