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runkhoz illő nyelvet kapott, mellyel szabadabban
gazdálkodhatott, mintha Arany János gyönyörű,
de oly veretes, oly érces, hogy megmoccant-
hatatlan szövegével kellett volna élnie. Hiányozni
hiányoztak ugyan Arany mondatai, de be kell
vallani, hogy nem tudunk velük élni. Túl szépek
hozzánk. Eörsi fordítása nem szép, de pontos,
világos, és közvetlenebbül szólít meg bennünket;
olyan hidat alkot, melyen át otthon a könyvbe
merülve talán könnyebben eljuthatunk az ércnél
maradandóbb Arany-Shakespeare-ig is.

Kérdés, hogy Verebes szinte mondatról mon-
datra való kisebb-nagyobb beavatkozásai a precíz
fordításba voltaképpen mi célt szolgáltak, s e
művelet miért oly köntörfalazva lett feltüntetve a
színlapon, amelyen Eörsi neve nem is szerepel.*
Helyenként szimplifikálta a fordítást. Helyenként
„kijavította", úgy, ahogy ő jobbnak gondolta.
Egyes jelenetek átcsoportosítása, összevonása,
lerövidítése természetesen a rendezői munka
szerves része, de felmerül a kérdés, hogy meddig
lehet beleavatkozni (beletúrni, belekontárkodni)
más nyelvébe. Mit muszáj tiszteletben tartani?
Eörsi a saját kudarcán okulva úgy döntött, hogy
nem az Arany-fordítást „fordíta újra", hanem (kellő
filológiai és nyelvi megalapozottsággal) új
munkával áll elő. Céljai, érvei világosak:
lehetőséget kell adni arra, hogy a dráma a mai
színpadon mai nyelven is megszólalhasson. Vi-
tathatatlanul igaza van. Műve fordításirodalmunk
és a színház javára vált. Verebes azonban nem-
csak ebben szövegben, hanem a szerzői jogok
tekintetében is maszatolt. Lehet, hogy minden
rosszindulat nélkül tette, sőt jót akart, sokat dol-
gozott a szövegen, csak önkényesen járt el, és
figyelmetlenül. Es itt akár hamleti kérdések is
következhetnének, meg Ady kérdései a „magyar
közéleti erkölcsről". Meg kellene haladni azt a
szellemi állapotot, melyet a verebesi „habár, ki
tudja?" találóan és tünetértékűen szignalizál.

Shakespeare: Hamlet (nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház)
Díszlet: Kis-Kovács Gergely. Jelmez: Torday Hajnal.
Zenei vezető: Kazár Pál. Rendezőasszisztens: Fülöp
Angéla. A dráma valamennyi fordítását felhasználva a
szövegkönyvet átírta és rendezte: Verebes István.
Szereplők: Avass Attila, Kerekes Attila, Gazsó György,
Csoma Judit, Szigeti András, Mezei Zoltán, Szabó Márta,
Horváth Réka, Bajzáth Péter, Petneházy Attila, Kövér
Judit, Tóth Károly, Róbert Gábor, Lengyel János, Hor-
váth László Attila, Tucker András, Megyeri Zoltán, Réti
Szilvia, Szántó Sándor, Koblicska Kálmán, Keresztes
Sándor, Mészáros Árpád, Varga Ildikó.

" Tudomásom szerint az említett rádióműsorban Vere-
bes elismerte a mulasztását. A fordítói honoráriumot
egyébként Eörsi nem a maga, hanem egy alapítvány
számlájára kéri, mely a pulykacombot nélkülöző
hajéktalanok megsegítését szolgálja.

S Z Á N T Ó J U D I T

HÉZAGOS NÁDFONAT
KOSZTOLÁNYI-TASNÁDI: ÉDES ANNA

őszinte szándékkal, szinte mindegy-írót, rende-
zőt, színészt, az illető pedig - alkati optimizmu-
sától, a nagyobb népszerűség érthető vágyától,
akut pénzhiánytól sarkallva, vagy csak brahiból,
szinte mindegy - vállalja a kihívást, többnyire az
utóbbi idomul a közeghez, és a végeredmény alig
vagy legföljebb egyes disszonáns és esetleges-
nek tűnő mozzanatokban különbözik attól, amit a
műhely belső erői a maguk szuverén módján
állítanának elő. Számos példát hozhatnék fel az
utóbbi évekből is, de nem szeretném szaporítani
az egy írásra eső sértettek számát. Inkább mara-
dok a konkrét s többszörösen is példaértékű
esetnél: a Madách-közeg tudniillik nemcsak
Tasnádi Istvánt szippantotta magába, hanem,
éppoly sajnálatosan, a kecskeméti Katajev-elő-
adásban oly ellenállhatatlanul robbanékonynak
és eredetinek megismert Bíró Krisztát is, aki
Katicának, Anna cseléd elődének aprócska sze-
repébe ugyan önálló színt próbál keverni, de ez
a színfolt magányosságában és disszonanciájá-
ban inkább zavaró.

Annyi bizonyos, hogy a komparatív szöveg-
elemzés nem sok újat találna Tasnádi István
adaptációjában az Édes Anna színre igazítására
vállalkozó elődökéhez képest. A mondatok bizo-
nyára mások, Elekes és Patikárius Jancsi dialó-
gusa például inkább hajaz Szép Ernőre, mint
Kosztolányira, de a jelenetezés, a szituációk s
maga az egész koncepció visszaköszönnek, és
nem csak fogyatékos memóriám a bűnös, ha a
színlapon - amennyiben előzetes tájékozódás
nélkül néztem volna végig az előadást - minden
meglepetés nélkül olvasnám az előbbi nevek bár-
melyikét; annyi bizonyos, hogy a Tasnádi István
nevével való találkozás lepne meg a legjobban.
Tájékozva is meglep. Es csak törném a fejem -
mint ahogy töröm is -: ugyan miféle belső kész-
tetés vezérelhette? Miféle művészi hozadékot
várt a maga számára ettől a vállalkozástól?

Pusztán az a tény, hogy az Édes Anna szereplői
éppúgy rendszerváltás után vannak, mint az
Édes Anna mostani nézői, a maga naiv evidenci-
ájában még nem érne meg egy misét, nem szólva
arról, hogy ez a tény csak Ficsor házmester
magatartásán hagy nyomot (meg persze Koszto-
lányién, akinek személyes érintettsége és ambi-
valens vezeklési szándéka a regényben döntő,
drámában azonban irreleváns), a többi szereplő

Pontosan hatvan éve, 1937, a Belvárosi
Színház bemutatója óta kísérti Kosztolányi
regénye a színházakat, s azóta, Lakatos László,
Felkai Ferenc, Korcsmáros György, Gyurkovics
Tibor, Harag György, illetve Bezerédi Zoltán és
Merényi Anna adaptációi kapcsán, vörös fonalként
húzódik végig a kritikákon a kályha-funkcióban
mindig alkalmatos kérdés: mennyiben hű
Kosztolányihoz a színre alkalmazás, lehet-e
egyáltalán az epika megtévesztő drámaiságából
autentikus színpadi drámaiságot ki-nyerni?

Kosztolányit szeretem, igen nagyra tartom,
egy más médium viszonyrendszerén belül azon-
ban személye, művészete elveszti számomra au-
tonóm értékét, s csak annyiban érdekel, mint
Tolsztoj Piscatorban, Dosztojevszkij Wajdában,
avagy - mert kéretik elhinni, hogy e vonatkozás-
ban a műfaji különbség tizedrangú tényező -
Csáth Géza Szász Jánosban. Én a hivatkozott
példákat tartom az eredeti epikus alapanyagok
hiteles színpadi átköltéseinek, és meg kell mon-
danom, hogy a bevezetésül felsorolt adaptációk
a maguk szituáció-, figura- és motívumátmentő
buzgalmában meg sem közelítették a teátrális
újragondolásnak ezt az eszményét, és megma-
radtak a maguk alkalmazott művészeti mivoltá-
ban derék képeskönyveknek, amelyeknek az a
hivatásuk, hogy jó esetben kedvet csináljanak a
lusta nézőknek az eredeti művekhez. (A kritikák
és ismertetések alapján úgy tűnik, Harag György
maga rendezte változata, amelyet sajnos nem
láttam, valahol félúton állhatott színpadra írás és
színpadi írás között.)

Ha tehát egy színház, amely ekkora készletből
válogathat, mégis új változatot rendel, méghozzá
egy avantgárd fenegyerek hírében álló ifjú tehet-
ségtől, azt lehetne hinni, hogy a rendelő valami
mást, a regényből színpadon eddig ki nem ho-
zottat akar létrehozni, a megbízott pedig elhiva-
tottságot érez, és kész szolgálni ezzel az újdon-
sággal.

Mármost azonban, egyelőre a mostani vállal-
kozás eredményességétől függetlenül, tény,
hogy valahányszor egy konzervatív, rutinjaiba
belemerevedett s közönsége által is makacsul a
maga megszokott sínjeire lökdösött színház va-
lamilyen belső kényszer hatására újítani próbál,
és a másik táborból hív meg - alibiként vagy
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monolitikus alkat, akit külső körülmények legföl-
jebb a mimikri szintjén befolyásolnak. (Annáról
meg éppen valószínű, hogy hírét sem hallotta
Kun Bélának.) Egy bonyolultabb előadás talán
kifejthetne némely érdekesebb párhuzamokat,
de ezt a rendezőnek magának kellene kigazdál-
kodnia, Tasnádi nemigen kínál hozzá fogódzót.
Másfelől valószínű ugyan - elvégre maga is nyi-
latkozta -, hogy az író elődök többségéhez ké-
pest talán nagyobb hangsúlyt igyekszik tenni
Anna és Vizyné találkozására, kapcsolatuk sors-
szerűségére, és ha ez meggyőzően sikerülne,
engem a legkevésbé sem zavarna, hogy - ismét
csak a kritikák szerint - ez volt a Harag-féle
adaptáció leitmotivja is. Nagyobb baj a követke-
zetlenség, az. hogy a le itmotivot közömbösíti,
elfojtja a témák sokasága, a mesemondás kény-
szere; a második részben a Vizyné-Anna kapcso-
lat háttérbe szorul, Vizyné mintha kiszeretett vol-
na a lányból (az első részben megismert Vizyné
például aligha hagyná vállrándító közönnyel ma-
gára a vetélés kínjai között vergődő teremtést),
és még a Báthory-féle házassági tervről való
nagy lebeszélő monológot is sokkal inkább a jó
cselédet féltő száraz munkáltatói önzés hatja át,
semmint az a monomániás, gyerekpótlékot, ma-
gányoldót kergető megszállottság, amellyel a
hölgy az első részben valósággal tornádóként
söpör végig a lány életén, hogy rabul ejtse a
lelkét.

Csakhogy itt meg kell állnunk egy szóra. Mert
nem biztos, hogy ez csak Tasnádi hibája. Megle-
het, hogy a szövegben kimondva vagy csak sej-
tetve, lehetőségként több is volt, mint amennyi a
színpadig eljutott. Meglehet. Nehezen eldönthe-
tő. Ez ugyanis egy zavarba ejtő előadás. Nem
tudni, szándékosan rossz-e, ami rossz, vagy

csak hanyagság, figyelmetlenség, dilettantizmus
eredménye.

A ruhatár mellett kifüggesztett, egyezményes
szokás szerint aznapra aktuális szereposztás
Tatár nevéhez Lesznek Tiborét társítja; a
pénztár melletti plakát ugyanezt a szerepet Nagy
Zoltánra osztja. (Nekem úgy rémlik, Nagy Zoltánt
láttam.) Es egyáltalán: ki ez a Tatár? Első
jelenésében egy szerényebb. úgyszólván
mindennapi szomszéd-partyn a három
vendégházaspár egyikének hím-nemű tagja, sőt,
jelentéktelenebb Moviszternél és Drumánál,
semmi kóved nem illeti; másodjára, egy
díszvacsora alkalmából, mintha miniszterré
avanzsált volna, és tény, hogy „maga és
kormánya" nevében gratulál Vizynek. Mi ez -
koncepció, takarékosság vagy egyszerű hanyag-
ság? Es ugyanígy kérdezhetném: hogy kerül erre
a díszvacsorára a kétes hírű Elekes, akivel kap-
csolatban Patikárius Jancsi korábban úgy utasí-
totta Annát, hogy a nevét se említse gazdái előtt,
és akit Vizyék talán nem is ismernek- és hogyan
hozhatta magával partnerül a szolid krisztinavá-
rosi méltóságos házba azt a buja küllemű höl-
gyet, akit a színlap Cicababának aposztrofál?
Igaz, a többi szereplő egy percre sem vesz tudo-
mást a két, ide nem illő, jóllehet teljesen
fesztelenül viselkedő vendégről. Láthatatlanok
talán? Ködsapkát viselnek? Vagy - a zárójelenet
feljogosít erre a feltevésre is - szürreális
mozzanatról volna szó, amelyet a rendezés
elfelejtett mint ilyet értékesíteni? Tovább. Aznap
esti pech, hogy Moviszter doktor botja koppanva
feldől. avagy művészi eszköz a szereplő kínos
közérzetének jelzésére? Tényleg nem tudja-e
memorizálni Horesnyi László Ficsor rövidke
szerepét, avagy a rossz lelkiismeretű lumpenproli
zavarodottságát hivatottak kifejezni a
szövegtévesztések? Es nem

Szűcs Gábor (Patikárius Jancsi) és Varga Klári
(Édes Anna)

utolsósorban: kopott a két bőrönd, lyukas az
egyik szék nádazása annál a minisztériumi mél-
tóságosnál, aki nejével egyetemben látványos és
költséges eleganciával öltözködik... Miért? Mert
Vizyék két slampos alak, ahogy a népi rigmus is
megaszondja: „Oly illatos, majd' elszáll / Odaha-
za földön hál"? Avagy a színház büdzséjéből ép
székre, rendes kofferra már nem telt? Vagy egy-
szerűen csak?

Horesnyi Balázs díszlete amúgy sem erős
pontja a sok helyen roskadozó előadásnak. At-
moszférája nincs, csak szegényessége. Szűk kis
színpadon is elképzelhető egy szürreális, fenye-
gető, multifunkciós tér, és persze elképzelhető
hiteles realizmus is. Nem hiteles azonban az a
realizmus, amelyben minden egyes elem (a hé-
zagos széket leszámítva) önmagában hiteles,
csak éppen a fantáziátlanul értelmezett kényszer
szorításában groteszk zsugorításokhoz folyamo-
dik. Olyan négyszobás úri lakás, amelyben nincs
cselédszoba, és az eleve gusztustalannak tartott
cseléd a konyhában, úri használatra szánt ételek
és edények szentélyében hál, a kiegyezés óta
csak egy épült Budapesten: ez az itteni. Es itt
vezet fa és üvegkombinációjú szobai ajtó a kony-
hába, itt kopogtat Anna ajtó helyett a vitrin üve-
gén, itt nem derül fény a lakás alaprajzára, holott
annak ez esetben még fontos dramaturgiai funk-
ciója is lenne.

A rendezés, Léner András munkája nem téb-
lábol zavartan realizmus és szürrealizmus, miliő
és atmoszféra között, nem, még ezt sem: egysze-
rűen és célszerűen átmenet nélkül váltogatja
őket, bár a realizmus és a miliő láthatóan köze-
lebb áll hozzá. Pedig a szöveg skurcai pusztán a
realizmus eszközeivel nem érzékeltethetőek.
Amikor Vizyné elhunyt kislánya szomorú törté-
netét idézi fel, és férjét egyszerűen Kornélként
említi, nyilvánvalóan félig révületben van, és csak
tudata peremén érzékeli Anna jelenlétét, még
akkor is, ha ezt az állapotot Anna megjelenése
indukálta; Piros Ildikó azonban komplikálatlan,
csevegő egyszerűséggel direktben a cselédnek
gyón, neki tárja fel első látásra élete nagy tragé-
diáját, neki kornélozza le a méltóságos urat, hogy
aztán, natúrban maradva, belépő férje előtt dur-
ván leribancozza az ügyetlen cselédet. Itt például
érezhető, hogy Tasnádi hangsúly- és szerepvál-
tásban, szimultán hatásokban és látomásosság-
ban gondolkodott, csak a rendező és a színésznő
már az út elején lemaradt mellőle. Úgyanígy:
tisztázni kellett volna, hogy Anna, butuska lány
lévén, csak a vakvilágba bizalmaskodik-e, amikor
Vizynének a maga nagy titkairól: az álmában
látott madaras késről és Bandika segélyhívó va-
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rázstrombitájáról vall, vagy valóban a misztiku-
san megsejtett rokon lélekkel, a másik nagy ma-
gányossal, szeánszok látogatójával akarja meg-
osztani vízióit. Tasnádi alighanem az utóbbiról
képzelgett; az előadás keményen megmarad a
tényeknél. Avagy itt van Anna és Jancsi szerelmi
éjszakája; ide például atmoszféra kellene, külön-
ben érthetetlen a hirtelen igézet. Mi történik ehe-
lyett? Jancsi blazírt közönnyel kezeli Annát, Anna
éppen csak a kötelező, sőt kissé gunyoros tisz-
telettel adózik az úrfinak, hogy aztán egy perc
múlva egymás karjába zuhanjanak. A közönség
vidul - igaza van. Léner András - ezt már A
medikusról írva is észrevételeztem - amúgy is
hajlamos rá, hogy egyes, a realizmus kánonján
belül időigényes mozzanatokat a célszerűség ne-
vében lazán másodpercekre rövidítsen. Igy javít-
ja meg Báthory úr egy térülésnyi idő alatt Vizyék
kályháját, így hozza be második éjszakájukon
Jancsi karnyújtásnyi idő alatt az égő mécsesek-
kel teli tálcát, holott ez nyilvánvalóan impulzív
ötlet szüleménye, és a megoldásnak is erről kel-
lene tanúskodnia, nem pedig a kellékes példás
precizitásáról. Es végül itt a zárójelenet, amely
ugyancsak elárul egyet-mást Tasnádi eredeti és
a koncepción nyilván úgy-ahogy végigvonuló
elképzeléseiről, itt azonban az történik, hogy az
imént még teljesen „normális" szereplők egyik
pillanatról a másikra szimbolikus erinnüszökként
csukódnak a hősnőre, aki hiteles apátiájából vá-
ratlanul felriadva megfújja a sófárt, azaz Bandika
segélyhívó trombitáját.

Party Vizyéknél (Szabó Péter felvételei)

A színészek pedig rendíthetetlenül Madách
színháziak. Piros Ildikó (Vizyné) jellemábrázolás
gyanánt gödröcskésen biggyeszti a száját, Koltai
János (Vizy) méltóságteljesen jellegtelen, Ben-
cze Ilona (Moviszterné) a szerepkörülményektől
érintetlenül hideg, Juhász Róza (Drumáné) kor-
rektül nincs jelen, Pap Eva (Tatárné) fájdalmas
nosztalgiát ébreszt valahai vígszínházi énje után,
Czvetkó Sándor (Druma), úgy látszik, beletörő-
dött, hogy ezt adta neki a sors. Az egy Némethy
Ferenc (Moviszter) maradt meg epizódszereplő-
ként is annak, ami Miskolcon vezető színészként
volt: független emberábrázolónak. Szűcs Gábor
(Patikárius Jancsi), aki pályája elején olyan
elementáris, túlhabzó erővel ripacskodott, hogy
az már szinte túlment a ripacskodáson, és
színészi karaktert sejtetett, most már csak
unottan, kötelességtudóan teszi ugyanezt. A
nézőtér hátsó felét megtöltő szervezett ifjú
közönség, amely a legszebb nemzeti színházi
diákelőadások hangulatát plántálta át, Szűcs
színre lépése pillanatától megérezte, hogy végre
eljött a nyihogás ideje, és attól kezdve a
színésznek komoly küzdelmet kel-lett folytatnia,
hogy a röhögtető effektusokat a röhögésen át
érvényre juttassa. Hogy ezenközben mi történt a
lírai vagy drámai mozzanatokkal? Ez egyik
félnek sem okozott gondot.

Édes Anna - Varga Klári. Eszközei kétségkívül
kezdetlegesek, de oly határozottan játssza a tö-
kéletesen normális, egészséges, csak az
átlagos-nál jócskán butább és lassúbb felfogású
paraszt-cselédet, hogy ez már óhatatlanul
rendezői instrukcióra enged következtetni.
Viszonya senkihez sincs, legföljebb Patikárius
Jancsival van. Teszi a dolgát, dalol, tüsténkedik.
Az előadás egyetlen rendezői ötletének
engedelmeskedve virágot tűz Báthory
gomblyukába, ami nemzetközileg és ami-óta
világa világ, az érzelem egyezményes jele; ha öt
perccel ezután egyetlen szó és érv nélkül
lemond a kéményseprővel kötendő házasságról,
azt ugye csakis Vizyné személye és kettejük sa-
játos viszonya indokolhatná. Vizynének azonban
nincs személye, és kettejüknek nincs viszonya.
Egy ilyen normális, derűs, dalos kedvű paraszt-
lány hasonló helyzetben jót kacag, és felmond a
méltóságának, ahelyett, hogy, pláne férjestől,
megölné. Varga Klári szerepfelfogása és jelenléte
meglehetősen kínos egy Édes Anna-előadásban.
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