
világszínház
nak a bevételek növelésére és a költ-
ségekkel való takarékosságra, nemcsak
személyi vagy anyagi érdekeltségüknél
fogva, hanem azért is, mert a támogatás
szintentartása miatt csak így ér-hetik el
színházuk gazdasági helyzeté-nek
javulását. A bevételorientáció fokozása
együtt kell járjon egy rugalmasabb
árpolitikával, amely a színházjegy-árak
alakításában a kereslet-kínálat hatásának
nagyobb teret ad. Az árak differenciáltabb
megállapításával elérhető, hogy a
művészetpolitikai célok jelentősebb
támogatása mellett egyes produkciók
nyereségesen realizálódjanak. A központi
irányításnak ilyen helyzetben
fokozottabban ügyelnie kell a kulturális
értékek védelmére, erre a lehetőségeket az
új szabályozás növelte.

Magam is szükségesnek tartom át-
gondolni „a színházzal kapcsolatos
támogatási, ár- és érdekeltségi politika
összetevőit és tendenciáit". Ha azonban a
szerző a megoldást „a működtetés és
működés mechanizmusának átfogó re-
formjában" látja, akkor ennek elveit,
indokait és módszereit is ki kellett volna
fejteni. Így azonban a cikk azt sugallja,
hogy a gazdálkodás korszerűsítésére eddig
tett lépések és erőfeszítések hiábavalók
voltak. Ezt viszont nem tudom elfogadni.
Nem állítom azt, hogy a színházak és
általában a kultúra gazda-sági
szabályozórendszerének korszerűsítése
során már minden kérdést meg-oldottunk,
hiszen például a rugalmasabb
helyármechanizmus vagy az ösztönzőbb
színészfoglalkoztatás megteremtése még
előttünk álló feladat. A gazdálkodás
hatékonyságának fokozása azonban csak a
művelődéspolitikai irányítás egyéb eszközeinek

fejlesztésével összhangban valósítható meg.

A színházgazdálkodás kialakuló új
rendszerében a vezetőknek élniük kell
nagyobb önállóságukkal és megnövekedett
felelősségükkel. A színházaknak meglevő
eszközeikkel jobban kell gazdálkodniuk,
gondolniuk kell művészi tevékenységük
pénzügyi eredményére, az erőforrások
ésszerű felhasználásában nagyobb
kezdeményezőkészséget kell tanúsítaniuk.
Ez esetben a színház nem kerül „több
oldalúan hátrányos helyzetbe", hanem az
irányító és támogató állam, az alkotó és
gazdálkodó szín-ház, a néző és fizető
közönség összefog, és hármójuk kapcsolata
mindegyikük megelégedésére fog
kibontakozni.

GEROLD LÁSZLÓ

Két este Újvidéken

Édes Anna

A regény és a színpadi átdolgozás közötti
legszembetűnőbb (de nem egyetlen)
különbség, hogy Kosztolányinál Édes
Anna Vízyné után Vízyt is megöli, a
Harag György készítette változatból pedig
ez a második gyilkosság hiányzik. Aligha
hihető azonban, hogy éppen erre az
eltérésre gondolnak azok, akik szerint az
előadás más, mint a regény; akik
hiányolják Kosztolányi felismerhető je-
lenlétét az Újvidéki Színház produkció-
jából. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy
az Édes Anna című Kosztolánvimű
jellegzetes regényszerűségét, a próza
sajátos ízét-színét keresik, s ezt nem ta-
lálva formálják meg véleményüket: ez
nem Kosztolányi. Ami igazis, meg nemis.

Akik a regényt kívánják viszontlátni a
színpadon, azok óhatatlanul csalódnak.
Csalódniuk kell - jobban, mint amikor
filmre visznek egy-egy prózai művet -,
mert a sajátos műfaji követelmények
folytán lehetetlen a teljes, a tökéletes át-
mentés a könyvből a színpadra. Éppen
Kosztolánvi írta három Mikszáth-novella
színpadra állítása láttán: „Novellát
dramatizálni: körülbelül annyi, mint el-
hegedülni, hogy milyen szép valami
szobormű vagy egy festményt átalakítani
épületté. Majdnem lehetetlen fel-adat."

Mert: hiába ,Mikszáthé a legízesebb
magyar próza", ha a novellák mikszáthi
bukéját jelentő eszközök a színpadon
„természetesen elsikkad"-nak. Am
kárpótlásul szolgálhat, teszi hozzá
Kosztolányi - még Mikszáth „három bájos
szépirodalmi csecsebecsé"-jét méltatva -,
hogy a „színészek munkáját élvezzük". S
már sorolja is Bajor Gizit, Somlay Artúrt,
Rózsahegyi Kálmánt, Pethes Imrét,
Gyenes Lászlót, Sugár Károlyt, „ők adják
meg a kis történetek zamatját".

Kosztolányi prózája Mikszáthéhoz
hasonlóan ugyancsak ráismerhetően jel-
legzetes, következésképpen regényeinek
színpadra állítása, még ha a minél telje-
sebb átmentés szép szándékával történik
is, eleve kudarcra van ítélve. Az előadás
legfeljebb korrekt színpadi illusztrálása
lehet a Kosztolányi-prózának, amit nem
valószínű, hogy a szerző szívesen fogad-
na. Annál kevésbé, mert a prózai művek

drámává változtatására a gyakorló színi-
kritikus Kosztolányi is csak egyetlen
igazán sikerült példát tudott, Hauptmann
Elgáját, „mely mint dráma is állja a
helyét". Ennek magyarázata pedig az,
hogy az Elga annak a Grillparzernek a
„novellájából készült, aki maga is drá-
maíró volt, és a gondolkozása természete-
sen ősien drámai volt". Kosztolányi sze-
rint tehát a prózából írt színpadi mű
minőségét elsődlegesen és sorsdöntően az
alapanyag jellege határozza meg. Azzal
az „aprósággal" összhangban persze, hogy
az átdolgozó felismeri az alapműben rejlő
drámai magot, azt a csírát, amelyből
kisarjadhat a másik mű-faj törvényei
szerinti alkotás.

De nem éppen Kosztolányiról írta-e
Devecseri Gábor, hogy „történetei vég-
zetdrámácskák" ? És a kitűnő, máig a
legszenzibilisebb Kosztolányi-esszé szer-
zőjének lényegien pontos felismerését
nemcsak novellákkal vagy regényekkel,
hanem Kosztolányi Dezső verseinek
említésével is bizonyíthatjuk. Ebből vi-
szont az következik, hogy Kosztolányi
gondolkozása, életlátása és -ábrázolása
egyértelműen drámai. Prózája tartalmazza
a színpadi átdolgozás előfeltételének
tartott drámacsírát.

A színlapon közölt rendezői vallomás
tanúsítja, Harag György felismerte az
átdolgozás legtöbb értelmet mutató út-ját -
- „Ellentétben az előbbi adaptálásokkal, én
a regény szellemét akartam visszaadni..." -
, az előadás pedig azt példázza, hogy a
rendező-átdolgozó jól és pontosan olvasta
el Kosztolányi regényét, mert rátalált
nemcsak a központi konfliktushelyzetre,
arra, ami szükséges, hogy „mint dráma is
állja a helyét", hanem világosan látja Édes
Anna és Vízyné kapcsolatának jellegét is,
azt a sors-szerűséget, amely - akár az antik
tragédiákban - eleve elrendelésként meg-
határozza, egybekapcsolja a két szereplőt.

A rendező a dráma törvényeit követi,
amikor elhagyja Vízy meggyilkolását.
Olvasata szerint Édes Annának csak
egyetlen drámai ellenfele van: Vízyné.
„Anna -- áll Harag más Édes Anna-fel-
fogásokkal, értelmezésekkel perlekedő, de
ugyanakkor saját véleményét is ki-fejtő
vallomásában - semmiképpen se legyen
egy forradalmár vagy osztály-harcos,
hanem szabad emberi lény, aki nem tudja
elviselni a megaláztatásokat."



Céljának akadálvozója, megaláztatásának
okozója Vízyné a maga traumáival és
emberi korlátaival, mérhetetlen bir-
toklásvágyával és lélek nélküli
viszonyulásával, ami a legjobb szándékot
is visz-szájára fordítja.

Harag György olvasata tehát nem füg-
getlen a regénytől, s nem is felfedezés-
számba vehetően új. Kosztolányi műve
mindenekelőtt egy szabad ember ter-
mészetes életvágyáról és e vágy meg-
magyarázhatatlan, önző, kóros hajlamú
elfojtásáról szól. Kimutathatóan, rész-
letekkel és idézetekkel bizonyíthatóan.
Csak talán a regényben a műfaj szükséges
kitérői - Devecseri írja: „ .. a regényben
minden köd és pára, minden annak a
sejtelmességnek szegődik szolgálatába,
mellyel a regény át van itatva, hogy
mélyebben hatoljon szívünkbe ..." - az
elbeszélői közlés mellékszálai miatt
mindez kevésbé szembetűnő, s könnyen
másként - elsősorban a cselédlány és a
méltóságos asszony osztályellentétes
viszonyára egyszerűsítve - értelmezhető.
Már a regény egyik első méltatója, Elek
Artúr a N y u g a t b a n , megsejtette, hogy az
olvasó „a végzet dübörgését" hallhatja.
Devecseri meg egyenesen végzetdrámának
minősíti, megjegyezvén: „Nem véletlen,
hogy annyi munkája közül éppen ebből lett
színdarab is." Szerinte Kosztolányi
regényei között a „legszívenütőbb" a z

Éd es Anna. S hogy nem antik sorstragédia
mai külsőbe bújtatott, ki tudja hányadik
utánérzéséről van szó, azt Illés Endrének
az újvidéki bemutatóval majdnem
egyidőben publikált Kosztolányi-
esszéjének néhány mondata mindennél
meggyőzőbben mutatja: , , A teljes csődöt
olvassuk az Élet és Irodalom múlt évi
utolsó számában -, az életből való
kizuhanást, az önmarcangoló félelmet
Kosztolányi Dezső végül is regényeiben
mondja el ... ez a négy próza-ének
felejthetetlenül ugyanazt a látomást
mondja, az emberi társtalanság egyszerre
tüzes és jeges vízióját. Minden szándék
bukás itt, minden lét szakadék. Az élet
bonyolultság, kiismerhetetlenség,
átfoghatatlanság. Olyan végső értelmet-
lenség, hogy ezt a vádat már csak a csil-
lagoknak érdemes felkiáltani, aztán az
ember belehal sebeibe."

A regény szellemének megfelelően erről
a csillagok felé küldött kiáltásról kíván
szólni Harag György Éd es Anna-előadása
is. Az egyes ember magánya ez, s
különösképpen nemcsak Édes Annáé,
hanem Vízynéé is.

Kosztolányi Dezső: Édes Anna (Újv idéki Színház) Rövid Eleonóra (Édes Anna) és Romhányi Ibi ( V íz yn é)

A drámává változtatás lehetőségének felismerése nem jelenti még a biztos sikert.
Elég végigpásztázni a regény irodalmán
ahhoz, hogy lássék, hányféle értelmezés,
félreértés adódhat, főleg a cím-szereplő
megítélésében. Volt, aki az ön-tudatlan
lázadás gesztusát látta Édes Anna tettében.
Bármennyire is különös, de éppen a
Gyászt író Németh László kérdezi (igaz,
még 1928-ban), hogy

„...szabad volt-e ennyire a sötétben
hagyni azt a lelki réteget, amelyben a. re-
gény voltaképp történik", azaz Édes An-
náét? Hasonló dilemmája van a filozó-
fusnak is, aki az „erkölcsi normák fel-
bomlását" vizsgálja Kosztolányi életmű-
vében -- 1955-ben! -, s úgy látja, hogy
„Édes Anna tettét Kosztolányi művészileg
nem tudja megindokolni ... Anna alakja
elvont, csak körvonalakban meg-rajzolt ...
a konfliktus döntő cselekménye pusztán
ösztönös, hirtelen s ezzel együtt véletlen
és indokolatlan tett: egy action gratuite
benyomását kelti" (Heller Agnes). Az t csak
a kor szemléleti hozadékának kell
tekinteni, miszerint az „osztályellentétek
megmutatása kellett volna", hogy indokolt
legyen Anna ki-robbanónak, váratlannak
ítélt gesztusa, hiszen már a Nyu g at

kritikusa érezte, hogy itt „úgy látszik ...
egyébről is, többről is van szó, mint egy
kis cseléd-lány tragédiájáról".. S Harag is
így látja: „Szükségesnek éreztem -- a
magam szem-pontjából jobban
megközelíteni a regény belső struktúráját,
azt, hogyan kerül sor a szörnyű. bűntettre."

Ehhez azonban a rendező
elengedhetetlennek tartotta, hogy teljes
értékű drámai szereplőként léptesse fel a
konfliktus másik pólusán álló Vízynét is.
Aki ugyancsak bonyolultabb, mint ahogy a
Kosztolányi-irodalomban többnyire
értelmezik. Devecseri Gábor esszéje és
Kiss Ferenc monográfiája érez rá., hogy a
méltóságos asz-

szony nemcsak a cselédlány szükséges,
más világba tartozó ellenfele, de ember is,
aki éppen olyan magányos, mint Édes
Anna. Érthető tehát, hogy meg-
szállottként keresi azt, akihez több köze
lehet, mint bárkihez közvetlen környe-
zetéből van (férj, barátnő, szomszéd), s
amikor rátalál, görcsösen ragaszkodik
hozzá. Minden igyekezete arra irányul,
hogy végérvényesen bekerítse azt, akit
végre a sajátjának akar és tud. Hogy
ebben a kóros aktivitásban nem érez mér-
téket, s árunak tekinti, aki számára több
puszta tárgynál, de akit ő mégiscsak
tulajdonként képes kezelni. (Ebben
nemcsak osztálykötöttséget, hanem egyéni
korlátokat is kell látni.) Ily módon Vízyné
szintén ha nem is tragikus, de -
szerencsétlen, emberien hiteles szereplő.

Kettejükkapcsolata viszont olyan mo-
dell, amelyben a mitikusan ősi (végzet) és
az örökké korszerű egyedi (magány,
kétségbeesés) fonódik egybe drámai in-
tenzitással.

A drámai forma lehetőségét felismerve
válogatta ki Harag György a regény
alkalmas epizódjait és mondatait, s be-
lőlük szerkesztette egybe az Édes Anna

színpadi változatának szövegkönyvét. S
ezt kétségtélenül annak tudatában tette,
hogy a kiemelt részletek akusztikája a
regényhez képest lényegesen módosul.
Mivel még a prózai műhöz legszolgaibban
ragaszkodó színpadi átdolgozás is
egyszerűsödést, szegényedést jelent, meg
azzal jár, hogy a ,,könyv alakjai élesebb
körvonalat" kapnak, mert ahhoz, hogy
színpadon talpra állhassanak, „ki kellett
lépniök a regény mágikus közegéből
(mintha a hold kilépne udvarából), a
rejtelmes létezés helyett cselekedniök,
rokonszenvet és ellenszenvet - kell -
ébreszteniük" (Devecseri), nem nehéz
elképzelni, hogy a Harag választotta út,
amely két személy élethaláltusájának



ebből győztesen eleve egyikük sem ke-
rülhet ki - mutatja Édes Anna és Vízyné
kölcsönös függőségviszonyát, az alap-
szöveghez képest milyen változtatásokat
igényel. Keményebbek, határozottabbak,
önállóbbak lesznek a színpadon a szerep-
lők. Az író helyett önmaguknak kell
gesztusaikat, hangsúlyaikat megválasztani,
természetesen nem függetlenül az előre
megadott tartalmi koreográfiától.
Ellenkezőleg, azzal a feladattal, hogy
indokolttá tegyék a befejezést: a gyilkos-
ságot. Ha tudjuk, hogy Kosztolányit sem
kerülte el a vád, miszerint az olvasót a
„rémes gyilkolás ... teljesen váratlanul éri"
(Elek Artúr), vagy - dicséretbe burkoltan -:
„Nem olvastam még ennél szűkszavúbb
magyar regényt, en-nél több balladai
kihagyással" (Bálint György), akkor
világos, hogy nemcsak az egyes
helyzeteket kell kristálytisztának mutatni,
hanem az előadás ívét is határozott, biztos
kézzel kell a drámai befejezés csúcsára
vezetni.

Hogy járja végig ezt a nehéz, hamisít-
hatatlan, ám kitérőkre csábító drámai utat
Harag György?

A rendező a hagyományos helyett a
filmszerű jelenetezési eljárást választja; ez
a színpadi átdolgozás jellegéből
következik: nem folyamatosan felépített
történetet akar előadni, hanem egy két
hangra írt végzetdráma lényeges
mozzanatait rendezi drámai sorba anélkül,
hogy különösebben ügyelne az át-
menetekre. Élesen körvonalazott, lé-
nyegretörően csupasz, kevés szöveget
tartalmazó, színszerű hatásra törekvő
jeleneteket szerkeszt. (Hasonlóan, mint
Dürrenmatt tette Strindberg Haláltáncának
átírásakor.) Szándékának megfelelően a
kettős gyilkosság jelzett módosítása
mellett a rendező egyéb változtatásokat is
eszközöl, melyek közül Ficsor, a
házmester - Édes Anna rokona, aki
beszervezi a cselédlányt Vízyékhez - sze-
repének lényeges csökkentése, a Kosz-
tolányinál csak említett cselédszerző sze-
repének a növelése, valamint Jancsi úrfi és
Édes Anna kapcsolatának áthangolása a
legfontosabb.

Mit nyert és mit vesztett Harag azzal,
hogy Ficsor buzgó cselédszerzését a hi-
vatásos cselédbörzésre ruházza át? Azt
hihetnénk, lényegtelen változtatás, holott
Ficsor a regényben nem önmagáért, ha-
nem Vízynéért érdekes. Ő az, aki Édes
Annát beajánlja, naponta tudósít a tár-
gyalásokról, híreket hoz és visz, táplálja a
méltóságos asszony kíváncsiságát, és -
mint egy idegbajos műgyűjtőben a mo

hó szenvedélyt, ha esély mutatkozik egy
ritka példány megszerzésére - fokozza az
asszonyban az izgalmat. Előkészíti Édes
Anna belépését a történetbe és Vízyné
életébe. Nemcsak a találkozást hozza
létre, hanem az asszony önjellemzésére is
alkalmat nyújt. Olyan szerep, amelyet a
két nő különös kapcsolatát előtérbe állító
Harag-féle koncepció a regényhez
hasonlóan jól kiaknázhatna. A rendező
mégis lemond róla, mert a hivatásos
cselédszerző beiktatásával - más
dramatizációk híján nem sikerült
megtudni, hogy ez Harag ötlete vagy át-
vétel - lehetőséget lát az előadás két
fontos, szinte kulcsfontosságú jeleneté-
nek megkomponálására: Vízyné és Édes
Anna kölcsönös egymás-választására.
Először Vízyné választja Édes Annát (a
cselédszerzőnél találkoznak, innen
szerződteti), majd pedig, a második rész-
ben, Édes Anna választja az úriasszonyok
közül Vízynét, amivel Harag egy-
értelműen a sorsszerű kötődésre kíván
utalni. Hogy azonban a regényben nem
szereplő két jelenet ne bontsa meg a cse-
lekmény menetét, arra főleg a második
részben kellett ügyelni. Míg érthető, hogy
a cseléd nélkül maradt Vízyné, mi-után a
felvágott nyelvű, matrózszerető Katica -
heves szóváltás után - felmondott,
felkeresi a börzést, addig a második,
jellege szerint sokkal rendhagyóbb
jelenetet, melyben a cseléd választja a
gazdasszonyt, nagyobb körültekintéssel
kellett elhelyezni a történet menetébe.
Harag legalkalmasabbnak az Édes Annát
feleségül kérő kéményseprő második fel-
tűnését követő Vízyné s cselédje közötti
párbeszéd - ez azzal zárul, hogy Édes
Anna kimondja: „Méltóságos asszony,
örökké én sem szolgálhatok..." - és Jancsi
úrfi esküvője közé iktatja a második
„választási" jelenetet. Tehát azt követően,
hogy Vízyné lebeszéli Édes Annát a
házasságról, s azt megelőzően, hogy a
fiatalember, aki - az előadásban s nem a
regényben - egy picurka boldogságot
nyújt a cselédlánynak, végérvényesen el-
szakad tőle. Ezek szerint nem merő
konstrukció a sorsszerűség, hanem folyo-
mánya egy adott élethelyzetnek s a belő-le
fakadó lelkiállapotnak. Hogy a cseléd-
szerzőnél történő két jelenet részletei,
beállítása, sőt hangneme közt nem nehéz
felismerni a párhuzamosság elvét, annak
az eltervelt színi hatáson kívül egyéb ma-
gyarázata is lehet. Harag a regény eseté-
ben nemegyszer túlhangsúlyozott osz-
tályellentétes alárendeltséget próbálja
emberi mellérendelt kapcsolatként jelle-

mezni. Ennek annál is inkább szükségét
érezhette, mert Vízyné visszatérő, önjel-
lemző mondatát - „Ez az enyém!" - és
Édes Annának a tárgyaláson mondott
szavait - „Beszélt és rám nézett, és én
akkor nem tudtam elmozdulni" -, me-
lyekhez hozzá kell kapcsolni a cselédlány
kitartó makacssággal ismételt félelmét,
távozási szándékát, tehetetlenségét, ész-
okokkal megmagyarázhatatlan lebénu-
lását, hatásosabb emberileg két azonos
értékű helyzetben levő szereplő konflik-
tusaként értelmezni. Az egyik alkalom-
mal - mielőtt sor kerülne a történet két
szereplőjének egymásra találására - a pa-
don ülő cselédlányok mondják el keserű
tapasztalataikat azokról, akiknél szolgál-
tak („Mindig megolvasta a kockacukrot."
„Amikor elment hazulról, bezárta a
szobákat." „Engem sokat vertek."),
másodszor pedig az úriasszonyok -
Vízyné, Drumáné, Moviszterné cselé-
dekre vonatkozó mondatait halljuk:
„Diétás kosztot a cselédnek!" „Egy asz-
talnál ehetünk!" „Karácsonyra ruha-
anyag, karóra. Vacsora után sör .. . Nem
cseléd, személyzet ... Mint egy
családtag." Am a két jelenet csak látszó-
lag szól ugyanarról: az emberi kiszolgál-
tatottságról. Lényegében csak a cselédek
kiszolgáltatottsága hiteles, de nem osz-
tályhelyzetükben eleve adottan, hanem
mert az első esetben a cselédek saját
sorsukról vallanak, a másodikban pedig
az úriasszonyok nem önmagukról, ha-
nem ismét csak a cselédekről közölnek
fontos információkat.

A két jelenet kapcsán még egy mozza-
natra kell felfigyelni. Arra, hogy az első
választás rendezőileg is, színészileg is ki-
dolgozottabb. A színpad bal oldalán, egy
padon ülnek a jelöltek, mögöttük, mint
árus a pult mögött, a börzés - az
alázatosság és a rámenősség karikatúrája,
majd másodízben jellegzetes póz nél-kül,
meglehetősen közömbösen -, hátulról
érkezik Vízyné (Romhányi Ibi),
szemrevételez, megfordul, dolgavégezet-
lenül távozni akar, amikor szembe találja
magát az akkor érkező lánnyal, Édes
Annával (Rövid Eleonóra), de mert pil-
lanat alatt felismeri, ő az, akit keresett,
idegesen kérdezi: „Hogy hívják?" Majd
türelmetlenségét elárulva megismétli a
kérdést. Ezzel szemben Édes Anna, a
második jelenetben, néhány lépésre meg-
áll a padtól, ránéz az ütt ülő Vízynére, de
most nem érezzük a felismerés áram-
ütését. Mindössze néhány kérdést intéz a
hozzá legközelebb ülő nőhöz, majd
együtt távoznak. Kétségtelen, hogy Ha-



Jelenet Harag György Édes Anna-rendezéséből

rag próbálja tartalmában kiegyenlíteni a
két jelenetet, aminek elsősorban drama-
turgiai szükségét érzi. Vízyné fölényes,
lekezelő viselkedését - a lányt, könyvét
nézve vallatja, érezhetően azzal a szán-
dékkal is, hogy a kezdet kezdetén csatát
nyerjen vele szemben - egyensúlyozandó
Édes Anna szintén megkérdezi: „Nem fél
tőlem?", azt ő is megnézi, épek-e a fogai, s
megkérdezi -- utalva egy előbb lejátszódó
epizódra szereti-e a piskótát. A rendező
kivált azzal próbálja meg-teremteni a két
jelenet közötti egyen-súlyt, hogy a
cselédlány nem érti a méltóságos asszony
nevét: „Hogy hívják?
- Vízy Kornélné. - Gornél, Gornél. - Nem
Gornél, kérem, Kornél," De azzal, hogy
Édes Anna a Kornélt Gornélnak érti,
Harag nemcsak a lány fölényét kívánja
jelezni (miféle név ez?!), hanem arra is
utalni akar, hogy ez a jelenet egyben vízió
is. A cselédlány ugyanis nem természetes
hangon, hanem álmot, képzeletet
érzékeltető hanghordozással beszél. Az
előadás folyamán Harag többször is él
ezzel a realitást és irrealitást elválasztó
megoldással, de itt mintha a
párhuzamosság elvével szerkesztett jelenet
alapfunkciója szerint nem tűrné el a
lassított, tagolt, a természetellenes be-
szédet. Vagy csak a színészi rutin és türe-
lem kérdése a két azonosra képzelt jelenet
eltérő hatása? Romhányi kifejezőbbé tudja
tenni, amit a pálya kezdetén álló színésznő
még elsiet?

Bármennyire is jó dramaturgiai érzék-re
vall a két börzésjelenet, a regényben a
több fejezetre terjedő Ficsor-epizódok
teljes értékű helyettesítését mégsem vál-
lalhatja magára. Nem szólva arról, hogy a
Ficsort alakító színész (Stevan alajié)
elveszti lába alól a talajt. Harag ezt jól
látja, mert megkísérli kárpótolni az elő-
adásbeli Ficsort. Nem a legszerencséseb-
ben teszi. Ő a cselédbál központi szerep-
lője: ,,...Világtörténelem. Csere. Titeket
leszállítani innen a pincelakásba, a

házmestereket pedig felszállítani ide.
Körbe-körbe. Mint a két vödör ... Föl, föl,
ti rabjai a földnek ... Mindig voltak urak,
és mindig voltak szolgák. Ez mindig így
volt. Ez mindig így lesz. Punktum. Ezen
mi nem változtathatunk. Csak maradjanak
a cselédek ... Andere Stádchen, andere
Mädchen. Kossuth Lajos azt üzente ...
Annuska, manapság csak a cselédeknek
van joguk. (Táncra kér egy cselédlányt.)
Wiener Frau .. . Megölök valakit.
Megölöm a burzsujokat ... Szeretnék
május éjszakáján . . Csitt, piszt! Bocsánat!
Ön, doktorúr, oda-ültetné asztalához a
cselédjét? Hadd halljam! Nem? Ez
csakugyan komédia len-ne? Legalább
egyelőre. Itt a földön. (Ordít.) Nincs
rettenetesebb, mint a cseléd cselédjének
lenni. Pardon ... Elvégeztetett."

Megszámolni is nehéz, hány-féle síkot
helyez egymás fölé a regényből vett -
Ficsortól és más szereplőktől kölcsönzött -
, illetve a regényen kívüli mondatok gyors
váltásával a rendező ebben a monológban.
Egy másik dráma ez, amit röpke két-
három perc alatt lehetetlen eljátszani. A
különben kiváló színész nem is érti a
váltásokat, érzékeltetni sem tudja a
különböző szinteket, utalásokat. Amit
Ficsor kapott a regénybeli szerep helyett,
több is, kevesebb is, s főleg hálátlanabb
feladat.

Haragnál módosul Jancsi úrfi szerepe is.
Szűkül. Azzal, hogy hiányzanak a
fiatalember életének Annától független
epizódjai (munkahely, szerelmek), a cse-
lédlányhoz való viszonya is változik. Nem
kalandhajhász, nem is a magáévá tett s
megejtett nőt gonoszul cserben-hagyó
férfi. Rokonszenvesebb, mint
Kosztolányinál. Kedves link, aki vala-
micske szépet, parányi boldogságot jelent
Édes Anna számára, azt, amire szüksége
van a cselédlánynak és a rendezőnek is,
hogy a lány magánya emberi mérték-kel
mérve hiteles és teljes legyen. A be-
mutatón Jancsi úrfi (Venczel Valentin)

néhány nem egészen érthető, nem moti-
vált gesztusa ellenére is szép és igaz volt
kettejük (vas)ágyjelenete, elsősorban,
mert a színésznőnek sikerült érzékeltet-
nie, hogy emberien, asszonyian vágyik
valamire, amiről nem tudja még, micso-
da, milyen, de biztos benne, hogy szük-
sége van rá, akarja, mert boldog szeret-ne
lenni. Ehhez valóban egy rokonszenves
fiú kell. Jancsi úrfi szerepe az elő-adásban
ennél lényegében nem is több. Csupán az
marad meg talánynak, hogy a
zárójelenetben miért tűnik fel ismét
Jancsi úrfi, most már feleségével. Azzal,
hogy elfoglalják Vízyék helyét, lakását,
ugyanoda ülnek, ahol Vízyné ült, ami-kor
a cselédlány megölte, vajon a foly-
tonosságot akarja-e a rendező érzékeltet-
ni, azt, hogy minden kezdődik elölről,
vagy pedig a befejezéssel - visszamenő-
leg -- minősíti a cselédlány és az úrfi sze-
relmi jelenetét?

A rendező-adaptáló eljárásához tarto-
zik, hogy apró módosításokat, szöveg-
átcsoportosításokat és szerepösszevoná-
sokat végez. Összevetve a regényt és az
előadás szövegkönyvét, megállapítható,
hogy ezek két esetben sikerültebbek, több
helyen pedig vagy feleslegesek, vagy
hatástalanok. Báthory (Ferenczy Jenő), a
kéményseprő kétszer lép színre, először
Édes Anna és Jancsi úrfi szerelmi jelenete
előtt', ekkor teszi az első házas-sági
ajánlatot, majd pedig a gyilkosság előtt,
vitathatatlanul azzal a dramaturgiai
funkcióval, hogy a végsőkig meg-alázott
lány utolsó szabadulási esélyét is
elveszítse. Célszerű a cselédlányoknak az
a szerepe, hogy visszhangként elismétel-
jenek egy-egy jellegzetes mondatot, amit
előbb - vagy a regényben - gazdáiktól
hallunk. Ezzel ugyanis groteszkké, torzzá
válnak a másik világot jellemző szö-
vegtöredékek. Sajátos, hogy Édes Anna
nem vesz részt a többi cseléd játékában,
félreáll. S ezzel nemcsak önmagát jel-
lemzi, hanem azt is jelzi, hogy mind a



két világ - önmagán belül - kaotikús,
számára idegen. Kár, hogy a cselédbál,
amely Buňuel Viridianéjának koldusbál-ját
juttatja eszünkbe, Ficsor túlméretezett
feladatából adódóan sokat veszít erejéből.

A többi szereplő csak panelfigura.
Háttér helyett funkciótlan statisztéria, s
ezen a szöveg- és szerepjátszások sem
segítenek. Tény, hogy Kosztolányinál is -
Vízynét és Édes Annát kivéve mindenki
mellékalak, de ugyanakkor senki sem az.
Devecseri írja: „Mi vagyunk a ház",
amivel az úgynevezett mellékszereplők
fontos, a befogadók szempontjából
lényeges funkciójára kíván figyelmeztetni.
Az előadásban sem Moviszter, sem
Druma, de még Vízy sem kap olyan hé-
lyet, hogy a Devecseri-féle belső azono-
sulásunkra alkalmat nyújtanának.

Vitathatatlan, hogy Harag az epizódok
kiválasztásával mindenekelőtt az Édés
Anna-Vízyné kapcsolatot kívánta
kifejezni. S ebben nagyfokú tudatosságot
mutat. A regényhez viszonyítva Édes
Anna távozását hangoztató igénye, kérése,
könyörgése, fenyegetése, emberi jogainak
(házasság, kilépés, megbecsülés)
emlegetése, emberi méltóságára való
hivatkozása koncentráltabb. Az egyes
epizódok kijelölése és összeszerkesztése
mind a drámai feszültség íve fokozásának,
mind pedig az egyes jelenetek
minidrámákká történő kiteljesítésének
szándékát mutatja. A cselédválasztást a
cselédszerződtetés követi - a szemrevé-
telezés, bizalmatlanság s a fölény érzé-
keltetésének ismert mozzanataival -, majd
következik a piskótaepizód, mely-ben
Vízyné produkciója nem sikerül, a cseléd
visszautasítja a jutalmul felkínált
süteményt. A remekül kiötlött pitizés
visszájára fordul: Vízynének kell szé-
gyenkeznie, s nem a cselédlánynak. S
hogy ez a jelenet nem sikkad el, hogy a
teadélután mellékszereplőinek figyel-
metlensége miatt ettől tartani kell, az
Romhányi Ibi Vízynéjének kivételes pil-
lanatán múlik. Nyugodtságot erőket ma-
gára, de érződik alóla a visszautasítás
kiváltotta fájdalom. A második részben
Harag hasonlóan jól válogat a két nő se
együtt, se egymás nélkül kapcsolatának
kifejezésére, de kevésbé hatásosak ezek a
jelenetek. Nemcsak a megejtett cseléd-
lány ájulására gondolok a gőzölgő mosó-
fazék felett, hanem a hosszabb epizódok-
ra is. Köztük a már említett második
„választási" jelenetre, de sokkal inkább
arra, amikor az esküvői menetet szemlélő
lányt a méltóságos asszony - mert
szégyelli félreküldi; főleg pedig a gyil

kossági jelenetre kell gondolni, amely
nemcsak elsietett, hanem ügyetlen is.
Heves szóváltás után Édes Anna felveszi
az asztalról a hatalmas kést, odalép a
kétszemélyes kerti padon ülő (sőt alvó!)
Vízynéhez, és belémártja a reflektorfény-
ben felvillanó pengét.

Mivel magyarázható, hogy az előadás
csúcsjelenete nem effektív ? Azzal-e, ami-
vel Kosztolányit is terhelték, hogy vá-
ratlan a gyilkosság? Vagy hogy az elő-
adás nem fejezi ki azt, amire Devecseri
figyel fel, s ami meghatározó a két nő
kapcsolatában, hogy a tettes nem is a cse-
lédlány, hanem a méltóságos asszony, aki
„úgy bűvöli - a lányt -, mint a kígyó a
nyulacskát", míg végül ez „ijedtében
bekapja a kígyót". Nem Édes Anna
gyilkolt, hanem Vízyné lett öngyilkos,
úgy, hogy „halálát ő maga választotta
magának". Cseléd által, „mert életét a
cselédprobléma nyűgözte le". Hogy a
Devecseri felismerte megoldás nem az
előadásra ráfércelt külsőség lenne, azt a
már jelzett végzetszerűség, amely az elő-
adásban éppúgy megvan, mint a regény-
ben, éppúgy Harag, mint Devecseri fel-
ismerése, meggyőzően bizonyíthatja. Te-
hát nem a szándékon, hanem a megvaló-
sításon múlik, hogy a befejezés hatástalan.
Egy későbbi előadáson még inkább
elsietettnek tűnt, mint a különben nagyobb
színészi feszültséggel járó bemutatón.
Romhányi mintha lazítana, siettetné a
véget, anélkül hogy kellően elő-készítené,
Rövid Eleonórának pedig nem sikerül
érzékeltetnie, hogy a megaláztatások
során, a „gyilkosság előtt meg-pattan
benne valami" (Rónay László). Mert csak
így, kétoldali teljes előkészítéssel válhat
az előadás csúcsává a gyilkossági jelenet.
Ehhez azonban más rendezői beállítás is
szükséges.

Ettől függetlenül az előadásnak két
jelentős színészi alakítása van: Romhányi
Ibié és Rövid Eleonóráé. Néhány
jelenetben, főleg az első részben - kivá-
lóak. A többiek, csökkentett funkció-
juknak megfelelően és kellő segítség vagy
önkezdeményezés híján, csak jelen
vannak, figyelemre méltó színészi hozzá-
járulás nélkül. Célját tévesztett a szecesz-
sziós elemeket magába foglaló, de bántóan
föstött keret (Doina Levinta) is.

Harag É d e s A n n a - o l v a s a t a pon-
tos, színpadi szenzibilitást és nagyfokú
tudatosságot mutat az előadás; hogy
mégsem függetleníthető a színpadi vál-
tozat a regénytől, az azon múlik, hogy a
rendezői alapgondolatot, elképzelést nem
igazolják vissza teljes mértékben,

kellően hatásosan az előadás egyes jele-
netei. Ilyenkor szokta a kritika feltéte-
lezni, hogy gyorsan készült a produkció.

Übü király
Csizmadia Tibor rendezése az Újvidéki
Színházban: Ü b ü király - irónia nélkül.
Olyan ez, mintha valaki muzsikálna -
hangok nélkül, vágtázna - egy hely-ben,
balettozna - egyetlen mozdulat nélkül . . .
annyira képtelenség, mert Alfred jarry Ü b ü

király című rémbohózatának alaptónusa
éppen az irónia.

Alaphang és szervező elem, amely a
diáktréfából formált, botrányt kavaró
darabot már keletkezésekor döntően
meghatározta és jellemezte. Az előadásban
elsőként elhangzó szó - Szahar! - nemcsak
gusztustalansága miatt vált botránykővé,
de azért is, mert lényegében
véleménynyilvánítás volt. Tiltakozás. Es az
Ü b ü király minden későbbi felfedezésének
magyarázatát egy adott korhoz vagy
valamilyen korjelenséghez való ironikus
viszonyulásban kell keresni. Jarry
darabjával azt a - társadalommal vagy
művészettel szembeni - megvető, tiltakozó
magatartást lehet kifejezni, amely
mindenféle elégedetlenség alapja. Az iró-
nia jelentette, biztosította azt a distanciát,
amely a művet színpadra állítók
szemléletének függetlenségét szavatolja.

Ha a műben keressük az irónia gyökereit,
akkor ezt egyfelől a történet naivságában,
meseszerű képtelenségében kell keresni,
másfelől pedig a címszereplő alakjának
ellentmondásosságában. Az Ü b ü király
nemcsak hogy egy gyerek
békaperspektívájából szemlélt világot
láttat, amelyben minden és minden-nek az
ellenkezője egyaránt lehetséges, csak
képzelet kérdése, mikor mi történik, hanem
„hőse" is gyerek, mégpedig fejlődésében
visszamaradt kiskorú, aki - mert nem
alakultak ki benne a társadalmi élet normái
- teljesen szabadon erkölcsi s általában
mindennemű gátlások nélkül cselekedhet.
(Megjegyzendő azonban, hogy a darabbeli
történet nem független sem a mesék, sem a
romantika szertelenségétől - vagyis: az
irodalom képtelenségeitől!) Az, hogy Übü
papa lényegében gyerekszerű felnőtt, aki
saját perspektívájából látja és éli át a
világot, csak hatványozottá teszi az iróniát.
Idézőjelbe kerülnek a rémbohózat sze-
replői, elsősorban Übü papa, de ugyan-
akkor a gyerek szemével látott világ is
torzítva áll elénk. Igy, befelé, a dráma
szereplői és története, illetve kifelé, a né-
zők irányába egyformán biztosítva van



az ironikus szemlélet. Übü papa kétség-
telenül negatív emberi magatartásmodell
megtestesítője, aki belső ellentmondásai-
val, sőt ezek túlfokozásával alkalmas az
emberek mindenkori rejtett übüségének
leleplezésére. Nem véletlen, hogy foga-
lommá és jelképpé vált az übüség,
életforma és mentalitás kifejezője lett ez a
„félig Falstaff, félig Drakula" (Taras
Kermauner) figura, aki egyszemélyben és
egyszerre gyerek és gaz-ember, álmodozó
és gyilkos, gyáva és alávaló,
„lumpenproletár király" az „irodalom
(mese) és az empirikus (politikai) élet"

bohócszörnyetege.
Az ellentmondások ennyire sokrétű

együttese elképzelhetetlen az irónia szer-
vező jelenléte nélkül, s ezért az Übü király
színpadra állításakor is megkerül-hetetlen,
központi szerepet kell kapnia.

Nem állítható, hogy Csizmadia Tibor
rendezéséből teljes mértékben hiányzik az
ironikus szemlélet vagy legalábbis ennek
igénye, de - az utolsó jelenetet kivéve -
nem tud kibontakozni. Ennek magyarázatát
az esetlegességben és a szerencsétlenül
történt szerepösszevonásban kell keresni.

Tagadhatatlan, hogy az Übü király a
képtelenségek halmaza, melyben egy-mást
érik a váratlan. cselekménybeli fordulatok,
s köztük nem egy rögtönzés-szerű, de
felismerhető a részleteket össze-fogó
rendszer ereje, jelenléte. Éppen az, ami
Csizmadia rendezésében nem egy-értelmű,
nehezen vagy alig felismerhető. Ezért
tűnnek ötletei, megoldásai eset-
legeseknek, ezért érezheti a néző, hogy
nem tud az előadással részleteivel sem, de
még inkább egészével - kapcsolatot
teremteni. Kétségtelen, hogy a rendező - a
díszlettől a vágott baromfiig vagy a
színészek beszédtempójának váltásáig --
tudatosan választja ki az elemeket, de mi-
vel hiányzik az egységbe záró szisztéma,
amely a néző szemléletének rendszerévé is
válhatna, nem funkcionálnak kellő szinten
és mértékben a közönségben.

\z előadás értelmezésének kísérlete
során semmi esetre sem mellőzhető Antal
Csaba nyilatkozatának az a részlete, mely
szerint „a díszlet segítségével a nézőben
felhalmozódott mindennapi élet
mitológiáját " kívánta ábrázolni. Hogyan? \
játéktér két oldalán lépcsőzetesen emel-
kedő fajanszlapszerű műanyag burkolattal
borított piramis látható, az egyiken a
középen futó lépcsősortól - ez a piramis
tetején levő akváriumhoz vezet, melyben
néhány hal úszkál jobbra és balra
vécékagylók sorakoznak egymás

alatt, a másikon - ennek tetején egy pálma
áll - pedig vizeldekagylók sora látható. ;A
játéktér közepén, a férfi és női \V. C.
között, két, háttal egymásnak fordított
mosdókagyló áll. A tervezői nyilatkozat
értelmében a színpadkép el-képzelhető a
mindennapi élet mitológiájának képeként.
Éppúgy, ahogy a vágott baromfi, a
kopasztott csi rke, aminek a fenekébe egy -
ugyancsak a mindennapi élet kellékeként
ismert és használt
vattacsíkot tömnek, majd ezt kihúzzák, és
egy elegáns mozdulattal az akváriumba
hajítják. Vagy: ahogy a színészek csupa
szög punkruhája ... Csakhogy mind-ezek a
kellékek megmaradnak metaforának,
nemcsak hogy keretként nem teremtik
meg az előadás alaphangulatát, hanem
egymással sem kommunikálnak, mivel
nem erősítik vagy csökkentik egy-más
hatását, nem állnak össze rend-szerré.
Csak önmagukban léteznek, hatásfokuk
csökkentett, gyorsan elenyésző

egyszeri. Éppen úgy esetlegesek, mint
olykor a zöld és lila fények felgyulladása,
amikor Übü papa sorra a halálba küldi a
nemeseket, akiktől minden vagyonukat
elveszi, s közben sminkel egy
vécékagylóra helyezett tükör előtt. Vagy
amikor kijelenti, hogy törvénykezni fog,
és közben saját mellét gyömöszöli.
Amikor Übü mama csirkecombokat
paníroz, majd kötélre csípteti őket,
amikor ... Mindezek a részletek lehet-nek
meghökkentőek, érdekesek, frappánsak,
még bizonyos asszociációkat is keltenek,
de - esetlegesek. Ilyen az előadás lényegi
meghatározójának szánt ötlet, hogy Übü
papa és Übü mama ruhát cserélnek,
jelezve így: kettejük közül ki az irányító
és ki az irányított, s ilyen a zárójelenet is,
amikor a menekülő Übü-pár a játékteret
átszelő csatornarácsot felemelve új
kalandok felé ha-józik. Főleg az utóbbi
mondható jól megoldottnak, de így sem
lehet sikeres

zárópoénja az előadásnak, mert az előké-
szítő momentumok, megoldások - még
egyszer hangsúlyozom esetlegesek.

\z iróniával ennek éltető eleme, a játék
is eltűnt az előadásból, holott a rendező
azzal, hogy lényegében két szereplőre
vonta össze a Jarry-darabot, az írói
elképzeléssel egyenrangú játéklehetőséget
kívánt teremteni színészei számára. Mivel
azonban nem törekedett ha-tározott és
indokolt differenciációra, ami-kor a
megszüntetett szerepek replikáit hol Übü
papának, hol pedig Übü ma-mának
osztotta ki, a szerepösszevonás
funkciótlanná nemegyszer érthetetlen-
né vált, s közben elsikkadt a játé-kosság
is. Mert mi indokolhatja, hogy Poszomány
kapitány szerepét először Übü mama
mondja erősen beszédhibásan, utána
ugyancsak Übü mama természetes
hangon, majd két ízben Ü b ü papa,
de ha jól emlékszem mindig más-ként.
Hasonló a helyzet az L bü papába vagy
Übü mamába olvasztott többi szereppel is.
Addig megy az összemosás, hogy az, aki
nem ismeri a Jarry-darab tartalmát,
nehezen ismerheti ki magát a mondatok
zegzugában, nem lehetetlen, hogy
képtelen végigkövetni a tartalmi
vonatkozásokat. Ez pedig semmiképpen
sem lehet a rendezés célja.

Mit lehet mondani a két szereplő-ről,
Bakota Árpádról és Ladik Katalinról,
akikre azért esett a rendezői választás,
mert még nem alakultak ki bennük a
hagyományos színészi alakító-ösztön
reflexei, s ezért inkább látszottak
alkalmasnak a rendezés elképzelését va-
lóra váltani? Csak eszközök, akik becsü-
lettel helytálltak, csinálták, amit kimértek
rájuk. Hogy a rendező bejelentette férfi
nő viszonyról amire Csizmadia szűkíteni
kívánta Jarry Übü királyát
sem sikerült szinte semmi érdemlegeset
közölni, azért legkevésbé a színészek a
hibásak.

Ladi k Katal in ( Üb ü mama) az Újv i dék i Színház Übü ki rá ly -e lőadásában (Do r má n László fe l vé telei )


