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AZ ÉRZÉKEK BIRODALMÁBAN
KÉT NAGY ANDRÁS-BEMUTATÓ

yakran éri a színikritikusokat az a - sok

esetben nem is alaptalan - vád, hogy sa-

ját, gondosan konzervált elképzeléseiket

akarják viszontlátni a színházban, s rög-

vest fanyalogni kezdenek, ha az előadás

máshogy és másról szól. Úgy tűnik azonban,

Nagy András legtöbb drámája ellene szegül az

efféle prekoncepcióknak, mint ahogy nem kínál-

nak kézenfekvő megoldásokat a színpadra állí-

tók számára sem. Darabjainak java feltétlenül

színpadra kívánkozik - gondolatilag izgalmasak,

figuráik, helyzeteik összetettek, nyelvük ér-

zékeny és cizellált -, ugyanakkor „nehezen ke-

zelhető" alapanyagok, s így a színház számára

érdekes kihívást jelentenek. A csábító naplója

eddigi két bemutatójából például jól látszik, hogy

a Nagy András-drámákat előadó színház szere-

pe távolról sem emlékeztethet az irodalom szol-

gálólányának feladatkörére. Míg az Asbóth utcá-

ban (Wladimir Herman rendezésében) szöveg-

központú, kisrealista - bár ezen belül szép -

képsorozat született, addig az egri bemutató

(Szíki Károly rendezésében) olyan összetett,

erős érzéki hatásokra épülő világba helyezte a

drámát, amelyben kibomlottak a műnek mind

költői nyelvében foglalt, mind szavai mögött rej-

tőző érzelmi-érzéki tartalmai is.

A két újonnan bemutatott darab, az Alma és a

Mi, hárman szintén fantáziadús, nagyon érzé-

keny, szuverén megközelítést igényel, hogy az

előbbi esetében egy poétikus monodrámánál, az

utóbbiban egy hagyományosnak mondható há-

romszögtörténetnél többet, mélyebbet kapjunk.

Bár különböző eredménnyel - és vitathatatlan,

hogy ebben a különbözőségben a két mű minő-

ségi különbségei is meghatározóak -, de mind-

két előadás kísérletet tesz arra, hogy ne csak

gondolatilag közvetítse, hanem meg is érzékítse

az érzelmekhez való hűség és a szerelmek iránti

hűtlenség kétféle drámáját, melyek maguk is az

értelmen túli világ rezdüléseinek nyomába sze-

gődnek.
A Thália Stúdióba befogadott előadás, az

Alma

rendezője, egyúttal díszlettervezője, Szíki Károly
a dráma alcímeként szereplő műfaji meghatáro-
zásból (One Woman Show) és Alma monológjá-
nak színházias alaphelyzetéből indult ki. A szá-
zadelő Bécsének legszebb lánya, legendás sze-
relmek múzsája (maga sem tehetségtelen festő,
zeneszerző) szerepet próbál. Eljátssza - már
nem először - elképzelt találkozását legújabb
szerelmével, Johannesszel, a pappal, tervezgeti
a gyónásba oltott csábítást. Felidézi elmúlt sze-
relmeit (a névsor igen impozáns, Alma elsősor-
ban mégsem a híres nevek, hanem szellemes,
okos, érzékeny egyénisége miatt válik számunk-

Az író: Nagy András

ra érdekessé), de ki-kikacsint a szövegfolyam-
ból, újraformálja mondatait, próbálgatja a céljá-
nak legmegfelelőbb gesztusokat. Ám az idő egy-
re fogy, a pap most sem érkezik meg, és az ön-
magával meghasonlott Alma szépséges, de
egyre sötétebb színek árnyékolta élettörténete
lezárul.

Alma egyszemélyes színháza Szíki rendezé-
sében többszereplős, teátrális vízióvá tágul. A
stúdió egész tere, összes zuga a múltját idéző Al-
ma otthona, életének jelen lévő és megidézett
emlékeivel, középen apró forgószínpaddal, kö-
rülötte eklektikus rendetlenségben mindenütt a
hajdani szerelmekre utaló tárgyakkal. A tér ki-
emelt pontján, a magasban élesen megvilágított
groteszk fémkonstrukció jelzi az odaképzelt pa-
pot (hozzá beszélve máris szituációba kerül a
szereplő, és drámaivá válik a monológhelyzet).
Alma másik partnere maga az író, aki kis
kalickájából rendező mindenesként irányítgatja
a játékot, segíti a felkészülést. Nagy András
játékos-civil (és roppant intenzív) jelenléte része
Alma színházának, ugyanakkor ellenpontozza,
meg-töri a teatralitást. És szerepet kapa
közönség is.

Nézőtér és színpad összefolyik: az áttört falú

szekrényben, a díszletkanapén, az üres képke-

retek mögött, sőt, a játéktér hangsúlyos helyein

ülő kíváncsiskodóként (az elképzelt színház

odaképzelt nézőiként) mi is részévé válunk az

életjátéknak.

Az előadás nyelvét Szíki ezúttal is a legkülön-

bözőbb irányokból érkező színi hatások együtte-

séből komponálja: képekből, színekből, fények-

ből, mozdulatokból, zenékből, zörejekből. Külö-

nös hangulatú, érzékekbe ivódó élményt teremt

akár egy marózöld fénycsóva vagy néhány mon-

dat szaggatott dallammá tördelése nyomán, akár

a végigizzó kanócról földre hulló lapok vagy a

hatalmas vászonná szétbomló szerelmeslevél

képével. A szavakkal együtt az őket körülfonó

színpadi történések is arról szólnak, minden

mennyire csodálatos és fájdalmas, emberi és

megélhetetlen egyszerre.

A gazdag teátrális világ részei Alma képző-

művész szerelmeinek alkotásai is (ebben fontos

szerepet vállalt a ritka szép jelmezek tervezője,

Nagy Éva), azonban szerencsés módon nem a

szemléltetés szándékával, csak finom hangulat-

keltő utalásokként: egy-egy forma, szín, esetleg

valamely tárgy vagy a háttérben elrejtett képtö-

redék idézi Klimtet, Gropiust, Kokoschkát. Más-

féle szerepet kap viszont a zene: a Mahler-dara-

bok és Alma Werfel szövegére írt dala - Silló Ist-

ván zongorakíséretével - a papnak szánt mű-

sorba illesztett önálló részletekként hangzanak

el. Ezek a betétjelenetek elsősorban zeneileg él-

vezetesek, a nézőnek pedig jólesik, hogy e per-

cekben kicsit kikapcsolódhat; egy idő után

ugyanis a befogadhatónál sokkal több hatás éri; a

rengeteg mozgás, a különféle célokra használt

videobejátszások, az érdekes, de olykor túlbur-

jánzó ötletek helyenként rátelepszenek a szö-

vegre, a játékra.

Pápai Erika alakítása azonban újra és újra

viszszaköveteli a figyelmet. A Vígszínház bájos

musicalszínésznőjéről - miközben persze most is

remekül énekel és ad elő - egyszeriben kiderül,

hányféle arca, játékának mennyi színe van. Nem

a piedesztálra állított hírességet játssza el, ha-

nem a (majdnem) hétköznapi nőt, aki szeretni

kénytelen, és akit szeretni muszáj. Alakítása elő-

adásról előadásra új árnyalatokkal gazdagodik.

Almája mindenekelőtt kacér és kétségbeesett,

vágyakozó és rettegő, szenvedélyes és önironi-

kus, magabízó és elesett, rafinált és lelkiismere-

tétől gyötört. (Ám kevésbé kemény és kegyetlen,

holott ezek lehetősége is ott rejlik a személyisé-

gében.) Játszik: kitárulkozik, de titkokat őriz. Erős

és könnyed próbál maradni, de a mind gyötrőbbé

váló viviszekció legyőzi. Kokoschka Alma-bábuja

megmozdul, és megbomlott elméjű egykori mo-

dellje mellé szegődik. Lassú léptekkel elindulnak

valamerre, ahonnan nincs többé visszaút.
A debreceni stúdiószínházban bemutatott
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Mi, hárman

rendezője, Czeizel Gábor az álmok és a valóság,

a tudatos és az öntudatlan határára helyezte a

drámát. Itt is újraélt eseménysor pereg: Sári ön-

gyilkosságával szembesülve Balázs visszaidézi a

tragédiához vezető párhuzamos szerelmek

történetét, saját szerepét, felelősségét kutatja. A

színpadon szinte minden - díszlet, jelmez, kel-

lék - a tengermély vagy az ég végtelenjének

kékjét idézi. (NB.: a kék a hűség szimbóluma;

hűség magához az érzelemhez, mondaná Al-

ma.) Kivétel a középen álló, majdnem naturális,

kopottasfehér konyha, a tragédia színtere,

amely egyszerre tartozik a különböző életterek-

hez. A helyszínek - akárcsak az álmokban -

összetorlódnak, a szereplők és a helyzetek -

szintén az álmokból (meg némely Páral-regény-

ből) ismerősen - egymásra kopírozódnak.

Összegabalyodnak álmok és életek. („Te tudod,

ki álmodik kit?" - kérdezi egyszer valamelyik

szereplő.) A szenvedélyben és a szenvedésben

mindig ott a jelen nem lévő harmadik, az én és

te mellett az ő is (ami egyébként Almának is

meg-határozó élménye volt), egymás szavait

folytatják, egymásban gondolkodnak, egymás

érzéseit (is) élik. Hatalmas, üres képkeretek,

paravánok, áttetsző falak között átjárnak,

átélnek egymás életébe, közösek a mozdulatok,

a tárgyak, a gyönyörű és elviselhetetlen

mindennapok.

Izgalmas téma, ígéretes rendezői megköze-

lítés, de mind a darab, mind az előadás alatta

marad lehetőségeinek. A dráma - bár anyagát

szabadon kezeli - a „Mint lámpa, ha lecsava-

rom, ne élj, mikor nem akarom" költőjének sze-

relmi legendáját dolgozza fel. Korábbi változa-

tából ez egyértelműen ki is derült, most azon-

ban (a költő családjának kívánságára) a nevek

is, a műsorfüzet is hallgat a történet eredetéről.

A háttérben mégis ott lappanganak a valós ese-

mények és valódi szereplők, középpontban a

zseniális művész figurájával, kegyetlen-szép-

séges érzelmeivel és a róluk valló művekkel. A

darab, úgy tűnik, igényli ezt a megtámogatást,

számít külső ismereteinkre, mert szereplői ön-

magukban véve nem elég érdekesek, a szen-

vedélyek sodrásának ábrázolása nem elég át-

ütő erejű. Balázs, a művész éppen művészként,

művészetével nincs jelen. Bár elhangzanak erre

vonatkozó mondatok - „Azért van minden

mocsok, hogy gyönyörű legyen (a vers)" -, nem

következik belőlük semmi.

Az előadás tovább fokozza ezt az ellentmon-

dást. Lipics Zsolt nem tudja megmutatni Balázs-

ban a jelentékeny, vonzó egyéniséget, akit min-

den kínon keresztül, minden józan megfontolás

ellenére (túl igenen és nemen, fogalmazna Al-

ma) sem lehet nem szeretni. Lipics - külsődle-

ges gesztusokkal - hisztérikus, döntésképte-

len, izgága moral insanityt formái Balázsból, aki-

ről így igen nehéz elhinni, hogy két nő is

szenvedélyes szerelemmel imádja. Ráadásul

nem akármilyen nőkről van szó.

Szilágyi Enikő Esztere érett asszonyi szenve-

déllyel rajongó feleség, aki elfogadó, mindent

megbocsátó szeretettel veszi körül a férfit. Meg-

értő és beleérző, nem hivatkozik a józan észre.

Szilágyi Enikő (Eszter), Lipics Zsolt (Balázs) és
Majzik Edit (Sarolta) a debreceni előadásban
(Máthé András felvétele)

Szeret, tehát van. S ahogy fogynak tartalékai,

meleg tekintete mind rettegőbbé, lágy mozdula-

tai mind kapkodóbbá válnak. Majzik Edit Sárija

ijedt szemű lány, akit felkészületlenül ér a szere-

lem. Eleinte bizonytalan, szabadulna is a tisztes

polgári házassághoz (és Eszter barátságához)

méltatlan viszonyból, de már képtelen rá, a még

soha nem tapasztalt intenzitású szenvedély

élet-fogytig fogva tartja. Arcán mindvégig

szomorúság, ragyogó tekintete megtörtté,

vonásai elkínzottá válnak. Remekül indul és

végig sok szép pillantot teremt mindkét

alakítás, majd mégis megtorpannak: egyrészt

lehetetlen felizzítani a szenvedélyt, ha Balázs

alakja ennyire súlytalan, másrészt az egyre

ismétlődő szituációk sem sodorják tovább elég

lendülettel az útjára bocsátott

Alma: Pápai Erika (Koncz Zsuzsa felvételei)
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érzelmi örvényt. De nem segíti a drámai esemé-

nyek kibomlását sem a néhol kapkodóan egy-

másba játszatott jelenetezés, sem a tárgyak,

díszletelemek reális és szürreális alkalmazásá-

nak végiggondolatlansága (az Eszteréktől vég-

képp idegen, de hozzájuk is tartozó, lepusztult

konyharészlettel a középpontban, amelynek

mechanikus körbeforgása jelzi a helyszínválto-

zásokat).

Az előadás alatt szinte mindvégig szól a Trisz-

tán és Izolda zenéje (amely egyébként helyet

kapott az Almában is). Erős hangulatú, hatásos

párhuzam, de semmi esetre sem pótolhatja

mindazt, ami a színpadon nem történik meg.

,,...sokszor csodálkozva kérdezem: minek?"

(Kosztolányi Dezső:

Az osztályban hatvanan vagyunk)

„Minek? Minek? Minek? Minek?"

(A.E. Bizottság: Szerelem)

fekete előfüggöny alól szőnyegek
látszanak ki. Mielőtt a fény teljesen
kihúnyna, sebes vonósfutamok
szólalnak meg, egy korábbi tévéhíradó
kísérőzenéje (Schumann II.
szimfóniájának 2., scherzo tétele), ami

azután a kaposvári előadás első részé-ben a
jelenetek között még gyakran felcsendül.

A kihúnyó fény után fölmegy a függöny, de

ami először történik, inkább hangjátéki, mint

színpadi helyzetre hasonlít. Az előadás nyitójele-

nete két, ék alakban összetolt üvegfal mögött ját-

szódik, sötétben. A Vizy-ház lakói izgatottan tár-

gyalják a kommün összeomlásának és Kun Béla

repülőn történt elmenekülésének hírét. A regény

húszsoros, első fejezete, az összefüggő elbe-

szélői narráció mondatai a szereplők között szét-

osztva hangzanak el.
Khell Zsolt díszletében, balra elöl a cselédágy,

mögötte a konyha, jobbra elöl Vizyék hálója lát-
ható. A színpad közepén és mélyén az ebédlő és
a nappali egyetlen nagy, emelvénnyel tagolt teret
alkot. Az ék alakban összetolható üvegfalak
mozgatásával zárt és nyílt terek hozhatók létre.
Ezeket az üvegfalakat legtöbbször kitolják a
színről, ekkor a színpad egyetlen, összefüggő
térré válik. Amikor a két fal összeér, a játéktér az
előszínpadra szűkül, s ekkora világítás emeli ki,
hogy a cselédszoba vagy Vizyék hálója-e a szín.

Nagy András: Alma (Thália Színház)
A dalszövegeket fordította: Fodor Ákos. Dramaturg:
Magyar Fruzsina. Jelmeztervező: Nagy Éva. Zenei
szerkesztő: Bagó Gizella. Koreográfus: Fincza Erika.
Közreműködik: Silló István. Rendezte és a díszletet
tervezte: Szíki Károly.
Szereplők: Pápai Erika, Nagy András.

Nagy András: Mi, hárman (debreceni Csokonai Szín-
ház)
Díszlet: Czeizel Gábor, Túri Erzsébet. Jelmez: Libor
Katalin. Dramaturg: Duró Győző. Világítás: Lezó And-
rás. Rendezte: Czeizel Gábor.
Szereplők: Lipics Zsolt, Szilágyi Enikő, Majzik Edit,
Bertók Lajos, Korcsmáros Gábor, Szántó Valéria.

Időnként a jobb oldali üvegfalat a szereplők toló-
ajtóként mozgatják, így egy-egy jeleneten belül
maguk változtatják meg a színpadi teret. Ez a
díszlet szimultán játékra és gyors jelenetváltásra
ad módot, ám az előadás a gyakori közzenével,
sötéttel, kellékcserékkel megtöri a jelenetek fo-
lyamatosságát. A függöny alól kilátszó szőnye-
gek a háló és ebédlő padlóját borítják, s egyet-
lenegyszer esik róluk szó, amikor Vizyné konsta-
tálja, hogy Anna kitisztította őket. A regényből ez
a mozzanat is beépül az előadásba.

A lakásba két járás vezet, az egyik a konyha

felül üveges ajtaján keresztül, a másika hallon át.

A két járást a szereplők társadalmi rangjuknak

megfelelően használják. A színpad mélyén nagy

(a játék elején elfüggönyözött) ablakok, előttük

fekete zongora. A bútorok kezdeti zsúfoltsága és

rendetlensége utóbb (a kommün elmúltával és

Anna keze nyomán) megszűnik, a lakás belakottá

és otthonossá válik. A díszlet Anna vackát helyezi

a színpad hangsúlyos pontjára, amely több

mikrojelenetben is szerepet kap.

Míg az első részt Schumann zenéje kíséri vé-

gig, a szünet után gramofonról hangzó dzsessz-

zene vezeti be a felvonást. A második rész zenéi

és hangeffektusai változatosabbak, s nemcsak

Jancsi bohémkedését és a Vizy házaspár élén-

külő társasági életét, de Anna belső átalakulását

is érzékeltetik.

Ez már a sokadik Édes Anna-adaptáció.

Először Lakatos László dolgozta át a regényt,

1939-ben a Belvárosi Színház számára. Felkai

Ferenc adaptációját a Déryné Színház mutatta

be 1969-ben, majd Korcsmáros György a Buda-

pesti Gyermekszínháznak készített átiratot.

Veszprémben Gyurkovics Tibor feldolgozását

játszották 1983-ban. A Színház 1983 júliusi szá-

mában Kiss Eszter kritikája szerint Gyurkovics

„komédiát írt a regényből, s nem a társadalmi tra-

gédia lecsapódását írta meg a cselédlány tragé-

diájaként, hanem valamiféle általános társada-

lomszatírát kerekített belőle". A regény mind ez

idáig legjelentősebb adaptációja Harag György

nevéhez fűződik, aki 1983 decemberében Újvi-

déken rendezte meg Kosztolányi művét.

Német Mónika (Édes Anna) és Kelemen József

(Patikárius János)A

P. MÜLLER PÉTER

MINEK?
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ÉDES ANNA


