
nás elején és az utolsó felvonás vége felé
átbiciklizik a színen, maga az értet-len
csodálkozás: talán a fentebb már említett
Bereményi szövegét idézhetné, Antoine és
Désiré egyik párbeszédét: „Azt mondd
meg, Antoine, mi az, hogy változás" -
„Várjál csak, Désiré! Egy-fajta tyúktojás" -
„Azt mondd meg, Antoine, mi az:
Történelem" - „Valami tantárgy lesz, ha
jól emlékezem." Ez a párbeszéd végül
éppoly értelmetlen halandzsába torkollik,
mint Gombrowicz zsákos maszkjainak
beszéde, mert „Úr-isten, Antoine, mi
bizonyos szavakat nem tudunk" - tehát :
„ding-deng-dong, ding-deng-dong..." Az
előző két nemzedék, Gombrowicz és az én
nemzedékem tapasztalatában a Történelem
devalválta a szavakat és fogalmakat - a
következő nemzedék számára már ez a
természetes nyelv, a szavak és fogalmak
helyébe lépő hebegés-makogás; a
történelem legföljebb valami tantárgy,
miután megszűnt divat - megint
Bereményi szerint: „sárga karmazsin,
díszes baldachin, bársony tafota, tedd ide-
oda" - lenni... Nálunk ugyanúgy, mint
bárhol másutt Európában, a második
világháborút követő boldog békevilág
negyedik évtizedében.

Gombrowicz álma - Albertynka álma -
az ember meztelenségének utópiája nem a
János Vitéz Tündérországát, nem Csongor
és Tünde gyönyörűséges csend-ligetét
idézi, nem szűkíti le a boldog, beteljesült
szerelem ábrándjára az ember vágyainak
körét. Inkább a klasszikus irodalom
aranykormítoszainak nyomába lép : igaz,
tiszta emberséget kíván. Mindenkinek.

Witold Gombrowicz : Operett (Vígszínház)
Fordította: Balogh Géza. Bende ő: Valló
Péter. A rendező munkatársai: Böhm György,
Ács János f. h. Zeneszerző: Hidas Frigyes.
Zenei munkatárs: Komlósi Zsuzsa. Koreog-
ráfus: Szirmai Béla. A koreográfus munka-
társa: Somogyi Tibor. Díszlet: Fehér Mik-
lós. Jelmez: Jánoskúti Márta. Szcenikus:
Éberwein Róbert.

Szereplők: Tahi Tóth László, Bárdy
György, Halász Judit, Szombathy Gyula,
Balázs Péter, Mádi Szabó Gábor, Hegedűs
D. Géza, Peremartoni Krisztina, Gáspár
Sándor f. h., Gáspár Tibor f. h., Miklóssy
György, Fonyó József, Farkas Antal, Egri
Márta, Maszlay István, Vincze István, Nagy
Gábor, Tóth Imre, Szatmári Liza, Basa Ist-
ván, Bán János f. h., Imre István f. h., Jakab
Csaba f. h., Koszó István, Márton József,
Péter János, Ágh Éva, Bánfalvi Ilona,
Borbély Vali, Bökönyi Laura, Deák Éva,
Kováts Krisztina f. h., Marton Kati, Tár-
kányi Adrien, Auer Pál, Földi László f. h.,
Ludaics István, Mellár László, Mráz József,
Orosz Péter.

SZILÁDI JÁNOS

A lovat
HOlsztomernek
hívták .. .

A Legenda a lóról Szolnokon

1.
Divatba jöttek a lovak? Sohase mentek ki
a divatból ?

Lehet mélázni a kérdésen, sorakoztatni
érvet, ellenérvet. Mondhatjuk, hűséges
állat, az ember ősi barátja, segítője,
harcostársa... És tehetjük mindjárt hozzá:
vesztésre áll ez a barátság, romlik,
roncsolódik az évezredes kapcsolat. A
kor, s amit a kor technikában az ember elé
tár, átrendezi az életet, ki-forgatja a régi
kapcsolatot. A gépek feles-legessé tették a
lovakat (mondják, ha nem vigyázunk, azzá
teszik majd magát az embert is). És
amikor ez bekövetkezett, amikor a
folyamat nemcsak felismerhetővé vált, de
a visszafordíthatatlanság tudatában
döbbenetté is sűrűsödött, elkezdődött a
lovak siratása.

Csak a lovaké?
Vajon az Elégia- Huszárik Zoltán em-

lékezetes filmje - csak a lovakat siratta?
Vajon az Equus - Peter Shaffer világ-hírű

drámája - egyedül a túlzásban rajzolja
meg a határt, ahol ember és ló kapcsolata
természetellenessé válik, vagy ott, ahol a
gépkorszak szemlélete eleve gyanúsnak,
mi több, kórosnak látja ember és állat
barátságát?

Siratjuk a lovakat.
És a lovakkal együtt egy új minőségű

korszak küszöbén egy régi barátság szét-
hullását, egy régi társ elvesztését.

Lev Tolsztoj persze még nem ebből az
élményből merítve írta meg Holsztomer
című elbeszélését. Ő még a romlatlanság
állapotában élte meg ember és ló össze-
tartozását. És épp ezt az összetartozást
használta fel arra, hogy egy ló történetén
keresztül emberek történetét mondja el.

„Hatalmas állat volt, legalább tizenhat
markos. Színe szerint sötéttarka; leg-
alábbis régen az lehetett, mert fekete
foltjai most piszkos sötétbarna színűvé
fakultak. Testét három fehér folt tarkázta."

„Förtelmesen rút öregsége ellenére az
ember gondolkodóba esett, ha erre a lóra
nézett, szakértő pedig azonnal megálla-
pította volna, hogy nagyszerű paripa
lehetett a maga idején."

„Csakugyan volt valami magasztos a

vén paripa megjelenésében, abban, ahogy
ijesztő módon egyesültek benne az aggság
visszataszító tünetei, szőrének tarkasága,
meg az öntudatos szépség és erő, nyugodt,
büszke modora és fel-lépése."

„Mint élő rom, állt egyedül a harmatos
réten; nem messze tőle a legelésző ménes
lármája, prüszkölése, fiatal nyerítése és
nyihogása hallatszott."

Szőllősy Klára fordítását idéztük, a
gondos és pompázatos leírások töredékét,
amelyben Tolsztoj megfesti a vén ló
alakját, hogy aztán innen röppentve fel
magát a történetet, az esti, éjszakai mesé-
lésekben elmondja - elmondassa - Holsz-
tomer történetét.

Azt a történetet, melyet M. Rozovszkij
fedezett fel a színpad számára, és amelyet -
az ő alkotói közreműködésével - G.
Tovsztonogov rendezésében mutatott be a
leningrádi Gorkij Színház.

De előbb ,még valamit.
Azt mondtuk, Tolsztoj még a termé-

szetesség állapotában élte, látta ember és
ló kapcsolatát, e kapcsolat ellentmondá-
sait, és így is írta meg: tükörként fordítva
a ló sorsát az ember elé. Ez igaz. Mint
ahogy az is igaz, hogy e százados
kapcsolat átváltozása, már-már megbom-
lása tehette - és tette - a színház számára
izgalmassá Holsztomer történetét.

A világ legelőkelőbb származású lova
volt Holsztomer. Ménesek dicsősége
lehetett volna, de tarkának született. A
tarka pedig nem kellett. Hiába volt erős,
izmos, különb a legkülönbnél - tarka volt.
A tábornok a főlovásznak adta, a főlovász
pedig, amikor kiderült, hogy gyorsabb a
ménes leggyorsabb lovánál, egy
kupecnek, az pedig egy katonatisztnek,
Szerpuhovszkoj hercegnek. Az ő
szolgálatában élte meg Holsztomer élete
legnagyobb sikerét: az ügetőn a herceg
beállítja a versenybe, és ő legyőzi a híres
versenylovakat.

Tobzódó, léha és értelmetlen életet élt
Szerpuhovszkoj. Elherdálta vagyonát,
emberségét, mindenét ... Tolsztoj mintegy
párhuzamba állítja a két sorsot, összeméri
azt, ami Holsztomerrel és ami
Szerpuhovszkojjal történt, hogy Holsz-
tomer kimúlása után összegezzen: „Szer-
puhovszkoj élő teteme még sokáig járkált
szerte a világban, evett és ivott; csak
sokkal később tették a földbe. Sem bőre,
sem húsa, sem csontja nem kellett senki-
nek. Húsz éve már mindenkinek csak
terhére volt földön járó holtteste; temetése
is csupán fölösleges gondot okozott
embertársainak."



2.
Milyen az ember, ha ló?
John Dexter, Peter Shaffer Equus című
drámájának rendezője a londoni Albery
Theaterben barna bársonynadrágot, fekete
garbót ad a szereplőkre, cipőjükre
fémvázas magasítót - patkó-szimbólum? -,
fejükre fémcsövekből formált lófej-
imitációt szereltet.

Az Egy ló története leningrádi előadásában
- az eredeti elbeszélés alcíme volt ez - a
színészek zsákvászonból készült öltözéket
viselnek, rajta kantárt, gyeplőt jelző
bőrszíjak; kezükben lófarok.

Mindkét megközelítésben, megvalósí-
tásban (pedig az Equus dráma, az Egy ló
története musical) a színészi mozgás, a test-
tartás koreografikus megkomponáltsága a
„lóság" legfőbb érzékeltetője.

Ezt látjuk Kerényi Imre rendezésében
is, nem az utánzás, hanem az azonos
gondolkodás, az azonos megítélés jegyé-
ben. Dölle Zsolt tervezte az előadás
mozgáskoreográfiáját, ő alakította ki a test
szépségét kiemelő büszke tartást, a fiatal
test toporzékoló türelmetlenségét
mozgásban bemutató, érzékeltető koreog-
ráfiát. És ő tervezte a vén ló, Holsztomer
más ritmusú mozgásrendszerét is. Lát-
ványos és hatásos koreográfia ez, a ménes
együttes futása, nyargalása és a szóló-
számok, az egyéni megmutatkozások jól
poentírozott váltakozása.

És erre az alapra épül rá a történet,
maga a színpadi játék. Kerényi Imre
rendezése nemcsak megtartja M. Ro-
zovszkij és Sz. Vetkin zenéjét, de Szörényi
Levente és Bródy János számaival erősíti,
dúsítja is.

A pergő ritmus, a feszes, sodró elő-
adástempó Kerényi Imre rendezéseinek
erénye, előnye - maradéktalanul érvé-
nyesül. És nagyvonalú a rendezői tér-
kezelés is: Kerényi Szlávik István lát-
ványként is hatásos díszletének minden
négyzetcentiméterét kihasználja, beját-
szatja.

Mennyire ember a ló - és mennyire ló
az ember? Arány és mérték kérdése ez,
eldöntése a produkció stiláris, hangulati
világának meghatározását jelenti. Kerényi
a hangeffektusokban, a mozgásban --a
jellemzés és a jelzés szintjén - meg-teremti
a „lóság" különlegességét, hogy aztán
ebben a különlegességben mindent emberi
léptékűre szabjon. A fiatal paripák tudatlan
gőgösségét a vén Holsztomer iránt
csakúgy, mint Holsztomer egész történetét.

És ez szép is, hatásos is, jó is.

T
é

olsztoj: Legenda a lóról (Szolnoki Szigligeti Színház). Czibulás Péter, Pákozdy János
Ahol kevesebb drámaiságot tud meg-
gyűrűztetni a produkció, az az emberek
világa. S ezt már Mialkovszky Erzsébet
jelmezei is jelzik. Az „ember is, ló is"-
kettősséget a jelmezek szép puritánságá-
ban érzékeltetni tudó Mialkovszky

Erzsébet a ,,csak" emberek jelmezeit
színkompozícióban és díszítettségben is
túlmozgatta: a musical általános műfaja
szerint ítélte meg.

És valahogy ilyenné épült a produk-
ciónak ez a vonulata is. Igaz, hatásosan,

s Szabó Ildikó



látványosan, de mert igazi belső erő
híjával, a lehetségesnél és a szükségesnél
halványabbra, erőtlenebbre rajzolja azt a
párhuzamot, amit Tolsztoj Holsztomer és
egykori gazdája, Szerpuhovszkoj - a ló és
az ember - között vont.

3.
Holsztomert, akit a Szigligeti Színház
színpadán Rőfösnek hívnak, Pákozdy
János játssza. Hajtott fejű, lassú mozgású, a
hangjával is takarékosan bánó vén ló
Pákozdy János Rőföse. Túl van már
mindenen, öreg is, magányos is, kitaszított
is. Megszenvedte az embereket, akik
tarkaságát látták, nem erejét, ügyességét.
Elviseli a ménes bántását, a fiatal paripák
ostoba, tudatlan ellene fordulását, csak
azért, mert ő öreg. Nem szólna magáról
semmit, de egy nap Szilfavirág, társa a
csikókorban, felismeri. Es akkor
emlékezik, mesél...

Kevés mozdulat, kevés gesztus, né-
hány jellegzetes hanghatás, a láb földet
horzsoló lendítése - tulajdonképpen ennyi
az, amiből Pákozdy János a „lóságot"

építi. A többi, az emlékezés az életére, a
szenvedéseire, kurta boldogságára már az
ember vallomása, a „meg-

történt ez is" szép szavú, meleg líraiságú
előadása...

Szilfavirág alakítója Szabó Ildikó. A
mozdulat, a tartás kecses mívességével
teremti meg ő is a „lóságot", az egykor
fiatal kanca viruló szépségét. Egymásra
találásuk, emlékezésük az előadás egyik
legszebb jelenete.

Szerpuhovszkoj herceg: Körtvélyessy
Zsolt. Nyalka tiszt, felelőtlen, tékozló úri
bitang ez a herceg. Szórja, herdálja a
pénzt. A figurának ezt az arcát, ezt a kor-
szakát Körtvélyessy Zsolt jól is építi fel.
Az öreg, az elszegényedett, az úri koldus
Szerpuhovszkojt azonban túlzottan egy-
színűre szűkíti.

Feofan kocsis és Fritz inas megszemé-
lyesítője Hollósi Frigyes. Kellemes, élve-
zetes játék Hollósié, egy mind érettebb,
mind sokszínűbb színészegyéniség újabb
meggyőző tanúbizonysága.

Az est többi szereplője közül Polgár
Géza kettős szerepalakítását, Jutkovics
Krisztina, Halmágyi Sándor, Újlaki Dé-
nes, Csák György, Vass Gábor és Med-
gyessy Pál játékát említjük még.

Valamint Gálvölgyi Judit jó fordítói
munkáját és a színház előcsarnokában

rendezett Lelkes István-kiállítást. Rajzo-
kat nézhetnek itt a nézők, lovakat sok-sok
alakban, délceg paripát, nyúzott, hajszolt,
megkínzott öreg gebét, földre rogyót és
páráját kiadót. . . Holsztomer rokonai
fogadják a nézőket: nézzetek minket,
emlékezzetek a lovakra, önmaga-tokra, s
ha már tanyát üt bennetek az emlékezés,
gyertek be a terembe, és elmondjuk
nektek Holsztomer történetét. . .

Tolsztoj: Legenda a lóról (szolnoki Szigligeti
Színház).

Lev Tolsztoj Holsztomer című elbeszé-
lését színpadra alkalmazta: M. Rozovszkij.
Fordította: Gálvölgyi Judit. Zenéjét szerezte:
M. Rozovszkij és Sz. Vetkin. J. Rjosencev
verseit Párnitzky Mihály magyarította. A
Prológdalt és a Farkasok-férgek fohászát
Szörényi Levente és Bródy János szerezte.
Díszlet: Szlávik István. Jelmez: Mialkovszky
Erzsébet. Zenei vezető: Maklári László és
Nádor László. A mozgások tervezője: Dölle
Zsolt. Képzőművészeti munkatárs: Huros
Annamária. Rendezte: Kerényi Imre.

Szereplők: Pákozdy János, Körtvélyessy
Zsolt, Polgár Géza, Újlaki Dénes, Szabó
Ildikó, Hollósi Frigyes, Halmágyi Sándor,
Csák György, Vass Gábor, Jutkovics
Krisztina, Egerszegi Judit, Hanga Erika,
Nagy Mária, Szeli Ildikó, Kovács Béla,
Varga Tamás, Marczisovszky László,
Lendvai Imre, Horváth Gábor, Teszáry
László.

Jelenet a Legenda a lóról szolnoki előadásából (középen a Holsztomert játszó Pákozdy János). (Iklády László felvételei)


