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Jegyzetek
szovjet bemutatókról

Elég egy futó pillantást vetni a színházi
plakátokra, műsorfüzetekre, hogy bi-
zonyítva lássuk: színházainkban meg-
szaporodtak a szovjet drámák bemutatói.
Éveket kell visszalapoznunk „em-
lékezetünkben", ha a mai helyzethez ha-
sonlót keresünk, olyat, amikor szinte
minden színház műsorán szerepelt szovjet
dráma. A színházi felfedező kedv újbóli
fellángolása a bemutatók oka? Az új
színházi sikerek törtek át Moszkvából,
Leningrádból a mi színpadainkra is? Vagy
belső művészi okok rejlenek a mélyben,
gondolva arra például, hogy sajátos
rendezői törekvések éreztek szövetségest a
szovjet művekben? Mind-ezek az okok, ha
nem is egyenlő súllyal, szerepet játszhattak
és játszottak is a bemutatókban - nem
utolsósorban abban, hogy az adott színház
épp azt a drámát mutatta be, amelyet
bemutatott. Az általánosabb, a meghatározó
ok azonban nem ez, hanem a nagy ünnep, a
felszabadulás harmincadik évforduló-ja,
amely előtt a színházak ezekkel a
művekkel, produkciókkal kívántak tisz-
telegni S a maguk, a színházművészet
eszközeivel akarták emelni az ünnep
társadalmi rangját, gazdagítani emberi,
művészi tartalmát.

Ebből a szempontból vizsgálva a már
csak számszerűségében is rangos bemu-
tatósort, az első megállapítás az, hogy a
bemutatók jórészt nélkülözték - tegyük
mindjárt hozzá: szerencsére - az egy időben
oly divatos külső s így tartalmatlan
ünnepélyességet, amely nem tartalmában,
nem a művészi alkotás, a produkció
gondolati, művészi erejében, esztétikai
értékességében vélte megtalálni az
ünneplés igazi lényegét, hanem a
vállalkozás, a vállalás puszta tényében.
(Csak zárójelben, de elhagyhatatlan a
megjegyzés: az alkotók és a kritika közötti
feszültségnek nem egy esetben ez a téves
megközelítés volt az oka. Egyszerűen azért,
mert miközben az alkotóműhelyek a
vállalkozás tényének el-ismerését várták -
vagy épp: követelték - a kritikától,
sértődötten vették tudo-

másul, hogy a kritika a vállalkozás és
teljesítés összhangjára törekedve elemezte
a produkciókat - s ezek az elemzések,
akarva-akaratlan is felfedték azokat a
formális mozzanatokat, amelyek a
külsőséges ünnepélyesség mögött rejlet-
tek.)

Azokból a bemutatókból, amelyekről a
következőkben szó esik (de nyugodt
szívvel érezhetjük ideillőnek azokat is,
amelyekkel ez a cikk különböző okokból
nem foglalkozhat) ez a formális teljesítés
„hiányzik". A produkciók szervesen
épülnek az adott színház általános
törekvésébe, az adott rendező szuverén
alkotói világába, művészi törekvései kö-
rébe.

S hogy ez így lehet, abban fontos sze-
repet játszik az ünnepi bemutatók mű-
sorpolitikai koncepciójának alakulása.
Egyrészt azzal, hogy ezek a bemutatók az
évad egészében jelentkeztek és je-
lentkeznek, s ez hatásukat nagymértékben
emeli. Másrészt, míg régebben az
évfordulókat szinte kizárólag forradalmi
tematikájú művekkel ünnepelték, s ez
bizonyos egyhangúságot
eredményezett, most a válogatás sokkal
színesebb volt. Csehov Három nővér című
drámáját három színház mutatta be. Három
Gorkij-drámát - Jegor Bulicsov és a
többiek Barbárok, Nyaralók - láthatott a
közönség Pesten (Nemzeti Szín-ház,
Vígszínház, Madách Színház). Grigorij
Gorin A gyújtogató című példázatát a
kecskeméti Kelemen László Szín-pad,
Alekszandr Kopkov Aranyelefánt című
szatirikus játékát a Szolnoki Szigligeti
Színház mutatta be. Szovjet bemutató volt
a Pécsi Nemzeti Színházban (Rozov:
Kényes helyzet), a Kaposvári Csiky
Gergely Színházban (Dosztojevszkij:
Ördögök) és a Debreceni Csokonai
Színházban is (Osztrovszkij : Vihar)
Leonov Hazatérés című drámáját a József
Attila Színház, Szuhovo-Kobilin
Raszpljujev nagy napja című művét pedig
a Huszonötödik Színház játszotta.

Már ez a kurta felsorolás is érzékelteti,
hogy az évad szovjet bemutatói közt
egyaránt helyet kaptak a történelmi, tár-
sadalmi forradalomról közvetlenül szó-ló
művek, s azok, amelyek közvetetten
ábrázolják egy emberibb világ, az emberi
kiteljesedés, önmegvalósítás történelmi
ügyét igazul szolgáló társadalmi rend
megszületésének szükségességét. És ez így
van jól, mert az ünnep, a szabadság, a
szocialista társadalmi rend meg-
születésének ünnepe nem csupán úgy és
azért ünnep, mert a szovjet hadsereg

felszabadította' hazánkat, hanem azért is,
mert ezzel történelmi lehetőséget te-
remtett, olyan történelmi lehetőséget,
amelynek valóra váltását ma már har-
mincéves építőmunka, harc és küzdelem
igazolja.

E két rendkívül fontos mozzanat ki-
emelése azonban nem feledtetheti a be-
mutatósorozat nevezzük így - kérdője-les
pontját. Néhány évvel ezelőtt még
megcsillant annak reménye, hogy a ma-
gyar színházak a szovjet drámairodalom
kiemelkedő új alkotásait még a felfedezés
„pillanatában" ismertetik meg a magyar
nézőkkel is; gondoljunk Zorin vagy
Radzinszkij műveinek gyors mű-sorra
tűzésére. Ezt a reményt nem váltották be
színházaink. Az említett be-
mutatósorozatban a hangsúly most a
klasszikusokon van. Új dráma a bemu-
tatottak között mindössze kettő található:
Rozov évekkel ezelőtt írt vígjátéka és
Gorin darabja. Ez a megtorpanás a
darabkutatási, felfedezési kedv
hanyatlásából származik. Megszüntetése
sem igényel mást, mint a dramaturgok,
fordítók szervezettebb tevékenységét, és
esetleg a ma még jórészt egyéni kezde-
ményezéseken alapuló darabkutatás
szervezeti összefogásának megteremtését.
A még színesebb, a még gazdagabb és
tartalmasabb bemutatóknak ez is egyik,
nagyon fontos feltétele.

Három Gorkij-bemutató Pesten

1905, 1905 és 1932. A három évszám há-
rom drámát jelent. Barbárok, Nyaralók,
Jegor Bulicsov és a többiek. A három
dráma pedig az 1974/75-ös évad három pesti
premierjét. Színházanként: Víg-színház,
Madách Színház, Nemzeti Szín-ház.

A színházi esemény - három Gorkij-
premier egy évadban, egy városban - ritka
pillanat. Nem csupán azért, mert a három
Gorkij-bemutató már önmagában is
színházi csemege, de mert a három dráma
előadása Horvai István, Ádám Ottó és
Major Tamás rendezése - érdekes körképet
kínál arra nézve is, hogy az elmúlt évek
színházi eseményei hogyan befolyásolták
(vagy épp nem befolyásolták) a Gorkij-
művek színpadi interpretációját.

Minden jelentős drámaíró művészete
köré az idő, a rendezések szaporodó száma
egyfajta hagyományt alakít ki. Olyan
rendezői hagyományt, amely az adott
drámaíró műveinek színpadi új-
rateremtéséhez jó és rossz rendezői kon-
venciókat, írott és íratlan törvényszerű-



ségeket teremt. Ez a hagyomány ugyan
többnyire alig megfogható, ténybelileg
alig kimutatható (az egyes alkotások
vonatkozásában ráadásul még nagyon
eltérő is lehet), de jelenlétét, befolyásoló
hatását lehetetlen tagadni. Akkor is, ha
az új rendezés ehhez a hagyományhoz
igazodik (ami nem feltétlenül jelent
utánzást, másolást, hisz a kialakult
eszközöket szuverén módon is lehet
használni, alkalmazni), és akkor is, ha
attól eltér - ez esetben épp a szemben-
állás, a szakítás jelenti a negatív kap-
csolatot.

Horvai István, Ádám Ottó és Major
Tamás rendezése ebből a szempontból
ígérkezik a legérdekesebbnek. Eredmé-
nyeiben és problémáiban egyaránt.

Ezért elemzésünkben is ezt az egyet-len
szempontot érvényesítjük.

A Gorkij-művek rendezői hagyományát
a három előadás közül leginkább Major
Tamás Jegor Bulicsov és a többiek-
rendezése követi. Nem véletlenül és nem
szolgai módon.

1932-ben írta Gorkij a Jegor Bulicsov és
a többiek című drámáját, akkor, amikor
már eldőlt a „ki kit győz le" történelmi
kérdése, s az a világ, melyet a dráma
megidéz, visszavonhatatlanul a múlté. De
Gorkijt mint írót, mint gondolkodót nem
is annyira az a bizonyos világ izgatta,
nem az késztette, kényszerítette a mű
megírására, hanem a megtett történelmi
út drámai ábrázolása. Annak az útnak a
művészi felvázolása, mely egyszerre
jelentette a polgári osztály
elerőtlenedését, a hatalom megtartására,
gyakorlására való képtelenségét és vele
egyidőben a munkástömegek erősödő
harcát, majd győzelmét.

A vállalt művészi feladatot Gorkij két
drámában oldotta meg. A Jegor Bulicsov
és a többiek a februári forradalomig, a
Dosztyigajev és a többiek pedig az
októberi forradalomig rajzolja meg hősei
sorsát.

A Jegor Bulicsov és a többiek cse-
lekménytörténete az első világháború
utolsó időszakában játszódik. Központi

alakja a gazdag kereskedő, Jegor Bulicsov,
az egyetlen, aki nem használja ki a
háborús konjunktúrát, hogy hatalmas
vagyonát még hatalmasabbra növelje.
Máskor ő sem mulasztaná el az alkalmat,
de most Jegor Bulicsov nem a pénzért,
nem a vagyonért küzd, hanem az életéért:
halálosan beteg, májrákja van. De élni
akar. Önmagáért, az éle-tért is, de
legfőképpen azért, mert lát-ja, tudja,
miféle had készül átvenni az örökséget.
Felesége, lánya és annak férje; a pópa, az
apátnő - csupa értéktelen semmi-ember
fenekedik a vagyonra, a hatalomra, hogy
megkaparintva kitúrják belőle azokat,
akiket Jegor Bulicsov szeret: Surát,
törvénytelen lányát, kedvesét Glafirát, a
szolgálólányt és Tyatyint, Zvoncov
unokaöccsét.,

Ha meghal, a hatalom azok kezébe kerül,
akiket joggal gyűlölt, utált. Jegor Bulicsov
- Gorkij semmi kétséget nem támaszt ez
iránt - úr volt a javából. Nagy hatalmú,
harácsoló, csellel, ravaszsággal pénzt,
vagyont szerző. Alakját mégis
rokonszenvesnek érezzük. Nem csupán
azért, mert egy halálos beteg utolsó
napjait látjuk, hanem mert Jegor Bulicsov
maga is szembefordul azzal a világgal,
amelyhez egész életében tartozott. „Más
utcában élek, mint ahová való vagyok...
Harminc évig éltem idegenekkel" -
mondja. Késői felisme-rés ez Jegor
Bulicsov meghal, és a hatalom azok
kezébe kerül, akik ellen utolsó napjaiban
már ő is lázadt. Ezt a korszakot, a cári
Oroszország birtokosainak utolsó óráit és
a forradalmi erők felkészülését a végső
rohamra már a másik dráma, a
Dosztyigajev és a többiek ábrázolja.

A Jegor Bulicsov és a többiek tehát
történelmi dráma. Művészi módon azt a
történelmi folyamatot tükrözi, amikor az
uralkodó osztály egyre inkább alkal-
matlanná válik a hatalom gyakorlására, és
az elnyomottak egyre erőteljesebben
tiltakoznak ellene.

Major Tamás újabb rendezése - 1947-
ben is ő rendezte az előadást, amely egy-
ben a mű magyarországi bemutatója is volt
- a drámának ezt a történetiségét őrzi.
Nem a szó naturalista értelmében.
Színészvezetésében, a színpadi szituációk
rendezői kibontásában, az előadás hang-
effektusaiban egyaránt érződik némi tu-
datos megbillentés, a színpadi, a szín-házi
realizmus olyan rendezői alkalmazása,
mely a naturalizmusnak az árnyékát sem
vallja társának.

Pergő, felfokozott ritmusú előadás ez,

Jelenet Gorkij: Jegor Bulicsov című drámájából (Nemzeti Színház)



S talán éppen ebből fakadnak megol-
datlanságai is. Leginkább az, hogy a Jegor
Bulicsovot körülvevő emberi világ rajza
elmosódottabb a szükségesnél.
Összhatásában a produkció világosan
rajzolja elénk ezt a minden tekintetben
csökkent értékű társaságot, mely hama-
rosan maga lesz a hatalom, de az egyes
figurákból érezhetően hiányzik a ponto-
sabb kimunkáltság.

„Visszatérő" rendezés Ádám Ottóé is a
Madách Színházban.

Másfél évtizede, hogy Ádám Ottó
először rendezte meg a Nyaralókat. Most
újra visszatért a műhöz. Miért? A kérdés
jogos, mert Ádám Ottó tudatosabban
építkező alkotó annál, semhogy a véletlent
gyanítsuk a jelenség mögött.

Gorkij 19o5-ben írta a Nyaralókat.
Hősei, szereplői értelmiségiek. Ma úgy
mondanánk: népből jött értelmiségiek.
Olyan emberek, akik még személyes él-
ményeikben hordozzák a nem értelmiségi
lét gyakran keserves tapasztalatait. Hová
tartoznak? Milyen célok éltetik őket? A
történet tanulsága szerint legtöbbjük
elvesztette kapcsolatát azzal a társadalmi
osztállyal, amelyből kiemelkedett, s
amelynek képviselete egyetlen történelmi
feladatuk lehetne. Élni akarnak. Jól élni.
Csakhogy ez a „jól élés" embertelen,
céltalan vegetálásra kényszeríti őket.
Mégis, a dráma utolsó jelenetében, amikor
bekövetkezik a nyílt szakítás a történelmi
küldetést vállalók és az arról lemondók
között, Szuszlov ideológiává fogalmazza a
senkire nem tekintő önös érdeket. Az a
Szuszlov vállalja ennek nyílt kimondását,
aki ezzel a maga hazug, embertelen életét
„ideologizálja" meg. Az, hogy felesége - ő
teremtette a saját képmására - lépten-
nyomon megcsalja, az, hogy a tervei
alapján épülő ház, mert a nagyobb ha-
szonért elspórolta a szükséges anyagokat,
összeomlott, és munkások halt
meg: mindez most felmentést nyer egy
hamis, hazug ideológia nevében.

Csakhogy nem mindenki vállalja ezt az
ideológiát. Varvara Mihajlovna, Viasz és
Marja Lvovna nyíltan szembefordulnak
Szuszlovval - és azzal a világgal is,
amelyet Szuszlov képvisel.

A Jegor Bulicsov és a többiek előadá-
sában egy pontosan, szépen berendezett
lakás a díszlet. Ha tárgyiságában nem
teljesen is, de hangulatában, stilizált-
ságában mindenképpen korhű Jegor Bu-
licsov háza a Nemzeti Színház színpadán.
Ádám Ottó nyaralója már csak a
mestergerendát örökíti át a Madách

Színház színpadára. Ez a hatalmas, a házat
megtartó gerenda áll az alant zaj-ló történet
felett, mozdulatlanságában is lebegve,
lezuhanásra készen, mint valami óriási,
anyagba öntött jelkép.

A korhűség jelenléte Major Tamásnál a
történetiség rendezői vállalására rímel. A
jelzéssé absztrahálás Ádám Ottónál a
produkció mai hangsúlyait segíti.

A Nyaralók, előadása ma, most, a Madách
Színházban nem egyszerűen a századelő
Oroszországát idézi meg nézőinek. Amit az
imént úgy fogalmaztunk, hogy a népből jött
értelmiség: az a mára is érvényes. Nem
közvetlenül, nem a műtörténeti
behatároltságát meg-bontón, hanem azon
belül maradva, de ott nagyon is
hangsúlyosan.

Ádám Ottó rendezésének kiérlelt
pontosságát dicséri, hogy ezt a kettősséget
töretlenül képes megvalósítani az
előadásban. S ebben legfőbb rendezői
eszköze a produkció lírai, hangulati egy-
ségesítése. A csendek és zajok, a kimon-
dások és az elhallgatások rímeltetése, belső
kapcsolatrendszerének rendezői ki-
munkálása, a késleltetés, a fokozás
váltogatása azok az „eszközök", amelyek-
kel Ádám Ottó leginkább él - és amelyek
révén a mű gondolatiságának mai

Gorkij: Nyaralók a Madách Színházban (Cs. Németh Lajos, Papp János, Schütz Ila, Szalay Edit)

hangsúlyait teremti meg. De mást is. A
Nyaralók befejező jelenetsora az addig
sem túl heves áradású cselekmény-sort
egyszerűen megállítja. Az álló-képpé
merevülő dráma veszélyét is így és ezzel
oldja fel Ádám Ottó. Azzal, hogy a
kimondott és kimondatlan - de színészi
játékban jól érzékeltetett - emberi drámák
olyan robbanási pontjává képes
átváltoztatni ezt a jelenetet is, hogy ezzel
belső mozgással, drámaisággal tölti fel.

A dráma utolsó részének színpadi új-
rateremtése rendezői bravúr. Azon, szín-
házainkban ritkán látható pillanatok
egyike, amikor az előadás, a rendezés -
vagyis a színházi alkotás - a dráma mint
irodalmi alkotás fölé emelkedik, s önnön
esztétikumát sugároztatja át a drámába.
Ebből az elismerésből nem von le semmit
sem, ha ugyanakkor megjegyezzük, hogy a
produkció kiteljesítetlenebb mozzanatai a
befejezéssel függnek össze. Azzal, hogy
minden ezt a végső robbanást készíti elő,
és az elő-készítés jegyében helyenként
halkabb, visszafogottabb az előadás, mint
amennyire a történés indokolja, hogy az
utolsó összecsapást megelőző összeütközé-
sek rendezői hangszerelése lágyabb, mint



amennyi drámaiságot ezek a szituációk
fölkínálnak. (Itt kell megjegyeznem, hogy
bár a művészi jelenségek leírásában sok az
azonosság megállapításaim és Szántó
Erika cikkének megállapításai között -
Nyaralók - inkognitóban, SZÍNHÁZ
1975. 5. szám -, a kritika
végkövetkeztetéseivel, értékítéleteivel a
magam részéről nem értek egyet.)

Major Tamás - hogy előbbi gondola-
tunkat folytassuk - nem kívánt elszakadni
a kortól, a történetiségtől, Ádám Ottó
pedig Gorkijtól. Horvai István újabb
rendezése - Barbárok - viszont kérdésessé
teszi mindkettőt. Színhelye, amelyben a
történet életre kel előttünk, puszta
absztrakció. Vendégművész, Da-

vid Borovszkij tervezte ezt zöld falból
fonódó, szövődő látomást, mely törté-
nelmi, emberi konkrétumaitól megfosztva
mint önálló művészi minőség már
önmagában is a produkció gondolatisá-
gának hordozója.

Zárt határú, önző, kicsinyesen önző
világ az, amelyben a Barbárok szereplői
élnek. Valami újat, valami mást a két
távolról érkező mérnök, Cserkun és
Ciganov hoz. De új-e valóban az, amit ők
hoznak? Olyan új, amely változtatni képes
az emberek életén? Nem. A történet azt
igazolja, hogy a Cserkun és Ciganov
képviselte világ a technika
magasrendűségével emelkedik az itt élők,
a vadak világa fölé. Ez azonban

kevés. Ettől az emberi élet sem jobb, sem
szebb, sem tartalmasabb nem lesz.
Legfeljebb a tartalmatlanság konkrét
módjai változnak, maga a tartalmatlanság
nem. Grisa, Redozubov polgármester fia
ugyanolyan hangyaéletet él ezen-túl is, csak
éppen az iszákosság nevében, mint eddig.
De még veszélyesebb Cser-kun
tevékenysége. Ciganov életunt iszákos, aki
nem hirdet semmit, Cserkun viszont
önmaga ürességét tartalmas látszatokba
akarja öltöztetni. Ideig-óráig sikerrel. A
leleplezés, a rádöbbenés tragédiát okoz:
Nagyezsda nem tudja elviselni Cserkun
árulását, és öngyilkos lesz.

A Barbárok - a vígszínházi premier a mű
magyarországi bemutatója is - ugyancsak
19o5-ben íródott, és erőteljes
rokonvonásokat mutat a Nyaralókkal.
Cserkun ugyanúgy a „népből jött értel-
miség", mint a Nyaralók hősei. Csak míg a
Nyaralók az értelmiségen belül maradva
mintegy drámai keresztmetszetet ad erről a
rétegről - a mű népi szereplői csak
kommentálják, minősítik cselekedeteiket,
életüket -, addig a Bar-bárok az
elmaradott, a változtatásra váró társadalom
és az értelmiség viszonyáról, kapcsolatáról
ad művészi elemzést. Gorkij ítélete
kemény, kegyetlen mindkét esetben. De
biztató, reményt adó is. Ép azzal, hogy látja
és láttatja, hogy a legjobbak megtalálják az
utat, azt a történelmi küldetést, amit ők tud-
nak, amit nekik kell képviselniük a tár-
sadalomban.

Szuverén rendezés Horvai Istváné,
következetes, a részleteket is egyetlen
művészi egységbe fogó. Alapmozzanata
annak a kétségtelen drámatörténeti ténynek
a produkciószervező elvvé törté-nő
emelése, ho g y Gorkij drámáira Csehov
művészete jelentős hatással volt.

A csehovi hatás ilyen fölfokozott ki-
emelése nem öncélú. A mű gondolati
hangsúlyait ez a csehovi megközelítés úgy
rendezi át, hogy azok Horvai István
rendezői élményét töretlenül szervesítik a
produkcióban. Más kérdés, hogy ez a
rendezői mód szinte átminősíti Gorkij
művét, kiszakítja a drámaíró Gorkij
életművének egészéből, megszünteti a
művek közötti kapcsolatot, fejlődést.

Színészek, alakítások

Lehetetlen feladat lenne most a három
produkció majd félszáz szereplőjét sorra
venni. A hosszadalmas és unalmas fel-
sorolás helyett elégedjünk most meg egy-
két általános megjegyzéssel.

Szegedi Erika (Nagyezsda) és Prókai István (Rendőrfőnök) a Vígszínház
Barbárok című előadásában (Iklády László felvételei)



Először is az együttesjáték, az együt-
testeljesítmény. Színházkritikánkban az
együttesjáték elemzése - és értékelése -
hovatovább szinte kizárólagos módon a
vidéki színházak produkcióihoz kötődik.
Ebből viszont könnyen alakulhat ki az a
megtévesztő látszat, mintha ez csak
Budapesten kívül alkalmazható mérce
lenne. Ez persze nem igaz. Mint ahogy az
sem igaz, hogy jól komponált együt-
tesjátékra csak a vidéki színházakban lenne
szükség - ellensúlyozandó a társulat belső
egyenetlenségeit.

Az együttesjáték alapján vizsgálva az
előadásokat, számomra a legmeggyőzőbb
Ádám Ottó produkciója. A belső kohézió
nem tűnik túl mélynek és szilárdnak, de a
szerepek, sorsok, alakítások rendezői
rendszere érezhetően és következetesen
valósul meg az előadásban. Ez a rendezői
egységteremtés, mely - képletesen szólva
mint egy hatalmas, a különböző
szólamokból egyetlen dallamot formáló
kórust kezeli, vezényeli a szereplőket - ott
munkál a Barbárok előadásában is.
(Gondoljunk itt most csak az első jelenet
kimunkált "dallam-világára".) A produkció
első részében még eredményes rendezői
törekvés azonban a második részben
elhalványul, el-tűnik. A Barbárokban
eltűnik, a Jegor Bulicsov és a többiek
előadásában jó-részt meg sem születik.
Tévedés ne essék, az együttesi játék így
jelzett hiánya nem azt jelenti, hogy Major
Tamás rendezésében „mindenki azt csinál,
amit akar". Szó sincs róla. A jelenetek, a
drámai szituációk rendezői kibontásában ott
él és érvényesül a rendezői értelmezés. Ami
többnyire elmaradt: a produkció egészét
átsugárzó rendezői „szerepegyeztetés", az
alakítások egyéni színeinek nagyobb
összehangolása, a közös építés vállalásának
meggyőzőbb ereje.

Másodszor: színészi játék és rendezői
koncepció. Érdekes és érdemes lenne
egyszer alaposabb elemzés tárgyává tenni,
hogy az adott rendezői koncepció (vagy
épp az eltérő rendezői koncepciók) hogyan
és miként befolyásolja, módosítja a színészi
játékot. A most elemzett három produkció
kapcsán azt az általános megállapítást
tehetjük, hogy az eltérő rendezői
megközelítések a színészi játékban is
visszatükröződnek. A Jegor Bulicsov és a
többiek történetiségtisztelő alaphangulata
egy kevésbé stilizált játékmódot eredmé-
nyezett, amelyben a mozgás, a gesz-tus, a
hangképzés a mindennapok termé-

szetes ízeit hordozta. A Nyaralók már
stilizáltabb világot állít elénk - a színészi
játékban is. A csend, a hallgatás, az
elhallgatás és a szünet dramaturgiai értékű
szerepeltetése olyan akusztikai feltételeket
teremtett, amelyben megváltozott a
kimondott szó ereje, hatása - s ezt a
produkció szereplői hatásosan építették
játékukba. A Barbárok Horvai István által
kialakított rendezői élménye azzal a
következménnyel is járt, hagy a szereplők
egy része a figuraépítkezés
hagyományosabb formáit követi, míg
mások - mert sorsuk megmutatására nincs
lehetőségük - eleve stilizációs feladatok
megoldására kényszerülnek.

Történetek, sorsok - történelem

Ennek a három drámának - Dosztojevszkij
Ördögök, A. Kopkov Aranyelefánt, G.
Gorin A gyújtogató - látszólag semmi köze
egymáshoz, ha csak a keletkezések, a
megírások idejét tekintjük.

Dosztojevszkij 1872-ben írta életműve
egyik legvitatottabb alkotását, az Ördögök
című regényét Alekszandr Kopkov, akinek
nevét csak a legutóbbi évek-ben ismertük
meg - posztumusz dráma-kötetét 1964-ben
adták ki a Szovjet-unióban - 1932-ben írta
az Aranyelefántot. Es hogy a kettes szám
„rímelésénél" maradjunk, Grigorij Gorin
drámája, A gyújtogató 1972-ben keletke-
zett.

De nemcsak az évszámok, a művek
keletkezési ideje perel a kritikai össze-
vonással. Ellenkezni látszanak maguk a
művek is.

Egy megtörtént eset képezte az Ördögök
cselekményalapját. 1869. november 21-én
Moszkva mellett megöltek egy Ivanov
nevű egyetemi hallgatót. A gyilkosságot
Ivanov diáktársai, egy titkos politikai
szervezet tagjai követték el.

Amikor a rendőrségi nyomozás befe-
jeződött, és a gyanúsítottakat bíróság elé
állították, több mint nyolcvan fiatal került
a vádlottak padjára. Ők alkották azt a
szervezetet melyet vezetője Gennagyij
Nyecsajev - a Nemzetközi
Munkásszövetség nevét bitorolva - Moszk-
vában és Pétervárott szervezett.

Dosztojevszkij nem ismerte az esemény
konkrét körülményeit, és ismeret-lenek
voltak számára az esemény szereplői is.
Nem is kutatott, nem is nyomozott utánuk.
Őt nem ez az eset érdekelte. A konkrét
történet, amit az újságok híradásai juttattak
el hozzá, csak kiindulópontul szolgált a
műhöz, amely

ben saját elméletét, nézetrendszerét öl-
töztette művészi alkotásba.

Dosztojevszkij úgy ítélte, hogy a polgári
individualizmus és a forradalmi ra-
cionalizmus egyként idegen az orosz
embertől, az orosz lelkiségtől. Mindkét
törekvés - ellentétei ellenére is - azonos
abban, hogy istent akarja valami mással
felváltani és olyan teóriák, ideológiák
kidolgozására törekszik, amelyek az
abszolút szabadság jegyében fölmentik az
embert a bűn és a bűntudat gyötrelme alól.
Ezeknek az orosz alkattól idegen
eszméknek a behatolása Orosz-országba,
Dosztojevszkij szerint, tragikus
következményekkel jár - s ezt az Ördögök
történetével akarja igazolni.

Gennagyij Nyecsajev szervezkedése egy
ártatlan élet halálát követelte. Az Ördögök
félresiklatott emberi életek drámai
tablójává, emberi életek pusztulásának
megrendítő víziójává formálja. az egyszeri
történetet. Ivan Satovot - ő
Ivanov alteregója a műben - megülik,
Nyikolaj Sztavrogin öngyilkos lesz, Marja
Lebjadkinát megölik, Kirillov ön-gyilkos
lesz, Liza Drozdova a felbőszült tömeg
áldozatául esik.

A pusztulás, emberi életek, emberi
értékek pusztulásának apokaliptikus méretű
látomása az Ördögök.. Es nem minden alap
nélkül. Dosztojevszkij ítéletét „az orosz
lélektől, embertől idegen eszméktől"

visszavonhatatlanul megcáfolta a
történelem, de Dosztojevszkij művészi
nagysága abban is tetten érhető, hogy az
alapvetően téves szemléleti orientáltság
ellenére műveiben az emberi, a társa-dalmi
valóság olyan tükrözése is benn-
foglaltatik, amely komoly figyelmeztető
volt mindenki számára. Az Ördögök-ben
például az „immoralitás szabadságának"
rendkívüli. veszélyessége jelenti ezt a
tagadhatatlan valóságanyagot.

Egészen más tájra, más emberek közé és
egy másik világba invitálja nézőit A.
Kopkov drámája. Az építőmunkásból lett
drámaíró aki katonaként halt meg az
ostromlott Leningrádban, 1942-ben,
irodalmi példaképének Szuhovo-Kobilint
tekintette. A művészi rokonság - akár csak
az Aranyelefántot tekintve is -
felismerhető, de nem jobban és nem
mélyebben, mint amennyire az Arany-
elefánt (és Kopkov egész művészete)
szerves része' annak az új, szocialista
irodalomnak, művészetnek, amely a
húszas-harmincas években keletkezett, s
amelynek nagyszerű eredményeit csak az
utóbbi évtizedben ismerjük meg (és fel)
igazán.



Az Aranyelefánt szatirizáló, karikírozó
hangvételében és mély humánumában
valóban ott munkál a nagy előd, de ott
munkál az a közös szellemiség is, amely
Majakovszkij és Bulgakov műveiben is
egyként van jelen, s amely Gladkov és
Szerafimovics regényét - Cement,
Vasáradat - is áthatja. Ez a közös szel-
lemiség a nyomorban, a pusztításban és
pusztulásban megszülető új társadalom
rendíthetetlen hite, hogy a szenvedéssel,
vérrel, halállal kivívott történelmi
lehetőség boldogító emberi valósággá
válik. Ezt hirdetik, képviselik a művek: a
sugárzó reményt, a töretlen hitet.

És erről szól az Aranyelefánt is. Kis
eldugott, elhagyott faluban játszódik a
történet. Hőse - ha lehet egyáltalán így
nevezni - Mocsalkin, a helybeli kolhoz
tagja, aki nem megy aratni, s akiért most
elnökkel az élen jön az egész tagság. De
Mocsalkin nincs. Megszökött, elbujdosott?
Senki se tudja. Végre megkerül. Titokban
surran be a saját házába, mintha tolvaj
lenne. Oka van rá. Mocsalkin kincset talált:
egy egész arany-elefántot. Most aztán
búsulhat. Mit csináljon ő a szovjet
rendszerben egy aranyelefánttal? Akkor,
nem is olyan régen, bezzeg jól jött volna:
élete végéig úr lehetne az árából. De most?
Ad-ja a kolhoznak? Szökjön vele Ameriká-
ba? Mocsalkin búsul és alakoskodik.
Megpróbálja elrejteni a kincset, s ami-kor
ez nem sikerül, akkor felszáll a fia
gyártotta léghajón, hogy Amerikába megy.
Mégse megy. Ráébred, hogy ez, ami itt
van, az az ő élete. Az aranyelefánt, a kincs
csak véletlen - a többi az az ő munkájának,
harcának eredménye. Ezért jön vissza. Ezt
vállalni és folytatni.

A harmadik dráma - G. Gorin A
gyújtogató - premierje alig három éve volt
a Szovjetunióban, nagy sikerrel. Több mint
negyven színház mutatta be a darabot. Új
dráma hát A gyújtogató, választott
témájában azonban mintha ez vinne
legmesszebbre az időben.

A világ hét csodája közt tartották
számon Artemisz templomát, melyet ál-
lítólag egy Herosztratész nevő férfi gyújtott
fel - hogy így tegyen szert a hal-
hatatlanságra. Grigorij Gorin, aki 1940-ben
született, és orvosból lett drámaíró, s
akinek Arkanovval közösen írt darab-ját a
Világraszóló lakodalmat 1967-ben a
televízió, 1969-ben a Déryné Színház
mutatta be, ezt az ókori történetet dolgozza
fel drámájában. A gyújtogató azonban nem
történelmi dráma, hanem

a gonoszság, az embertelenség könnyen
fertőző ragályának művészi látlelete - és az
ellenszer keresése, kutatása.

Herosztratészt tette elkövetése után
börtönbe zárják, és első felháborodásában
mindenki fejét követeli. A törvényesség
azonban időt követel a tett ki-vizsgálására,
és az idő, a várakozás nem az igazság
kiderítését szolgálja, hanem ellenkezőleg:
módot és lehetőséget ad a bűn
szövetkezésére. Herosztratész ügyes
gonosztevő. Pénzzel, jó szóval, csellel,
fortéllyal tábort szervez maga köré, egy-re
bővülőt, egyre erősebbet. Börtönben ül, a
törvény szerint halál vár rá, de lassan ő
irányítja az egész országot. Végül mégis
elbukik. Kleon, a főbíró nem tántorul el az
igazságtól, s karddal, melyet a történést
kommentáló mai személytől kap, legyőzi
Herosztratészt.

A három dráma - három önálló, szuverén
világ. Különbségeik, eltéréseik - ha csak
jelzésszerűen érinthettük is - egyértelműek.
Ami a három előadásban közös, az a
rendezői megközelítés. Az, ahogy Ascher
Tamás (Dosztojevszkij Ördögök,
Kaposvári Csiky Gergely Szín-ház), Valló
Péter (A. Kopkov Arany-elefánt, Szolnoki
Szigligeti Színház) és Balogh Géza (G.
Gorin A gyújtogató, kecskeméti Kelemen
László Színpad) a művek mai
érvényességét keresi, kutat-ja és állítja a
produkció gondolatiságának
középpontjába. Nem sértőn, nem durván. A
történetiség, mint megjelenési forma
sértetlenül érvényesül a produkciókban: az
Ördögök múlt századi körülhatároltsága
kétségbevonhatatlanul érvényesül a tárgyi
környezetben is (díszlet, jelmez) és az
előadás atmoszférájában is. Ugyanez
érvényes az Aranyelefántra is. Sőt itt talán
még részletezőbb, még aprólékosabb
újrateremtésben. És ez munkál A
gyújtogató elő-adásában is, ahol látszólag
paradox módon nem az egy konkrét
történeti korhoz való hűség, hanem a
jelentől való elszakadás, a produkció
időtlenné növesztett lebegtetése teremti
meg a történetiség érvényességét.

A három rendezésben a kiemelés, a

konkrét történelmi korból való kiszakítás
helyett a megtartás és a megtartáson belül
az elmozdítás azonossága az uralkodó, a
jellemző.

Az Ördögök kapcsán utaltunk arra, hogy
Dosztojevszkij zseniálisan ismerte fel az
„immoralitás szabadságának követ-
kezményeit", azt, hogy az egyén fele-
lőtlenné növesztett szabadsága milyen
tragikus veszélyhelyzetet teremthet a

társadalom számára. Ha más-más elő-jellel
is, de az egyén, az emberi személyiség
ezen kiemelése irányította előbb Camus,
majd Andrzej Wajda figyelmét a műre. És
ez adja a kaposvári produkció, Ascher
Tamás rendezésének mai érvényességét is.

Kitűnő rendezői kompozíciós készség
jellemzi Ascher Tamás rendezését. At-
moszférateremtő ereje talán a legátütőbb
nemzedéktársai közül. Ahol időnként némi
bizonytalanság érződik, az a történetiség és
maiság pontosabb össze-hangolása. (Az
összeesküvők tanácskozásában például
meglehetősen felszínes maiság uralkodik
el.)

Míg Ascher Tamás jelzésekkel, egy-egy
jól megválasztott bútorral teremti meg a
történés különböző színhelyeit és történeti
hitelességét, Valló Péter már-már
naturalisztikus aprólékossággal tör
ugyanarra. A színpadra építi Mocsalkin
házát, a kerítést, az udvart, s ha lehetne,
talán még a kertet is. Jelmezei is kor-hűek,
korhűen „szegényesek". Ez az ap-
rólékosság azonban nem nehezíti el az
előadást. Sőt, mintha csak ellenpontozná a
fergeteges tempót.

Az Aranyelefánt a szocializmus gyer-
mekkorát idézi, azt a tág lélegzetű kort,
amikor a százados rabságból ocsúdók
először néznek szét a gazda szemével a
világban. Naiv, romantikus és szatirikus
mű egyszerre az Aranyelefánt. Szatirikus
keménység, élesség és valami romlatlan
kamaszbáj lüktet benne.

Valló Péter rendezésében az a bizonyos
elmozdítás úgy érvényesül, hogy a
produkció hangsúlyait a szatirikus moz-
zanatokra helyezi. Ez az aránymódosítás,
ha nem is rekeszti ki, elhalványítja a
történet kamaszos báját. A vallomás, a
szocializmus vállalásának szép emberi
hitele ebben a rendezői megközelítésben
sem szenved csorbát, de a vallomás kör-
nyezete - épp a szatírai kiélezettség miatt -
keményebb lesz.

A gyújtogató előadásában, Balogh Géza
rendezésében a színhely újabb változáson
megy keresztül: nem színhely többé,
hanem porond. Kör alakú, körül-járható
csupasz emelvény, amely - kor-
szempontból - éppúgy meghatározhatatlan,
mint maga a történet. Maga a történet?
Igen. A gyújtogató - eredeti címén Zabity
Gerosztrata!, vagyis Felejtsük el
Herosztratészt! - csak példának, művészi
ürügynek tekinti az ókori eseményt. S ezt
az utat választja Balogh Géza rendezése is,
sugárzott kortalanságával is, és azzal is,
hogy nem törté-



netet, hanem egy sajátos elemzést állít
színpadra. Nem sorsokat, nem jellemeket
akar teremteni, hanem egy esetet imitál
vitaalapnak, majd erre építi rá a vitát, a
bűn, a rossz szövetkezés gyors
terjedésének és az ellene vívható harc
módjainak komolyabb megbeszélését.

Jórészt sikerrel. Sikerrel, mert a túl-
aktualizálás veszedelmét elkerülve Balogh
Géza egy másfajta, tartalmasabb, mélyebb
drámaisággal tölti fel a játékot. Ennek
eszköze a dráma gondolati alapvetésének
tiszta értelmezése, a kör alakú emelvény
megkoreografált bejátszása, a kört metsző
járások s a kör szélén, illetve a körön kívül,
de a kört követő ellentétes járások drámai
erő-térré avató rendezői használata.

Ebben a tudatosan csupaszra, eszköz-
telenre vetkőztetett világban minden
mozdulat, minden gesztus
megkülönböztetett jelentőséggel bír. Az
előadás ritmusa is. És ez, a produkció
ritmikai képletének kidolgozása,
érvényesítése Balogh Géza rendezésének
halványabb mozzanata. A ritmusváltások
dúsító hatása, hangsúlyteremtő ereje a
lehetséges és szükséges szint alatt marad.

Jelmezek, arcok, álarcok

Az elemzett három előadásban nincsenek
bravúros színészi alakítások, ki-emelkedő
nagy egyéni „áriák".

Mégis, ez a három előadás - nem sok az,
ami még hátravan az évadból, te-hát
nyugodtan mondhatjuk - színészi
szempontból is az évad legjobbjai közé
tartozik.

Hogyan?
Úgy, hogy ezek az előadások eleve nem

a nagy színészi egyéniségek szikrázó
erejére épülnek, hanem a közös, a
megszervezett, a vállalt és teljesített
együttesi játék emelő erejére.

Ettől jók. Ettől izgalmasak. Ettől mű-
vésziek.

Az együttesjáték magasrendű eszté-
tikum. Önálló, szuverén érték. Hogy je-
lentőségét elsőrendűen a vidéken alkotó
együttesek ismerték fel: összefügg adott
lehetőségeikkel. De nem el-ismerésre
méltó-e a hátrányos helyzetet esztétikai
előnnyé formálni?

Az Ördögök kaposvári előadásának
huszonnyolc szereplője van. A színház
teljes színészi gárdája harmincnégy fő. Ki
lehet osztani harmincnégy színész között
huszonhét szerepet - egy vendég-művész
lép fel a produkcióban - úgy, hogy akár
csak a legalapvetőbb szerep-

osztási szempontok is érvényesíthetők
legyenek? Látszólag aligha.

És itt lép be az a bizonyos együttes-játék.
Annak a közös, nem is színvonalnak,
hanem színész-„erőtérnek" a kialakítása -
nem könnyű feladat! -, amelyben a
legjobbak kicsit visszafogva, a nagyobb
feladatokra pedig most készülők a
legtöbbet adva formálnak meg egy olyan
általános művészi közeget, amelyben a mű
töretlenül képes megjelenni.

Az együttesjáték fokozott követelmé-
nyeket állít a rendező és a színész elé. Az
egyéniségről nem, de az egyénieskedésről
le kell mondania mindenkinek. A

szigorú játékfegyelem, a megnövekedett
pontosság alapvető követelmény. És oly-
kor az áldozathozatal is. De megéri. Ezek
az előadások is bizonyítják, hogy megéri.

Nincs terünk az egyéni alakítások
elemzésére, de megkerülhetetlen néhány
említése: Iványi József hamiskás, a vá-
ratlan, nagy lehetőségtől megtántorodó, de
végül mégis a nehezebbet, az emberit
vállaló Mocsalkinja, Koós Olga
kotlóstermészetű, szálfakeménységű Már-
fája Kopkov Aranyelefántjában.

Az operettből a drámába átváltó, s igaz

emberi mélységeket alakítássá eme-lő
Baranyi László játéka Thiszaphernész
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szerepében, az egyre sokszínűbbé váló
Szakács Eszter pontos játéka a bűnös
esendőségű Klementina megformálásában,
és a fiatal színésznemzedék egyik nagy
ígéretévé váló Trokán Péter fegyelmezett
alakítása Herosztratész szerepében - G.
Gorin drámájának elő-adásában.

És említeni kell Olsavszky Éva mívesen
formált Varvara Sztavrogináját, Vajda
László emberi mélységeket terem-tő Ivan
Satovját és Pogány Judit, Breznyik Péter
kitűnő játékát is az Ördögök előadásában.

Korunk hőse?

Abból az alapanyagból, amit Viktor Rozov,
a Pécsi Nemzeti Színházban bemutatott
Kényes helyzet című vígjátéka alaptémájául
választott, akár dráma is lehetett volna.
Nem is fokozat, árnyalat kérdése az egész.
Ha Viktor nem úgy fogadja kisemmizését
találmánya hasznából, ahogy fogadja.
(Mármint, hogy azonnal nekikezd dolgozni
a találmány továbbfejlesztésén.) Ha barátja,
Anton nem úgy harcol közös igazukért,
ahogy harcol, ha . . . De nem érdemes
folytat-ni a sort. Nem, mert Rozov nem
társa-dalmi drámát írt, hanem vígjátékot.
Olyat, amelyik ugyan bármely pillanatban
drámába válthatna, de amely a helyzetek, a
jellemek kis túlpörgetése, karikírozása
miatt mégis mindvégig víg-játék marad.
Nem igazán mulatságos, nem igazán
kacagtató vígjáték, de víg-játék.

A Kényes helyzetet - eredeti címén:
Szituáció - 1973-ban mutatták be Moszk-
vában. (A Malaja Bronnaja Színházban
Efrosz rendezte az előadást.) A siker el-
lenére a darab nem tartozik Rozov legjobb
alkotásai közé. Az első felvonás egy
hagyományos vígjáték bő expozíciójának
tűnik, a második felvonás pedig egy
erőteljes társadalmi dráma írói vázlataként
hat. A kettő szervesítése, összeolvasztása,
amiből a tartalmas ne-vetés
megszülethetne, ezúttal elmarad.

A művészi megformálás vitathatatlan
gyengéi ellenére Rozov alkotása izgalmas
kérdést jelez: a Kényes helyzet a művészi
kísérleteknek abból a sorából ered, amely
korunk hősét keresi, kutat-ja.

Viktor a munka, az alkotás megszál-
lottja. Jogos anyagi haszna érdekében egy
lépést sem tesz. Nem érdemes, véli, de
nemcsak véli, mondja is, mert a futkosással
eltöltött idő az alkotástól szakítja el. Igaza
van? Anton példája

őt igazolja. Anton belehajszolódik az
igazság keresésébe. Bele is fárad, fel is
adja.

Rozov vígjátékát Nógrádi Róbert ren-
dezte, hitelesen, a mű csorbítatlan szín-
padi újrateremtését vállalva legfőbb fel-
adataként.

Korunkban, amelyet az önálló rendezői
művészet korszakának is szokás nevezni,
mintha hitelét látszana veszíteni az ilyen
„szerény" rendezői program. Sőt, nem
egyszer mintha gyanú is övezné. Oktalanul,
jogtalanul. A rendezői művészet
szuverenitását nem az igazolja, ha a
rendező mindenáron mást akar egy
drámával elmondani, mint amit a drámaíró
képvisel. A rendezői művészet
szuverenitását a művészi gondolat kö-
vetkezetes egysége adja, s annak a szín-
padi formának a megtalálása, amely ezt a
gondolatiságot a leghatékonyabban, a
legmagasabb művészi szinten képes
megjeleníteni. Az így értelmezett rendezői
szuverenitásba viszont az egyetértés is
beletartozik, a drámaíró és rendező olyan
szerencsés találkozása, amikor a mű
legteljesebb színpadi újraalkotása az alkotó
művészi feladat.

Gondos, az előadás ívét a vígjáték már
említett belső törései ellenére is jól
megrajzoló rendezés Nógrádi Róberté. Az
első rész harsányabb lehetőségeit - hogy
összhangot teremtsen a megkomoruló
második felvonással - csak mértékkel
használja ki. Kár, hogy a ritmus-váltások, a
gyorsítások és lassítások élénkségnövelő
erejét alig-alig építette bele a produkcióba.

És végül - mint eddig is - néhány szót a
színészi alakításokról.

A Kényes helyzet kiemelkedő alakí-
tásélménye Labancz Borbála Poli néni-
játéka: emberi, mosolyogtató, megható.

Összefoglalás helyett

A bevezetőben szóltunk azokról az ál-
talános vonásokról, amelyek az évad
szovjet bemutatóit jellemzik. Megerősí-
tésként is, és a fentiekben elemzett hét
produkció tanulságaként is, egyet em-
lítsünk újra.

Azt, hogy ezek a szovjet bemutatók a
színházi alkotófolyamat természetes és
szerves részei. Eredményei nem külön
eredmények, hanem egy folyamatos
munka, egy sokoldalú alkotói folyamat
örömteli eredményei. Bukásai nem külön
kudarcok, hanem egy általánosabb
megtorpanás vagy kisiklás következmé-
nyei. Egyszóval: életünk, munkánk részei.

MOLNÁR GÁL PÉTER

Színházi holmi

Kaszab Anna halála

Sohasem olyan fontos talán a siker, mint a
pálya végén. Fiatal színészt elronthat,
ellustíthat a gyors fölkapottság. Idős szí-
nésznek azonban létszükséglet: bizonyíték,
kárpótlás, igazolás. Annak a szorító
érzésnek enyhítése, amit életét többnyire
színháznak adó művész érez: marad-e
utánam valami, hiszen a múló esttel az is
véget ér, amit csináltam?!

Kaszab Annát pályája végén érte szí-
nészélete legnagyobb sikere. Sőt: pályája
befejezése után. Örkény István Macs-
kajátékának szolnoki bemutatóján és a
siker következtében a Pesti Színházban is
ő vendégszerepelte Cs. Bruckner Adelaida
Wagner-énekesnőt. Alombéli rémségként
jelent meg. Nem a külseje volt ijesztő. Az
csupán elképesztett bennünket gránátosi
szálasságával. A rémség belőle szakadt
föl: az irigy öregségnek féltékenységét
értette meg nézőivel, azt az állapotot,
amikor a világ beszűkül már körülötte, és
csupán egyetlen dologra tudja pazarolni
beszáradt szeretetét.

Rózsaszín, steppelt pongyolájában a
hajdani Wagner-alt meghökkentette a
nézőteret. Elragadtatottan dicsértük jel-
meztervezőjét, amíg meg nem tudtuk:
jelmeze nem színpadi kosztüm, bármily
jellemző is - az idős színésznő saját
ruhatárából öltöztette föl utolsó, nagy
szerepét. A slafrok nászútjára készült,
amikor egy gazdag kereskedő megkérte a
vidéki színésznő kezét, és a boldogító igen
után elutazott vele Kolozsvárra. A már
nem ifjú férj a vonaton szívrohamot
kapott, s az özvegy, frissiben varratott
ruháival együtt hazatért színésznének.
Nem pletykálnánk el most Kaszab Anna
halálakor a néhai tragikomikus házassági
kalandot, ha nem vág-na egybe a
történetecske Cs. Bruckner Adelaida
figurájával. Azonosítottuk lassanként a
színésznőt a szereppel, s nem minden
jogosultság nélkül, hiszen Kaszab Anna
nem Örkény csavaros iróniájú,
intellektuális szerepein növekedett
színésszé, hanem klasszikus szerepekben
szavalta végig a magyar haza vidéki
színpadait, hogy egy kurta bu-


