
NÁNAY ISTVÁN

Egyén és közösség

Négy szovjet bemutató

Színházaink október-novemberi bemutatói
a Nagy Októberi Szocialista Forra-dalom
60. évfordulója megünneplésének
jegyében zajlottak le; majd' minden
színház bemutatott orosz-szovjet szín-padi
művet. A bemutatósorozat darabjai között
a jelentős, művészi erényeket és az
aktualitáson túlmutató politikai-ideológiai
tartalmat ötvöző alkotások mellett
megtalálhatók a többé-kevésbé korrekt,
annak rendje-módja szerint „ünnepi"

előadások, éppen úgy, mint az igénytelen,
éppen csak „letudott" produkciók.

Sokszor és jogosan kérjük számon
színházainktól, hogy kevés figyelmet
szentelnek a szocialista országok dráma-
termésének bemutatására. Egy-egy ilyen
ünnep alkalom arra, hogy az ebbeli hiá-
nyokat valamelyest pótolni lehessen.
Színházaink választása - még akkor is, ha
nem mindig sikerült a legszerencsésebben
megtalálni a bemutatandó darabot -
jellemző keresztmetszetet ad a szovjet
dráma jelenlegi irányzatairól.

Á következőkben négy szovjet bemu-
tatóról szólunk. Ezeknek az előadásoknak
van egy közös vonásuk: mind a négy darab
lineáris építkezésű, az események
kronologikus rendje kihagyásos idő-
bontással van epizódokra tördelve. Így
bizonyos, főleg színpadtechnikai, elő-
adásszervezési közös sajátságaik vannak,
amelyek megoldása az adott lehetőségeket
figyelembe véve - pontosan jelzi az egyes
színházak, rendezők viszonyát a műhöz, s
nagy részben meghatározza az előadások
művészi hatását is.

Boldogság - mesterséges felhőkkel

Mihail Roscsin vígjátéka, a Veled vagy
nélküled - a történetet olvasva - beleillik a
József Attila. Színház mai témájú tár-
sadalmi vígjátékainak sorába. Két fiatal,
Aljosa és Léna közös felnőtté válásának
apróbb-nagyobb bosszúságokkal, prob-
lémákkal terhes folyamatát mutatja be a
darab. Azt, ahogy egy alig mérnök és egy
még főiskolás pénz nélkül, különösebb
szülői segítség nélkül, hol az egyikőjük, hol
a másikójuk családjánál meghúzódva, hol
barátnál, hol albérletben

a műnek az átlagvígjátékokat némileg
meghaladó többletet.

Roscsinnak nem volt szerencséje a
József Attila Színházzal. Ritkán látni olyan
invenciótlan előadást, mint a Seregi László
rendezte Veled vagy nélküled. Az előadásból
szinte teljesen hiányzik a líra, a
szituációknak csupán a vázát játsszák el,
láthatóan leginkább csak arra ügyelve, hogy
a számtalan apró jelenet zökkenőmentesen
kapcsolódjék egymáshoz, a jelenetek képi
világa egy sehol-sincs steril vígjátéki
maiságot idéz, a színészek magukra hagyva
igyekeznek figurát teremteni, kevés
kivételtől el-tekintve sikertelenül.

A képi világról érdemes részletesen is
szólni, mert ennek megoldatlansága jelzi az
egész előadás problémáit. Á darab két
síkját, a reális mait és az emlékképeket
kétféle díszletmegoldással jelzik. Á
felvonások elején és végén levő jelen idejű
jelenetek a színpad két oldalán, forgó körül
elfordítható szoba- és kony-
haberendezésben játszódnak. (Technikai
minimum lenne, hogy minden esetben
azonos helyzetbe fordítsák a díszleteket, ám
ennek szóvátétele is alighanem

Dégi István Roscsin: Veled vagy nélküled című vígjátékában (József Attila Színház)

keresve a függetlenségét, igyekszik egy-
máshoz idomulni, igyekszik megteremteni
a családi élet egzisztenciális alapjait. A
két fiatal életének epizódjai emlékként
idéződnek fel, mikor már a véletlen
segítségével szerzett saját lakásban élnek,
mikor már kisgyerekük is van, de még
civakodnak, még nem tudtak össze-
törődni. Csak a dráma utolsó jelenete
ígéri, hogy egyenesbe jönnek, megtanul-
nak együtt élni.

A szerző nem mond világmegváltó
gondolatokat a családról, a szerelemről, az
emberi kapcsolatokról. Azt is mond-
hatnánk: a történet, a darab textusa alig
több közhelynél. Ám a lazán összefüggő
jelenetek olyan életképeket villantanak
fel, melyek jó néhányában remek helyzet-
és jellemrajz-lehetőségek rejlenek. Annak
ellenére, hogy civakodással kezdődik a
darab, egy pillanatig sem kétséges: a
fiatalok biztosan eljutnak a „boldog
családi élet" révébe, ezt a darab műfaja
garantálja. Útjuk kitérői sem elsősorban
drámai összeütközések, sokkal inkább
minden jelenetnek sajátos, hol derűs, hol
szomorkás, esetenként szívet szorító lírája
van, s ez a líra ad ennek



Gelman: Visszajelzés (Nemzeti Színház). Kállai Ferenc (Okunyev) Sinkó László (Tyimonyin) és Avar
Is tván (Szakul in )

maximalizmus.) A darab során többször
elhangzik a fiatalok azon vágya, hogy
olyan lakásban akarnak élni, mely úgy
lesz berendezve, ahogy senkinek; nekik
nem kell az, ami minden második ott-
honban megtalálható. Milyen tehát az a
„senkimásnaknincs" lakás? A szoba
bútorai - egy kihúzható rekamié, kis
asztalka, fotel - nem éppen a legegyedibb
ízlésre vallanak, sokkal inkább egy
újgazdag kispolgári rétegére. A falak
divatos, a szakboltokban is kapható
tapétával vannak burkolva, a nézőtérrel
szembeni falon pedig a mostanában
divatba jött nyírfás tájat ábrázoló, nagy-
méretű tapéta-poszter. Ez a nyugati
országokban a proccos kispolgári lakások
kedvelt, mert olcsó díszítőeleme, nálunk
még luxus, mert keveseknek van, s így
van ez valószínűleg a Szovjetunióban is.)
Nyilvánvalóan ennek az egy elemnek a
funkciója sincs végiggondolva, miként a
darab egészének hangolása sem.

Az emlékjelenetek a forgószínpadon
játszódnak, a helyszíneket csupán né-
hány bútorral jelzik. Fehér vesszőből font
garnitúra, fehér szőrös kárpitú fekhely
egyfelől (az utóbbi különböző hely-
színek jelzésére is szolgál), és három lép-
csővel, korláttal jelzett lépcsőház, illetve
a kétoldalt elhelyezett tükrök modoros
alkalmazása másfelől; hol egy pesti proc-
cos réteg divatos bútorideálja, hol egy
semmire nem asszociáló szegényes dísz-
letelem.

A jelmezekre szintén az értékrend
különbözősége jellemző. A szegény
egyetemista feleség és barátnője jó
néhány ruhadarabja belvárosi szabóság
terméke lehetne (vagy az is?), Aljosa
Fékon-ingben feszít, a lány apjának csak
jelmezkölcsönzői ruha jutott, a fiú

kor kiderül, hogy nem a felesége telefonált,
nem is az ő állapotáról szólt a híradás,
néhány percre gyermekien fel-szabadult
lesz, hogy aztán mintegy bűn-tudatot érezve
az előbbi kiengedésért, felkapja kis
ételhordóját meg egy szál virágot, és
rohanjon haza.

Harkányi Endre Léna apja, a 32 évet
lehúzó munkás szerepében a gyerekei
tanulásához, érvényesüléséhez lehetőség
szerint mindent biztosító, de a fejlődéstől
véglegesen elmaradt emberről ad
általánosan érvényes jellemzést. Tóth Judit
pedig egy magányos, csak a lányának élő, s
ezáltal a lánya életét is tönkre-tevő, a lányát
végül elvesztő főbérlőnő alakjában - bár a
figura tragikumát csupán jelezte - egy
asszonytípus egyénített rajzát adja.
Hármójuk, különösen Dégi alakítása jelzi,
milyen lehetőségek lennének ebben a
darabban.

Az ismétlés buktatói
Nagy siker volt Szovjetunió-szerte, de más
országban is Alekszandr Gelman Egy ülés
jegyzőkönyve című termelési drámája. Az
egyéni és társadalmi érdek összeütközését,
a demokratizmus hiányosságait és
szükségességét drámai szituációban
ábrázolta. A szerző erénye, hogy az
alapvetően publicisztikus témát - egy
rosszul dolgozó építkezés vezetőségét az
egyik brigád prémiumvisszautasítása
készteti arra, hogy szembenézzen hibáival,
és levonja az egyének és a közösség
számára egyaránt kifizetődő tanulságokat -
az egyedi esetből általános érvényűvé
tágítja, anélkül, hogy elvont moralizálássá
válna, vagy megmaradna a
dokumentarizmus keretei között.

Nyilván a siker késztette Gelmant arra,
hogy folytassa az Egy ülés jegyzőkönyvében
felvetett gondolatokat, s megírja a
Visszajelzés című drámáját. Ám az ilyen
folytatásoknak megvan az a veszélye, hogy
csupán variációja - és a dolgok ter-
mészetéből adódóan általában csak gyen-
gébb variációja - lesz az eredeti műnek.
Lényegében ez történt ebben az esetben is.
A Visszajelzés nem kevésbé fontos dolgokról
szól, mint az Egy ülés jegyző-könyve, mégis
kevésbé erőteljes, fel-kavaró, mozgósító
erejű.

A színhely - akárcsak az előző darabban
- egy kiemelt vegyipari beruházás
építkezése, amelynek befejezésére sok más
vállalat építi tervét. Különböző taktikai
megfontolásból, személyi érdekből a
létesítmény egy részének határidő előtti
átadásáért dolgozik mindenki, amikor új
titkár kerül a városi párt-

elszegényedett apja pedig fantázia-cso-
kornyakkendőt hord, ahogy az egy élhe-
tetlen könyvmolyhoz illik.

Mindehhez még két hatáselem járul: a
jelen idejű epizódok időnként kimere-
vednek, és ilyenkor a darab többi sze-
replője egy-egy sztereotip mondatot
hajtogatva belép a színre, majd kihátrál,
illetve az emlékképek bizonyos kritikus
pontjain megjelenik vagy a fiú, vagy a
lány, és fejgéptől kísérve, mintegy a
lelkiismeret szerepében figyelmezteti
élettársát a helyes cselekvésre. E két
hatáselem dramaturgiai funkciója sem
meggyőző, képi, színpadtechnikai meg-
valósítása alapján pedig egyenesen fölös-
legesnek tűnik.

A koncepció következetlenségei alapján
nem csoda, ha a szereplők zöme színészi
rutinjára hagyatkozva sablon-figurát
alakít. Néhányan megpróbálnak önálló
arcot adni szerepüknek, ám jobbára
magánszám marad alakításuk a stílustalan
előadásban. Mindenekelőtt Dégi István
alakítását kell kiemelnünk Aljosa apjának
szerepében. Dégi fényképésze tragikus
alak a vígjátékban. A mindenbe belekapó,
minden munkát vállaló, nehezen élő, a
helyét nehezen megtaláló, a második
felesége életéért aggódó férfi csupa
szorongás, fájdalom. Dégi mozdulatai
félbemaradnak, fegyelmezetten induló
mondatai elkanyarodnak, fiával,
menyével beszélgetve látszik rajta, hogy
az ő problémáikat hallgatva is csak a saját
nagy baja nyomasztja. A fiatalok
esküvőjén Dégi képtelen egy helyben
maradni, feláll, leül, járkál, ki-kirántja
zsebóráját. Telefonhoz hívják Aljosát. A
társaság vigad, dalol, iszik. Dégi görcsbe
merevedve áll, lesi a fiát, fülét is befogja,
mint a strucc próbál védekezni, nehogy
most kapjon rossz híreket. S ami-



bizottság élére, aki nemcsak jó politikus,
de szakember is. Egy közgazdásznő - lásd
az előző művet! - bebizonyítja, hogy óriási
népgazdasági kár keletkezik abból, ha nem
egyszerre adják át az egész objektumot. És
megindul a versenyfutás az idővel. Már
folyik az átadási ünnepség előkészítése,
mindenki kitüntetést, prémiumot vár,
amikor a városi párt-titkár a területi,
felsőbb pártszervek ellenében is igyekszik
a látványos győzelemnek feltüntetett, ám
igazából csak-nem jóvátehetetlen hibát
jelentő részleges átadást megakadályozni.
Beindul a gépezet, szinte mindenki
ellenáll, hiszen így vagy úgy azok, akik
ebben az ügy-ben kompetensek, benne
vannak az át-adást megelőző hibás
intézkedések láncolatában. Végül is a
részleg határidő előtti átadása
elkerülhetetlen - most már valóban
népgazdasági érdekből -, de ünnepség nem
lesz, és levonják a sokat sejtető
következtetést: ahhoz, hogy egy apparátus
kielégítően működjék, nem-csak az
intézkedések hatásáról szóló visszajelzések
kellenek, de azokat - bár-milyen
kellemetlen következményei legyenek is
olykor - meg kell hallani!

Ennek a közérdekű mondandójú, nap-
jaink közéleti gyakorlatát tárgyaló da-
rabnak azonban nincs olyan középponti
konfliktusa, amely köré ez a publicisztikus
tartalom szerveződhetne. Igaz ugyan, hogy
a történtek folyamán többen kénytelenek
szembenézni önmagukkal, s ez végső
soron egyéni tragédiák láncolata, ezek
mégsem képesek drámai egységgé válni.
Az építkezés igazgatója például
jószándékkal, de az adott körülmények, a
merev hierarchia, a hierarchia azonos
fokán állók szoros összefonódottsága miatt
csak hazárd módon, nem mindig
tisztességes eszközökkel képes munkáját
elvégezni. Amikor a városi párttitkár
dűlőre viszi az ügyet, ő is mellé áll, s ez az
első lépés lehetne ahhoz, hogy leszámoljon
korábbi énjével. A városi párttitkárnak
mindenkivel meg kell küzdenie, a
pártbizottság tagjaival éppen úgy, mint a
feletteseivel. S bár minden fórumon
beigazolódik, hogy neki van igaza, mégis
vesztes lesz. A területi párt-bizottság
titkára, akinek a lelkén a legtöbb hibás
intézkedés szárad, szintén szembekerül a
darab során önmagával, csakúgy, mint az
építkezés szakmailag, emberileg gyenge
párttitkára. De ezek az egyéni tragédiák
nem bomlanak ki, csupán az események
felszíne alatt sejthetők. Nem kerülnek az
emberek konfliktushelyzetbe, a viták is túl
jól fésültek,

inkább csak a deklarálandó mondandó
párbeszédesített formái.

S ezen az alapvetően epikus szerkezeten
az sem segít, hogy a darab befejezése
szolgálna ellenpontul; ennek segítségével
kellene a nézőnek az eszméket, az etikai
követelményeket a valósággal
szembesítenie. A pártbizottsági ülés első
napirendi pontját - az építkezés átadásával
kapcsolatos hercehurcák felemás ha-
tározattal való megoldását - lezárva,
párttagfelvételre kerül sor. Az építkezés
párttitkára unottan, a jelentkezőt jóformán
nem is ismerve olvassa a jellemzést, majd
a bizottság egyik tagja megkérdezi a
jelöltet: mik a kommunista kötelességei?
És a leendő párttag sorolja azokat a
követelményeket, amelyek részbeni
hiánya okozta az építkezéssel kapcsolatos
problémákat. Ez a megoldás kissé
szervetlenül kapcsolódik a darabhoz,
didaktikus, ebből adódóan erőtlen.

A Nemzeti Színház mutatta be Marton
Endre rendezésében a Visszajelzést, csak-
úgy, mint az előző Gelman-darabot. Az
alapvetően drámaiatlan művet impozáns
megoldással tette a rendező szín-padi
művé. Az egész színpadot beborítja az
íróasztalok, tárgyalóasztalok, titkárnői
gépíróasztalkák hátrafelé emelkedő
emelvényrendszere. Az előszínpadon
találjuk a városi pártbizottsági irodát,
mögötte bal oldalon az építővállalat és a
beruházó igazgatóinak és párttitkárának
egyre magasabban elhelyezkedő irodái,
jobb oldalon a területi pártbizottság és az
első titkár szobái tornyosulnak. A sok-sok
epizódból álló darab gépi pontossággal
játszódik a színpad különböző pontjain,
gördülékenyen megoldva a jelenetek
egymásutánját, a szimultán jeleneteket. A
rendező a helyszíneket világítással emeli
ki, a jelenetek nagy része

alatt vég nélkül ismétlődő optimista zene
szól, hol halkan, hol erősebben, és ahogy
a darab előrehaladtával beleivódik a néző
tudatába, egyre elviselhetetlenebb ez a
vidám muzsika. Alighanem tudatos
visszautalás az előző előadásra, hogy az
előszínpad térképzése lényegében azonos:
jobb oldalon a titkári író-asztal, bal
oldalon a tárgyalóasztal.

Az előadás egyik főszereplője a tele-
fon. Állandóan csőrög valahol, jönnek-
mennek a valódi és hamis információk, a
pletykák; mindig oda mennek a jelzések,
ahol az illető szövetségese dolgozik.

A színészek papírfigurákat kénytelenek
életre kelteni. A sok szereplős darab
legtöbb színésze szinte statisztaszerepre
van kárhoztatva, nemcsak a titkárok-
titkárnők népes hada, hanem a párt-
bizottsági tagokat, a felsőbb szervek
képviselőit alakító színészek is. (Ez né-
hányuk kedvetlen, színtelen játéka miatt
is bekövetkezett!) Á legtöbben azonban
lelkiismeretes színészi munkával igye-
keztek sikerre vinni a minden drama-
turgiai fogyatékossága ellenére is figye-
lemre méltó darabot. Tyll Attila Lonsa-
kov első titkár fanatikus igazságkeresését,
Avar István a városi titkár, Szakulin
becsületességét, Sinkó László Tyimonyin,
a minden felelősség alól kibúvó
pártbizottsági hivatalnok apró kaccan-
tásokkal mások háta mögé bújó oppor-
tunizmusát, Szokolay Ottó Ablovnak, a
Komszomol-titkárból lett párttitkárnak
sima modorú, konfliktust kerülő kígyó-
magatartását jelenítette meg érzékletesen.

Mint az előző Gelman-darabnál, most is
külön kell szólnunk Kállai Ferenc ala-
kításáról. Kállai Okunyev, a területi
pártbizottság titkára. Mélyről jövő,
rekedtes nevetgélés közepette, apró reb-

Őze Lajos (Nurkov) és Agárd i Gábor (Kaznakov) Gelman drámájában (Ik lády László fe l vé te le i )



benő kézmozdulatokkal, tettetett baráti,
atyai arckifejezéssel iktatja be Szakulint
a városi titkár hivatalába. A többiek lesik
a mozdulatait, viccesnek szánt mondatain
illedelmesen kuncognak, érezni,
mindenkit a kezében tart. Olyan, mint
egy ragadozó. Aztán egyre
bizonytalanabb lesz, ahogy élesedik az
ellentét Szakulinnal, imbolygóvá válnak
léptei, erősebben kapaszkodik a lépcső
korlátjába, a ragadozótekintet kiüresedik.
A kis egyéni drámát a darab nyújtotta
lehetőségek között teljes mértékben
kibontotta Kállai.
Akárcsak Őze Lajos Nurkov igazgató
magáraeszmélését. A beosztottaival üvöl-

tő, minden taktikai lehetőséget kihasz-
náló, kíméletlennek tűnő igazgató a köz-
gazdásznővel folytatott beszélgetésében
ledobja álarcát, és meglátjuk a sok oldal-
ról szorongatott, eleve determinált hely-
zetbe kényszerült embert. Ahogy a párt-
titkárral való nyílt szembenállástól eljut a
titkár mellé állásig, ahogy ezután össze-
szorított fogakkal várja a rá n é z v e így is,
úgy is felelősségre vonással járó fejle-
ményeket: igaz dráma.

Poluskin, a „csodabogár"
Borisz Vasziljev a magyar nézőkhöz írt
levelében í g y szól hőséről: „Jegor Po-
luskin nem az én kitalációm. Találkoz-

tam vele délen és északon, mindenütt más
nevet és más külsőt viselt, ám mindig és
mindenütt felismertem a jóság,
szerénység, önfeláldozás, tisztesség és
lelkiismeretesség kimeríthetetlen belső
tartalékairól. Azokat a Jegor Poluskino-
kat, akik velem találkoztak, sokkal inkább
a természet, mint századunk gyer-
mekeinek nevezném; talán mert lélekben
költők és művészek, nem pedig számító
racionalisták. Minden bizonnyal ezért is
tartják őket »csodabogaraknak«. De adná
az isten, hogy minél több ilyen különc
csodabogár volna, hiszen ők azok, akik
nem maguknak és nem magukért élnek."

Ezekkel az őszintén szép szavakkal
jellemezte Vasziljev a Ne lőjetek a fehér
hattyúkra! című lírai játékának főhősét. A
darabot a moszkvai Szovremennyik
Színház is játssza, eljutott hozzánk is
Oleg Tabakov, a Vasziljev jellemezte
figurával azonosuló alakításának híre.
Nálunk a Békés megyei Jókai Színház
mutatta be elsőnek a darabot.

A darab: magatartásdráma. Az egyéni
célokért és a közösségi célokért élők
ütköznek össze benne a mese és a nyers
valóság pólusai között lebegő történet
keretében. Valahol északon egy óriási er-
dőben él Poluskin, az ács, aki képtelen
bántani az élőket, kikerüli árkával a
hangyabolyt, nem viseli el az értelmet-len
dolgokat, a kék csónakra nem fekete
számokat, hanem vidám színű állatokat
fest, segít annak, aki rászorul, nem nézve,
mi lesz a fizetség. Ennek megfelelően
mindenünnen kirúgják, egyik munka-
helyről a másikra kénytelen vándorolni,
szegénységben él családjával. Sógora,
Burjanov éppen az ellenkező elveket vall-
ja, van is neki cifra háza lopott fából és
Poluskin munkájából. Burjanov szemet
huny az erdőben történt garázdálkodások
fölött, ám új erdész érkezik a gazdaságba,
aki elszámoltatja Burjanovot, és összeakad
a már-már teljesen lecsúszott Poluskinnal.
A morc, magányos, csak az erdőnek élő,
ám a falu tanítónője iránt fellángoló
érzelmű Csuvalov erdész felismeri, hogy
Poluskin értékes ember, megteszi
erdőkerülőnek, hamarosan ki-tüntetésre is
javasolja. Poluskin eljut Moszkvába,
beszél az erdészek értekezletén, úgy
látszik, mindkettejük sorsa jóra fordul. Ám
a tanítónő visszautazik Leningrádba, és
Csuvalov ismét egyedül marad, Poluskin
pedig hivatása teljesítése közben -
orvvadászokat akar elfogni - meghal.

Nehéz feladat Vasziljev játékának szín-

Vasziljev: Ne lőjetek a fehér hattyúkra! (Békés megyei Jókai Színház). Galbicsek Károly (Kolka) és
Cserényi Béla (Poluskin) (Demény Gyula felv.)



padra vitele. A darab légköre szinte meg-
foghatatlanul mesei, a figurák egyszerre
egyénítettek és típusok jellegzetességei-
nek hordozói. A szituációk szűkszavúak és
érzelmesek. Két fontos szerep - gye-
rekszerep. Jócskán akad dramaturgiai
tisztázatlanság, így elsősorban a cselek-
mény főszála, Poluskin sorsának alakulása
csak többszörös látszólagos kerülők-kel
bontakozik ki, ugyanakkor végigvonul egy
mellékcselekményszál is, Csuvalov erdész
és a tanítónő kapcsolata. Előkészítetlen
Poluskin kitüntetése, hirtelen zárul le a
darab Poluskin halálával és temetésével.

A békéscsabai társulat fölnőtt a maga
vállalta, az erejét meghaladni látszó fel-
adathoz. Tiszta értelmezésű, együttes
játékra épülő, emlékezetes alakításokat
felmutató puritán előadást rendezett S.
Bán Ernő.

A produkció sikerének egyik legfőbb
összetevője Kölönte Zsolt színpada. A
teljesen nyitott színpad tele van rakva
deszkahalmokkal, rönkökkel, kivágott
fatörzsekkel. A zsinórpadlásról lomb-
kulissza és derékban elfűrészelt fatörzsek
lógnak. A zenekari ároknál egy üreg,
amely munkaárok, tó és sírgödör. A
színpad elején játszódik a jelenetek zöme,
ide gurítják be jobbról és balról az egyes
helyszíneket jelző bútorokat, kellékeket,
asztalt, mosóteknőt, hinta-széket, ágyat
stb.

A színpadkép mindenekelőtt szép. S ha
arra gondolunk, hogy az utóbbi időben
igencsak elszoktunk a szép dísz-lettől, ez
sem lebecsülendő erénye Kölönte
alkotásának. Ugyanakkor a jelenetek
zömében funkcionálisan is jól működik a
díszlet. Csak azoknál a jeleneteknél döcög
a színpadi masinéria, ahol az oldalról való
díszletezés szükséges. A kocsik nehezen
mozdulnak, emiatt a jelenetváltások
zökkenőkkel járnak. Mivel a szín-pad
síkjával párhuzamosan történik a dísz-
letezés, a színészek járása kényszerűen
akkor is az erdő felé terelődik, ha ez a szi-
tuációból nem következik. A tervező-
rendező a díszletnek szimbolikus jelentést
is szán. A felhúzott fatörzsek olyan halott
erdőt idéznek, amelynek fái furcsa módon
nem deréktól felfelé hiányoznak, hanem
lefelé. Amikor Poluskin élete kezd
rendeződni, amikor viszonya az erdőhöz,
másokhoz és önmagához harmonikusabb
lesz, a fák hátulról előrefelé lassan
leereszkednek, a halott fák élővé lesznek,
áthatolhatatlan erdősűrűség veszi körül
Poluskinékat. A színváltás nyílt-színi
tapsot kap, inkább a látvány szépsé

géért, mintsem a megoldás szimbolikus
tartalma miatt.

A rendezés nagy érdeme, hogy egységes
játékstílust alakított ki, olyan stílust, ami -
szó, ami szó - a békéscsabai társulat
produkcióit mind ez idáig nemigen
jellemezte. Úgyszólván minden szereplő
megoldja a darabból ráháruló feladatot,
pedig az epizódokra széttördelt szerkezet
csábíthatna arra, hogy egy-egy különálló
jelenetben magánszámmá növesszék fel
figurájukat az epizódszerepet játszók, ám
ennek még csak nyomaival sem
találkozhatunk.

Székely Tamás nem faragott intrikust
Burjanovból, az erdőkerülőből, holott erre
jócskán lett volna módja - ő bujtja fel az
orvvadászokat, így áttételesen ő is oka
Poluskin halálának. Néhány túlzó
mozdulat, hangsúly, a haldokló Polus-
kintól való bocsánatkérés rendezőileg is
sutábban megoldott epizódja ellenére is
egységes, jó képet ad Székely a maga
hasznát leső, a körülmények kihasználá-
sából élő, nem mindig egyenes úton járó
Burjanovról.

Ruháját kihízta, vállán szíjra vetve
kopott aktatáska, a kalap le nem kerül a
fejéről, szemüvege mögül néz a világra
sunyin, a kicsi hatalmával is visszaélő, ám
a magasabb beosztásúakhoz dörgölődző
jakov Prokopics gazdasági vezető

Bicskey Károly kis mozdulatokból,
rezzenésekből, fel-felcsattanó, éles hang-
hordozással építkező ökonomikus alakí-
tásában.

Kényes szerepet, egy jóságos, a hábo-
rúban megvakult tanácselnököt játszik
visszafogott eszközökkel Szerencsi Hugó.
Zsolnai Júlia pedig a tanítónő társra
vágyó, Poluskinhoz hasonlóan naiv, bár
kissé egysíkú alakját keltette életre.

A darab két főszereplője Poluskin és fia,
Kolka. Kolkát az általam látott elő-adáson
Galbicsek Károly játszotta. Azaz nem
játszotta, hiszen nincs egyetlen úgy-
nevezett színészi megmozdulása sem. De
a gyerekszereplők legtöbbjénél ta-
pasztalható hamis hang, a szöveg külsőd-
leges felmondása, a begyakorolt, mégis
idegen mozdulatok nyomaival sem ta-
lálkozhat a néző Galbicseknél. Ő a maga
természetes lényével van jelen a színpa-
don, Kolka szövegei, mozdulatai, csele-
kedetei egyek Galbicsek mondataival és
megmozdulásaival. Kolkát bántja, hogy az
apját a falu semmibe veszi, csúfolja is. Az
ő szemében Poluskin maga az isten.
Poluskin tanítgatja életszemléletére, és a
fiú jó tanítvány: érzékeny, jobban tudja
bárkinél, mi fáj az apjának, Ahogy Galbi

csek egy kutya életéért tud könyörögni,
ahogy apját igyekszik megmenteni a meg-
aláztatástól, ahogy győzelmesen kér bo-
csánatot, s ahogy az előadás végén, Polus-
kin temetése után leül a sírhalmot jelképe-
ző színpad szélére, kezét összekulcsolja
felhúzott térdein, szembenéz a közönség-
gel, és gyerektekintetében a felnőtt Polus-
kin szomorúan bízó pillantása előlegező-
dik - több mint színészi teljesítmény.

Cserényi Béla Poluskinja szomorkás
ember. Ha nevet, ha dalol, akkor is bujkál
a szája szögletében, a szemében valami
kis szomorúság. Poluskin csoda-
bogársága, azaz élhetetlensége, elvei akár
nevetségessé is tehetnék a figurát, de
Cserényi nem teszi komikussá, bár néha
hagyja, hogy megmosolyogjuk. Kemény
tartású Cserényi Poluskinja. Ezért olyan
szívet szorítóan tragikus, amikor a
kirándulócsoport beugratja,
megszégyeníti. Ezt a tartást érzi a fia, s ha
vitatkoznak, ezért megy elébe az
engeszteléssel, még akkor is, ha nem
Poluskinnak van igaza. Ezért érzékenyül
el mindannyiszor Cserényi férfimódra. Az
előadás legsikerületlenebb jelenetében, a
moszkvai erdészkonferencia epizódjában -
amit a rendező a nézőteret bevonva játszat
el, mintha a közönség lenne a konferencia
közönsége - is képes a színész hitelesíteni
a komikum határán levő szituációt és a
felszólalás szövegét. Cserényi kezébe
természetesen simul a szerszám, az ásó
éppen úgy, mint a gyalu, mozdulatai
gazdaságosak, kevesek, lassúak; úgy tud
meghajolni, hogy a dereka egyenes
marad, szemébe néz mindenkinek, a
legnehezebb megpróbáltatásoknál is.
Cserényi Poluskin ja olyan, ahogy
Vasziljev leírta. Cserényi hisz Poluskin
igazában, ahogy a társulat is hisz a darab
igazában. Ez a közös hit párosul a
művészi igényességgel, és ez
eredményezte a békéscsabai sikert.

Értelmiség és forradalom
A kecskeméti Katona József Színházban
bemutatott Alekszandr Stein-dráma, a
Verzió műfaji megnevezése: fantáziajáték
Alekszandr Blok témáira. Az irodalmi
anyagot és a látványt tekintve az előadás
lenyűgöző montázs.

Á montázs lényege, hogy látszólag
egymással nem összefüggő dolgok között
az egymás mellé közelítés, illetve
helyezés következtében új jelentéstarta-
lom, a különálló dolgok együvé tarto-
zásának felismeréséből adódó új asszo-
ciációk jönnek létre. Mint ilyen, a mon-
tázs: sűrítés, Alekszandr Stejn montázs-



technika segítségével sűrítette egyetlen
kompozícióba Blok életének néhány epi-
zódját, a költő műveit, a költő életében
szerepet játszó valódi és képzelt szemé-
lyeket, az általános és orosz politikai,
történelmi eseményeket. Ennek a kom-
pozíciónak nem az a legfőbb erénye, hogy
bemutatja egy költő életútját, bár ezt is
szolgálja a mű, hanem az, hogy egyedi
példán keresztül az értelmiség és a
forradalom kapcsolatáról tud beszélni az
általánosítás igényével, anélkül, hogy
csupán általánosságokat mondana.

Bloknál keresve sem lehetne kifejezőbb
példát találni az értelmiségnek a
forradalommal való, ellentmondásokkal
terhes kapcsolatára. Az 1880-ban szüle-
tett költő a század első éveiben kezdte
közzétenni misztikus verseit egy Szépsé-
ges Hölgyről, az őrök Asszonyi Megvál-
tóról. A tízes években egyre kiábrándul-
tabb lett Blok, a régi Oroszország értékei
devalválódtak, megszülettek szimbolista
versei, melyek múzsája az Ismeret-len Nő,
„egy sárból és fényből össze-szőtt látomás,
üstökös és prostituált". Az első
világháború idején Blok költészete
radikalizálódott. A költő várta, áhította a
minden régivel leszámoló világégést, a
forradalmat. 1917 februárjában Blok
belesodródott a politikai élet-be, de amikor
a forradalom menete lelassult, kezdett
kiábrándulni. Az októberi eseményeket
ujjongva fogadta, de Október igaz értelme
már távol maradt tőle. 1918-ban írta meg
az októberi forradalom első poémáját, a
Tizenkettent, a Szkíták című elbeszélő
költemény és a z Értelmis é g é s forradalom
című tanulmány mellett. Különféle
irodalmi és színházi bizottságokban
dolgozott, de egyre kevésbé volt képes
együtt haladni az ellentmondásokkal teli
forradalmi fejlődéssel; a várt forradalom
ideája és az átmeneti megalkuvásokkal,
polgárháborúval, éhezéssel megvalósuló
forradalom ellentéte megbénította a költőt.
Érezte, tudta, hogy a régi módon már nem
írhat, de új módon sem tudott írni.
Tragikus ellentmondás ez, amit
depresszióval súlyosbított betegsége után
negyvenegy éves korában zárt le a halál.

Amennyire istenítették Blokot a tízes
évek Oroszországában az értelmiségiek,
olyannyira fordítottak hátat neki, amikor a
forradalom mellé állt. Hiszen Blok az
említett tanulmányában kortársai szemére
vetette, hogy süketek a forradalom
mennyei zenéjére, ostorozta őket cinikus
kívülállásukért, azért például, hogy a
munkások, a katonák által

írt plakátok helyesírási hibáin gúnyolód-
nak, ahelyett, hogy a plakátok lényegét,
értelmét fognák fel. Az értelmiségi kortár-
sak elhúzódtak tőle, ahogy a forrada-
lomtól is, az új rend, a munkások, a kato-
nák pedig még nem értek rá, hogy vele
foglalkozzanak. Bár a Tizenketten jó né-
hány strófája szájról szájra járt, plakáton
szerepelt, Blok, aki nemesi költőből a
forradalom első költője lett, aki megal-
kotta az orosz forradalom himnuszát,
egyedül maradt.

Stejn darabja ezt az életutat úgy ábrá-
zolta, hogy Blokra négy asszony közve-
títésével hatnak a kor eszméi, e négy
asszony között feszülő hálóban verődik
ide-oda, hol az egyik asszonynak, hol a
másiknak erősebb a vonzása, de egyiké
sem olyan erős, hogy a költő ki tudjon
szakadni a bűvös négyszögből. A darab
Blokkal és az asszonyokkal azonos súlyú
főszereplője a tizenkét matróz, akik kí-
vülről szemlélik v a g y befolyásolják Blok
életét, vagy „csak" a darab történelmi
közegét adják meg.

A kecskeméti előadást vendég, a szim-
feropoli Gorkij Színház főrendezője,
Anatolij Novikov rendezte. A díszleteket
és jelmezeket ugyancsak a szimferopoli
színház művésze, Ludmilla Bojarszkaja
tervezte. Novikov már rendezte ezt a
darabot Szimferopolban, és előadása nagy
sikert aratott Moszkvában is. Novikovra
nagy hatással volt Mejerhold, és szoros
kapcsolatban van Ljubimov színházával.
E kettős szellemi rokonság érződik a
Verzió előadásán is.

Az egész színpad játéktér. A színpad
körös-körül teljes magasságban be van
burkolva egy megszaggatott, kilyuggatott
domborművel. Jobbról és balról, mintha a
reneszánsz Utolsó ítéletek pokolba hulló
és mennybe szálló lelkeinek látomása
sejlene fel; a háttérben, középen fel van
hasítva a domborműkárpit, a hasíték széle
vörös, akárcsak a hátsó síkon magasan
látható, az ikonok Máriáinak formájára
kiszaggatott folt. A fa-lakat zöldes fénnyel
világítják meg, ebből süt ki a Mária-képre
asszociáló folt vöröse, a hasítékkapu.
Semmi nem konkrét ebben a látványban,
mégis egyértelmű asszociációkat kelt.

A színpad legfontosabb eleme egy
minden irányba mozdítható hatalmas
lejtő, ami vaslépcsővel záródik le. Ezzel a
lejtővel - akárcsak Ljubimov Hamletjének
óriási függönyével - különféleképpen
lehet lezárni és osztani a teret, ugyanakkor
aktív elem: ezen is játszanak, ezen
keresztül lehet bejönni vagy

távozni, ezáltal megnövelni a színészek
útját, ami a szimultán jelenetek szerve-
zésének egyik fő eszköze az előadásban.
De a lejtő alatti terület búvóhely, öröm-
tanya is egyben, tehát rendkívül sok sze-
repet játszik. A különböző helyszínek
jelzésére néhány bútort tesznek be a szinte
megállás nélkül folyó játék közben.

Az előadásban a látvány elsődleges
fontosságú. A hömpölygő szöveg, amely-
ben alig választhatók szét Blok versei, a
többi költőszereplő, Majakovszkij, Zi-
naida Gippiusz, Andrej Belij sorai, Blok
és kortársainak dokumentumértékű
mondatai és a dráma szerzőjének,
Stejnnek a szövege, a megállás nélküli
játék szervező, értelmező ereje a látvány.
Ezt szolgálja a világítás is. Miközben a
háttér állandóan kap fényt, tehát adott egy
konstans szórt fény, mindig a játszó
helyszínek, és csak azok világosak, a né-
hány négyzetméterestől a félszínpadnyi
területig. Novikov nem generálfénnyel
világít elsősorban, hanem a gépek olyan
elhelyezésével, ami a lényeges pontokat
emeli ki a megvilágított térrészből is.

A világítás, a lejtő, a szűkíthető és tá-
gítható térrészek szüntelen váltása sajátos
térbeli ritmust ad az előadásnak. Olyan
mozgalmasságot, ami fontos jelentést
hordoz. Az epizódok egymásutánja az
egyéni bezártság, a szűk családi kör, a
forradalom nyomán kialakuló széles
társadalmi közösség stációit járja be ismét
és ismét. Blok életének zaklatottságát, a
kis és nagy közösségek közötti
ütközővonalon élés térben is kifejeződő
konfliktusát érzékelteti a színpadi látvány
sajátos ritmikája.

Az előadás példás fegyelemről, az
üggyel való azonosulásról tanúskodik. A
bonyolult, sok színváltásos, sok szereplős
előadás színészileg és műszakilag
egyaránt precíz. A fő teher a Blokot meg-
személyesítő Trokán Péter vállán nyug-
szik, aki szinte végig a színen van. Igen
nagy és nagyrészt verses szöveget mond.
Szerepe tulajdonképpen passzív, a darab
már jelzett dramaturgiai konstrukciójából
adódóan csak a kitörési kísérletig terjed
aktivitása. De talán egy kicsit a kí-
vánatosnál is passzívabb Trokán Blokja.
Mintha eleve nem hinne abban, hogy hőse
eljuthat a forradalom teljes és aktív
vállalásáig. Trokán végig megmarad
tiszta, lelkesülő embernek, Blok sorsának
tragikumát s ezzel együtt egy értelmiségi
magatartás tragikumát személyiségének
erejével hitelesíti. (Az utóbbi időben
színháza túl sokszor bízik a színész
személyiségének varázsában, s ez



előbb-utóbb művészi kifáradáshoz, el-
szürküléshez vezethet!)

A négy nő kulcsszerepét a színház nem
tudta egyértelműen szerencsésen kiosztani.
A feleség, Ljuba Dimitrijevna Mengyelejeva
vidéki színésznő szerepét Simon Éva
játssza, Blok anyját Gurnik Ilona, Zinaida
Nyikolajevna Gippiusz szimbolista
költőnőt Sára Bernadette, a kommunista
Olgát Monyók Ildikó. Az anya beteges
szeretettel csügg fián, s így próbálja
magához, a régi nemesi családi értékekhez
láncolni Blokot. Zinaida egyértelműen a
szent Oroszország etikai és esztétikai
értékeinek képviselője, sőt a forradalomban
politikailag a re-akció oldalán áll. Hatása
alól Blok nem tudja kivonni magát, ha a
politikai útján nem is követi. Felesége
nyughatatlansága, a kiegyensúlyozott
otthon hiánya Blokot is a nyughatatlanság,
a szüntelen élménykeresés állapotába
hajszolja, sem elszakadni, sem együtt élni
nem tud a feleségével. Olga jelenthetné
számára a kibontakozás lehetőségét, de
Olga következetes útjától visszaretten,
ráadásul a szerző kettejük érzelmi
különbözőségét mint elválasztó tényezőt
tünteti fel. Olga rajong Blokért, aki nem
vesz tudomást erről. Míg Simon Éva és
Gurnik Ilona csaknem maradéktalanul
betölti a dramaturgiai koncepcióból rá
háruló feladatot, sőt egyéni színekkel
gazdagítja alak-ját, addig Sára Bernadette
külsődleges eszközökkel hisztérikus,
démonikus figurát igyekszik csinálni a
költőnőből, Monyók Ildikó pedig
erőtlennek bizonyul az íróilag sem túl
karakteresre sikerült Olga - a többi
asszonyénál is fontosabb - szerepében.

Külön kell szólni a tizenkét matrózról,
akik Blokhoz hasonlóan szintén csaknem
végig színen vannak. Átdíszleteznek, azaz
mozgatják a lejtőt, menetelnek, mondják
Blok Tizenketten poémájának részleteit, de
leginkább csak ott vannak. Ellenpontul,
háttérként, az események alakítójaként.
Hagyományos ér-telemben hálátlan
szerepek ezek. Senki nem csilloghat,
arctalanok, mégis a legfontosabb szerep jut
nekik. Nélkülük nem jöhetne létre a sok
jelentésű látványszínház, nem kapnának az
epizódok távlatot. Az előadás végén a
matrózok a lejtőn állnak, vállukon puska.
Amikor Trokán egyedül marad a színen, és
meg-köszöni a tapsot a közönségnek, meg-
fordul és meghajol a matrózoknak is. Azok
egy ütemben, egyszerre, döngve vágják a
puskákat a lejtőre. A főszereplők méltán
köszönik meg egymásnak is

Stejn: Verzió (kecskeméti Katona József Színház). Simon Éva (Ljuba), Trokán Péter (Blok), Gurnik
Ilona (Anya) és Sára Bernadette (Zinaida)

a produkciót. Vajon hány magyar szín-
házban akad tizenkét olyan színész, aki
ilyen alázattal, ilyen fegyelmezetten és
művészi hatással szolgálja az előadást?

Ünnepelni sokféleképpen lehet - kö-
telezően vagy hittel, igényesen vagy
igénytelenül, letudva a feladatot, vagy
túlhangsúlyozva az esemény jelentősé-
gét -, de csak egyféleképpen érdemes: ha az
nem magáért az ünneplésért törté-
nik, hanem az az ünnep lényegének értelmi-
érzelmi, itt és most érvényes elsajátítására
alkalom. Kell-e külön hangsúlyozni, melyik
előadással hogyan ünnepeltek a színházak ?

Mihail Roscsin: Veled vagy nélküled (József
Attila Színház)

Fordította: Benedek Árpád. Díszlet:
Csinády István. Jelmez: Kállai Judit. Ren-
dezte: Seregi László.

Szereplők: Ujréti László, Szerencsi Éva,
Dégi István, Lóránt Hanna, Ferenczy
Krisztina, Kovács Gyula, Harkányi Endre,
Szilágyi Eta, Kovács Nóra f.h., Borbás Gabi,
Láng József, Tóth Judit, Dancsházy Hajnal,
Straub Dezső.

Alekszandr Gelman: Visszajelzés (Nemzeti
Színház)

Fordította: Elbert János. Díszlet: Varga
Mátyás. Jelmez: Vágó Nelly. Rendező:
Marton Endre.

Szereplők: Tyll Attila, Kállai Ferenc,

Sinkó László, Avar István, Szokolay Ottó,
Pápai Erzsi, Berek Katalin, Őze Lajos,
Agárdi Gábor, Gelley Kornél, Horváth
József, Császár Angéla, Zolnay Zsuzsa,
Velenczey István, Tarsoly Elemér, Raksányi
Gellért, Izsóf Vilmos.

Borisz Vasziljev: Ne lőjetek a fehér hattyúkra !
(Békés megyei Jókai Szinház)

Fordította: Nikodémusz Elli. Díszlet-
jelmez: Kölönte Zsolt m. v. Rendező: S.
Bán Ernő.

Szereplők: Cserényi Béla, Dénes Piroska,
Székely Tamás, Barcza Éva, Bicskey Károly,
Kovács Lajos, Zsolnai Júlia, Szerencsi Hugó,
Miskolczy Ottó, Tunyogi István, Széplaky
Endre, Simon József, Somló Gábor, Bajka
Bea, Máhr Ágnes, Galbicsek Károly, Ko-
csor Jenő, Hortobágyi János, Papp Károly.

Alekszandr Stejn: Verzió (kecskeméti Katona
József Színház)

Fordította: Harsányi Éva, a versidézetek
Lator László fordításának felhasználásával.
Díszlet-jelmez: Ludmilla Bojarszkaja m. v., a
Szimferopoli Gorkij Színház művésze.
Rendező: Anatolij Novikov m. v. Állami-
díjas, a Szovjetunió érdemes művésze.

Szereplők: Trokán Péter, Simon Éva,
Gurnik Ilona, Csíkos, Gábor, Monyók
Ildikó, Hetényi Pál, Áron László, Sára
Bernadette, Lakky József, Balogh Rózsa,
Bölcsics Ágota, Ribár Éva, Gyulai Antal,
György János, Horváth József, Juhász
Tibor, Mezey Lajos, Mózes István, Nedel-
kovics Antal, Popov István, Rácz Gyula,
Rácz Károly, Szénási Pál, Szikszai Gyula,
Tóth István.


