
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-
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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-
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is a rendező megszünteti a darab törté-
nelmi konkrétságát, ami csak a módszer-
tani problémaként való felfogás, az ,,egy
musical a sok közül" értelmezés esetén
lehet helyes és konzekvens gondolat. A
szereplők bármikor is élhettek volna, s így
nem mindössze a második világ-háború
holtjairól, hanem esetleg már a következő
háború áldozatairól is szó lehet (az
értelmezés e jelentésrétege tűnt számomra
a legméltányolhatóbb-nak, sajnos azonban
épp ezek voltak azok az utalások, amelyek
a leginkább szórványosak, apró
jelzésszerűek maradtak). A költők,
fezőrök, régi vitézek, ama független
ügyészek helyén, a Melitta-dalban
hallatlan pontossággal meg-idézett világ
helyén e színpadon hol a
neoexpresszionista Berlin ma oly divatos
hangulata idéződik fel, hol egy alvilági
gengszterfilm vagy éppen egy-egy Broad-
way-musical steril üressége. Az elő-adást
igen nagy mértékig meghatározó El
Kazovszkij díszletei gyönyörűek, és
szándékuk szerint is elidegenítőek, ám
sajnos, ha segítik is az előadás, a rendezői
koncepció nyilvánvalóvá válását, a darab
szellemétől idegenek maradnak,
reáaggatottnak, külsőlegesnek tűnnek.
Ugyanígy állunk a jelmezekkel is, Kálmán
László megint csak igen invenciózus
munkáival. A színészek hol divatos
dzsigolókként tűnnek fel, hol nekivadult
gengszterekként vagy éppen az
ellenkultúra és a rocklegendák alakjai-
ként. E hangulat eklatáns példája Sán-

dornak, a szelíd költőnek a figurája, akit
Philippovich Tamás alakít. A fekete nap-
szemüveg, a hátrasimított haj, a csillogó
flitterekkel teli zakó, a dandysál, mind-
össze egy olyan maszk, melyben ugyan-
úgy tűnik el a színész, ahogy a figura
eredeti jelentése is elvész.

E színpadon a mozgás folyamatos, Éry-
Kovács a balett, musical, rock, new wave
stílusidézeteinek megfelelően kü-
lönféleképp ugyan, de folyamatosan di-
namizálja az előadást, így tehát abban
mindvégig táncolnak, okkal, ok nélkül
steppelnek, ugrálnak, lökdösődnek. A
megvalósítás eszközei, a színpadkép, a
színészekre egységesen reákényszerített
modor, a jelmezek, a koreográfia és a
songok tartalma között egyre mélyebb és
áthidalhatatlanabb hasadék tátong.
(Tartalom és forma ilyen durva elvá-
lasztása valóban nem szerencsés, és nem
túl jogosult. Am a kritikust erre nem
pusztán saját műveletlensége kényszeríti,
hanem a rendezés volt az, amely e két
kategóriát élesen választotta szét és kü-
lönböztette meg oly mértékig, hogy szö-
veg és játék időről időre agresszíven
összeütközött.) Így aztán a szerelmesek
nyíltszíni vallomása („Minden jelben,
jelenésben csak te vagy") két apacstáncos
vonagló érzéki érzelgésévé változik át, és
az előadás egészének szempontjából
mindegy, hogy a színészek e feladatot jól
vagy rosszul végzik el, a szervi idegenség,
az immunreakciók kiütköznek. A
mozgásigény, a rendezés koreog

ráfia iránti abszurd mértékű elkötele-
zettsége időnként konkrétan is érthetet-
lenné tesz egyes helyzeteket. A két költő,
Sándor és Károly vitáját a humanizmusról
hárman éneklik, táncolják el. Sándor és
Károly dialógusába bele-bele-énekel a
darab főhőse, Bálint is, és teljességgel
eldönthetetlen, hogy mikor melyik
álláspontot erősíti, illetve gyengíti. A
háromkirályok a föld alól kerülnek elő,
lassan emelkednek fel a színpad mélyéről,
és az addig minden lehetséges jelentést
túlhajtó, megcsavaró értelmezés itt
hirtelen diszkrét, semmit mondó,
visszafogott lesz, ami ugyan-csak
érthetetlen.

Végeredményben tehát a színpadon a
teljes eklektika van jelen, a West és East
Side Story perceire Brecht stílusa követ-
kezik vagy épp a rock-korszak iderán-
gatott kellékei.

A feszélvezettség érzetét időről időre az
is fokozza, hogy az egyes értelmezési
hullámok színvonala riasztó módon eltér
egymástól, hiszen Érv-Kovács András
zenei műveltsége, erudíciója időnként át-
áttör az eklektikán, amint precizitása is. A
pénzről szóló dal valóban jogosan brechti
ízekkel földúsított tömegkórussá változik,
és érzékeny, szép az Itália-dal mozgással
teli feldolgozása is. Máskor azonban a
látvány önértékűségénél erősebb marad
inadekvátsága.

A felemás érzés tehát abból ered, hogy e
mű maga bizonyítja be, ott a színpadon,
hogy él. Létezését mutatja a reáhúz-
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hatatlanná vált ötletsorozat. Hiába bár-mi
trükk, ezek a dalok makacsul csak
önmagukért szólnak, és rejtelmes erővel
függetlenednek a színpadi valóságtól. A
mítosz él, és a benne nem hivő fel-idézőt
azzal bünteti, hogy önmaga marad. Az
előadás szinte lehull a szövegről, és
időnként már csak a versek és a zene
szorongató szomorúsága hallatszik. Sem-
milyen távolságtartás és szervetlen in-
terpretáció sem veheti el tehát e műtől
annak igazságát: ma sem feledhető
ugyanis annak az igazságtalanságnak a
mértéktelensége, melyet e darab fel-idéz.
Még bizonyosan nem jött cl annak az
ideje, amikor az e szöveg által fel-vetett
kérdéseket kívülről szemlélhetjük, mikor
e nemzedék halála már nem ráz meg
jobban, mint például az avarok sanyarú
sorsa. (Hangsúlyozandónak tartom, hogy
nem áll szándékomban el-vitatni a jogot
az avarok sorsának drámai képviseletétől.
Mindössze azt gyanítom, hogy nekünk itt
és most nem az ő drámájuk jutott.)

Az eklektikus jellegnek megfelelően
alakult az egyes színészek játékmódja is,
amely pontosan elrendezhető az eszmei-
leg ideális - tehát adekvát - magatartástól
való távolság mértéke szerint. Különös
az, hogy mindez korrelál a színészi játék
minőségével is, így tehát elég világosan
belátható, hogy a rendezői munka
követelményeinek teljesíthetősége vagy
teljesíthetetlensége legalább oly mértékig
megszabta az alakításokat, mint az egyéni
invenció.

Számomra a legegyenletesebb, leghu-
mánusabb teljesítményt Kristóf Tibor
nyújtotta, viszont az is hozzátartozik az
igazsághoz, hogy a rendezői koncepció az
ő szerepét hagyta meg leginkább ön-
magának. Viktor ressentiment-nal és
mégis melegséggel teli alakja nem esett át
jelentősebb átszabáson. Igy Kristóf
valóban Viktort alakíthatta, holott ama
legendás Petőfi színházbeli előadás ár-

felelően értelmezte a szerepet, s így Bálint
egy neurotikusan kirobbanó, agresszióval
teli, akrobatikus táncokat végrehajtó,
elementáris kölyökké lett. Ila érthető is,
hogy Éry-Kovács egy személyiséget
próbált meg rekonstruálni a prózai séma
mögé, akkor sem lehetünk bizonyosak
abban, hogy ez a megoldás sikeres marad.
Téli Mária Júliája alkatilag telitalálatnak is
mondható, hiszen e fiatal színésznő szép,
nyugodt, tehát minden külső adottsággal
rendelkezik. 0 is igen sokat küszködik az
éneklés technikai feltételeivel, ám ezen túl-
menően is gátat szabtak alakításának
nyilvánvaló, látható merevségei, elfogult-
ságai. Hiányzott belőle a költészet, fel-
szabadultnak csak tánc közben láthattuk,
amire ugyan bőven volt alkalma, de ez sem
pótolhatta a színészi munka hiányosságait.
Jeney István Szegilongija egy általánosan
ismert csapdahelyzet egyik eklatáns esete.
Jeney elsősorban önmaga, és semmi más.
Tehát halk, intellektuális, a neurózisig
érzékeny, így sorra el-játssza saját
színészetének ismert és ki-váló eszközeit.
De semmit nem tesz azok-hoz hozzá. Egy
percig sem Szegilongi, mindvégig Jeney áll
a színpadon. Nagy Gábor Henker századosa
a maga nemé-ben kifogástalan munka. A
tiszt snájdig, agresszív, de valljuk be,
Henker nem énekel e műben, verse sincs,
és a prózai séma gyengeségeitől ezek
nélkül megszabadulni lehetetlen. Nagy
Gábor számára tovább nehezítette a
helyzetet, hogy külső adottságainak
túlságosan is megfelelt a szerep.
Philippovich Tamás szelíd költőjéről már
volt szó, Varga Károly ellenben a lehető
legkevésbé volt szigorú. Lélektelenül
végigénekelte dalait, de leginkább csak
idegesen vergődött. Angster László,
Somody Kálmán, Kő-míves Sándor
háromkirályokja inkább csak rendezői
illusztráció volt, mintsem komplex színészi
munka. A felmerülő, majd alábukó
színészek hatalmas vásznukban tekeregve
leginkább a meghaló-feltámadó istenek
képes mitológiai illusztrációja gyanánt
szolgáltak.

A virágáruslányt Roczkó Zsuzsa játsz-
sza, s így hozzá kötődik a rendezői eklek-
tika játék végi -- talán legkülönösebb -- öt-
lete is. A halandóság-halhatatlanság ket-
tősségét megidéző jelenetben a rendező az
égből ereszti alá a lengén öltözött, virá-
gokkal elborított leánykát, aki végső
búcsúként kéziratlapokkal hinti meg a
megdermedt társulatot. Ezzel kapcsolatban
valóban a felejtés tűnik tanácsos-nak.

nyaitól sem könnyű megszabadulni,
Horváth Tivadar alakítása akkor és most is
telitalálatnak tűnt. Kristóf introvertáltabb
és szomorúbb, kevésbé maga-biztos,
kevésbé csillogó. Ő már egy hajdani
gazember, valamikori nagy szél-hámos, aki
megállt pályáján, hiszen saját legnagyobb
megdöbbenésére szerelmes lett. Ebben az
alakításban érzékelhetővé lett Viktor
története, és ez a legtöbb, amit
elmondhatunk ezen az előadáson. Bajcsay
Máriának Sennyei Vera holt és ezért már
lebírhatatlan árnyával kellett megküzdenie,
ezt például annak idején Révész György
filmje sem vállalta, hiszen Melittát Váradi
Hédi játszotta, de nem ő énekelte. Melitta
alakja a valóban helyenként vázlatos, a
prózai részekben kicsit sete-suta alakok
legteljesebbike. Melitta gazdag, plasztikus,
megfogható személy, amint a Búcsú
Budapesttől verse is telitalálat az egész
művön belül. Ezt a dalt Bajcsay igazán
szépen, türelmesen és bölcsen énekli el,
segítségére szolgál az is, hogy ekkor már
nem a rivaldánál lévő mikrofonokba kell
éne-kelnie, hanem végre kezébe foghatja e
bűvös technikai csodát. (Egyébként
ugyanis a színészek a legtöbbet a hango-
sítás valószínűleg anyagi természetű
gyötrelmeivel vergődtek.) A mű férfi hősét,
Bálintot, Tóth József alakítja, aki
Wedekind A tavasz ébredésében nyújtott
alakítása óta nemegyszer mutatta meg,
hogy ragyogó képességek birtokosa. Azt
hiszem, alkatilag nem volt szerencsés
Bálintot ráosztani. Tóth, függetlenül az
életkorától, túl fiatal e szerepre, és sokkal
karakteresebb is annál, mint amit Bálint
figurája megkövetel. Az ő nagy erőssége az
érett fogalmazás-mód, a remek
humorérzék, a pszichológiai pontosság.
Am itt egy, az övénél sokkal kimunkáltabb
énekhangra, szelíd iróniára, diszkrétségre
lenne szükség. Azonban az is látható, hogy
a rendező Tóth saját színészi erényeinek
meg-


