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B U D A I K A T A L I N

SZÍNSKÁLA
VÖRÖS ES FEKETE GYŐRBEN ÉS BUDAPESTEN

ha a tüzetesen tanulmányozandó alapszövegek
nehezen hozzáférhetőek. A témából akár kis
kötet is kerekedhetne, „irodalmi mű és adap-
táció" címmel (egyébként létező kurzustól köl-
csönöztem, Radnóti Zsuzsa tartotta az elmúlt
félévben a bölcsészkaron), alcímben (sajnos
ismét) Stendhal: Vörös és fekete. A két végre-
hajtott művelet megérdemelné ezt a vizsgáló-
dást, amely nem lenne tanulságok nélkül való.

z ember zavarban van: tegye e
színműveket memóriájában az
adaptációk zsúfolt polcára, vagy
nézzen egy viszonylag tágasabb után.
A színházi stelázsin van ilyen is, úgy
hívják, hogy kortárs magyar

dráma.
Stendhal örökbecsű regényét ugyanis két ne-

ves, „középnemzedékhez tartozó" (de a hírlap-
írói szókincs számára még mindig fiatal) dráma-
író írta újra, ültette át színpadra, használta kiin-
dulópontul, dramatizálta, forgatta meg és ki...
halmozhatjuk az igéket, mi is történt voltaképpen
itt egy 1830-ból származó klasszikussal. Az átélt
események hatására azonban akár azt is mond-
hatjuk, a Vörös és feketéből két új, szintén Vörös
és fekete című magyar színpadi mű született.

Igaz, ha ez a megállapítás túlzott lelkesültsé-
get takar, akkor mégis vissza kell fogni belőle.
Lássuk, miként minősíti önmagát a két alkotás: a
tavaly októberben a Madách Kamarában bemu-
tatott játék Stendhalt nevezi szerzőnek, Pozsgai
Zsolt pedig önmagát színpadra alkalmazónak.
Ez tehát viszonylag egyszerű képlet, még akkor
is, ha az összevonások, értelmezések, szükség-
szerű szövegváltoztatások mennyisége és jelle-
ge új olvasat igényét sejteti is.

Sokkalta bonyolultabb a regény útja a Győri
Nemzeti Színházban. Ott ugyanis a szerző Nagy
András. Az ő művének a címe Vörös és fekete.
Van azonban egy zárójeles alcím is, így: (Sten-
dhal!). Ezen már van mit töprengeni. Bár ez a
megoldás nem mondható sem túlzottan ele-
gánsnak, sem gördülékenynek, sem jól kimond-
hatónak (valamint kegyeletesnek sem, de ez va-
lóban a sokadik szempont), mégis pontosan
igyekszik sűríteni azt, ami történt. Nagy András
tényleg autentikus drámát (illetve színművet) írt,
amelyben kétségkívül támaszkodott némileg
egy Stendhal művésznevű magánzó, Henri
Beyle-ként francia tiszt és itáliai konzul munkájá-
ra. A szokatlan alcímmel arra hívja fel a figyelmet,
hogy az érzelmek sorát szimbolizáló két szín
nem teljesen önálló leleményként rendelődött
egymás mellé, és nem teljesen véletlenül esik
egybe az ismert regény címével.

Nem lenne érdektelen, a színházelmélet sza-

Bede Fazekas Csaba (de La Mole) és Kamarás
Iván a győri Vörös és feketében (llovszky Béla
felvételei)

kon kötelező feladatnak tűzném ki, hogy vessék
össze a két változatot, illetve viszonyítsák őket a
regényhez is - de a filológia más műfaj, pláne

Kamarás Iván (Julien Sorel) és Győngyössy Ka-
talin (de Rênalné) a győri elődásban
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Schwajda György ez irányú munkássága is fel-
dolgozandó lehetne, ő ugyanis egyszemélyben
hajtotta végre azt, amit Pozsgai és Nagy András
külön-külön. A Száz év magány dramatizálásá-
val García Marquez nyomdokain önálló művet
hozott létre (amint az Nagy András célja is volt),
az Üvöltő szelek színpadra vitelével pedig meg-
próbált egy rendkívül ágas-bogas regényt köz-
érthetően (bár dicséretesen nem fast food-mód-
szerrel), röviden végig elmesélni. Ez emlékeztet a
Pozsgai-féle közelítésmódra.

Mindez azonban csak hosszadalmas pream-
bulum, magyarázkodó felvezetése annak, mi is
történt a dramaturgiákon (avagy az irodalmi tit-
kárságokon, ahogyan Erdélyben, tulajdonkép-
pen szintén pontosan fogalmazva, nevezik ezt a
műhelyt). Mert a fentieket nem kell tudni ahhoz,
hogy élvezetes színházi estére készülődve leül-
jünk a bársonyszékre. Az is eljuthat az előadás-
ra, akinek az égvilágon semmit nem mond se
cím, se szerző; és az is, aki kíváncsi, megszó-
lal-e a mű a deszkákon is, lesz-e belőle igazi él-
mény. Végül is mindkét csoport ugyanarra vá-
gyik, s a látottakat kizárólag színszerűségükben
kell megragadnunk.

Illetve hát ez lenne a korrekt, de nincs az az
önfegyelem, mellyel a regényemlékek vissza-
szoríthatók, s ha nem volnék másra felkérve, rö-
viden csak azt mondanám, mint a hasonló ese-
tek majd' mindegyikében: tessék gyorsan haza-
menni, elővenni az eredeti művet, s a belső szín-
házat (mozit, tévét, komputerernyőt stb.) moz-
gásba hozni. De ezt a Gutenberg-galaxis leál-
doztával már nem lehet mondani. Meg azért
sem, mert a kultúra maga sem más mint ismétlő-
dések és variációk évezredes alakváltoztató or-
ganizmusa, ahol ugyanaz a történet ezer más
formában is visszatérhet, s ahol erre nincs tiltás,
nincs kisajátító copyright.

Mindebből felsejlik, hogy magam egyik verzi-
óval sem vagyok maradéktalanul elégedett, s el-
lentétben a mostanában lábra kapó, a véleményt
a felismerhetetlenségig elkendőző leíró mód-
szerrel, ezt nyíltan előre is bocsátom.

Győrben tehát nagy formátumú, érdekes kí-
sérlet tanúi vagyunk, ráadásul a rendező szemé-
lye is meglepő, s nem független az adaptációs
problematikától: Bőhm György ugyanis a legta-
pasztaltabb dramaturgok és színházi emberek
egyike, rendezőként azonban, ha nem is debü-
táns, de kezdő. Nagy reményekre jogosít tehát
ez a találkozás - valami mégsem sikerül. Kezd-
jük azzal, ami igen: a színpadon beszélt nyelv
modern, hajlékony, tele van általunk is használt
szókapcsolatokkal - a legizgalmasabb

Piros Ildikó (de Rênalné) és Czvetkó Sándor
(Julien Sorel) a Madách Kamaraszínház elő-
adásában
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rétegét jelenti a színrevitelnek, eltávolítja a tizen-
kilencedik század eleji, Verrières-től s ide,
kézközelbe hozza. Amennyire „jól beszélnek" a
szereplők, annál kevésbé látható át, hogy minek
az érdekében. Nagy András egyetlen hatalmas
filozófiai kérdésre építi fel a szerkezetet:
nevezetesen arra, hogy van-e Isten; s ha van,
milyen hit-béli megpróbáltatásokon keresztül
tarthat ki meggyőződése mellett az ember. A
keret egy kísérlet: Pirard abbé felbérel egy jó
eszű paraszt-gyereket, a helyi ács fiát, hogy
mivel a legény jó latinos, igyekvő teológiai
magántanítvány, ha bekerül a polgármester
házába nevelőnek, vajon képes lesz-e
elcsábítani a ház asszonyát, a mélyen vallásos,
hívő, egyszerű, tisztességes de Rênalnét.
Másnak ugyanis nem sikerült ez - még magának
az abbénak sem. Ebben a felfogásban Julien
Sorel kreatúra, egy agyafúrt gondolati kísérlet
alanya. Mármost lehet ezt is: a paplak és a
polgármesteri kertrészlet suta összemosása
mögé elfér még a guillotine kor- és
végkifejletjelzőnek; a késével görögdinnyét da-
raboló Julien sorsát behatárolja ez a történelmi
kellék. (Menczel Róbert néhol világos, néhol za-
varba hozó munkája a díszlet.)

Működhetne ez a koncepció, ha valaki megje-
lenítené. Ha ugyanis a darab Pirard abbé öngyötrő
kételyeire épül, kellene hozzá ez a bizonyos két-
lelkű pap is. Tordy Géza, fájdalom, nem képes
hordozni a darab ráterhelt súlyát, még akkor sem,
ha eltekintünk szembeszökő és partnereit lebéní-
tó indiszponáltságától és szövegtudási hiányos-
ságaitól. Beszalad, kiszalad, dúlt arccal susog
vagy harsog, kilép a rendből, öngyilkos lesz - de
ez semmiféle hatással nincs a körülötte zajló já-
tékra, tét nélküli ágálás marad, amit csinál.

Megindul Julien Sorel felfelé - útját nem az
elszánás, a felemelkedés vágya, a gazdagok fe-
lett aratandó győzelem és megalázásuk fölötti
elégtétel kíséri, de nem is a két nő közti őrlődés.
Ezt a Sorel fiút az erotika kíséri: először de
Rênalék cselédlánya - aki a későbbiekben a fiú
vetélytársával, egy másik helyi kiskirállyal, Va-
lenod-val szerelmeskedik egy hosszú nyíltszíni
jelenetben - ajánlkozik fel neki, aztán de
Rênalné, de az általános szerelemittas
légkörben de Rênalné kuzinja is hempereg
egyet a kertben. Párizs Julien számára nem
csupán az emelkedés helye, a Napóleon-mítosz
mániákus tovább-éltetésének helyszíne, hanem
lecke a rafináltabb szexuális gyakorlatokból. Itt
jövendő új szerel-mének, de la Mole márki
leányának szobalánya veti le magát előtte a
padlóra ( Molnár Judit ezt legalább szellemesen
és finom öniróniával teszi), de Julien láttán maga
a kisasszony is önkielégít, nem beszélve
bátyjáról, aki lovaglóleckék örvén próbálja
megnyerni az azonosneműek kapcsolatának.
Nem a prüdéria, csak a személyiség logikája
téteti fel a kérdést: mire való mindez? Míg a fenti
jelenetek legfeljebb csak szokat-

Czvetkó Sándor és Varga Klári (Mathilde) a bu-
dapesti előadásban (Németh Juli felvételei)

lanok, s mindösszesen azt sulykolják, milyen
vonzó gyerek is ez a tizenkilenc éves Julien
Sorel, ez a nagy kalandor és pikareszk hős, a de
Rênal házaspár jellemzésére viszont
egyenesen ordenáré a polgármester férj
nadrágban kotorászása és férji jogai
érvényesítésére tett állandó kísérletei.

A szertelenség, a felfokozott lélekállapotok, a
dekorativitás egyik eleme ez a mai szexuális
kultúrára való hivatkozás, amely a maga igazi
gondolati kiegészítőjét a cinizmusban találja
meg. Ehhez Valenod-t növeszti fel a szöveg és
a rendezés, Gáti Oszkár hiteles átalakulásával:
értő, kiábrándult reagálója lesz mindannak, amit
Julien tesz, a gyilkossági kísérlettől az ítélet
öngyilkosság-értékű elfogadásáig.

Egy valaki van a színpadon, aki miatt volta-
képpen az egész konstrukció elfogadható, aki
mégis, minden ág-bog ellenére lenyomatát adja
egy Julien Sorel-szerű nagy formátumú
személyiségnek. A még főiskolás Kamarás Iván
az, aki érzékenységével, elementáris
jelenlétével, fiatalos gőgjével és hiteles
kiábrándultságával visszaigazolja a Vörös és
fekete színpadra állítását. Ő is leginkább a
harmadik felvonásban talál

magára, amely rendezésben, hangulatban, ala-
kításban, világításban egyaránt a legegysége-
sebb és legmegnyerőbb képet mutatja. A meg-
bocsátó de Rênalné, a szenvedélyes Mathilde itt,
Julien életben maradásáért harcolva a legmeg-
győzőbb: Gyöngyössy Katalin kimunkált, finom,
rebbenő játékában és Tihanyi Tóth Kinga jövő-
ben bizakodó kismamaportréjában. Köréjük pe-
dig értetlen, cirkuszt leső plebs sereglik, szotyo-
lázó vénasszony, kukázó öreg, locsogó bör-
tönőr. Itt nem Juliennel űznek alkímiát, ő az, aki
kísérletezik, milyen lehet nem konformistaként
élni, tudni, hogy két nő szerelme sem mutat kiutat
a hazugság és képmutatás világából. Szép. Az
ember el is feledkezik róla, hogy az idevezető út
megformálása hézagos, zsákutcás.

Pozsgai Zsolt munkája hagyománytisztelőbb,
bár a groteszkebb jelenetek felerősítésével ő is
igyekszik maibbá tenni a százhatvanöt éves mű-
vet (amely egyébként olyan friss, pszichológiája
annyira éleslátó, hogy sokkal későbbi regények
is elhalványulnak mellette). Itt is van keret, igaz,
ez sem kevésbé zavaros. Julient látjuk, amint
szenved a börtönben, majd kronologikusan elin-
dulunk. Durva bátyok, Doolittlere hajazó mohó
apa (Horesnyi László nemis bír ellenállni az ana-
lógiának), érZékeny, intelligens, kitörni vágyó
legkisebb fiú: Julien. Czvetkó Sándor a rendező
Szirtes Tamással egyetemben mindvégig
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képtelen eldönteni, hogy ő most gátlástalan gaz-
ember-e vagy túl önérzetes, sértődős, rajongó
legény. Stendhalnál még belefért a jellembe
mindkettő, ma már csak váltogatva lehet elkép-
zelni. Az érthetőség kedvéért kihegyezettebbek a
jelenetek: de Rênalnét többször is élesen fele-
lősségre vonják tiltott kapcsolata miatt, s Julien
távozásakor - ami itt inkább egyéni akció, sem
mint elkerülhetetlen kényszerűség - jól össze is
vesznek, sőt, de Rênalné átokra fakad. (Piros Il-
dikó alkatilag ideális de Rênalné; ha a körülmé-
nyek engednék, ő hajlamos lenne mélyebben
behatolni a szerepbe.) Az asszony körül inkább
vígjátéki figurák gyűlnek össze a családból, a
szomszédságból (Csűrös Karola és egy jelenet-
ben Karenint felidézve Avar István).

Kidolgozottabb a de la Mole-házi történetszál,
bár a hangsúlyeltolódásokból adódóan a titkári te-
endők és a politikai tudnivalók kevésbé érvénye-
sülnek; beemeli azonban Pozsgai az Altamira
grófhoz fűződő barátságot és a megtévesztő kis
játékot Fervaques marsallnéval. A rendkívül sutára
sikeredett gyilkossági jelenetben szerelem és
bosszú együttese nem a személyiség, hanem a
helyzet ambivalenciájával hat.

Összességében - a zenével is hangsúlyozva -
a Madách Kamarában jóval romantikusabb
történetet látunk, mint amilyet Stendhal, a maga
hihetetlen pontos elemzésével sugall. Varga Klári
és Vasvári Emese játéka azonban néha üdítően
kilendül a groteszk irányába, ahová az elő-adás
egésze sajnálatos módon nem merészkedik,
szinte figyelmeztetve, melyik szakaszán is van a
pesti körútnak az épület.

Nagy András: Vörös és fekete (Stendhal!) (Győri
Nemzeti Színház)
Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Hrubi Mária. Kore-
ográfus: Imre Zoltán. Zene: Winkler Balázs. Rendező
munkatársa: Miksi Attila. Rendezte: Bőhm György.
Szereplők: Kamarás Iván f. h., Tordy Géza, Gáti Osz-
kár, Mokos Attila m. v., Várday Zoltán, Gyöngyössy
Katalin, Mézes Violetta, Kiss Katalin, Csudai Csaba
Zsolt, Bede Fazekas Csaba, Tihanyi Tóth Kinga, He-
gedűs Zoltán, Török András, Molnár Judit, Szikra Jó-
zsef, Lénárt László, Simon Kázmér, Simon Géza, Bal-
lai István, Balla Ica, Takács Zoltán, Ludván Csilla.

Stendhal: Vörös és fekete (Madách Kamaraszínház)
Színpadra alkalmazta: Pozsgai Zsolt. Díszlet: Horesnyi
Balázs. Jelmez: Rátkai Erzsébet. Zenéjét Bach és
Berlioz műveiből összeállította: Jenei Erzsébet. A ren-
dező munkatársa: Kutschera Éva. Rendezte: Szirtes
Tamás.
Szereplők: Czvetkó Sándor, Piros Ildikó, Avar István,
Lőte Attila, Pásztor Erzsi, Varga Klári/Vasvári Emese,
Koltai János, Dunai Tamás, Dengyel Iván, Juhász
Jácint, Csűrös Karola, Puskás Tamás, Menszátor
Magdolna, Horesnyi László, Vasvári Emese/Varga
Klári, Szűcs Gábor, Bognár Zsolt.

Valahol Európában: Kuksi halála

it; nem teremtek óhatatlanul összehasonlításra
késztető helyzetet, hanem hagyom, hogy az
1995-ös, zenés színpadi verzió hasson. Hagy-
tam. Hatott is, szigorúan a műfaj, a musical szab-
ta határok között, nem feszegetve az adott kere-
teket. E személyes befogadástörténettel pusz-
tán azért hozakodtam elő, mert aztán utólag (de

SZŰCS KATALIN

MARADT A KELLEM

gy szólt a megállapodás, hogy nem frissí-
tem fel a megkopott emlékképeket -
amelyek lényegileg ebben az egyetlen
mondatban foglalhatók össze: ,,Kö-
nyörgöm, akasszuk fel!" -; nem nézem

VALAHOL EURÓPÁBAN

meg újra a filmet; az egykori élmény felidézésé-
vel nem rontom magamnál az új mű esélye-


