
gális pártmunkások, a partizánok, az
Ügyet fölvállalók is, akik alkalmasint
képesek jól „odamondani", vagy a dol-
gokat „helyretenni".

Balázs Péter és Szombathy Gyula ne-
mes anyagból készült gegekkel vesz részt
a játékban; az előbbi mint gyárát birtokló
gyárigazgató, az utóbbi mint fejetlen-
személytelen személyzetis különösen jó.

A többi szereplőnek „csak" az egy-
percesek stílusát kell színpadra átültetnie,
ami jórészt mindenkinek sikerül.
Bonyolultabb ennél a Rizit játszó Gobbi
Hilda feladata, amit azzal, hogy önmaga
„történelmi személyiségét" hozza be,
vagyis egy kis darab magyar közelmúltat
jelenít meg, tulajdonképpen teljesít is. Bár
talán Riziben a prófétálás kétségtelen
pátosza mellett van valami ugyanennek a
magatartásnak a furcsa fonákjából is.
Mert hiszen az, hogy „a lesz nem más,
mint az előre látható volt", úgy
értelmezhető, hogy a jövőt az ismétlődő
múlt tapasztalataiból jósoljuk meg olyan
biztosan, vagyis a történelem csak azért
ismételheti önmagát, mert nem tanultunk
a saját elbukásainkból. Ezért kell
végigjárnunk mindig ugyanazokat a
stációkat.

A Pisti a vérzivatarban ezeknek a stá-
cióknak a drámája, a közelmúlt történelmi
kalamajkáiba került ember groteszk
golgotája, és ilyen értelemben csak-ugyan
rokon Az ember tragédiájával. Csakhogy
amolyan fordított Tragédia: míg Madách
az aktuális magyar sors-kérdéseket
vizsgálta az emberiség történetében,
Örkény az emberi létre adható
legáltalánosabb válaszokat keresi a ma-
gyar közelmúlt eseményjátékában. A
végkifejletet illetően ne tévesszen meg
bennünket a Tragédia szerzőjének roman-
tikus pátosza és a Pisti írójának groteszk
iróniája: a „bízva bízzál" pontosan
ugyanazt jelenti, mint az egérirtást vállaló
Varsányiné megjelenése az atom-
hamuban. Az újjászületés lehetőségét

Örkény István: Pisti a vérzivatarban (Pesti
Színház)

Rendező: Várkonyi Zoltán. A rendező
munkatársa: Deák Rózsa. Dramaturg: Rad-
nóti Zsuzsa. Díszlet: Fekete Tamás m. v.
Jelmez: Kemenes Fanny m. v. Zenéjét
összeállította: Zsedényi Erzsébet. Szcenikus:
Éberwein Róbert.

Szereplők: Tordy Géza, Balázs Péter,
Garas Dezső m. v., Szombathy Gyula,
Miklósy György, Pásztor Erzsi m. v., Ha-
lász Judit, Gobbi Hilda m. v., Sörös Sán-
dor, Szakácsi Sándor, Peremartoni
Krisztina, Kovács Nóra, Vaday Viktória,
Forgács Gyuri.

ALMÁSI MIKLÓS

A mi urunk,
Luka színeváltozása .. .

Az Éjjeli menedékhely a
Nemzeti Színházban

Élettől megtaposott, önmagukból is ki-
esett sorsok gyűjtőmedencéje volt több-
nyire az Éjjeli menedékhely. Olykor ku-

riózum, máskor a proletársors „ős-képe"

vagy történelmi tabló, vigasz-keresők
keserű csalódásának színhelye. Zsámbéki
Gábor rendezésében megmarad az
excentrikus világ: ugyanazok a furcsa
sorsok akaszkodnak egymásba
Kosztiljovék tanyáján, mint korábban,
rongyaik talán még festőibbek - bár
szürkében tartva, mint a díszlet- és jel-
meztervező Pauer Gyulánál legtöbbször -,
s mégis, képtelenek vagyunk úgy nézni ezt
a világot, mint ahol csak furcsaságok és
rémségek keverednek. Pedig csak annyi
változott, hogy egy új Luka-figura
született. Így mikor ez az öreg bölcs
(Kállai Ferenc) megjelenik, minden más
megvilágításba kerül. A durvaságból,
züllöttségből nemcsak a körülmények
hatalmát vagy a belső romlást látjuk,
hanem az emberi gyengeséget is, mint a
Színész, Bubnov vagy a Báró esetében.
Pontosabban: megértjük azt, ami nincs
benne a darabban, mert a történet
előzményéhez tartozik - hogyan jutottak
idáig. Megértjük - anélkül, hogy a
megbocsátás túlzásába esnénk. Viszont
továbbra is kívülről nézzük a
lakásuzsorásékat (főként a feleséget,
Vaszilisszát), de még az elesettekhez
tartozó lakatost, Klescset is, talán, mert túl
sokat kiabál . .

Luka mindenkinek megváltoztatja helyi
értékét, mert az embermaradványokba
becsempészi a szabadulás lehetőségének
reményét. Pedig igazán csak Natasával és
Vaszka Pepellel foglalkozik: törjenek ki,
menjenek Szibériába, amíg lehet, önként
(Pepel ugyanis tolvaj), s kezdjenek új
életet. Ugyanígy bánik a Színésszel is, bár
más módszerhez folyamodik: őt azzal
biztatja, hogy van menekülés még az ő
végzetes alkoholizmusából is, mert van
valahol egy csodálatos kórház, a ho l . . .
Tulajdonképpen senkinek sem avatkozik
az életébe, nem vesz részt a
cselekményben - csupán jelen van. (A
dolog másik oldala persze, hogy ezzel a
jelenléttel meg tudja akadályozni, hogy az
a bizo-

nyos gyilkosság már korábban meg-
történjen - hogy tehát ez a passzív
jelenléte olykor cselekvő részvétté is
változik.) Luka filozófiájának lényege,
hogy tudja: nincs hatalma a sorsokba zárt
fátum felett - bármennyire is óvja azokat,
akiket megszeretett, nem tudja őket
megmenteni, a baj megtörténik, Natasa is,
a Színész is holtvágányra kerül, az utóbbi
talán épp az ő biztatásától lesz - egy tiszta
pillanatában ráébredve sorsára -
öngyilkos. De valahogy még ezek a
szörnyűségek is inkább úgy alakulnak,
hogy felgyorsítják az amúgy is
bekövetkező eseményeket, lefuttatják az
addig csak fenyegető katasztrófát, s
valamiképp rendet csinálnak a
rendetlenségben.

Igazán csak akkor döbbenünk rá Luka
jelenlétének mindent átfestő sugárzására,
mikor a második rész közepén (az eredeti
harmadik felvonás végén) eltűnik, nem
akar jelen lenni a gyilkos verekedésnél,
melynek kimenetelét természetesen előre
tudja. S attól kezdve másképp viselkednek
az ottmaradottak. Először is megszületik
helyettese, Szatyin, aki nemcsak átveszi
filozófiáját, hanem érdesebbé is formálja,
más-részt a többiekbe valami felfokozott
életpótlék költözik. Önfeladó legyintés
helyett élni akarnak újra, persze csak a
maguk módján, mondjuk úgy, hogy né-
hány üveg vodka mellett mulatságot
rendeznek. De ennek a dáridónak a
hangulata teljesen más, mint az első
felvonás nyomasztó, egymást marcangoló
indulatokból font légköre. Minden
szépnek látszik, reménytelinek, legalább-is
így akarják érezni a túlélők. Csak mi, a
nézők érezzük, hogy azért ez túlzott
vidámság, mert valami hiányzik belőlük,
környezetükből: Luka szelleme.
Jelenlétének csak felemás lenyomata
maradt itt, s ez nem elegendő ahhoz, hogy
igazi vidámság és élet térjen vissza a
menedékhelyre. Mert Szatyint nem tudjuk
elfogadni Luka helytartója-ként, s a lakók,
bár Luka feltámadását ünneplik benne -
hiszen szavaiban annak a
megváltásígéretnek földi meg-
hosszabbítását sejtik - egyszer csak szem-
be találják magukat a Színész hullájával.
Ez az ember nem bírta ki, hogy nincs élő,
jelenlevő támasza - s voltaképp erre a
hiányérzetre ébreszti rá a többieket is,
önkéntes halálával. Az ünneplésből így
egy pillanat alatt elszáll a szesz. Még a
hiányban is Luka jelenléte kísért .. .

Azért futottam végig a történeten,



hogy Luka figurájának új felfogását a mű
egész szerkezetváltozásán tudjam érzé-
keltetni: ettől a talányos, bölcs és mélysé-
gesen emberi Luka-alaktól minden meg-
változik, új centrumra talál. Az eddigi elő-
adások egyik legnehezebb művészi fel-
adata a sorsok összekapcsolása, a rendet-
lenség színpadi „elrendezése" volt - a
centrum kialakítása. Ezt a centrumot ko-
rábban Luka gyengítésével és Szatyin
felerősítésével sikerült megteremteni.
Zsámbéki radikálisan választ a két figura
között, s Luka kiemelésével Szatyin ellenében
dönt: ez utóbbiban csupán a szavak hősét,
az üresen kongó frázisok figuráját mutatja
meg - bár egy súlyos színészegyéniség
ábrázolatában (Vajda László)
tehát nem egyszerűsített formában. Ez a
Szatyin valóban át akarja venni Luka
szerepét, valóban tovább akarja fejleszteni
annak filozófiáját - s nem teljesen rajta
múlik, hogy ez nem sikerül. Zsámbéki tehát
egyetlen fókuszpont köré formálja a
történetet, s ezt a koncepció-ját már a
szereposztás, de főképp Kállai Ferenc
játéka árulja el. Kállai a produkció
legsúlyosabb, mert leginkább talányos
alakítása, szavaiban, visszafogott
gesztusaiban elősorolhatatlan mennyiségű
mögöttes réteg képes megszólalni.
Ravaszkodik, de csűrés-csavarásai mögött
valami sűrű emberi bölcsesség rejlik;
képtelenek vagyunk úgy tekinteni rá, mint
hazug vigasztalóra. Ellenkezőleg, egyre
inkább úgy érezzük, nekünk is egy ilyen
biztatóra lenne szükségünk. Látszólag
mindenkit meg-ért bűnében és
elesettségében - mégis ítélkezik, a maga
módján: Kosztiljovékat egyenesen utálja,
hozzájuk nincs emberi szava, ám azokhoz,
akikben megérez némi
emberségmaradványt, akkor is hozzá tud
férkőzni, ha azok gorombán elutasítanák
közeledését. Szuggesztív hatással vonzza
magához az embereket - és a nézőket is,
pedig alig mond valami megfoghatót. Csak
a szavak mögött érezni valami emberi
simogatásfélét, melytől, ha csak percekre
is, feltámad a lélek. Kállai újabb
periódusának talán legjobb alakításával
tartja ezt az elő-adást: a kimondhatatlant
tudja megszólaltatni közhelyeivel, tétova
járásával, melegséget sugárzó gesztusaival.

Persze Zsámbéki meg is teremtette ennek
a feldúsításnak a „helyét". Sza-

Piróth Gyula (Klescs) és Vajda László (Szatyin) az
Éjjeli menedékhelyben (Nemzeti Színház)

Luka (Kállai Ferenc) szökésre biztatja Vaszkát
(Bregyán Péter) és Natasát (Pogány Judit)



tyin ugyanis nem tudta betölteni azt az
űrt, amit a távozó Luka maga után hagy,
s amit annál is inkább észreveszünk, mert
egy icipicit mindenki megváltozik, s
mindenki Szatyin felé fordul, tőle várja e
prófétai szózat foly-

tatását. S ez a Szatyin ezt a szerepet csak
verbálisan, mondhatnám, csak teátrálisan
tudja betölteni. Még egyszer: nem Vajda
színészi képességei miatt marad erőtlen
ez a figura - a rendezői koncepció
tudatosan hagyja üresen a

Szatyin által továbbfejlesztett életfilozó-
fiát. Vajda-Szatyin ugyanis mindent
megtesz, hogy hiteles legyen ez a
meghosszabbítás, ez a pozitív program: ő
valóban túl akar menni Luka élet-
hazugságain - de a szavak üresen csen-
genek, nem találják el igazán sem a
színpadi társakat, sem a nézőt. Nem vele
van baj - a pátosz hűlt ki, azok a szavak
üresedtek ki, melyekkel „az" embert
magasztalja, melyekkel jövőbeli
felmagasztosulásáról mesél. A szavak
váltak hűtlenné - mintegy Vajdától, sőt
Zsámbékitól függetlenül - történelmileg
koptak el. A néző azért kénytelen
hidegnek érezni ezt a lelke-sültséget, mert
ezek a tirádák köznapi életében is
ellenérték nélküli közhellyé silányultak.
Ezért képes Luka - Kállai nagyszerű
teljesítményén túl - túlnőni Szatyinon, sőt
a Szatyin-figura szellemi szintje alá
szorítani a most megjelenő Szatyin-
ábrázolást. A hetvenes évek
tárgyilagosabb, pátoszmentesebb, köz-
napibb közegében Szatyin lelkesült sza-
vaiból csak az marad meg bennünk, hogy
továbbra is hamiskártyásként tengeti
életét, csak most kicsit vidámabb lett a
vodkától, Luka távoli hatásától. A figurát
napjaink történelme pontozza le - és
Zsámbéki ezt a változást ragadta meg, érte
tetten az előadásban,

Emellett Luka alakját még az is meg-
emeli, hogy napjainkban mindnyájan
érzünk valami belső igényt arra, hogy
„noszogassanak" bennünket, hogy átme-
neti hullámvölgyeinkből néhány jó szóval
mozdítsanak ki, s az indítékhiány eme
pillanataiban Luka emberközeli ma-
gatartása, talányos biztatásai valahogy
közelebb tudnak kerülni lelkünkhöz. Ha
ilyen indítékhiány fog el bennünket, ez
persze korántsem olyan infernális, mint itt,
a „mélyben", a menedékhelyen sínylődők
esetében, de mégis bénítanak, rezignálttá
és olykor cinikussá képesek tenni
szavainkat, gesztusainkat. S ilyenkor a
patetikus szavak inkább ártanak -
fokozzák a cinizmust -, míg az emberi-
közvetlen biztatás, a „megértő" (ám
korántsem megbocsátó) szavak át tudnak
segíteni ezeken a gyenge pillanatainkon.
Ennek ábrázolása, felfedezése a klasszikus
gorkiji szövegben - ez Zsámbéki
rendezésének érdeme és sikere.

Mert az előadás „csak" ezt fedezi fel
számunkra: e probléma és alakítás-párharc
körül ugyanis elhomályosul a többi sors.
Pontosabban minden ennek az
alapkérdésnek, a korszakváltás tetten-
érésének rendelődik alá, és a többi kér-

Piróth Gyula (Klescs) és Pogány Judit (Natasa) Gorkij drámájában (Iklády László felvételei)



dés óhatatlanul másodrendűvé válik a
néző élményében. Ez a z egy központú
produkció ezért nem tud minden rész-
letében csillogó szintézis lenni. De hadd
tegyem hozzá: a művészi munkában az
ilyen „monomániás" produkciók az igazi
úttörők, s ebben látom ennek a bemu-
tatónak igazi értékét. Ráadásul a Kállai-
féle csúcsteljesítmény mögé kitűnő tár-
sulati munka épül - akkor is, ha fi-
gyelmünk egyetlen problémára és ala-
kításra összpontosul. Molnár Piroska
Vaszilisszája agresszív, kíméletlen, szere-
leméhes asszony, mégsem démon vagy
fúria. Pogány Judit halk, sőt olykor iro-
nikus játéka (Pepelt napraforgómagot
rágcsálva hallgatja, mintha csak egy mai
fiatalt látnánk, aki rágógumit kérődzve
figyel fennkölt szövegekre) kitűnő
ellenporit mind Lukával, mind a me-
nedékhely lezüllesztő légkörével szem-
ben: ő , h a rosszul is, de hajthatatlanul
járja a maga útját. Agárdi Gábor cinikus
vagy olykor józan paraszti logikával
kommentálja mind a veszekedéseket,
mind a nagy lelkesedéseket, messze
elkerülve korábbi színészi megoldásait.
Kálmán György Bárója ismert elemekből
épül, néha mégis érezzük újítóképességét.
Őze Lajos Színésze kidolgozott, pontos
alakítás, a groteszk és szánalmas furcsa
keverékét nyújtja. Csomós Mari (Nasztya)
nemigen tudja megtalál-ni alakja helyét,
súlypontját. A vendég Bregyán Péter csak
félig tud megbirkózni Vaszka Pepel
sokszínű, robbanékony alakjával: nemigen
érzékeljük, miért „szeret bele" Luka,
szinte első pillantásra. Megemlítjük még
Máthé Erzsi kemény Kvasnyáját, Horváth
József tehetetlenkedő, ám agresszív
Kosztiljovját és Piróth Gyula
békétlenkedő, keserű Klescsét. Pauer
Gyula tágas térbe, minden szokványtól
eltérő tárgyi közegbe helyezi el a
menedékhelyet. Az udvar, ahol kicsit
megpihennek, napoznak a
megnyomorítottak, funkcionálisan és lát-
ványszerűen is telitalálat: a neonatura-
lizmus és az elvont tér elveit ötvözi
hatásosan.

Gorkij: Éjjeli menedékhely (Nemzeti Színház)
Fordította. Gábor Andor. Rendező:

Zsámbéki Gábor. A rendező munkatársa:
Tatár Eszter. Díszlet-jelmez: Pauer Gyula.
Szereplők. Horváth József, Molnár Piros-

ka, Pogány Judit, Raksányi Gellért., Bre-
gyán Péter m. v., Piróth Gyula, Berek Kati,
Csomós Mari, Máthé Erzsi, Agárdi Gábor,
Vajda László, Őze Lajos, Kálmán György,
Kállai Ferenc, Eperjes Károly f. h., Csurka
László, Tarsoly Elemér.

F. A.

Félbemaradt
esettanulmány

Maróti Lajos Közéletrajza Szegeden

Giordano Bruno, Dante, Platón - és
Kalapos Vince.

Maróti Lajos drámahőseinek névsora
meglehetősen bizarr. De nem szokatla-
nabb, mint a pannonhalmi bencés nö-
vendékből lett fizikus, költő és kutató,
regény- és drámaíró útja. A szegedi
Nemzeti Színházban bemutatott Közélet-
rajz egyébként is Maróti Lajos harmadik
mai tárgyú drámája. (Szövegét a
SZÍNHÁZ olvasói megismerhették az
1979. februári drámamellékletben.)

Szezon elején, amikor még Maróti
ideiglenes címén Látjátok, feleimnek em-
legette a darabot, a Platón-dráma prob-
lémájáról szólva a riporter megkérdezte
Marótitól, mi az oka annak, hogy a
történelem mögé rejtőzik, ha a máról
akar szólni? Maróti válaszában azzal
érvelt, hogy „a történelmi megjelenítés
szuggesztív hátteret fest a mi eleven
problémáink ábrázolására. Ha a dráma
cselekménye a mi korunkban játszódna,
akkor hogyan érzékeltetné azt, hogy Pla-
tón a maga idejében a miénkhez hasonló
gondokkal küszködött. Vagyis mindaz,
amit megéltünk, az általában a történelmi
ember sorsának tapasztalata is.

Visszájára fordítva ezt a vallomást,
nyilvánvalóvá válik, hogy a szerzőt
elsősorban az egy emberöltő alatt feltor-
lódott, általunk megélt tapasztalatok tör-
ténelmi helye, súlya foglalkoztatja. A
szín-padon felidézett negyedszázad --
amely-nek nyitánya a gyárak
államosításával esik egybe -, közelebb
van hozzánk Platón, Giordano Bruno és
Dante koránál, de a maga
lezáratlanságában is - történelem. Bécsy
Tamás a dráma szövegéhez írott
bevezető tanulmányában indokoltan
hangsúlyozza, hogy a Közéletrajz drámai
figuráinak legtöbbje tényleges társadalmi
mozgásirányt teste-sít meg. A választott
téma - Kalapos Vince munkásigazgató
tündöklése és bukása - azért alkalmas e
történelmi korszak drámai kifejezésére,
mert sűrítve hordozza a periódus, a
megszerzett hatalom felforrósodó
konfliktusait. Kalapos az első
munkásigazgatók nemzedékéből való:
harcban edzett, konok, elszánt,

áldozatkész és a maga szintjén tehetséges
ember, aki a józan ösztönére és a
néphatalomra támaszkodva hosszú ideig
eredményesen dolgozik; voltaképpen „nem
tehet arról", hogy később már nem éri fel
egy más történelmi kor-szaknak a
vezetőkkel szemben támasztott új
követelményeit, és hiába próbálja felnőtt
fejjel úgy-ahogy behozni a mulasztottakat,
végül is átcsapnak feje felett a hullámok.
Kalapos felemelkedésében és bukásában is
hiteles történelmi hős: egy a hozzá hasonló
százak közül. Megéli (és vállalja) az
államosított gyár termelésének a tervben
előírt felfut-tatását, a Sztahanov-mozgalom
romantikusnak vélt léggömb-politikáját, öt-
venhat cezúráját, saját gyermekeinek az
apai eszményektől való eltávolodását.
Megéli a közte és az új világ közt támadt
szakadék elmélyülését is, de elviselni már
képtelen.

„Kalapos Vince közelmúlt életünk és
történelmünk sztereotip helyzeteinek kér-
désfeltevéseire felel - legtöbbször -
sztereotip válaszokkal és magatartásokkal."

Az idézet - nem kritika s nem is valamely, a
művet bíráló elemzésből való. A szerző
maga kommentálja így hősének útját. (Csak
a ki-emelés származik tőlem. F. A.) Maróti,
ha regényhősnek választaná Kalapost,
valószínűleg sorra járná vele ezeket a
sztereotip, történelmileg hiteles, sors-döntő
szituációkat, és pontosan nyomon követné a
munkásigazgató emberi arculatának
fokozatos elszíntelenedését, átalakulását is.
Maróti ezzel szemben megfordítja a
cselekmény kézenfekvő képletét, és
Kalapos halálát követően, hőse lezárt
tragédiájából kiindulva pergeti vissza,
nyomozza ki a történteket.

Ez a megoldás olyannyira nem új, hogy a
példákat sem érdemes sorol-ni. Volt idő, és
éppen a közelmúltban, amikor a
Rozsdatemetőtől a Makráig, minden
valamirevaló szocialista tragédia így
kezdődött. Mindkét színdarab regényből
készült; az epika azonban, természete
szerint, jobban tűri ezt a meg-oldást.
Dramaturgiai szempontból a kockázatnak, a
feszültségteremtő színpadi
veszélyhelyzetnek a kiküszöbölése, tovább
nehezíti az író helyzetét. A Kalapos életét
kioltó puskalövést követően a „ m i

történik?" feszültsége helyett magától
értetődően a „miért történt?" kerül előtérbe.
Igaz, hogy a haláleset közvetlen kiváltó
indítéka vagy előzménye, az
öngyilkossággal felérő baleset vagy a
balesetveszélyes helyzetben el-


