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Gorkij: Vássza Zseleznova

Négyszer adták elő nálunk hivatásos
színművészek Makszim Gorkij utolsó
darabját, a Vássza Zseleznovát. A Nemzeti
1949-ben hozta színre először, Gellért
Endre rendezésében, megközelíthetetlenül
parádés szereposztással. (Gobbi Hilda,
Rátkai Márton, Sulyok Mária, Maklári
Zoltán, Ruttkai Éva, Olthy Magda.) A
korabeli értékelések szerint főképpen nagy
színészi alakításokból állt az előadás. (Ami
- feltehetően - nem rendezői szeszély
folyománya, hanem a valóban nagy
szerepeket kínáló mű egy-fajta fölfogása
lehetett.)

1961-ben egy akkori végzős növendék -
Léner Péter - nagyszínházi diploma-
munkaként vette elő Gábor Andor
fordítását Miskolcon. Gyarmathy Anikó
volt a robusztus főszereplő, Vássza Bori-
szovna. A sokat ígérő Loránd Hanna a
másik parádés nőszerepet, a forradalmár
Ráchelt játszotta. (Latinovits Zoltán is
„benne volt" az előadásban.) Az ifjú
rendező választása tudatos volt; abban az
évben emlékeztünk az író halálának
évfordulójára. Léner színpadra állítását
szakmai elismerés, gyér, de megnyugtató
kritikai visszhang kísérte.

Hét év múlva Várady György vette át a
- vidéki színházi - stafétabotot, lóhalálában.
Húzásokkal, gyorsítással száz perc alatt
pörgette le a normális tempójában két és
félórás színművet. A pályája delelőjén álló
Szende Bessy volt a cím-szereplő. A
színésznőnek - a műsorfüzet rendezői
vallomásában ez áll - Az anya-regény
„hősies munkásanya szereplőjével szemben
a kapitalista anyát" kellett eljátszania.

Hogy kerül ide Az anya? Úgy, hogy
Gorkij 1909-1910-ben - tehát Amerikában
létrejött híres regénye után - valóban írt egy
Anya alcímű darabot, a téglagyáros
Zseleznov-család széthullásának tör-
ténetéből. (A „főcím" akkor is Vássza
Zseleznova volt.) Mind az 1961-es, mind az
1968-as magyar színibírálók - az 1971-es
rádióváltozat egyik-másik kritikusával
együtt - azt hitték, hogy rendezőink fél-
évszázad múltán, sorozatban azt a művet
hozzák a közönség elé. 1971-ben a rádió

Gorkij-ciklusáról szólva Barta András
például kimondja: „Huszonkét esztendő
választja el egymástól a két remekmívű
Gorkij-dráma, a Vássza Zseleznova (1910)
és a Jegor Bulicsov (1932) keletkezését.
Mégis, mind cselekményükben, mind
belső szerkezetükben nagyon közel áll-
nak egymáshoz." (Igen, mert egymástól
körülbelül három év távolságban kelet-
keztek.) 1968-ban többen is hangoztatják
a közkeletű tévedést.

Az általunk ismert Vássza Zseleznova

azonban alapvetően másik darab. Igaz,
megvan a maga érdekes története. B.

Bjalik, Gorkij dramaturgiájának egyik
legjobb szovjet ismerője megírta egy
1960-as cikkgyűjteményben.

1933-ban a Művész Színház második
stúdiójának kollektívája azt kérte a mes-
tertől, hadd dramatizálják egyik regényét.
Az Artamonovokat vagy a Foma
Gorgyejevet. Az író nem szenvedhette, ha
regényt dolgoznak át színpadra. Az en-
gedélyt nem adta meg. Ezért vette elő a
társulat az 1919-ben készült Vássza
Zseleznovát. Gorkijnak ez sem tetszett, írt
az ügyben Nyemirovics-Dancsenkónak.
Jelezte, hogy a, régi színművet átdolgoz-
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za. A színház a próbákat tovább folytatta.
Maga a szerző sem gondolta, hogy át-
dolgozásának vége a radikális átírás lesz.
(Ma is megvan összes műveinek 1933-as
példánya, ahol eleinte csupán kisebb
javításokat végzett.)

1935 decemberében táviratot küldött a
régi változatot tanuló színészgárda sürge-
tő kérésére. „Kérem leállítani a próbákat,
januárban teljesen új szöveget adok, új
szereplőkkel." És 1936. január elsején
már Nyemirovics-Dancsenkónál volt az
új darab. Csupán az első felvonása szólt -
többé-kevésbé - arról, amiről a régi.
(Hogyan próbálja megmenteni egy „ka-
pitalista anya" gyermekei számára hal-
dokló férjének, Zahar Ivanics Zseleznov-
nak az örökségét.) Az 1910-es műben
Vássza Boriszovnát még Vássza Pet-
rovnának nevezte Gorkij.

1936-tól - kevés kivétellel - az új szöve-
get tekintették a szovjet színházak irány-

adónak, eljátszandónak. Ha néhol azzal
próbálkoztak, hogy kombinálják a kettőt,
általában kritikai ellenzésre találtak. Fel-
vetődik persze a kérdés: miért dolgozta át
Gorkij a régi darabot, melynek alcímé-
ben 1910-ben még a szocialista Anya-
regényre utalhatott? Valóban Zsdanov
késztette-e arra, hogy a kapitalista és a
szocialista anyaságérzés megnyilvánulá-
sait mereven elválassza egymástól, s egy
 az előzőnél kevésbé „rokonszenvet
keltő", bár továbbra is nagyformátumú
másfajta hősnőt küldjön a színpadra?

Bjalik a kérdést nem személyi, de tör-
ténelmi oknyomozással közelíti meg. Rá-
mutat arra, hogy a szocialista realizmus
klasszikusa az átdolgozással mindenek-
előtt a szereplők perspektíváját „állította
át", a történelmi valósággal egyirányú
sínekre. Az első Vássza ugyan érezte az
újabb forradalom közeledtének fenyege-
tését (1905-ben már tapasztalhatott egyet

s mást), de nem volt bizonyos benne.
Családvédő cselvetéseinek így lehetett
belső pátosza, kifutása, értelme. Hiszen
1910-ben még nem dőlt el véglegesen,
történelmi méretben a védett család véd-
hetetlensége. A második Vássza - Bori-
szovna - már post festa, távlat nélkül
önigazolással, múltra hivatkozva, rög-
eszmésen folytatja történelmietlen harcát.
1936-tól visszatekintve, az író számára az
ilyen családok szétesése többé már nem
valószínű volt, hanem törvény; a bomlás
ellen küzdő bármily rettenthetetlent
végzetesen kellett hogy nyűgözze
történelmi reménytelensége, kilátástalan-
sága.

A történetiségnek ezt a dialektikus
fölfogását közvetítő Vássza Zseleznova
kezdte meg diadalútját a Szovjetunióban.
Az 1936/37-es szezon egyszerre hat fő-
városi színésze találkozott a hatalmas
szereppel, négy színházban. A rendező
Birmanon és Knyaginyinszkaján kívül
Ranyevszkaja meg Okunyeva a Vörös
Hadsereg Színházában, Jamscsikova az
akkori Szovremennij Tyeatrban, Tajc
pedig a Vízügyi Szállítók Színházában.
Ugyanebben az évadban vidéken negy-
venkétszer mutatták be a darabot, hiva-
tásos és amatőrszínházak. A háború utáni
első három esztendőnek ez lett a legtöbbet
játszott színműve. 1952-ig is csak az

Ellenségek előzte meg előadási szám
tekintetében. Ekkor jött létre legendás
hírű, máig mércéül szolgáló előadása, az
„igazi", az „eszményi", K. A. Zubov és E.
P. Velihov rendezésében. A főszerepet
Pasennaja játszotta. Bevonult vele -
Scsukin klasszikus érvényű Jegor Buli-
csovja mellé - a szovjet színháztörténe-
lembe.

*

Az 1971-es, jól sikerült magyar rádió-
változatot Lengyel György rendezte.
Rendezőként ez volt Gorkijjal az első - s
mindjárt maradandó élményt hagyó -
találkozása. Psota Irén személyében olyan
hangjáték-főszereplőt talált, akiről felső-
fokú dicséretek szólhattak. A Népszava
rádiókritikusa úgy érezte: magyarul
ezentúl Psota hangján kell hallanunk
megszólalni Vásszát. Valahogy úgy,
ahogy az idősebb színházlátogatók máig
képtelenek feledni a Major Tamás ren-
dezte Jegor Bulicsovban Somlay Artúr
dikcióját.

Fél évtizede megvolt hát Lengyel
főhősnőtippje. Nyilván az együttes
összeverbuválódására kellett várnia a Ma-
dách társulatánál, hogy a hangban egy-

Szalay Edit (Natasa), Márkus László (Prohor) és Almási Éva (Rachel) Gorkij drámájában



szer már átgondolt, megdolgozott művet
színpadon is ható látvánnyá szervezze.

A darab - fölépítésében - akár hálásnak
is vélhető rendezői feladatot ad, Hiszen
tulajdonképpen ez, a hattyúdal a
szerkezetileg legtömörebb és leglogiku-
sabb Gorkij-dráma. Még talán maga a
szerző is elégedett lehetett vele, (Más
munkáit nemegyszer, s megrovóan, lazán
egybefüggő jelenethalmazoknak minősí-
tette.) A Vássza Zseleznovában csak-
ugyan minden előfeltétel megvan ahhoz,
hogy „nagy, szép, régi színházat" lehessen
csinálni belőle, mint amilyen 1970-ben
keletkezett a berlini Maxim Gorki
Theaterben, Manja Behrens főszereplé-
sével, a Berliner Ensemble korábbi elő-
adását feledtetve.

A három felvonás két élesen elkülönülő,
mégis összekapcsolódó, egymásra épülő
egységre tagolódik. Az első fel-vonásban a
címhős győzedelmes bűntettének, a
következőkben látszólag váratlan, de
ítéletszerű, drámaian megérdemelt,
általános jelentőségű bűnhődésének -
halálának - lehetünk tanúi.

Érdekes, hogy a drámai vétség a família
becsületén foltot ejtő a t y a statáriális
családi megsemmisítése - nem Gorkij
kitalálása. Hasonló szerrel végrehajtott,
valódi önbíráskodásról számol be az író
1926-ban Olga Forshoz küldött leve-lében.
Itt meg is nevezi azt a liliomtipró, züllött
Nyizsnyij Novgorod-i polgárt, bizonyos
Mihail Kasint, akit a darabbeli Zseleznova
praktikájával emészt el 1897-ben a
felesége, Marija Kapitonovna Kasina,
Vássza előképe az orosz valóságból.

A család tisztességét Zseleznova (akár
Kasina) egy vegyi összetételében meg nem
határozott por (oroszos kicsinyítéssel
„porosek") beadásával menti meg, miután
a bírókat már hiába próbálja pénzzel
megvesztegetni, hogy tussolják el
közismerten garázda férjének ezt a
„botlását" is.

A nyitófelvonás csúcspontjáig, a híres
„vedd be a port" (primi porosek) replikáig,
két jellemfestő jeleneten át jutunk. Az
egyikben Vássza mint rutinos, okos,
magabiztos hajózásivállalat-tulajdonosnő
tevékenyedik. Kereken rendreutasítja,
ráncba szedi üzletvezetőjét, Krotkint, aki
enyhén szocialista nézetekkel kacérkodik.
A másikban - házi besúgójával, Annával
folytatott villanásnyi diskurzusa után -
megtudja a lesújtó hírt. A liliom-tiprás
ügyét nyilvánosságra akarják hoz-ni,
tárgyalni fogják. Ez nemcsak bűnöző
házastársának száműzetésével, de hangos
botránnyal is jár.

Az üzletmenetet tizenöt éve egyedül
irányító, vasakaratú Vássza Boriszovna -
született Hrapova - határoz: két lánya
tisztességének s a cég jó hírének fönntar-
tása érdekében a volt fekete-tengeri kapi-
tánynak távoznia kell az élők sorából.
Egyszemélyes döntése helyességéről és
jogosultságáról kétsége sincsen. A pa-
rancsa ellen hiábavalóan kapálódzó és
tiltakozó Zseleznovval (a színfalak mö-
gött) bevéteti (sok rendező úgy értelme-
zi: személyesen adja be) a p o r o c s k á t . A

felvonás további - a többi szereplőket
fölsorakoztató - jeleneteiben a hideg fejjel
gyilkoló asszony már csak a beállt halál
fölfedeztetésére várakozik. Nem mintha
félne ettől, de fölkészül arra, hogy
csírájában elfojtsa a gyanakvásokat. A
vádaskodás - mint kiderül - különösen
saját bátyja, volt férjének szesztestvére,
az ingyenélő Prohor Boriszovics Hrapov
részéről fenyegeti.

A társadalmi színmű második része

„hónapokkal" a családi rögtönítélet után
kezdődik. Vássza Hrapova - özvegy
Zseleznova - ismét a régi kerékvágásban
v a n ; magára talált. A kellemes alkonyat-
ban régi házassági szokásokra oktatja
lányait, Natasát és a szellemileg kissé el-
maradott Ludmillát, meg Natasa udvar-
lóját, Jevgenyij Melnyikovot. Önelégült
fölénnyel humorizál. Kérkedik immár
újra biztonságban tudott tetemes va-
gyonával. Lenézően nyilatkozik a nála
kevésbé tehetősekről. Gúnyolja a „ki-
égett" 1905-ös forradalmat. Ekkor érke-
zik meg külföldről menye, Ráchel, a
forradalmár. Anyósánál hagyott kisfiáért
jön, hogy kiszakítsa Vássza nagymama
szellemet, erkölcsöt romboló környezeté-
ből, és Svájcban, saját családjánál nevel-
tesse.

Hatalmas indulati hullámzásokkal, ki-
merülő elcsöndesülésekkel és elkesere-
detten megújuló vitákkal ekkor indul cl a
két zárófelvonás igazi cselekménye.

Psota Irén a Vássza Zseleznova címszerepében (Iklády László felvételei)



A múltat meg a jövőt hordozó és jelképező
életfelfogások, temperamentumok, sorsok
nem egy önmagát viviszekciónak alávető,
jobbra hivatott személyiség rá-
döbbenéseiben, gyötrelmeiben nyilat-
koznak meg - úgy, ahogy a gorkiji élet-mű
előző nagy drámája, a Jegor Bulicsov
címszerepében feltárulkoznak.

Itt a régit elvakultan, fenntartás nélkül
vállaló, annak megmaradását, konzer-
válását inkvizítori eréllyel, tűzzel-vassal-
méreggel elősegítő, ösztönös és tipikus
osztályképviselő szegül szembe a jövő
győzelmében ugyancsak alku nélkül hivő,
tudatos, hivatásos forradalmárral, aki,
jóllehet nincsenek fizikai megtorló
lehetőségei, szellemi fegyvereivel halálos
sebet képes ütni ellenfele - hatalmi hely-
zetként manifesztálódó - önigazolásán,
istenített életeszményein.

A Vássza Zseleznova totális erkölcsi és
biológiai bukását bemutató, egybefüggő
két zárófelvonás nem szűkölködik kor-
idéző koloritban, egyéni karakterekben,
életszerű szereplőkapcsolatokban. Bo-
nyolult vegetációként át- meg átjárják az
egymásba tűnő jelenetek, epikus mély-
séget sejtető színpadi viszonyok. A vég-
kifejletig szüntelen halmozódnak benne a
dinamikus drámai csomópontok.

Ráchel megérkezésének bejelentése
után derül ki, hogy Vássza üzletasszonyi
lelkiismeretét a „porocska" lenyeletésén
kívül alighanem az előző szobalány, Liza
halálba űzése is terheli. A házilány volt az
egyetlen nem rokon tanú, aki a kapitány
halálának körülményeiről még a
családtagoknál, sőt, a besúgó Annánál is
többet tudhatott. (Eltűnése egyébként
Prohor Hrapovnak is fontos : Liza Pro-
bortól várt gyereket.) A forradalmárnő
megjelenése előtt értesülünk arról is, hogy
a gyerekeszű, de nőiesedő Ludmilla meg a
szemtelen, részeges háziszolga, Pjatyorkin
között nem kívánatos bizalmasság alakul.

Mondandóját a színre lépő Ráchel To-
paze azzal a hírrel kezdi, hogy férje -
Vássza emberfölötti iparkodással gyűjtött
vagyonának örököse -, Fjodor Zseleznov
Svájcban haldoklik. A tulajdon egyetlen
várományosa, Vássza sötét életművének
értelme, a vagyongyarapító törvény
egyetlen beteljesítője most már az ötéves
unoka, Kolja marad.

De éppen őt akarja kiragadni innen - a
vagyon megvetőjévé, ellenségévé nevelni
- Ráchel, a metsző okosságú, bűvölően
szép forradalmár, aki a család elsőszülött
fiát is elidegenítette.

A két asszony első beszélgetésében -
noha Ráchel ekkor nevezi egyebek mellett
„vadállati szívűnek" (a valójában
orvosilag kimerült szívű) Vásszát -, a
birtokon belüli nagyanya marad fölény-
ben. Olyannyira, hogy Ráchel jön ki a
sodrából, kényszerül kiabálni, majd fá-
radtságát elismerni. Ezután keveredik bele
istenigazából a dekadenciáját egy-fajta
akasztófahumorral élvező család apróbb-
nagyobb fertelmességeibe. Hiába szedi
össze magát hamar, s mondja ki
nyilvánosan mindnyájuk előtt az egész
„osztály" fölött a história ítéletét, anyósa,
az osztályerkölcs fő képviselője, tovább-ra
is oly szilárd marad meggyőződésében és
megátalkodottságában, hogy hízelgéssel,
burkolt fenyegetéssel megkísérli ebbe a
famíliába visszaédesgetni Ráchelt, a
mindenikőjüket megvetőt.

Az Isten madárkája-dal eléneklésének
duhaj jelenete a második rész lélektanilag
zseniálisan megoldott, kellemetlen tető-
pontja. A pusztulását kivagyian hordozó
család ebben kimutatja foga fehérét. De-
monstrálja mélybe húzó erejét, határtalan
féktelenségét, pokoli gátlástalanságát.
Ugyanakkor a rokonok el is árulják a
családi Ügyet, a (gorkiji fogalmazásban)
sokértelmű „gyelo"-t. Vássza Zseleznova
távollétét kihasználva tanácsokat adnak
Ráchelnek a kisfiú elszöktetésére.
Pillanatnyi érdekeik vagy szeszélyük
kedvéért ők már hajlandók lemondani
osztályuk jövőjének letéteményeséről,
Koljáról.

Ennek a - szavakban ki nem fejezett -
árulásnak légköre fogadja Vássza Zselez-
novát, aki legújabb vesztegető útjáról tér
haza. Küzdelme hiábavalóságának
előérzete az, ami egyszerre vad ordíto-
zásra készteti. Ekkor kezd bizonykodni.
Ekkor igyekszik különválasztani beteg
osztályát a maga egészségesnek vélt sze-
mélyétől. S most vágja a szemébe Ráchel,
hogy undorító az a kenyér, amit ő, az
üzletasszony akar neki nyújtani.

A kenyéradó gőgjében megsértett
tulajdonosnő infarktusának közeledése
ettől lesz egyre nyilvánosabb és nyilván-
valóbb. Prohor, Natasa és Pjatyorkin
alattomos egyetértése az unoka elszökte-
tésében nem sejtett veszedelmekre döb-
benti. Eljut harmadik, utolsó gonosz-
tettéig. Ő, aki előttünk feltáruló élet-
szakaszaiban főként törvénybe ütköző
cselekmények előkészítésével és végre-
hajtásával foglalkozott, most a törvény-
telenségeit elnéző törvényhez próbál
fordulni, törvény adta kötelességének

mint bosszúnak érvényesítésével. Utasít-
ja spiclijét, Anna Onoscsenkovát: adja
rendőrkézre Ráchelt.

Halálától azonban már osztályának
törvénye sem védheti meg.

*

Ennek a - vázlatosan ismertetve is bo-
nyolult, egyszerre konkrét-epikai hátterű
és fogalmi-jelképes értelmű - drámai fo-
lyamatnak maradéktalan kibontakoztatása
és eljátszatása a mindenkori rendező fel-
adata.

„Milyen eszközökkel közeledett ehhez
a műhöz?" - kérdezte az 1977 februárjá-
ban tartott Madách színházi premier
rendezőjét, Lengyel Györgyöt a színházi
riporter a műsorfüzetben. „Úgy éreztük -
mondja a válasz -, hogy egyrészt a
színházunk már meglevő Gorkij-hagyo-
mányaihoz kell kötődnünk, másrészt
azonban a magunk nyelvén kell előad-
nunk a drámát. Észközeinket részben
meghatározza az is, hogy az előadásra a
Kamaraszínház színpadán kerül sor, ami
egy alapvetően másfajta hangvételt tesz
szükségessé. Ennek megteremtése az em-
beri magatartások kibontása és előtérbe
állítása révén érhető el, filmes nyelven
szólva: premier plánok alkalmazásával,
amely egyrészt a játékmodorban is kife-
jeződik, hiszen egy sokkal tömörebb,
lényegretörőbb, ugyanakkor arcjátékra
koncentrálóbb színházi hangvételt kíván,
másrészt az előadás atmoszférájának létre-
hozásában is meghatározó. Ez utóbbi,
gondolom, annyit jelent, hogy a díszlet
megtervezése tudatosan törekszik egy
nagyon erős atmoszféra megteremtésére.
Ez semmiképpen sem a dráma társadalmi
élét kívánja tompítani, hiszen ennek az
elvont díszletnek a középpontjában egy
hangsúlyozottan nagyon is valódi pénz-
szekrény áll, amely így egyúttal ennek a
családnak - vagy ahogyan Gorkij mond-
ja - ennek az osztálynak és ennek a világ-
nak a pénzért való marakodását centrá-
lisan a díszletben is kifejezésre juttatja."

A díszlet (Szinte Gábor tervezte) ki-
indulást kínál Lengyel György elkép-
zelésének értékeléséhez. Az elképzelés
gondolati lényege: harc a pénzért; hogy a
rendező kifejezésével éljek: centrálisan
bemutatva. Ezt én inkább csak járulékos
rendezői feladatnak tartom. Számomra az
„eszközökkel" való, kétségtelenül nem
haszontalan törődésnél döntőbbnek tet-
szik a gorkiji szocialista realista „hold-
udvarú" drámaigazság minél sokrétűbb,



összetettebb, történetileg gazdag érvé-
nyesítése. Ha egyszer ezt a tragikussá nem
magasztosítható, de szatirikussá sem álta-
lánosuló színművet Gorkij az oroszországi
késő kapitalista fejlődés családi tükrének
szánta, ha behatárolta a sztolipini reakció
idejére a konfliktusát, ha minden előző
darabjánál tömörebbé („ibsenibbé",
„hagyományosabbá", „klasszicizálóbbá")
sulykolta, akkor szerintem elég nehéz
külső - bár korrekt és korszerű szakmai
szempontokkal megközelítve valamely
elemét kiemelni. Kivált, ha ez az elsőbb-
séggel kitüntetett kollíziós motívum nem
annyira a Zseleznov-féle famíliáknak,
mint inkább a virágzó eredeti orosz
tőkefelhalmozás sajátos, korábbi sza-
kaszának (Gorkij-műből vett hasonlat-
körben maradva: az Ilja Artamonovoknak)
volt a jellemzője, annak az időszaknak,
amikor még nemcsak a zseleznovi-hrapovi
fölélés hátsó szándékával, hanem a
gyarapítás vállalkozó szellemével volt
érdemes családi pénzekért harcolni.

Ahogy a gondolati egészből egy rész-
szempont kiemelése nem kecsegtetett
átütő sikerrel, ugyanúgy keveset ígért a
nagyon is konkrét alaptéma bármilyen
tapintatos absztrakció felé billentése. A
megvalósult előadás bebizonyította: ez a
darab ellenáll a kívülről bevitt, mégoly
finom és szolid hangsúlyeltoló törekvé-
seknek.

Valahogy már a díszletbe visszakíván-
koztak volna az eredeti szerzői utasítások.
A zöld bársonyfüggönyökkel kerített
térben ugyan feltűnő volt az a bizonyos
szimbolikus (?) pénzszekrény. De keveset
mondott el Vássza különleges,
parancsnokerényeket és kíméletlen erélyt
követelő, pénzcsináló foglalkozásáról.
Arról, hogy tizenöt éve nem mindennapian
rámenős volgai hajóflotta-tulajdonosnő. (A
szerzői utasításban erre figyelmeztet a
falon „a nagy, tarkán kifestett térkép, a
Volga felső- és középső folyásáról,
Ribinszktől Kazányig.)

A darabban többször - és nem
véletlenül - emlegetett kertre vezető
kijárati fal eltűnése sem szolgálja a két
színdarabrész kontraszthatását. Az első
felvonás: Vássza könyörtelen diadala
Gorkij-nál délelőtt játszódik, „vidám,
márciusi napfény"-ben. A második rész
hangulata esti (itt: komor és sötét), de van
benne „holdvilág", „lágy félhomály",
„fekete fák". Teljes illúziót csak a
harmadik fel-vonásban kelt a Szinte-
díszlet. Vásszát lefogják, lélegzetét
elakasztják, megfojtják a mulatozás
füstjétől bűzölgő függönyök.

Hogy milyen lett volna a nem átme-
netien elvont, hanem tisztán jelzésszerű
díszlet és berendezés? Ezt megkérdezni
sem érdemes. Hová lett volna akkor a
rekvizit-szamovár, a korabeli csengő, a
tekerős fali (nálunk késeibb típusúra
változott) telefon? Maradt a hangulatok
jelzése a világításra. Mivel azonban egyes
személyekre kellett volna a fénynek kon-
centrálni, átmeneti megoldások születtek.
A „betervezett" színpadi premier plánokat
nem volt tanácsos túlságosan erőltetni.
Ebben a Gorkij-darabban kevés a
monológ; dialogizálókat pedig már nehéz
kettőzötten kiemelni. Bizony több volt itt
a „félközel", mint a „premier plán".
Következetesen segítő világítást hellyel-
közzel csak a főszereplő kaphatott.

Beszédesre sikerültek Mialkovszky Er-
zsébet jelmezei. Vássza áttört fekete
kendője, Natasa dacosan feszülő gyász-
pruszlikja, vagy a korai terhes Liza hason
ráncolódó vízzöld szoknyája szituációkat
magyarázott, alakokat értelmezett. A
széles vállú Ludmilla válltömött blúzzal
való megpúposítása azonban fölösleges.
Ez a hosszú bakfis nem nyomorék, csak
szellemileg gyerek, elmaradott. Ráchel
ezüstszürke ruhája - szőke hajhoz páro-
sítva - színtelenné tette a forradalmárnő
megjelenését.

A rendező gondosan megszervezte a
főhős, Psota Irén gesztusainak rendjét.
Hangsúlyozta kifejező kezének energikus,
parancsoló, elutasító mozdulatait.
Hatalmas szemét, kemény arcélét sokszor
hozta szuggesztív közelbe áldozataihoz,
cinkosaihoz vagy szeretteihez. Sajnos,
legnagyobb ellenfelével, Ráchellel
szemben nem lehetett követni ezt a
„premier plános" mimikát és mozdulat-
mozaikot. (Vássza tartása ezekben a jele-
netekben kevésbé tetszett tudatosnak.)
Psota szerepfölfogása nagyon helyesel-
hető. Formátumkülönbségét környezetével
szemben nemcsak értelmi fensőségére,
eredendő ravaszságára, de indulati
többleteire és féktelen akarására alapozta.
Azt, hogy az eredményesen nagyravágyó
Vássza Zseleznova nemcsak rabja a
munkájának, hanem élvezi is a vele járó
hatalmat, sajátos belső kajánsággal fejezte
ki. Az üzletasszony infarktusának
előkészítését diszkrét, de fenyegető
megrendülésekkel, futó, ám egyre
szédítőbb rosszullétekkel jelezte. A durva
hajós-kupec-humor és a rusztikus kö-
nyörtelenséggel jól megférő anyai szen-
vedély érzékeltetésével azonban adós
maradt. Föltűnt, hogy néhány fontos
szereplővel olykor nem tudott elég szo

ros kontaktust teremteni. (Ráchel, Natasa.)
Meg-megszaladó beszédritmusával,
hiányos szóképzésével főként az első
felvonásban küszködött. Eldönthetetlen,
hogy e technikai fogyatékosságai milyen
mértékben vonták el figyelmét az alakí-
tásról, amely megtorpanásai ellenére is
emlékezetes. További szívós csiszolással,
jelenléte folyamatosságának állandóbb
fenntartásával színpadi főszerepe a rádiós
debütálással egyenértékű teljesítményévé
emelkedhetne.

A másik, különleges színészi képessé-
geket igénylő női főszerep, az ellenlábas
Ráchelé Almási Évának jutott. Birkózik
vele. Egyelőre alulmarad. Abból, amit tőle
láttam, rendezői félreértésekre kö-
vetkeztettem. Almási kedélytelen, kons-
piratívan eljelentéktelenített, hivatalno-
kiasan zárkózott kékharisnya-figurájára
csak azokban a fellobbanásaiban tudtam
rácsodálkozni, amikor kitöréseiből fel-
csapó természete meglepően emlékeztetett
- a Vásszáéra. (Nem is lenne érdektelen
egy - Gorkij álmodta - fiatalos és „még
mindig szép" szőke Vássza Zseleznova -
Almási Éva megformálásában.) Ebben a
szereposztásban anyósa szöges ellentétét
kellett volna játszania. Erős akaratú,
határozott, de vidám, kedves és
fiatalasszonyos, képzett, okos, igazában
konokul hivő, de egyúttal a világban já-
ratos, könnyed, „európai" jelenséget,
akivel nem véletlenül szökött meg Vássza
fia, a szellemes Fjodor, s akiért nem
oktalanul rajonganak a lányai - melyik
miként. A színésznő temperamentumában
mindez benne rejtőzik. De forradalmi
szerepében még humorát is gondosan
titkolja. Arra is ügyel, hogy a darabban
megemlegetett szépségét, jó anyaságát
elleplezze. Jellegtelenítéséhez - már volt
róla szó - hozzájárul maszkjának
színtelensége.

Korrekt alakítást nyújt Szalay Edit
Natasaként. Nála helyénvaló, hogy tudatos
merevséggel, kialakulatlansággal ko-
pírozza anyjának mozdulatait, anélkül,
hogy karikatúrát festene róla. Az Isten
madárkája-jelenet tájékán súlyosabban
lehetne részeg. Vássza nagy „kiborítása"

előtt viselkedhetne tenyérbemászóbban.

Kiss Marí kitűnően átgondolt, élő alakot
formált Ludmillából. A rákényszerített,
első felvonásbéli nyomorék-tartást is
hamarosan elhagyta. Káldi Nóra (és
Lengyel György) Anna besúgó-szerepét
félremagyarázta. Ez a titkárnő semmi
esetre sem lehet olyan tüdőbajos és
megtiport, akaratja-törött, mint ami-



lyennek ambiciózusan ábrázolják a szín-
padon. Csőrös Karola Prohor megejtette
Lizája kevesebb idő alatt hitelesebb figu-
rává lényegült.

A férfiszereplők becsületéért jóformán
egyedül áll helyt a remek Márkus László.
Életélvező, lump, ravaszkodó, butaságot
tettető, gyáva, nőiesen alattomos és ve-
szedelmesen kedélyes Prohor Hrapovja a
felszabadult színészi játék s a szereppel
való azonosulás örömét tükrözi. Ahol
szóhoz jut, mozgásba jön a darab. Dina-
mizmusának köszönhető néhány mozgal-
mas csoportjelenet. Még Psota Irént is
magával tudja „húzni", miközben élén-
ken szekundál neki szikrázó párjelene-
teikben.

Basilides Zoltán-Zseleznovot és Ju-
hász Jácint-Pjatyorkint bárki tudná he-
lyettesíteni.

Ha Márkus László nincs közöttük, az
együttes - amit még Árva János, Kéry
Gyula, valamint Medgyessy Pál és Po-
bozsnyi Ágnes egészít k i - nem működik
olajozottan. A szereplőket rendre zavarba
hozzák szándéktalan szünetek, nem-
megbeszéltnek feltűnő egymásra vára-
kozások. Olykor csupán erőnek erejével
tudunk következtetni arra, hogy „mire
megy ki" ez vagy az a jelenetük. Az
utolsó például szertelenül elkapkodott.
Pedig itt tényleg „centrumba" kerül az
„aranyborjú-pénzszekrény", mint elvon-
tabb eszköz-szimbólum. A rendetlenség-
ben elsikkad Ráchel befejező kulcsmon-
data: „Ki-ki elviszi a magáét? Hát mi van
még, ami a maguké?"

Tovább kell hát várnunk, mígnem Gor-
kij Vássza Zseleznovája is rátalál (az Ellen-
ségekkel együtt) az „ideális" magyar elő-
adásra. Mint ahogy rátalált 1955-ben az
Éjjeli menedékhely Debrecenben vagy a
Kispolgárok a Madáchban. Ott, ahol ez

után a tiszteletreméltó, de kevéssé
nagyralátó, kötelességteljesítő előadás

után összecsapódott a függöny.

Makszím Gorkij: Vássza Zseleznova (Madách
Kamaraszínház)

Fordította: Gábor Andor. Rendezte: Len-
gyel György. Díszlet: Szinte Gábor. Jelmez:
Mialkovszky Erzsébet. Zene: Mártha Ist-
ván.

Szereplők: Psota Irén, Basilides Zoltán,
Márkus László, Szalay Edit, Kiss Mari,
Almási Éva, Káldi Nóra, Juhász Jácint,
Árva János, Medgyessy Pál f. h., Kéry
Gyula, Csűrös Karola, Pobozsnyi Ágnes f. h,

HERMANN ISTVÁN

Ötéves a _Korona,'

Pódium

Széljegyzetek egy cukrászdaszínházról

A közönség tájékoztatása végett el kell
mondani, hogy egyáltalán mi a „Korona"

Pódium. Esténként mindenféle járművek
segítségével több mint száz ember igyek-
szik egy várbeli cukrászda felé, ahol is a
belépődíjon kívül rendes cukrászdai áron
fogyasztanak az előadás előtt és a
szünetben, s közben igazi pódiumpro-
dukciót kapnak. A sajtó bírt ad róla, de
sokkal nagyobb szerepe van népszerű-
ségében a suttogó propagandának. A
Pódiumot Mikes Lilla teremtette meg, s
egyes műsorai idegen nyelvűek, de
legtöbbje magyar, egy-egy személy elő-
adóművészetére épül. Az Országos Ren-
dezőiroda irányítása alatt áll, gazdasági-
lag, szervezésileg, tartalmilag pedig Mikes
Lilla irányítása alatt. A cél: esteket
rendezni olyan művészek számára, akik
maguktól vagy nem vállalkoznak az est
programjának összeállítására, v a g y nem
jutott eszükbe.

A történetről látszólag elég ennyi is.
Azonban ez a látszat mindjárt szétrobban,
ha a produkcióhoz érünk. Mikes Lilla még
most is a Virágot Algernonnak című
kisregényt, sci-fit, szatírát hozza a pódi-
umszínpadra, immár háromszázadszor;
külön estje van Harsányi Gábornak,
Darvas Ivánnak, Ruttkai Évának, Besse-
nyei Ferencnek stb. Már ezek az estek is
színházban rendkívül jól hangzó jubileumi
sorozatokat értek meg. A kérdés: miért,
miben áll ezeknek az esteknek a varázsa,
ahol a színpadot egy pódium helyettesíti, s
a pódiumon vagy nincs kellék, vagy egy-
két kellék van. Nem köríti az esteket
szellemeskedő geggyáros, sőt az estek
nagy részének egyetlen mondanivalója
van: a színészi mesterség szeretete.

Ruttkai-est

Nos, hogyan lehet a színészi mesterséget
szeretni? Az első választ Ruttkai Éva
fellépése nyújtotta. Látszólag úgy, hogy
az ember beleszeret a színházba. Bele-
szeret kétéves korában, mint ezt Ruttkai
Éva megtette, azután attól kezdve szerel-
mes a színházba, ellesi a színház nagy
titkait. Nos, ez a válasz borzasztóan meg-
vesztegető, mindenkinek tetszik, és sok

minden alá is támasztja. Mert Ruttkai
elmagyarázza, hogy a legyező lehet füg-
göny, lehet kommunikációs eszköz, tehát
kifejezhet mindenfélét. Azután elma-
gyarázza azt, hogy a gésa letérdelése miért
olyan finom, hogyan kell körözni térdeivel,
és hogy hosszú ruha esetében ez a mozgás
mint rejtett mozgás miképpen segíti elő
azt a meglepetést, amit például Bajor Gizi
okozott a közönségnek, mikor Lady
Milford szerepében Ferdinánd (akkor
Gábor Miklós) mellére hajtotta a fejét. A
látszat tehát az, hogy valamit megtudunk a
színház műhely-titkaiból, megtanulunk
valamit a technikából, s másként fogjuk
nézni a színházat, mint régebben. Nem
lesz meglepetés, ha a színész
„összemegy", de az sem, hogyha
megnyúlik.

Műhelytitok? Belelátás a titkokba?
Részben ez is. A közönség szereti tudni,
hogy mi van ama varázslat mögött, ami őt
megragadja a színházban - technikailag is.
De sokkal többet tud meg. Ruttkai Éva
fölidézi régebbi szerepeinek egy részét,
mégpedig e g y korona, egy bársonypalást,
egy stóla, egy bohócorr-szemüveg és az
üres pódium segítségével. Ez valami
egészen más, mint amit a színházban
tapasztalunk. Nemcsak azért, mert itt
hiába beszél Ruttkai a trükkökről, a
technikáról, feleannyi technikai eszköze
sincs itt, mint a színházban. Már csak a
távolság - helyesebben a közelség miatt
sem, mert a nézősereg nem rivalda
mögött, hanem közvetlenül a pódium előtt
ül. Továbbá a színpadi alkotást segíti a
rendező, a díszlettervező, a
kosztümtervező, vagyis a kollektív munka,
addig itt csupán Mikes Lilla segíti, mint
dramaturg, konferanszié. Végül a
színházban fel kell építeni a jellemet és az
egyszer már kialakított motívumokra lehet
tovább tornyozni az újabb
tulajdonságokat, itt meg mindent
folytonosan elölről kell kezdeni. Hogyan
lehet ezen segíteni? Ruttkai nem azt
mutatja csak be, hogy kitűnő színésznő,
hanem azt is, hogy azért az, mert minden
ízében érzi a színházat. Egy székből -
mégpedig közönséges székből - pillanat
alatt varázsol trónszéket. De hogyan?
Leteríti egy köpennyel, melyből vizuális
drapéria lesz. Azután úgy ül le, hogy
hagyja élni a drapériát, és ő maga a dra-
péria folytatásában van - s íme a trón-szék.
Mintha a klasszikus aranymetszés jelenne
meg a trónszéken ülő királynő figurájában,
mintha egy Tizian-drapériát látnánk
magunk előtt, és ekkor kezdődik el a játék.


