
 KRITIKAI TÜKÖR 

taira is kiterjeszkedik. Föltűnő, hogy egyetlen bo-
csánatkérés sem talál valóban megbocsátó lé-
lekre. Föltűnő, hogy a „három nővér"-kompozíci-
ók száma sokkal gyérebb a szokásosnál - hogy a
megkurtított befejezés puritánságában annál
hatásosabb lehessen.

Senki nem szeret senkit... A hegedűvonójával
csapkodva apjuk iskolamesteri dresszúrájára
emlékező Prozorov a neveltetését is felelőssé
teszi professzori reményeinek megsemmisülé-
séért; a nyűtt padlót kéjes monotóniával vikszelő
szobalány csak ezt a mozgássort szereti (mon-
dani sem kell, erotikus ez is), és nem a gazdáit
vagy a munkáját. A ház, a szalon, a kert kopársá-
gában a lelkek kopársága hódít tért. Csupa „ör-
dög" lenne itt mindenki? Nem angyalok és nem
ördögök. Verebes - a kényes egyensúlyt tartva -
a farsangi jelenetben vihogtatóan esetlen ör-
dögnek öltözteti a szerepét komolyan vevő Tu-
zenbachot, és angyalnak a kaján Szoljonijt - ta-
lán hogy sejtesse: nem a mennyország és nem a
pokol üzent be a Moszkvától oly távoli orosz való-
ságba.

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
egyenletesen jó és színvonalas előadása erőlte-
tettség nélkül alkalmazza újszerű ölteteit.
Hosszan lehetne értekezni például egy
gereblyéről, melyet Szoljonij az oly sokat
hangoztatott hasznos munka szorgalmazására,
amolyan „tárgyi ajánlatként" nagyon is
természetesen hoz be valahonnan a
szerszámoskamrából. E gereblye éppoly
hosszasan marad játékeszköz, valóságos és
szimbolikus elem, amiként ez jó pár egyéb
dologról is elmondható.

Stuber Andrea fordítása jól mondható, tiszta
magyar nyelven szólal meg, de nem nyújt új ma-
gyar Csehovot. Nem is indokolja, hogy Kosztolá-
nyi után miért kellett a friss tolmácsolás. A „buta"
helyett „hülyé"-t, a „kitették a szűrét" helyett „ki-
rúgták"-ot írni a dramaturg is tudott volna
(egyébként szinte mindig Kosztolányi jár köze-
lebb az eredeti szóhangulathoz). A „megőrülés"
helyett „elbaszott élet"-ről ordibálni stílusvétség,
bár nem végzetes. Arra csak az előadás létreho-
zói adhatnának választ, hogy - a megszólító
szerkezetek cseréin, személyragozási módosí-
tásokon kívül - például miért lett a szöveg szerint
ötvenéves gimnáziumból negyvenéves múltú
alma mater? (Az emlegetett díszes albumon cirill
betűkkel is a negyven áll.)

Egy tagadószót mindenesetre helyesen látott
bele Verebes és társulata az előadásba, amely
itt-ott - így a szimultanizmus próbálgatásában -
következetesebb lehetne. Amikor pedáns és
folyton citálgató latintanár férjét Mása az „amo,
amas, amat..." teljes fölmondásával froclizza,
akkor azt mondja, amit a nyíregyházi Három nő-
vér egésze sugall. Az igesor ellenkezőjét, taga-
dását: a nem szeretek, nem szeretsz tragikumát.
A teremtés maga van elhibázva - ódon bájú és

tébolyító siralmasságában is, gonoszabb, gro-
teszkebb, káromkodást fölszakító újmódi vege-
tálásában is -, de nem mentheti föl magát az
egyes ember, mert mindig ő az, aki rosszul kon-
jugál.

Anton Pavlovics Csehov: Három nővér (nyíregyházi

Móricz Zsigmond Szinház)

üst Milánt mint drámaírót szüntelenül „új-
rafelfedezik". A Boldogtalanokat csak-
nem tíz évvel megszületése után, 1923-
ban mutatták be először az Írók Kísérleti
Színházában, majd Forgács Rózsi

kérészéletű kamaraszínházában. Aztán negyven
évig fiókban pihent a darab, amelyről a Színház
és Mozi az egyik '56-os számában így ír: „Kedves
színházigazgató elvtársak, ne sajnálják a fá-
radságot, olvassák el a drámát. Én úgy érzem, ha
előadják, mindenki hálás lesz érte és minden-ki
meg fogja nézni." A felhívást Pártos Géza hall-

Fordította: Stuber Andrea. Díszlet: Kis Kovács Ger-
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geti András, Kerekes László, Bede Fazekas Szabolcs,
Bajzáth Péter, Máthé Eta, Kocsis Antal, Dóra András,
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hatta meg, így kerülhetett sor '63-ban a Madách
színházbeli - nagyszínházi - ősbemutatóra.
Aztán ismét eltelt két évtized, mígnem Székely
Gábor előbb Szolnokon, majd a Katonában is
színpadra állította a darabot. A '80-as évek
elejére datálható, legújabb „újrafelfedezés"
során Füst Milán - a IV. Henrik, a Máli néni, a
Catullus, Az árvák, a Boldogtalanok és a tavalyi
évad szenzációs „lelete", a Néma barát sikere
révén - végre elfoglalhatta méltó helyét a
színházi köztudatban.

Samuel Beckett neki is utat tört az íróilag sza-
vatolt szépelgő önbecsapás dzsungelében, s az a
komor szenvedélyesség, ami annak idején
visszariasztotta a színidirektorokat, immár
helyet kaphat színpadainkon. Füst Milán képes
ar-

Derzsi János (Húber), Töreky Zsuzsa (Róza)
és Pilinczes József (Sirma)
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ra, hogy stilizáció nélkül költészetté emelje az
ösztönvilág kisüléseit, s ez a „líra", konok pesszi-
mizmusa ellenére is, katartikus, mert szemlélőjét
büszkévé teszi arra, hogy ő is képes szembe-
nézni a keserves igazsággal. Drámáiban egyet-
len kiutat sem hagy, s az illúziók mákonyától
megfosztott ember kénytelen felemelni lesütött
vagy önmagába fordított tekintetét, hogy kíván-
csian rámeredjen a semmire. Elsősorban ez a
kérlelhetetlenül önpusztító szenvedély teszi
problematikussá a Füst-drámák színpadra állí-

tását; a magyar színjátszás romantikus hagyo-
mányai miatt ugyanis csak a pátosszal elegy ra-
jongásra van felkészülve, a destruktív szenve-
dély ábrázolására nincsenek kidolgozott techni-
kái. Persze semmiféle technika nem tudja
hitelesíteni a füsti alakokat, ha a színész
képtelen fel-idézni magában a „sötét lobogást",
amelynek emésztő energiáit sem kirobbantani,
sem elviselni nem tudja.

Ezért érzem telitalálatnak Vincze János vá-
lasztását, azt, hogy a pécsi Harmadik Színház
bemutatójának főszerepére Derzsi Jánost kérte
fel. Derzsi az a színész, akin nem manír a szen-
vedély, az indulatok fokozásában szinte bár-

meddig elmehet, mégsem érezzük azt önger-
jesztő heveskedésnek. Húber Vilmos, az író
szándékai szerint, „alacsony, fekete, jelentékte-
len ember", akiért mégis döglenek a nők, tehát az
első benyomás nem lehet túlzottan erős, a szí-
nésznek jelenlétével, kisugárzásával kell meg-
okolnia a rajongást. Derzsi markáns személyisé-
gének teljes súlyát kölcsönzi Húbernek; öntörvé-
nyű, szabad embert játszik, akinek az adja ere-
jét, hogy már elszámolt az élettel, ezért nem lehet
zsarolással a sarokba szorítani. Ez vonzza hozzá
a nőket, hiszen egy sajátos hőstípust testesít
meg, akit nem a tántoríthatatlan hit, hanem a to-
tális nihil adta függetlenség tesz sebezhetetlen-
né. Szemében minden emberi kapcsolat
megannyi pányva, amely a könnyes és
verejtékes realitáshoz köti, ezért céltudatosan
elvagdossa ezeket a szálakat: nem szabad
szeretni, nem szabad részvétet, szánalmat
érezni, mert ez végül mind csak fájdalmat okoz.
És Húber nem akarja, hogy fájjon, ő élvezni
akarja az életet, amíg lehet, míg egy átlumpolt
éjszaka után ki nem adja a lel-két (a második
felvonás így is kezdődik: Derzsi az ágyon
hasalva, egy lavór fölé hajolva öklendezik, míg
anyja az önsajnálat mámoros áriáját zengi).

A rendező, Vincze János rendkívüli műgond-
dal fejtette ki a kurta, színtelen tőmondatok alatt
feszülő színpadi helyzeteket. Semmit nem ha-
gyott megindokolatlanul, minden kérdésnek és
válasznak megkereste a miértjét, és ahhoz iga-
zíttatta a hogyanját, ezáltal a köznyelvet imitáló
hiátusos szöveg a színpadon igazi élethelyze-
tekké állt össze. Mivel az író instrukciói leginkább
a színész érzelmi állapotára vonatkoznak, az ál-
landó veszekedések enyhén oratorikus jelleget
kölcsönöznek a darabnak; a rendezőnek tehát a
puszta gesztusok fölé cselekvéssorokat kellett il-
lesztenie, hogy elevenné tegye ezt az egyszerű-
sége és fragmentáltsága ellenére is stilizált nyel-
vet. Vincze ügyesen elhelyezett mikrojátékokkal
mozdította el a naturalista életképet a jó értelem-
ben vett teatralitás felé: a második felvonás vé-
gén szétszóródik Húberné mazsolaszőlője, a lá-
nyok felkacagnak, és erre csapódik össze a füg-
göny; a harmadik szín elején Sirma porcukrot
szór az asztalra a lelencgyerekeknek; záróképé-
ben a haldokló Húberné bemászik az asztal alá,
hogy ott lehelje ki a lelkét; a negyedik felvonás
végén megnyílik a hátsó fal, és egy egész kato-
nazenekart látunk, amint kivörösödött fejjel fújják
a toborzót.

A plaszticitásra törekvő tudatos jelenetépítés
és a színészi intenzitás eredményeként születik
meg az előadás legdöbbenetesebb pillanata is.
Húber és Róza első kettősében, a késhegyig me-
nő vita közben Húber hirtelen megkívánja a nőt
és magához inti. Róza képtelen ellenállni, szótla-
nul engedelmeskedik, s miközben a férfi a heve-
rő előtt térdelve vetkőzteti, így sóhajt fel: „Csak

Húber Vilmos: Derzsi János (Simara-fotók)
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ekem nincs senkim a világon." Mire Húber így
igasztalja: „Hát a gyereked?" Nem mondja,
ogy: „De hát itt vagyok neked én!" Vagy lega-

ább annyit, hogy: „Hát a gyerekünk?" Vigaszá-
al is sebet ejt, pedig kivételesen - a nő enge-
elmességét honorálva -- valóban kedves akar

enni. Ebben a brutális szerelmi kettősben
sszenciálisan mutatkozik meg a darab tragikus
ilágképének lényege, ezt tovább sűríteni,
rnyal-ni nem lehet. Csakhogy túl korán játszódik

e ez a jelenet; még előttünk van szinte az
gész történet. A Rózát alakító Töreky Zsuzsa is
kkora legjobb, dacosan tűrő, mogorva és
zenvedő, de később a bosszút önmaga
éghezvinni képtelen, céltudatos konspirátor
zerepére már nincsenek új színei.

Bár új és új alakok lépnek a színre, és a több-
yire színvonalas kabinetalakítások ébren tudják
artani a figyelmet, a tragikus végkifejlethez kö-
eledve fokozatosan kihűl az előadás. A jelene-
ek egyre mozaikszerűbbé és terjengősebbé vál-
ak, a harmadik és negyedik felvonás párjelene-
ei mintha egymás mellé rendelve és nem egy-
ásra épülve vinnék tovább a cselekményt. Rá-
dásul, az író szándékaival ellentétben, nincs
zínváltozás, végig ugyanazt a teret látjuk, ami
nmagában még nem lenne baj, csakhogy a két
zünettel is megtört előadáshoz képest Csík
yörgy díszlete túlságosan keveset tud. A tér
gyrészt indokolatlanul tágas (ehhez a perem-

éthez inkább zsúfolt, szűk helyiség illene, de
raktikus szempontból is előnytelen ez az elren-
ezés, hisz a pattogó tőmondatokból álló párje-

enteknél percekig ide-oda kapkodhatjuk a fe-
ünket), másrészt a frontális nézőpont hamar el-
eszti az érdekességét; az egyetlen izgalmas
egoldása veranda üvegablakán át látható lép-

ső, amely a pincelakásból a szabadba vezet.
A rendező felerősítette Füst Milán jelzéseit,

hogyan a mű a tragikus pátoszt enyhe iróniával
llenpontozza; ennek köszönhetően az elő-
dásnak humora van. Vígjátéki típust vonultat fel
üsti Molnár Éva (Rózsi) és Vári Éva (Húberné),
m játékuk a komor történetbe ágyazva enyhén
roteszk színezetet kap. „Komédiás, komédiás!"
förmed rá többször anyjára Húber, és Vári

vánál keresve sem találni vérbelibb komédiást.
ersze egy melodrámában csak egészen
isszafogott karikírozásra nyílik lehetőség, s
nnek belső arányait a színésznő jó ízléssel és
sztönnel találja meg. Apró kalapjában,
etiküljét szorongatva ül az asztalnál, és
pekedő pillantásokat vet a fajansztálban heverő
urkára. Tekintetében egy koncra váró öleb
lamuszi optimizmusa és egy Mária-freskó
tszellemült rezignációja vegyül. S miközben
ézzel tömködi magába a káposztát, nem felejti
l kisujját gondosan eltartani, majd a lakoma
égén bejelenteni, hogy mindez „oly ízléses".
setlen csibészségével ha-mar a szívünkbe

opja magát, hiába tudjuk, hogy

itt minden rossz forrása csakis ő, hiszen édessé-
gekre költötte azt a tíz pengőt, amelyből fia foly-
tathatta volna a gimnáziumot: Húber tehát miatta
lett „kisiklott ember". De hát miféle tragédia az,
ahol a legfőbb intrikus egy gyámoltalan anyóka?
Húber épp ezért allergiás az anyjára, ezért
próbálja magától távol tartani, hiszen őt minősíti
az, hogy egy ilyen szánalmas figura tönkre tudta
tenni az életét.

Már amennyiben tönkre van téve... Mert meny-
nyivel rosszabb neki, mint hajdani barátjának, dr.
Becknek (Bánky Gábor), akit a legócskább kül-
városi trükkel is át lehet verni? Mennyivel sze-
rencsétlenebb ő Sirmánál (Pilinczes József),
akinek ugyan van pénze, de a kártyán mindig
megkopasztják, és messze elkerülik a nők?
Vagy legyen olyan, minta káplán (Héjja Sándor),
aki a hittanról meglógott hentesinas nadrágján a
hasadást ellenőrzi? Semmivel sem jobb az öreg,
mosdatlan szolga sorsa sem (Barkó György ki-
váló alakítása), aki szintén járt gimnáziumba,
csak kicsapták, mert hazafelé „megcsipkedte"
az ügynök kislányát. Fatális, pitiáner és unalmas
mindenhol az élet, és mindenki a maga módján
nyomorog.

Ha valaki szépségével, tisztaságával kirí a
mocsár egyhangú pasztelléből, azt bemaszatol-
ják, megrontják, magukhoz hasonlóvá teszik. A
morbid szerelmi háromszög csúcsán, Víg Vilma
szerepében Dér Denissa egyetlen jelenetbe sű-
rítve mutatja be ezt az elkoszolódást, ám mind-
addig tántoríthatatlanul nyílt és odaadó gyerek-
lányt játszik. Ebben a szembeszökően kegyetlen
világban (öccse és anyja meghalt, apja az utcára

inden darabokban. A kanapénak a lába hi-
ányzik, az elnyűtt karosszék az oldalára
dobva hever. A cserépkályha-szobornak
lejár a feje. Cserepes virágok helyett csak
tört cserépdarabok kerítik körbe az ágyat.

Az elhasznált bútorok között, a volt-nincs időben
egy magányos férfi (Ternyák Zoltán) bóklászik.
Ismeri már ezt a szobát? Vagy csak most rendezi
be képzelete a teret, felfedezvén, hogy játékával
miféle helyszínt idézhet meg a színpadon? Hi-
szen minden mintha már csak benne és általa lé-
tezne: a képzelt múlt, a visszapörgetett jövő.

lökte) sugárzó naivsága butaságnak tűnik, vég-
ső, kétségbeesett tettében pedig egy csapdába
esett kis állat vergődését látjuk. Kezdettől fogva
olyan félreérthetetlenül viseli magán a minden-
kori áldozat stigmáit, hogy bukásának nincs igazi
tétje. (Az előadás egyébként vállalja Dér Denissa
szlávos akcentusát: színre lépésekor „tótul" kö-
szön, és amikor nagyon izgatott, akkor is anya-
nyelvén kezd hadarni.)

1914-et írunk, az utcáról katonanóták csin-
nadrattája hallatszik, a világ első globális hábo-
rújára készül. Egy korszak lezárul, országok hull-
nak szét és keletkeznek, igazán csak most veszi
kezdetét a helyi érdekeltségű apokalipszisokban
gazdag XX. század. „A modern ember" - szok-
tuk mondani, amikor frusztrációról, neurózisról,
önsorsrontásról beszélünk, pedig mindez már ott
van a „régi világban" helytől, rangtól, gazdasági
helyzettől és politikai praktikáktól függetlenül. A
műsorfüzet idéz egy mondatot Füst Milán napló-
jából: „Az embernek az ösztöne nemcsak az,
hogy fenntartsa az életet, hanem titkos ösztön
munkál benne, hogy azt tönkretegye." Nem csak
akkor, kilencszáztizennégyben, és nem csak
most, nyolc évtizeddel később. Ez a biztosítéka,
hogy a Boldogtalanokat ezentúl is „újrafelfede-
zik". Legalább negyvenévenként.

Füst Milán: Boldogtalanok (pécsi Harmadik Színház)
Díszlet-jelmez: Csík György. Konzultáns: Duró Győző.
Rendezte: Vincze János.
Szereplők: Töreky Zsuzsa, Derzsi János, Vári Éva,
Füsti Molnár Éva, Dér Denissa, Pilinczes József,
Bánky Gábor, Héjja Sándor, Barkó György, Bódis lrén,
Steiner Zsolt, Hasznos Ákos, Gúti Erika.

A színész különféle tárgyakat fedez fel: kése-
ket, könyvet, kártyát, bőröndöt, kamásnit. Fel-
emeli, vizsgálja, elejti őket. Játszik velük. Rájuk
ismer, szabadulni igyekszik tőlük. És beszél ró-
luk. Mindegyiknek külön története van, s mind-
egyiknek fontos szerep jut abban a történetben,
amely felsejlik előttünk, a színész mozdulatait fi-
gyelő nézők előtt. Ezt a részleteiben megmuta-
tott történetet igyekszik rekonstruálni, felidézni a
férfi? Azt az egységet akarja megteremteni, ami
a belső átélés, és a reflexív kívülállás
kettősségéből születhet meg? Vagy épp
ellenkezőleg, azt
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