tünk vagy akár prózai epikánk, itt nagyon is meg
kell becsülnünk a viszonylag ritka használ-ható
értéket. Tehát egyenest köszöntenünk kell az
olyan színházat, amely vállalkozik erre a
feladatra. A József Attila Színház vállalkozása
akkor is elismerést érdemelne, ha a jelenleginél
sokkalta gyengébb előadásban tett volna újra
színpadképessé egy közös értéket.
Ez a dráma alkalmat adott Kazán Istvánnak egy
történelmi szép látomást adó előadás megalkotására. Alkalmat talált általa, hogy történelmünk egyik vérrel és jajjal teljes, de nagyon fontos és nagy korszakát, az Árpád-kort vízióként
tegye a nézőközönség élményévé. Ehhez járul
külön érdemként a dráma sajátos prozódiájának
kihangsúlyozása, a vissza-visszatérő négyütemű
hangsúlyos vers a terameter trochaikus magyaros
változata atmoszférateremtően érvényesül a
színészek ajkán.
A személyek alakítói közül pedig legalábbis
kettő emlékezetes alakot tudott formálni. Mádi
Szabó Gábor (Aba Sámuel) a szenvedély és a
mértéktartás, a szép dikció és az artisztikus kifejező gesztusok emlékezetes egységével formált
meg egy hiteles emberi típust: a mindenütt meg
nem értéssel találkozó, céljaiból kiábránduló, nem
vétek nélküli, de jószándékú közéleti férfi
érvényes példaképét. Koncz Gábor pedig megvalósította az ambivalencia, az ellentétes szándékoktól tépett hős érdekes, romantikus változatát. Körülöttük a színház gárdája méltó
környezetet biztosított ezeknek a jól megvalósított „jó szerep"-eknek. Olyan előadást teremtettek tehát a József Attila Színház művészei,
amelyet a kritikának - még ha fenntartásokkal is , alapjában örömmel kellett volna fogadnia.
Ehelyett a kritika szeretetlenül fordult amúgy is
szegényes drámatörténeti kincsünkhöz. Hogy
lehet ilyen közömbösen tudomásul venni - vagy
tudomásul sem venni - a közélet ellentmondásainak tragikus átélését, mint amire példázatul szolgál a Gabányi alkotta Aba Sámuel?
Hogy lehet ki nem hallani Urkund romantikusra
stilizált szerepéből a nagyon is modern gyötrődést, amelyet két történelmi korszak átmeneti
idején többé vagy kevésbé mindenki átél? Kritikusainknak úgy kellett volna kellemes és lélekfrissítő élményként átélniük az előadást, ahogyan
például én éltem át, aki magam sem vagyok náluk
tapasztalatlanabb drámaolvasó és színházbajáró,
csak éppen - úgy látszik - jobban szeretem az
irodalmat, a színházat és mindazokat, akik engem
is gyönyörködtetni akarnak művészetükkel.

világszínház

ALEKSZANDR GERSKOVICS*

Az Éjjeli menedékhely
Moszkvában és Budapesten

Aligha tekinthetjük merő véletlennek, hogy a
moszkvai Szovremennyik Színház és a budapesti
Madách Színház ugyanabban az időben újította fel
Gorkij Éjjeli menedékhelyét. És még kevésbé lehet
véletlen az a lelki rokonság, amelyet a
Moszkvában és Budapesten méltán nagy feltűnést
keltő két előadás, a közismert darab új rendezői
felfogása és több alakjának helyenként vitára
ingerlő, váratlan, de egyaránt meggyőző színészi
megoldása között tapasztalható.
Gorkij újfajta - korszerű - értelmezése az
utóbbi időben makacsul „a levegőben lógott".
Darabjainak szenvedélyes és cselekvő humanizmusa, különösen az Éjjeli menedékhelyé, nem fért
bele sematikus keretekbe, azokba az érvek-kel
alátámasztott, de mégis egyoldalú értékelésekbe,
amelyek szerint Gorkijt kategorikusan csak
egyféleképpen szabad értelmezni.
* A moszkvai Művészettörténeti Intézet
főmunkatársa

Az Éjjeli menedékhely e két új előadása előtérbe helyezte a lélekbúvár Gorkijt, aki éles és okos
szemmel figyeli az egyes emberek egyéni sorsát.
Egyformán fontos drámájának minden egyes
szereplője, a bőbeszédű Lukától a szófukar
Tatárig, sőt a menedékhely legutolsó, néma
akójáig. S éppen ebből ered az a legfőbb közös
elem, amely a két előadást közel hozza egymáshoz: az ember megértésének, az emberszeretetek
a gondolata, a humanizmusnak az a fajtája, mely
nem hangzatos szavakban, hanem a mindennapok cselekedeteiben jut kifejezésre.
2 Miután végignéztem ezt a két - nemcsak
hasonló, hanem egyúttal sok mindenben
egymás-ól különböző - előadást, az az érzésem
támadt, hogy mindkét rendező (Moszkvában G.
Volcsek, Budapesten Ádám Ottó) a híres gorkiji
mondást - Ember: ez a szó büszkén hangzik! mintegy lefordította, ki-ki a maga módján, a maga egyéni ízlésének és tehetségének megfelelően,
mindennapos, beszélt nyelvre, és olyan prózai
értelmet adtak neki, amely tán nem cseng
annyira fennkölten, viszont annál reálisabb, tehát
annál konkrétabban humánus.
A moszkvai és a budapesti előadás művészi
megformálása különbözik egymástól. Moszkvában a néző mintegy belesüllyed a városok nyomornegyedeinek mély kútjába. A priccsekkel telerakott, több szintű pincehelyiség szinte a dantei
pokol körein vezet végig bennünket. A díszlettervező, P. Kirillov, szemmel is láthatóan,
jóllehet fölösleges naturalista részletek nélkül érzékelteti a darab eredeti címét - A mélységben-,
ami az oroszban sokkal konkrétabban s
ugyanakkor általánosabb érvénnyel határozza
meg tárgyát, mint a magyar Éjjeli menedékhely.
A magyar előadás színpadképe a priccsekkel
és függönyökkel egyszintű megoldás, és inkább
az élet két-, mint háromdimenziós képének benyomását kelti. Ezzel szemben a magyar megoldás a második felvonásban, hívebben követve
a szerzői utasítást, a cselekményt az udvarra, a
szabad ég alá helyezi át, míg a moszkvai színészek ekkor sem hagyják el a mély pincehelyiség
falait, s az egész előadást ugyanazon díszletek
közt játsszák végig.
Általában a magyar előadás színesebb, a
moszkvai aszkétikusabb, keményebb. De ezzel
körülbelül ki is merül a két előadás külső képe
közti lényeges különbség. Ami belső irányvonalukat, mondanivalójukat illeti, az alapvető színészi megoldások - Sztanyiszlavszkij kifejezésével élve: a szerepek lelkei - meglepően összecsengenek egymással, bár természetesen mindegyiket egyéni színek jellemzik.

Amiben mindkét színház lényegileg szembeszáll a darab hagyományos értelmezésével, az
természetesen a két központi szereplő - Luka és
Szatyin - alakjának értelmezése. Ezekben rejlik a
mű góca, olyanok ezek, mint pozitív és negatív
elektromossággal töltött két pólus. S mi-ként
Budapesten, úgy Moszkvában is a legfőbb
módosítás Lukának korábban vigaszhozóként
felfogott alakjában történt. Moszkvában I. Kvasa
egyáltalán nem a jámbor ájtatost játssza meg
ebben a figurában, hanem a sok élettapasztalattal
rendelkező, de még erőtől duzzadó különcöt,
akiben az a legfontosabb, hogy hisz az embernek a jóság és az értelmes, józan beszéd iránti
vágyakozásában. Igazi fehér holló ebben a világban, ahol az emberek abban versengenek egymással, hogy melyikük tudja jobban megalázni,
megrövidíteni, megsérteni a másikat, melyikük
tudja a szűnni nem akaró szomorúság, a beteljesületlen remény fájdalmát ébren tartani a másikban. Ebben az értelemben Pécsi Sándor még
tovább megy, és ravasznak rajzolja meg hősét.
Ez a Luka helyt tud állni önmagáért és a többi
megszégyenítettért és megalázottért. Cselekvő
természet. Amikor szembekerül másokkal, nem
megy fejjel a falnak, de azt sem hagyja, hogy
fölébe kerekedjenek, akárkivel kerül is vitába: a
menedékhely gazdájával vagy a mezítlábas
Szatyinnal. Nyugodt, parasztian huncut beszédmodora, jólelkű okosságot sugárzó szemének sokatmondó hunyorgása, belső vidámsága,
életkedve és szinte gyermekies kíváncsisága,
ahogy az embereket fürkészi, mindez együttvéve
nagy lelkierejű emberré teszi a magyar Lukát, aki
megtalálta az életben a bölcsek kövét. A Pécsi
ábrázolta Lukának ez a bölcsek köve: az emberbe vetett hit, az a meggyőződés, hogy az ember, még a legelesettebb is, boldogságra és nem
szenvedésre született; és minden tragédia abból
származik, hogy az emberek elveszítik a boldogságba vetett reményüket.
Amikor Pécsi Sándorral elbeszélgettem az
előadás után, meglepetéssel értesültem róla, hogy
ő Luka alakjának megoldásához a kulcsot abban
a visszaemlékező jelenetben találta meg, ahol
Gorkij hőse elmondja, hogy egyszer, ami-kor
csőszként szolgált egy birtokon, hogyan kímélte
meg két tolvaj csavargó életét, akik a be-tevő
falatjukért indultak lopni. „Itt értettem meg magyarázta Pécsi Sándor -, hogy Luka nem
ájtatos jámbor, nem roskatag testű vigasz-hozó
öreg, hanem a figyelmünkre és bizalmunk-ra
érdemes, erős, izmos egyéniség. Ezért mondtam
le az erejét csökkentő összes naturalista
részletről, a vándorbotról és a ráaggatott mü-

tyürkékről, a csavargó festői rongyairól, az izgatott kis mozdulatokról, gesztusokról."
Luka alakja Pécsi Sándor megformálásában
nagyon földivé s ugyanakkor szinte magasztossá,
monumentálissá lett a budapesti színpadon. S
ettől az egész előadás újfajta színezetet nyert.
Ádám Ottó rendezőben megvolt az a képesség,
hogy a Madách Színház remek színészi együttesét
eltöltse a kollektív játék gondolatával, amely
játékban annak minden egyes részvevője tisztán
látja a saját vonalát, de egy pillanatra sem feledkezik meg az egészről, a legfőbbről, „az előadás
lelkéről", arról, hogy nagyra kell növelni a Luka
által elvetett magot: az emberszeretetet, az
emberbe vetett bizalmat.
Ebben az értelemben Gábor Miklós (Szatyin),
Mensáros László (Báró) és Dégi István (Színész)
érte el a legnagyobb művészi sikert. Ez a hármas
elegendő erőt talált magában ah-hoz, hogy ne
csak nagyszabású, sokszínű és éles rajzú
jellemeket formáljon, hanem - ami nem kevésbé
nehéz feladata a színésznek - alárendelje saját
szerepét az előadás koncepciójának, né-ha még
fel is áldozva egy-egy hatásos színpadi szituációt.
Gábor Miklós Szatyinja színesebb moszkvai
kollégájánál, J. Jevsztyignyejevnél. A moszkvai
színész Szatyin cinizmusát hangsúlyozza és belső
sivárságát, az egész világgal szemben érzett
gyűlöletét.
Gábor
Miklós
lágyabban,
zamatosabban viszi szerepét, lelki gyötrelmét
romantikus iróniába burkolja. Jevsztyignyejev az
elkeseredett Szatyint, Gábor Miklós a minden
szentből és nemesből kiábrándult mezítlábast
játssza. Csupán a legvégén érzékelteti az emberi
lélek finom húrjain azt, hogy ebben a zagyva és
részeges szélhámosban is még ott parázslik a
cselekvés szomjúsága, a jóság iránti vágy. Gábor
Miklós sok mindent feláldoz, hogy ezt az
ábrándját összekapcsolhassa annak a Lukának az
alakjával, akivel az élet-ről vitázott, s így, mielőtt
a függöny összehúzódnék, visszavezet bennünket
az előadás alapgondolatához.
Sok színt képvisel az előadásban Mensáros
László is, a Báró szerepében, különösen mikor
közös jelenete van Nasztyával, akinek alakját
igen pontosan és gorkiji mélységgel játssza Vass
Éva. Mensárost a gondos beszéd jellemzi, a szó
az ő szájában a hős belső világának teljes értékű
kifejező eszköze. S míg a moszkvai Báró, Mjahkov szerepének kiegyensúlyozatlan, szaggatott
jellegét emeli ki, addig Mensáros a maga művészi
módján ennek az elfajzott dzsentrinek belső
hitványságát, ürességét hangsúlyozza.
A budapesti előadásnak tán a legnagyobb újí

tói felfedezése az az eredeti módszer, ahogyan
Dégi István a Színész szerepét megoldja. Elhagyta azt a hagyományos megoldást, amely a
Színészt tragikusnak mutatja be, s ehelyett szin te
akvarellfestő finomsággal rajzolja meg azt a
tragikomikus alakot, aki Lear szerepéről álmodozik, de olyan szerepkörbe skatulyázták be,
ahol örökösen bohócokat kell játszania. Amikor
az előtérbe lép, amikor elfelejti és kínlódva próbálja felidézni magában régi szerepének szövegét: ez egyike az előadás legemlékezetesebb jeleneteinek.
Általában meg kell mondanunk, hogy mind a
moszkvai, mind a budapesti előadás - bármilyen
tudatosan polemizáló jellegű is a rendezői
koncepciójuk (s itt feltétlenül hivatkoznom kell
arra a mélyenszántó s szerintem igen találó kritikára, amelyet a budapesti előadásról Pándi Pál
írt a Népszabadságban) - óriási lehetőséget enged a színészeknek az önálló útkeresésre. Mind
G. Volcsek, a moszkvai, mind Ádám Ottó, a budapesti előadás rendezője a cselekmény fővonalát, a darab új koncepcióját jelölte ki, megszabadítva azt a megfellebbezhetetlen értelmezésektől.
S ezáltal széles utat nyitottak minden egyes
előadóművész önálló útkeresésének, valóban
művészi alkotómunkájának. S az eredmény sem
Moszkvában, sem Budapesten nem maradt el.
Hogy Gorkij színdarabját ma ilyen zsúfolt nézőterek előtt játsszák: ez a tény mindennél ékesebben bizonyítja azt, hogy színházaink ugyanabban a korban élnek, ugyanazt a levegőt szívják
magukba, és életben, művészetben egyaránt közös
úton haladnak előre.
Moszkva-Budapest, 1969 január
Fordította: RADÓ G Y Ö R G Y

A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG

igazgatói tagozata meghallgatta Bizó Gyulának, a Művelődésügyi Minisztérium Színházi Főosztálya vezetőjének kultúrpolitikai
tájékoztatóját.

