
a 3 éj esetében – realista társalkodásuk keretében voltaképp rákészülnek az abszurditás
végsô kitüremkedésére, az nyilván rendezôi elhatározás kérdése.

Czajlik József minimális felszereltséggel helyezte el az elôadást a Stúdió „K” otthonos
szobaszínpadán. Két ágy, ajtó, ablak, tükör, kép a falon. Tárgyi környezetként ennyi áll az
egyformán szürke öltönyt, fehér inget, nyakkendôt és fekete táskát hordó két szereplô,
Hannus Zoltán és Tamási Zoltán rendelkezésére. Titoktalan térbe lépnek be. Hátul a sa-
rokban a Harmadik személyt játszó Nyakó Júlia ül sudáran, elegánsan, finom leplekbe öl-
tözötten, akárha trónuson. Megemeltségével egyelôre kiválik a hotelhelyszínbôl; úgy van
ott, hogy nincs jelen. Miközben – igen jótékonyan – néznünk engedik a színésznô ne-
mes vonalú profilját.

A Kolléga (Doktor úr) és a Kedves kolléga (Mérnök úr) párbeszéde repetitív jellegû, és
spirálisan halad elôre. Vagyis csöppet sem célirányosan, hanem lassan és tekervényesen,
egyre nagyobb köröket ír le. Amikor Hannus és Tamási elôször bonyolítják le szolid vitá-
jukat arról, hogy melyik fekhely a megfelelôbb, és hogy vajon orgona vagy ibolya illatú a
fürdôszobában talált szappan, akkor ez valamelyest informál bennünket kettejükrôl és
kapcsolatukról. Szerény mértékben az is tájékoztat bennünket, hogy egymás háta mögött
arcot váltanak: ilyenkor kicsinyesnek és irigynek láthatjuk ôket. Feltehetôleg rendezôi
szándék eredménye, hogy Hannus és Tamási a fedett, palástolt összetûzésekben nem ka-
rakterizálnak élesen. A két színész ellentétes alkatából könnyedén adódhatna, hogy kont-
rasztosnak lássuk párosukat. Azonban a játszók mintha ódzkodnának attól, hogy élesen,
markánsan vagy pláne a parodisztikusságig elmenôen megkülönböztessék egymástól a
két alakot. Amit egyfelôl indokolt visszafogottságként értékelhetünk, másrészt viszont
isszuk a levét. A szöveg ismétlôdései révén a két figura mindinkább egybemosódik, szinte
felcserélhetôvé válik. Ez a folyamat ugyan nem mond ellent magának a színdarabnak –
hiszen a végén úgysem tudni, hogy az élet álom-e vagy az álom élet –, viszont nemigen
tartja ébren a nézôi érdeklôdést. Ha ugyan egyenesen el nem altatja. Amikor Hannus Zol-
tán elôször fekszik le gyanús ágyára körülményes óvatossággal, az megér egy mosolyt.
Amikor másodszor teszi, azért jár a nevetés. Egy azonos hangsúllyal megismételt mondat
vagy egy pontosan rekonstruált mozdulatsor mindig komikus hatást kelt a színpadon.
A harmadik próbálkozás a vízválasztó. Vagy túléli a poén, vagy nem.

Az elsô éjszakát követôen komótosan és fokozatosan bôvülget a két férfi felszínes esz-
mecseréje, túl az újra elmondott szövegrészeken. (A szappanszagolgatást éppúgy saját ze-
nei motívum kíséri, mint a reggeli gyorsöltözést.) Füttyallergiával, voyeur-hajlammal
bôvülnek ismereteink a két férfiról. Miközben a legtöbbet mégis a hátsó traktusban mo-
nologizáló asszonyról tudjuk meg. Ô szeret, szenved, szemrehány, analizál, emlékezik és
tervez. A harmadik éjszakán aztán belép a két férfi szobájába-terébe, s megkörnyékezi

ôket. Kötôdik valamelyikükhöz, de nem
tudni, kihez. Dolga van, elintézendôje, el-
csábítanivalója, épp csak szenvedélye tár-
gya azonosíthatatlan. Nyakó Júlia tehát
szép odaadással eljátszik egy vágyódó asz-
szonyt, aki mintha levegôbôl lévô férfiak
után kapdosna. És ezen a ponton Czajlik
József elereszti a gyeplôt. A két férfiból
nagy erôvel tör elô a rémisztô bizonytalan-
ság, az értetlenség, a kétségbeesés. Ha ez
álom, akkor ki álmodik itt kit? A férfiak a
nôt, a nô a férfiakat? (Feltéve, hogy nem én
álmodom mindhármukat.) Akit álmodnak,
az létezik-e egyáltalán? Avagy kinek a tuda-
tából vizsgáljuk most a többieket? „Hogyan
bizonyosodunk meg arról, hogy két álmo-
dott személy egymás számára kölcsönösen
közvetlenül is létezik, nem csupán az ál-
modó személy közvetítésével?” – kérdi Ta-
mási Zoltán, a higgadtságához ragaszkodó
Mérnök úr. „Ki vagyok én, kedves kolléga,
kicsoda?” – kiált fel zaklatottan Hannus
Zoltán, az átizzadt pizsamájú Doktor úr. 

Ebben a kitáguló és feljajduló jelenetben
a kissé fád, halkan pihegô, lassan csordo-
gáló elôadás hirtelen hullámot vet és ör-
vényt kavar. Szinte beleszédül a nézô, ha
belenéz. 

SL⁄⁄ AWOMIR MROŻEK: 3 ÉJ
(Stúdió „K”)

FORDÍTÓ: Kerényi Grácia. ÁTDOLGOZTA: Gyar-
mati Kata. RENDEZÔ: Czajlik József.
SZEREPLÔK: Hannus Zoltán, Tamási Zoltán,
Nyakó Júlia.

2 0 0 6 .  A U G U S Z T U S ■ 33 11

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

w w w . s z i n h a z . n e t

Z a p p e  L á s z l ó

A pestis kevés
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a összegyûlnek a legjobbak, abból még
korántsem biztos, hogy a legjobb

produkció jön ki. Ezt leginkább a Real Mad-
rid utóbbi néhány esztendei vergôdése bizo-
nyítja, de adalékul szolgálhat hozzá a kapos-
vári színház e tavaszi évadzáró mulattató
elôadása is, merthogy nyilván nehéz volna
jobb csapatot összeszedni hazánkban, mint
amelyik ezt összehozta. Rejtô Jenôhöz, a hu-
moros mulattatás klasszikusához Hamvai
Kornél magabiztos színpadi gyakorlottsága,
Varró Dániel kifogyhatatlan verselési lelemé-
nyessége, Darvas Benedek közszórakoztató
zenét parodizáló készsége és nem utolsósor-
ban Ascher Tamás rendezôi igényessége, ru-
tinja, intelligenciája társult. Ám úgy tetszik,
nem mûvészetük, hanem szaktudásuk javát
adták csak össze ezúttal.

Csaknem minden rendben van ugyanis.
Khell Zsolt a pergô bohózathoz igen alkal-
mas díszletet tervezett. Keretbe foglalta a
hotel bárhelyiségét, ahol a cselekmény

Nyári Oszkár (Decker professzor) 
és Hunyadkürti György 
(Kapucinus atya)
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csomópontjai játszódnak, s így egyetlen díszletfal vagy függöny leeresztésével máris a
különbözô helyszíneken, szobákban, illetve a karantént okozó beteget rejtô pincében
vagyunk. Ignatovity Krisztina a nemzetközi társasághoz és a vígjátéki forgataghoz illô
tarka jelmezkavalkáddal segíti a vesztegzár alatt zajló sokféle cselekmény sötét és derûs
humorának érvényesülését. Lázár Kati és Kovács Zsolt most is színre hoz egy elragadóan
szeretetre méltó kettôst, egy minden ízében közhelyes és ugyanakkor minden apró moz-
dulatában, hangsúlyában eredetien megfogalmazott öreg párt: a régi dicsôségét és ka-
landjait visszavágyó kvietált dívát és a nyugalmazott üzletembert, aki rettegett felesége
távollétének minden pillanatát szeretné kihasználni. Hunyadkürti György most is re-
mek egy nem éppen valódi kapucinus atya fanyar szerepében, Gyuricza István rokon-
szenvesen visszataszítóra formálja a szélhámos szállodatulajdonost, Kocsis Pál ügyesen
butítja el a feladatait valójában kiválóan megoldó, egyébként kleptomániás felügyelôt,
Urbanovits Krisztina egy aggszûz teozófusnô különcségeivel ôrjíti meg a férfiakat és a
közönséget. A kaposvári tanuló, Dobra Mária fölöttébb magabiztosan alakítja a tolvaj
direktriszt, Tóth Richárd méla költô a bármixer szerepében jó. Petô Kata törékeny szép-
sége, Némedi Árpád komikusi tudása kamatozik az álruhában bujkáló arisztokrata és a
naiv titkárnô kettôsében.

Hamvai Kornél átirata logikus, világos, érthetô és követhetô színpadi történetté ala-
kítja Rejtô Jenô regényét, Ascher Tamás rendezése ugyancsak rendet tart a színpadon,
Darvas Benedek rutinosan facsarja ki a szórakoztató zenei közhelyeket, Varró Dániel
dalszövegeit azonban elnyeli a színészek énekes artikulációja s talán a terem akusztikája
is. Ettôl még az elôadás kellemesen mulattató, színvonalasan szórakoztató. De nem
több. Hiányzik a kaposvári többlet. Illetve ebbôl csak a direkt, az agyonkoptatott eszkö-
zökkel kiváltott röhögtetés visszafogása marad. Igényesebb, bizonyos ízléshatárok kö-
zött tartott produkciót céloz meg az elôadás, sajátos, eredeti humorra, különös világlá-
tás megfogalmazására azonban nem futja a remek alapanyag és a sok kiváló szakember
találkozásából. 

A második rész kezdete néhány percre megvillantja, hogy szerencsésebb, invenciózu-
sabb együttmunkálkodás esetén hogyan alakulhatott volna ez a játék. Itt kitör a haláldi-
vat, a pestistünetekkel kívánatos státusjelzôként kérkednek a szereplôk. A szelíden-
szakszerûen kiélezett, életszerû igazságokkal mértékkel megszórt vidám történet kis
idôre groteszk szatírává élesedik. Ez a jelenet azonban betét marad, amely nem han-
golja át az egészet.

Rejtô Jenô sajátosan alakuló írói utóéletének, amelyben folyamatosan keveredik a
klasszikusnak kijáró tisztelet és a szórakoztatóiparost illetô lebecsülés, jellegzetes furcsa-
sága a színpadi jelenlét. Színpadra szánt mûveit nem gyakran játsszák, nagy sikerû regé-
nyeit viszont rendre megpróbálják dramatizálni. Az író elbeszélôi humorának olvas-

mányélménye viszont színházban nem
feltétlenül kecsegtet egyenértékû él-
ménnyel. Történetei egyébként, csakúgy,
mint közszájon forgó, szinte szólássá lett
szövegdarabkái, kétségkívül megélnek a
színpadon, sôt bizonyos sikert is aratnak,
de ezzel mindig együtt jár némi csalódás is.
Többnyire élvezhetôek a Rejtô-adaptációk,
de messze nem nyújtják azt az élményt,
amelyet a regény nyomán elvárnánk.

A kaposvári Rejtô-kísérlet nem egészen
a szokványos csalódást kelti. Azt is, ha
pusztán a regény olvasásakor átélt röhö-
gésmennyiséget várja a nézô. (Ezt talán
éppen igényessége miatt nem nyújtja.) De
a bohózati abszurditás elmélyítése, gro-
teszk elrajzolása, borzongató elsötétítése
sem jön létre igazán.

Erre a pestises szerelmi-bûnügyi törté-
netre nem borul rá annyira a pestis árnyé-
ka, hogy végül igazán csattanjon a poén:
nem is volt járvány. Nem érezzük a végén,
hogy az emberi létezést úgy általában meg-
lehetôsen átjárják különféle pestisek.

REJTÔ JENÔ: VESZTEGZÁR 
A GRAND HOTELBEN 
(Csiky Gergely Színház, Kaposvár)

DRAMATURG: Hamvai Kornél. VERS: Varró Dá-
niel. ZENE: Darvas Benedek. DÍSZLET: Khell
Zsolt. JELMEZ: Ignatovity Krisztina. RENDEZÔ:
Ascher Tamás.
SZEREPLÔK: Lázár Kati, Kovács Zsolt, Hu-
nyadkürti György, Gyuricza István, Kocsis
Pál, Urbanovits Krisztina, Dobra Mária, Tóth
Richárd, Petô Kata, Némedi Árpád.
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Serf Egyed (Szellem, rendôr), Nyári Oszkár, Kocsis Pál (Elder felügyelô), Némedi Árpád (Félix van Gullen) 
és Kósa Béla (Rendôr) 
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