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Arbuzov - és ők négyen

Alekszej Arbuzov drámái egy magasabb
rendű etika vonzásában felnövő nemzedék
útkereséséről, morális töprengéséről
szólnak - emberközelből, összetett módon
vizsgálják a szocialista ember életútját.
Rokonszenves, fiatal hősei sorsát az
emberi mindennapok egymásba játszó
színeiből „keveri ki" az író: együttérző
lírával, a tragikus és katartikus
sorsfordulatok árnyalt lélektani
motivációjával. Alighanem ezzel magya-
rázható drámáinak világszínpadi sikere is
... A magyar színpadokon Arbuzov
háziszerzőnek számít. Máig emlékezetes
a Tánya és az Irkutszki történet kiemel-
kedő sikere. Mindkét darabot a Nemzeti
Színház vitte színre 1959/60-ban, G.
Konszkij ill. Marton Endre rendezésé-
ben. A Tányát ezenkívül Debrecenben és
Békéscsabán, az Irkutszki történetet
Pécsett, Szegeden, Egerben, Békéscsabán,
Szolnokon, Debrecenben és Kaposvárott
is játszották. A Vándoréveket a Szolnoki
Szigligeti Színház, Az elveszett fiút a
Pécsi Nemzeti Színház mutatta be.

A Thália Színház Arbuzov-bemutatója
ilyenformán egy rokonszenves ha-
gyomány folytatásának is tekinthető. A
mű eredeti címe: Az én szegény Maratom;
Európa-szerte Az ígéret címmel

játszották, a Tháliában az Én, te őt vélték
a legmegfelelőbbnek. E három, a darab
mondandójától meglehetősen távoli cím
közül, úgy tűnik, a Thália választása a
legkevésbé szerencsés ...

A darab három fiatal történetében - és
egy szerelmi háromszög keretében az
életre való ráeszmélés tizenhét évén vezet
keresztül: 1942 tavaszától 1959 de-
cemberéig. Arbuzov az egyéniség kiala-
kulásának folyamatát ezúttal krónika-
formában tárja elénk. Az első rész az
1942-es leningrádi blokád egy hónapját
mutatja be. Pontosabban: Lida és Marat,
majd később Leonyidik barátságának,
kamaszosan gátlásos szerelemre éb-
redésének hat napját. Kialakul a szerelmi
háromszög: Marat és Leonyidik jó barátok
lesznek, Marat erős egyéniség, Leonyidik
líraizáló, erőtlenebb karakter, mindketten
szerelmesek Lidába, Lida mindkettőjüket
szereti, de csak Maratba szerelmes ... A
további két részben - négy ill. tizenhárom
éves ugrásokkal - lényegében e háromszög
ön-törvényű, a szereplők belső adottságai-
ból következő mozgását követhetjük
nyomon. Előbb Marat bizonyul erősnek
valós érzéseihez és messzire távozik. Az
eltelt idő azonban Lida és Leonyidik
számára is világossá teszi, hogy baráti
sajnálatból aligha lehet aládúcolni egy
életet. A darab végén azután Leonyidik
lesz erős, s úgy rendezi a dolgokat, aho-
gyan még akkor, tizenhárom évvel az-előtt
rendeződniük kellett volna, de talán még
most sem késő: ezúttal ő lép ki - nem a
baráti, de a szerelmi hármasb ó l . . .

A rendezés és a színházi játék fő
problémáját minden bizonnyal a tág idő-
határokat összefogó krónikaforma szük-
ségszerű lekerekítettsége okozza. Nem
könnyű feladat: tizenhét évet öregedni egy
szerepben. Látványos, hálás feladat is
lehetne, ha rendező és színészek a
remények, csalódások és felismerések
mélyebben motivált indoklására lelhet-
nének.
Ők négyen: Léner Péter, az előadás

rendezője és a színészek - Vallai Péter,
Monori Lili és Harsányi Gábor. Pályájuk
elején álló tehetséges, sokat ígérő
művészek. Produkcióikra, alakításaikra
már eddig is oda kellett figyelni ...

Léner Péter számára a múlt évadban két
valódi erőpróbát jelentő feladat jutott:
Illyés és Déry oratóriumainak (Az éden
elvesztése; Szembenézni) a rendezése az
Irodalmi Színpadon és Csurka Ki lesz a
bálanya? c. drámájának színre

vitele a Thália Stúdióban. Rendezéseiben
föltűnt a színpadi játék ritmusának
észrevétlen, harmonikus komponálása; a
különböző hatáselemek egymásbajátszó
árnyalatainak érzékletes kidolgozása.
Hogy elgondolásai, koncepciója szemlé-
letesen ott érzik a színészi játék meg-
annyi kellékén.

Nézzük most már, hogy a fiatal rendező
erényei mennyire, milyen formában
érhetők tetten az Arbuzov-dráma színre
vitele kapcsán.

A darab első részében a háború nyo-
morúságát Lida és Marat összetalálko-
zásának riadt, bizonytalan gesztusaiban
reagálja le. A szituációk kényszerűen
visszafogottak, az átkötések rövid idő-
közökben is tempót merevítenek. így vá-
lik lélektanilag is hiteles, kifejező ellen-
ponttá sete-suta, néma valcerük.

Léner finom leleménnyel jeleníti meg a
színpadon a szerelmi háromszög ki-
alakulásának a pillanatát. A lábadozó
Leonyidik őszintén feltárja szerencsét-
lenségét; s túlérezve Lida tágra nyitott
szemeinek üzenetét, a vágyakozását is a
megértő társ után - végig a lánynak
mesél. Lida érdeklődése: a döbbenet, a
sajnálat és a csodálkozás vegyes érzése.
Általános emberi - baráti érdeklődés.
Marat tartása: épp hogy érdeklődő. Ő
nem hatódik meg a történeten, kicsit azért
sem, mert látja, hogy Lida menynyire a
hatása alá kerül. Lényegében ál-lókép ez.
Szituációt, karaktert jelző be-állítás.

Ritmustévesztő ugyanakkor az első
„válaszút" színpadi megfogalmazása. A
szituáció belső, érzelmileg igen gazdag
skálájához képest bántóan direktnek tűnik
a statikus felállás: középen a lány,
jobbról, balról a két vetélytárs. Mindez
különösen Lida szempontjából előnyte-
len: ez az ítélkező, tanúvallomásokat váró
merev tartás szükségtelenül fogja vissza
amúgy is eléggé egyszólamú szerepét.

Az utolsó rész indítása hiteles atmosz-
férát teremt. Lida és Leonyidik jelenete:
szürke, fáradt, bénítóan hétköznapi. Lát-
szik: messze kerültek egymástól. Feltűnő
viszont, hogy Marat megérkezésével a já-
ték illúziója veszít plaszticitásából. Az
érzelmi kitörések, vallomások, felismeré-
sek semmilyen formában nem érzékelte-
tik az újbóli találkozás, a konfliktus új-
bóli aktualitásának tizenhárom évnyi
öregedését. Léner Péter az egyes részle-
tekben kiváló tehetséget fölmutató ren-
dezése így, az összhatást tekintve, néhol
egyenetlennek, kidolgozatlannak, fáradt-
nak tűnik .. .



Marat: Vallai Péter.
A fiatal színész számára valójában csak

a darab első része tartogat sokrétű
játéklehetőséget. Ameddig koravén kamasz,
ameddig fölényeskedő, gátlásos: hős és
szánalmas egyszerre. Vallai tehetségét jól
bizonyítja, hogy ebben a részben tökéletes
illúziót nyújt. Nehezen, szögletesen mozog.
Lidával szemben széles, legyintő
gesztusokkal fölényeskedik, hangjának és
mozdulatainak pillanatonkénti lágysága
azonban a lány iránti vonzalmát is kifejezi.
Bohóckodásaiban a kamaszlélek spontán
védekezését játssza el - de csak úgy és
addig, ameddig nyilvánvaló, hogy mit
leplez vele. Szerelmet Lida és barátságot
Leonyidik iránt, no meg a féltékenységet is

... A későbbiek folyamán szerepe amolyan
edzett, kemény hőstípussá szürkül. Vallai a
szerep egyhangúságát úgy próbálja
átszínezni, hogy a férfias keménység
mögött - és azon túl is - a már ismert
kamaszos gátlásosságot hangsúlyozza. Nem
szerencsésen. Az utolsó részben - főleg a
számonkérés és Leonyidik távozásának
jeleneteiben - éppen a tapasztalt, az életet
sok oldalról megismert és átélt férfi hiteles
megelevenítését várnánk el tőle.

Lida: Monori Lili.
Monori Lili egy igen nehéz feladat

sikeres megoldásával bizonyította tehet-
ségét a Thália színpadán. Nyilas Misijének
természetes egyszerűsége, őszinte átéltsége
eredeti színekkel gazdagította ezt a furcsa,
megkapóan szép szerepet.

Lida szerepe szerényebb lehetőségeket
nyújt. Monori Lili igen jó tizenhat évesen.
Mozdulatai félúton megriadnak, re-
ménykedik is meg sír is, megszeppent és
durcásan bátor ... É s az arcán minden
érzéshullám mögött, a fölszabadult, ritka
pillanatok szapora lüktetése mögött is: az
éber félelem. Monori Lili ebben a részben
lélektanilag hiteles, belülről jövő
gesztusokkal, hangszínváltásokkal járul
hozzá a Vallaival való szépen igaz
pillanatokat szerző kettősükhöz. Szóltunk
már róla, hogy az első válaszút jelenetben
merev lesz, hamis hangokat hoz. A
Leonyidikhez fűződő baráti érzelmeit alig
érzékelteti. Játéka a második résztől kezdve
egyedül Marat cselekedeteire, érzéseire
reagál. Pedig különböző érzelmi
tartalommal teli, kettős játék az övé,
némely pillanatban emberileg igen mély
dilemmával. Monori Lili feladatát ezekben
a jelenetekben lehetőségei alatt oldja meg.
A zárórészben, csalódása s a szerelem új
érzése,

éppúgy, mint Vallainál, az ő játékában
sem képes érzékeltetni a felnőtté érlelő
időt.

Harsányi Gábor Leonyidik szerepében
csak rájátszik azokra az elismerő
véleményekre, amelyek már korábban is
kivételes tehetségéről szóltak. Hármójuk
közül ő az, aki szerepében a darab fo-
lyamán végig hiánytalan illúziót kelt.
Igaz, hármójuk közül övé a leghálásabb, a
leginkább megírt szerep. Ki is ez a
Harsányi megjelenítette Leonyidik?
Vézna, szemüveges, árván maradt szép-
lélek. Tele megaláztatással, az elhagyott-
ság rideg érzésével - és tele szeretettel,
vággyal az emberközel életet jelentő
melege felé. Hogy tud örülni frissen
szerzett barátainak! Játéka a pokróccal:
gyermeki hancúrozás, az öröm spontán
magára feledkezése. Befogadták. élhet,
szerethet - barátokra lelt. Találkozásuk
első pillanatától kezdve szerelmes Lidába,
de tudja azt is, hogy alig van esélye.
Harsányi remekül játssza el ezt az
összetett, kettős érzést. Amikor egyedül
van a lánnyal: ragyog, önfeledten boldog.
Ha hármasban vannak: lehajtott fejjel
bóklászik a szobában, ott is szeretne
maradni meg nem is, jól tudja, hogy abban
a szerepben, amelyben gondolja magát -
fölösleges. Ő tér meg előbb a háborúból,
ahol szerencsétlenül járt, és amelynek
hőstettek nélküli, egy-szerű harcosa volt.
Bátortalanul, reménykedve ottfelejti a
kezét Lida karján - a lány zavartan
visszahúzza, s ebben a néma jelenetben
Harsányi alig észrevehetően meggörnyed.
Némán szomorú. Amikor Marat - barátja
és a „hős" - megérkezik, ez együtt, egy-
szerre már alig elviselhető. Mi mást is
tehet? Sűrűn nyakalja az italt és retteg,
hogy elveszíti a keveset, amivel rendel-
kezik. Így vall szerelmet a lánynak is:

rettegve, szorongva, de nagyon mélyről
jönnek a szavak; olyan pillanatot teremt
ekkor, hogy elhisszük, az életéről van szó.
Azután sok év múltán: Harsányi
Leonyidikje valóban megöregszik.
Hogyan látszanak rajta az évek? Ingerült,
cinikus, minden gesztusával a már
bebizonyosodott felismerést közvetíti:
hogy nem vitte semmire, hogy Lida is
eladta az álmait mellette. Erős lesz, és ő
maga rendezi saját búcsúját: jókedvűnek
és megértőnek mutatja magát, pedig mi
még jó sokáig látjuk a szilveszteri
éjszakába tűnő magányos, kicsit
meggörnyedt a l a k j á t . . . A sorsát indul
megváltani.

Alekszej Arbuzov: Én, te ő; Thália
Színház.

Fordította: Vas Zoltán; rendezte: Léner
Péter; művészeti vezető: Kazimir Károly:
társrendező: Kőváry Katalin; díszlet és
jelmeztervező: Rajkai György: szereplők:
Vallai Péter, Monori Lili, Harsányi
Gábor. Zenéjét összeállította: Prokópius
Imre.

ARBUZOV ÉN, TE, Ő (THÁLIA SZÍNHÁZ).

HARSÁNYI GÁBOR (LEONYIDIK)

ARBUZOV: ÉN, TE, Ő (THÁLIA SZÍNHÁZ).
VALLAI PÉTER (MARAT), HARSÁNYI GÁBOR (LEONYIDIK) ÉS MONORI LILI (LIDA)


