
Magyar drámafesztivál a Szovjetunióban

Májusban másodízben rendezték meg a Szovjetunióban a magyar drámák fesztiválját,
amelyen a nyolc évvel ezelőtti első bemutatósorozathoz képest több darab került színpadra. A
következő cikkek a gazdag választékból válogatják ki a legjelentősebbeket, ezért írnak
esetenként ugyanazokról az előadásokról a beszámolók szovjet, illetve hazai szerzői.

A szovjet színpadok 1978-1979-es szín-
házi évadát valaki szellemesen „magyar
szezonnak" nevezte. És valóban: mint-egy
százharminc szovjet színház, vagyis szinte
minden negyedik játszott azonos időben
magyar darabokat, klasszikusokat és
moderneket. Negyven magyar szerző
műveit a Szovjetunió népeinek tizennyolc
nyelvén nézhették meg a nézők.

A magyar drámaírás történetében még
soha nem nyílt ilyen széles kapu idegen
nyelvű színpadok felé. Nyolc éve, amikor
a Szovjetunióban első ízben rendezték
meg a magyar dráma fesztivál-ját, hetven
szovjet színház fedezte fel a maga számára
Magyarországot mint szín-házi országot.
Most kétszer ennyien.

Természetesen nemcsak az előadások
mennyisége számít. A szovjet színház
most mint régi kedves ismerőseihez

nyúlt a magyar drámákhoz. A színpadra
vitelben a legfontosabb szempont nem va-
lami protokolláris megfontolás volt, s nem
az a törekvés, hogy egységesítsék a ma-
gyar drámairodalmat valamiféle köz-
érthetőség nevében, ami nem más, mint a
megszokott ízléshez és igényekhez való
letapadás.

Minél jobban kifejteni, kitágítani, nem-
zetközivé, általános érvényűvé tenni a
szerző gondolatait! Arra kényszeríteni a
magyar darabokat, hogy önálló rendezői
és színészi megoldásokban a jelennel
harmonizáljanak - talán ez a megkülön-
böztető jegye a magyar fesztivál legjobb
előadásainak, melyeket színházi kriti-
kusként és zsűritagként a Szovjetunió
huszonkét városában volt alkalmam meg-
nézni. Ezekből a színházi estékből jegy-
zetfüzetemben sajátos színházi krónika
állt össze. Talán nem lesz érdektelen a

magyar olvasó számára a szemtanú be-
számolója. Néhány előadásról írok, abban
a sorrendben, ahogy láttam azokat.

Szigligeti Ede Csikósa
Csebokszáriban

A Csuvas Autonóm Köztársaságban, Cse-
bokszáriban, Eger testvérvárosában, 1979.
március 21-én első ízben mutattak be
darabot magyar szerzőtől csuvas nyelven.
Két körülmény tette különösen érdekessé
ezt a bemutatót: először, hogy sok magyar
néző volt jelen (a magyar kultúra napjaira
érkeztek Egerből, valamint az egri
főiskola gyakorlaton itt tartózkodó
diákjai), akik fülhallgatóval magyarul
hallgatták az előadást. A második
körülmény azzal függ össze, hogy a
nézőtéren jelenlevő közönség nagy része,
ahogy az itt megszokott, autó-buszokkal
érkezett a környező falvakból, s így a
teremben levő magyar vendégek sötét esti
öltözéke kiegészült, helyesebben mondva
feloldódott a csuvas nemzeti viselet
csodálatos hímzései és motívumai között.

A rendező Valerij Nyikolajevics Ja-
kovljev és a díszlettervező V. N. Mazajev
árnyalt, sokszínű, romantikus elő-adásban
keltette életre a szegény és büszke
csikósnak, Andrisnak (I. Ivanov alakítása)
és Rozinak, a gazdag paraszt leányának -
aki körül a földesúr elkényeztetett és
semmirekellő fia legyeskedik - szerelmét.
Az éles szociális konfliktust kiegészíti a
falusi fiatalok önzetlen szerelmének lírai
motívuma, amely végül is legyőz minden
nehézséget. A Csikós ma a csuvas
színpadon azt a hatást kelti, mintha a
rohanó városi életbe a sztyeppe friss szele
törne be, s vele együtt a romantikusan
emelkedett és ünneplőbe öltöztetett
paraszt-hősök egyenes, becsületes
gondolkodása. Éppen ez az, ami az
általános emberi érdeklődést Szigligeti
igénytelennek és elavultnak tűnő darabja
felé fordítja. A csuvas színészek, joggal
mondható, nem-csak a maguk számára
fedezték fel a régi drámaírót, amikor bátor
kézzel hozzákezdtek a Szigligeti-előadás
megvalósításához, de újra felfedezték a
Csikóst

ALEKSZANDR GERSKOVICS

Színházi krónikám

Sz. Szemjonova (Clairon) és T. Kirillova (Amalia) Gáspár Margit Clairon című színművének gorki
előadásában



a magyar néző számára is, aki -- ha jól
tudjuk - ötven éve nem látta ezt a dara-
bot magyar színpadon.

Az előadás kezdeményezője és lelke V.
Jakovljev rendező volt, aki a romantikus
rendezés eszközeivel feltárta a darab
minden főbb gondolatát, s népi jellegét
nemcsak a jól eltalált és élénk kosztümök
kel és díszlettel erősítette, hanem a népi
jellemek, a darab szellemi szár-
nyalásának továbbfejlesztésével, a Szig-
ligeti dramaturgiájára oly jellemző táncok
és dalok beiktatásával is.

Az előadás sikerének egyik okát a be-
mutató utáni megbeszélésen így fogal-
mazta meg a színház igazgatója, N.
Grigorjev: „Egész társulatunk falusi ez
bennünk van." (Jakovljev rendező
érdekes megfigyelése, hogy amikor a
szín-ház zenét keresett az előadáshoz,
állandóan olyan csuvas nemzeti
motívumokba botlott, amelyek
meglepően hasonlítottak a magyar
dallamokhoz.)

Gáspár Margit Claironja
Gorkijban

A magyar drámafesztivál egyik legna-
gyobb meglepetése a gorkiji színházban
bemutatott Gáspár Margit-dráma volt, a
Clairon. (Magyar címe: Az állam én
vagyok.) Gáspár Margitot eddig nálunk
színházi emberként, a Fővárosi Operett-
színház egykori igazgatójaként tartották
számon. Az Operettszínház 1955-ös
emlékezetes vendégszereplésének hőse
nemcsak Honthy Hanna és Latabár Kál-
mán volt, hanem Gáspár Margit is, aki az
operett művészetét a legnagyobb elődök
színvonalára tudta emelni. Azt akkor még
nem tudtuk, hogy színdarabokat,
regényeket és színházi tanulmányokat is
ír.

A Clairon a XVIII. század, a francia
felvilágosodás színházának híres klasz-
szikus színésznőjéről, az ész és számítás
színésznőjéről szól, aki a kortárs
Dumesnillel, az ihlet színésznőjével ver-
sengett. De Gáspár Margit Clairon ese-
ménydús életének egy másik epizódját
ragadta ki. Az asszony a színészek jog-
fosztottsága elleni tiltakozásul eltávozott a
színháztól, és államügyeknek szentelte
magát egy német hercegségben. Clairon a
színpad szabályait próbálja alkalmazni az
államéletben, s úgy akar kormányozni,
ahogy a színpadon szokás.

Clairon - Sz. G. Szemjonova alakí-
tásában - kezdetben arra törekedett, hogy
művészetében az életet utánozza, hogy a
színész művészetét a természetesség
mércéjével mérje. Később pedig,
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mikor megmártózott az életben, mint-
a az ellenkező utat járná, belátva, hogy a
űvészetben minden. magasabb rendű,
int az életben. Természetesen Clairon

elki életének ez a dialektikája nem ilyen
acionálisan fejeződik ki, hanem a képek
orán át, amelyek bemutatják a hősnő
sszeütközését a színház világával, ahol a
eltételesség uralkodik, s az udvari élettel,
hol ugyanazt a csalást leli meg, melyet a
zínpadon.
Az előadás legjobb jelenetei azok, ame-

yekben Clairont szolgálója, Babetta - R.
. Vasurina alakítja mesterien téríti

issza a földre, magasröptű s gyakran
alajtalan ábrándjaiból. Jók a Morejdo
endező által groteszkre formált jelenetek
kincstárrabló miniszterekkel, akik közül
iemelkedik von Dostov N. Sz. Hlibko
lasztikus és ironikus alakításában. A.
ásodik. szereposztásban, ahol ezt a

zerepet I. G. Poljakov játssza, az
elidegenítés" teljesen. elsik

kad. De az előadás csúcspontja várat-
lanul a második felvonás fináléja lett,
amikor az Amália hercegnő szerepét
játszó T. J. Kirillova olyan átalakulási
képességet mutat fel egyik szerepből a
másikba -- az elhanyagolt és féltékeny
méregzsákból Clairon tanítványává, fen-
séges és álnok Hercegnővé --, hogy a
legnagyobb erőssége ennek a kiváló,
improvizációkban gazdag előadásnak.

Petőfi és Madách Groznijban

Petőfi romantikus darabját, a Tigris és
hiénát a Groznij városában levő csecsen-
ingusz állami prózai színház főrendezője,
Ruszlán Hakisev érdemes művész úgy
értelmezte, mint egy széthúzás és belvi-
szályok által marcangolt ország tragé-
diáját. Az előadás központi figurájává
Vak Bélát tette meg, aki a viszálykodások
kellős közepén békére és józan gon-
dolkodásra törekszik. M. Davletmirzajev
alakításában „ideális király" lett belőle

l lyés Gyula Kegyence a kurszki színház előadásában



- bölcs filozófus, aki igyekezett államának
minden vitás ügyét békés úton megoldani,
összebékíteni az összebékíthetetleneket,
hatást gyakorolni a közös üdvről mondott
beszédekkel.

A rendező festői prológust iktatott be az
előadás elejére, egy némajelenetet,
amelyben a kisgyermek Bélát a lázadók
apjának, Könyves Kálmánnak udvarában
megvakítják. Ez az illusztratív némajele-
net adja meg az egész előadás alaphang-ját
és hangulatát. Hakisev a családi
viszonyokat ábrázoló jelenetet helyezi
közvetlen ez után, amelyből a néző
megtudja, hogy Ilona királyné és Géza, II.
Béla fia, szeretetből figyelmen kívül
hagyják a királyi tilalmat, s bosszút
forralnak azok ellen, akik az apát illetve
férjet látásától megfosztották. Ez a jelenet
megvan ugyan Petőfinél, de alá-rendelt
szereppel, és a darab mélyén van elrejtve.
A rendező így döntő fontosságot ad a
jelenetnek, s átteszi a hang-súlyt a Borics-
Predszláva-Saul vonalról a II. Béla-Ilona
vonalra. Ez pedig lényegében a háború
vagy béke, megbocsátás vagy bosszú
antitézisét jelenti. Az ilyen
kérdésfeltevésre Petőfinél is megvan az
alap, de Hakisevig senki sem értelmezte
így, s ez az ő érdeme. A rendező
következetesen kitartott elképzelése
mellett, s az előadást a bevezetőre rímelő
némajelenettel fejezi be. II. (Vak) Béla
megjelenik a harc-téren, ahol hívei és
ellenfelei estek el, s könnyeit hullatja a
viszályok következtében kifosztott ország
fölött, amely nem hallgatott általános
megbocsátásra és nemes gondolkodásra
intő szavaira.

Az előadás ilyen eszmei koncepciójá-
hoz Hakisev úgy jutott cl, hogy kereste
Petőfi darabjában a mával, a békéért vívott
harccal összecsengő gondolatokat.
Előadása a bosszú tragédiája, amely
szerencsétlenségbe sodorja azt az o rszágot,
melyben a népet kirekesztik az
államügyekből. Mindent az egyes „erős"

emberek akarata és önző érdeke irányít,
akik fölébe helyezik magukat a történelem
törvényeinek. Ez a gondolat megvan
Petőfi darabjában, s a színpadi
megvalósítás egyik lehetséges változata.

Hakisev előadásának megformálása
színes és festői. Ez úgy tűnik, általában a
csecsen-ingusz színházművészet erős
oldala. A rendezés melléfogása viszont az
előadás következetlen műfaji megoldása.
A végeredmény valami romantikus
melodráma és a shakespeare-i tragédia
között van. Az előbbit erősíti a darab esz-
mei kicsengése, valamint az, hogy a cse-

Az ember tragédiája Minszkben

lekmény középpontjába a családi konflik-
tus került: a Liszt műveiből összeállított
zene, mely riadt tremolókkal jelzi a szen-
vedélyek felkorbácsolódását; a lírai inter-
mezzók Géza királyfival - akit megkapóan
alakított a hatéves Ruszik Hadzijev -, s
Judittal (Z. Bagalova). Véleményünk
szerint összességében jók, nagyon
kifejezőek és játékra alkalmasak K.
Muszabebov díszletei, valamint D. Kastan
jelmezei, amelyek talán történelmileg nem
egészen hűek, de középkori hangulatot
keltenek. Az előadás műfaja azonban
megtört ott, ahol a színészek nem
melodrámát, hanem Shakespeare-t
játszottak, és ott akartak összetett, sokol-
dalú jellemeket ábrázolni, ahol ehhez ke-

vés volt a dramaturgiai anyag. A
melodrámában minden kontrasztos,
minden egyértelmű. Petőfinél ebben a
darabban az embereket egy-egy fő vonás
jellemzi: II. Béla tiszta, Saul jótékony és
becsületes, Borics az intrika és a
gonoszság meg-testesítője, Predszláva
bosszúéhes és gyűlölködő. Nem minden
színész értette ezt meg, s a rendezőnek
sem volt ideje minden jellemet kidolgozni.
(Március 26-án kezdték a darabot
próbálni, s április 23-án három [!]
összpróba után tartották meg a bemutatót.
Természetes, hogy sok bántó hiba volt,
egészen a felboruló díszletekig.)

Minden kidolgozatlansága ellenére az
előadás jó és hatásos. A hozzáértők
egyetértenek abban, hogy különösen jó a
szövegmondás, s ehhez nem kell cse-
csenül érteni. Jelentős szerepe van ebben a
fordításnak, amelyet Juszup Idejev -
egyébként Sámson alakítója - készített.
Rövid idő alatt kiváló munkát végzett, s ez
egyben az első Petőfi-fordítás csecsen
nyelvre.

*

A grozniji Lermontov Színház kollektí-
vája több mint háromhónapi feszített
munkát végzett Madách Imre Az ember

t ragédiá ja című filozófiai darabján. Az
eredmény: a kísérlet sikerült, az előadás
jó, annak ellenére, hogy körülbelül a
szöveg fele s ezzel együtt a szerző gon-
dolatainak fele nem jutott el a nézőkig.
Ennek két fő oka van. Elsősorban az, hogy
csak most, amikor színpadra került, derült
ki teljes nyilvánvalósággal, hogy a darab
orosz fordítása, amit a ki-váló, egyéni
hangvételű és világú szovjet költő,
Leonyid Martinov készített, kritikán aluli
a színpadi szövegmondás szempontjából.
A színpadról még kevésbé érthető,
ködösebb, elmondhatatlanabb és
archaikusabb, mint olvasáskor. Ez a
mesterkélten bonyolult szókincsű fordítás,
melyet még az egyházi szláv fordulatok is
terhelnek, alkalmatlan a színpadi
elmondásra. Ezen kívül a fordító erős
egyénisége, aki Madách darabjából a
bibliai keretet és az absztrakt filozófiai
alapot emeli ki, igen erősen rányomja
bélyegét a darab egész nyelvi fel-
építésére, és ezzel az elvont misztérium-
játék atmoszféráját hozza létre, megfosz-
totta Madách művét az éles politikai tar-
talomtól. A másik ok, amely megnehe-
zítette Madách megértését, az, hogy a
grozniji Lermontov Színház színészei - de
ugyanígy az ország, sőt a főváros



más színházainak színészei is -- elszoktak
a verses szövegektől, nem rendelkeznek a
színpadi versmondás művészetével. A
darabban játszó huszonhárom színész
közül tulajdonképpen csak egy, Oglobin,
az OSZSZK kiváló művésze (Úr, Péter
apostol, Pátriárka, Rudolf császár, Tudós
szerepében) volt képes megfelelően
használni a szabadvers nyelvét, amely
sajátos játékstílust és melodikát követel.
Madách nyelve nemcsak bonyolult, de
aforisztikus is. Mint Oroszországban
Gribojedov nyelve, Madáché is forrásává
vált sok szállóigének. Sajnos, szinte
egyetlen olyan aforizma, amelynek ma is
aktuális emberi érvénye van, nem hangzott
el identikus fordításban. Csak egy kivétel
van ez alól: az Eszkimó panasza a nap
kihűlt sugarai alatt el-néptelenedett, éhező
földre. Adám-Sztuzsev kérdésére: „Sokan
fagyoskodtok-e a Földön?" az Eszkimó -
V. F. Zaharov bátran excentrikus
alakításában - így válaszol: „Igen, többen,
mintsem ujjaimon megszámolhatnám.
Igaz, a szomszédaimat mind megöltem, de
újak jönnek. S a fóka itt kevés. Ha isten
vagy, add meg, hogy ember kevesebb, fóka
pedig több legyen." Az aláhúzott aforizma
zajos visszhangot váltott ki a nézőtéren,
amely figyelmesen hallgatta végig a
hosszú, majdnem három-órás előadást.

Az ember tragédiája Groznijban M.
Szolcaev érdemes művész szenvedélyes és
magas hőfokú rendezésében kétségtelenül
sikeres előadás, amelynek ereje és kifejező
volta elsősorban festőiségéből fakad.
Szemünk előtt sokszínű, a rendezői
fantázia, a gondolatok és ábrándok
frisseségének szokatlanul grandiózus
látványa tárul ki. Ami a fentebb említett
okok miatt szavakban elmondhatatlan
maradt, részben kompenzálódik a lát-
vánnyal, a képek élénkségével és ünnepé-
lyességével, a fényeffektusokkal, amelyek
különösen lenyűgözőek a római jelenet-
ben, a gladiátorok harcánál. E. Goncsarov
színpadképe, amely egy a színpad teljes
szélességét elfoglaló, soklépcsős pódium,
lehetővé teszi, hogy a darab során
lényegében ne legyen szükség dísz-
letváltoztatásra, csak az egyes jelenetek
színhelyeit jellemző tárgyakat helyezzék el
könnyen és gyorsan. A jelmezek, bár nem
mindig felelnek meg a történelmi hűség
követelményeinek s olykor szegényesek és
pontatlanok, mégsem gátolják meg, hogy
az előadást mint az emberiség múltjáról és
jövőjéről szóló elbeszélést értelmezzük. A
valóban látványos, teátrálisan emelkedett
előadás legfőbb szer-

vezője és mozgatója a rendező fantáziája,
akarata és művészi ereje. Lehet vitatkozni
azon, hogy az előadás vezérgondolata
Szolcaev megfogalmazásában az, hogy
Isten alkotta meg fizikailag az embert, s
Lucifer, az ellenkezés szelleme lehelte
belé az értelmet és a világ meg-ismerése
és kritikai megközelítése iránti vágyat, de
kétségkívül cl kell fogadnunk egyfajta
érdekes koncepcióként. Az elő-adás
minden hibája tökéletesen megma-
gyarázható azzal, hogy ez volt az első
kísérlet Madách előadására orosz szín-
padon. S bebizonyosodott, hogy Madách
darabja a szovjet színház számára is
életképes.

Illyés Gyula Kegyence Kurszkban

Illyés Gyula darabja azok közé a törté-
nelmi parabolák közé tartozik, amelyek a
régmúlt, a római birodalom V. századának
anyagán igyekeznek megoldani a hatalom
és erkölcs „örök" problémáit. Va-
lentinianus császár udvarának törvény-
telenségeit és züllését, a császári udvart
jellemző önkényt és bizalmatlanságot áb-
rázolja, melynek egyaránt áldozataivá
válnak hívei és ellenségei is. A császár
legfőbb ellenpólusa a darabban Petronius
Maximus patrícius, aki a trón ideájának
feltétlen híve, aki minden javát feláldozza
azért, hogy megvédje a trónt, s ahogy ő
gondolja, egyúttal az országot is a hi-
tetlenségtől, kiábrándulástól és a császár

alattvalóinak felháborodásától. Csak ami-
kor meggyőződik a császárnak nyújtott
folytonos engedmények haszontalansá-
gáról és ártalmasságáról, akkor áll Pet-
ronius az ellenzék soraiba, s leplezi le
személyesen a császárt. De amikor az
alattvalók tömege őt választja császárrá,
mivel képtelen legyőzni magában a hata-
lom iránti undort, mérget vesz be.

A darabban sok olyan replika van,
amely hidat ver az V. századból napja-
inkig, s ez egyértelműen arra mutat, hogy
a szerző az ábrázolt jelenséget a modern
történelem ismert korszakaira is érvé-
nyesnek tartja. Mivel a darab nem von
egyenes analógiát a fasizmussal, a néző
szabadon egészítheti ki gondolatban bár-
mire. A szerzőnek ez a tudatos objekti-
vizmusa kissé sebezhetővé teszi a dara-
bot.

A darab belső ellentmondásai különö-
sen megnehezítik a rendező munkáját. Ha
következetesen végigviszi a szerző
elképzelését, akkor éles politikai dráma
születik, mely tele van modern vonat-
kozással. Ha ettől eltekint, és a darab kö-
zéppontjába a szerelmi konfliktust helye-
zi, bemutatva a császári udvar erkölcsi
züllöttségét és rothadását, akkor tanul-
ságos melodrámát visz a színpadra. A
kurszki színház rendezője, Vlagyimir
Bortko köztes drámát csinált a darabból.
Az első felvonás politikai dráma, de
minél jobban halad előre a cselekmény,
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annál inkább az erkölcsi konfliktus kerül
előtérbe, amelynek lényege Valentinianus
-Petronius Maximus-Júlia szerelmi há-
romszöge. Júlia itt feláldozza magát a
züllött önkényúrnak, hogy megmentse
ezzel imádott férjét. Bortko, úgy lát-szik,
a munka egy bizonyos stádiumában
megijedt a darab homályos és kétértelmű
politikai tartalmától, és tudatosan a
patrícius Petronius család szerelmének és
pusztulásának történetévé szelídítette.

A legjobb és legváratlanabb színészi
megoldás Valentinianusé volt, a fiatal, és
tehetséges Á. B. Szvetlo alakításában. Ez
a temperamentumos és kiváló bele-élő
képességgel rendelkező színész a züllött,
szeszélyes önkényurat a hatalmi má-
niában szenvedő s természeténél fogva
szadista császárt formálta meg igen plasz-
tikusan. Szvetlo hőse rokona Shakespeare
III. Richárdjának, de ellentétben azzal, a
teste gyönyörű, s a testnek és léleknek az
ellentéte teszi őt még szörnyűbbé.
Születésétől romlott, de okos, s nem
eredendően erkölcstelen. A színész úgy
ábrázolja hősét, mint aki szeretne lelke
mélyén egyszerű ember lenni, de erre
nem képes a saját maga által megtestesí-

tett hatalom terhe alatt. A fiatal Szvetlov
ezt a bonyolult és sokoldalú jellemet igaz
meggyőző erővel, széles, bátor
ecsetvonásokkal festi. Ő áll az előadás
középpontjában, majdnem egész idő alatt
a színpadon van, s a nézőtér egész figyel-
mét magára vonja. Szvetlov munkája
nagy fizikai és lelki megterhelést jelen-
tett, annál is inkább, mert ez volt az első
nagy szerepe.

Á többi szereplő közül ki kell emelni
Sz. A. Kritovot, aki Sidonius szerepében
érdekes, könnyen gazdát cserélő,
egyénien jellemzett ravasz udvarnokot,
spiont és hóhért alakított.

Az egész előadás igen látványos, tele
nagy, emelkedett érzelmekkel és szenve-
délyek kel, amelyeket, amint az a bemuta-
tón kiderült, a mai kurszki néző nagyon
kedvel.

Az ember tragédiája Minszkben

Madách drámája Lucenko rendezésében
modern elmélkedéssé vált az élet értelmé-
ről, a küzdelem útjairól és a célhoz érés
eszközeiről. Ádám és Éva történetét a
szovjet rendező úgy értelmezte, a világ
teremtésétől a földi élet végeztéig, mint

az emberi igazságkeresésről, a becsvágy-
tól, lelketlenségtől, erőszaktól, egoiz-
mustól és műveletlenségtől való meg-
szabadulásról szóló mesét. Mesét arról,
mivégre született az ember a földre, és mit
hivatott itt tenni. Úgy adódott, hogy a
színházi mese főhőse Éva lett - Sz. P.
Kuzmina -, aki nemcsak az emberiség
ősanyja, hanem minden emberi tett és
kezdeményezés elindítója: ő az, aki első-
ként harap a tudás tiltott gyümölcsébe,
rábírja Ádámot az Isten ellen vívott harc-
ra, kényszeríti, hogy kövesse a tagadás
szellemét, Lucifert. Kuzmina Évája naivan
bájos, ahogy a különböző korok és népek
asszonyainak életét éli, akinek nem szűnik
meg kimeríthetetlen kíváncsisága,
érdeklődése az élet iránt, életrevalósága és
feltétlen életszeretete. Ádámmal
ellentétben soha nem csömörlik meg attól,
amit át kellett élnie, mintha kiábrándulása
csak feltétele lenne egy új idea, az emberi
lét egy új formája iránti rajongásának.
Évának ez az optimizmusa élesen
különbözik Ádámnak és „politikai"
vezetőjének, az ellenkezés szellemének,
Lucifernek állandó reflexióitól. Tkacso-
nok megformálásában Ádám olyan áttet-
sző kristályra hasonlít, amely kizárólag
szellemi szálakból és lelki tisztaságból áll.
0 az emberi intellektus, lelkiismeretesség
és igazságkeresés megtestesítője. A
nagyon testi Éva-Kuzmina és az ironikus
Lucifer-Bondarenko mellett Tkacsonok
néha fizikailag gyengének tűnik, de erős
abban a törekvésében, hogy végigjárja az
élet megismerésének útját; az élet
kompromisszummentes megítélésében és
önkritikusságában olyan mintaember, aki
a jót és a rosszat azzal a kizárólagos céllal
ismeri meg, hogy megértse az élet
értelmét a földön. Éppen ez teszi Ádámot
a darab cselekményének középponti
figurájává. Lucifer - mint egyébként a
másik két főszereplő is - festetlenül
játszik, de talán az ő alakjában látszik meg
leginkább a rendezőnek az a törekvése,
hogy a darabot mindenféle vallásos máz
nélkül állítsa színpadra. Lucifer az a
másképp gondolkodó, aki be akarja
bizonyítani a maga igazát az Istennel
folytatott vitájában, s fenn akarja tartani a
jogot ahhoz, hogy kételkedjen a lét
ésszerűségében.

A zene, amit A. Renanszkij zeneszerző
ehhez a darabhoz komponált, különös
kifejezőerőt ad az előadásnak. Eredeti és
modern, kórusokkal és songokkal gaz-
dagítja a lényegében racionális darab
emocionális hőfokát,

N. Verescsenko és L. Szuvorkina Sarkadi Imre Elveszett paradicsom című drámájában (moszkvai Kis
Színház)



A színészek kifejező játéka, a jó tempó, a
pontos színpadi mozgás, amely feltárja
minden jelenet lényegét, a jól érthető
szöveg nemcsak érdekessé és tartalmassá
teszi az előadást, hanem plasztikussá,
érthető látványossággá.

Az előadás kevés hibáinak egyike, hogy
Lucifer alakja még nincs teljesen
megoldva. A fináléban megfeledkezik
Istennel folytatott vitájáról. Úgy távozik a
színpadról, hogy magára hagyja a nézőt,
aki nem tudja meg, győzelmet aratott-e
vagy vereséget szenvedett. Nem elég
világos a darab fináléja, nem fogal-
mazódott meg világosan, mi tartja vissza
Ádámot az öngyilkosságtól. Mégis, a
minszki orosz színház előadása egészé-
ben véve nemcsak a belorusz, de a szovjet
színház nagy diadala is a filozófiai dráma
meghonosításában.

Csurka István Eredeti helyszíne a
MHAT-ban

Az Eredeti helyszín kétféleképpen érthető:
filmfelvétel természetes helyen; valódi élet
felvétele a film „műtermi" kiagyaltságával
és hamisításával szemben. Egy rendezői
csoport meglehetősen tehetségtelen filmet
forgat kortársainak minden-napjairól, és
ebből a célból egy budapesti lakást bérel
ki. A forgatókönyv sima és hamis
szépségébe berobban a mai magyar
kispolgár durva és kicsinyes nyárspolgári
léte.

A Moszkvai Akadémiai Művész Szín-
ház a vendég Horvai István rendezte
előadásában az „élet" - a budapesti kis-
polgár a maga meggazdagodási szenve-
délyével és erkölcsi korcsságával - a má-
sodik, ha nem a harmadik vonalba szorult
vissza, s csak mint az előadás főcse-
lekményének távoli és esetleges háttere
jelenik meg. Az előadás fő témája a mű-
vészet önkorbácsolása, mert áruvá vált, s
konjunkturális szempontok szerint mű-
ködik.

Mihail Roscsin végezte el a MHAT
számára a darab színpadra igazítását. Ez
három, egymással laza kapcsolatban álló
csomópontra épült fel. Az első felvonás a
„befutott" Kitüntetett, a tehetségtelen és a
művészetben élősködő Hajtmanszky Péter
filmrendező szatirikus bemutatása. Ezt a
szerepet csillogó komédiázással alakítja J.
Jevsztyignyejev. A második felvonásban a
központi helyet a Felelős személyiség, egy
bizonyos Böröczker megjelenésének
sajátos „mutatványa" foglalja el. O. N.
Jefremov a demagóg vezető élesen
leleplező portréját adja e

szerepben. S végül, a darab vége felé a
néző figyelme a fiatal és tehetséges Szer-
dahelyi-Kis filmrendezőre (A. A. Kal-
jagin) fordul, akiről először mindenki azt
gondolja, hogy ő az igazi becsületes
művész, de kiderül, hogy hatalomra jutva
ő is ugyanolyan karrierista, mint el-
lenpólusa, Hajtmanszky.

Csurka István drámaírói munkásságát
ismerve elmondhatom, hogy az Eredeti
helyszín nem a legjobb műve, s nem túlsá-
gosan sikeresen választotta pont ezt a
MHAT. Lehet, hogy a színház a saját
gondjaira és bánatára keresett benne fe-
leletet, legalábbis erre utal a színészek
játéka, ahogy „MHAT-osra vették a fi-
gurát".

Sarkadi Imre
Elveszett paradicsoma
a Kis Színházban

Rögtön kijelentjük, hogy véleményünk
szerint ez a legjobb a modern darabokból
készült előadások közül, amelyeket a
második magyar drámafesztivál keretében
láttunk. És nemcsak a bemutatásra
kiválasztott darab jelentősége és ko-
molysága miatt. Az előadás eszmei-mű-
vészi erényei és kulturáltsága, a színészi
kollektíva összhangja, amelyből nem ki-
emelkedik, hanem kidomborodik a három
főszereplő nagymértékben különböző
színészi munkája (Sebők Imre - I.
Ljubeznov, Mira Ljudmilla Szuvorkina és
Zoltán - N. Verescsenko).

Nehezen és lassan bontakozik ki az
előadás fő gondolata és mondandója.
Csaknem az előadás végéig a fiatal Sebők
szokatlan sorsának megoldása köti le a
néző figyelmét. Sebők Zoltáné, az orvosé,
aki ostoba és bűnös, meggondolatlan és
sorsában döntő lépést tett: magánműtétet
végzett a lakásán, amely halállal vég-
ződött. Hősünket a lelki válság határán,
válaszút előtt, az értékek újragondolásá-
nak pillanatában látjuk meg. Helyesen
élte, mi az élet értelme, miben vétkezett?
Ebben a pillanatban robban be életébe a
szerelem. A kedves és közvetlen Mira
annyira nem hasonlít mindarra, ami miatt
Zoltánban cinizmus ébredt a világ,
önmaga, hivatása és az őt körülvevő ha-
zugságok iránt. Ez a szerelem készteti
Zoltánt és a nézőt, hogy figyelmesen
szemügyre vegye kortársainak életmód-
ját, azt az állandó kompromisszumot és
alakoskodást, amely életüket mérgezi, és
megöli bennük a jó, őszinte érzéseket és
törekvéseket.

Az előadás, habár a lélektani színház
szigorú realista törvényeire épül, i t t -ot t

V. Szvekolsekov (Emberf i ) és A. Klengina (Vanda)
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kitör a tradicionális realizmus kereteiből,
és a költői színház régióiba jut. Ezt hang-
súlyozza a sajátos teátrális indítás: holdas
éj, kiszáradt diófa a kertben, Mira virágot
szed és ábrándozik. Az előadás végén még
emlékezni fogunk erre a talányos
jelenetre, amikor ugyanahhoz a pókhálós
ágú kiszáradt fához a katarzis pillanatában
a darab főhőse, Zoltán jön el.

Zengő és izgató dallamként hangzik az
előadásban Mira önzetlen, kristály-tiszta
szerelme L. Szuvorkina, a színház
debütáló színésznőjének alakításában.
Nincs egy hamis intonáció, hazug moz-
dulat, arckifejezés, pedig a színésznő egy
sor jelenetben tudatosan poetizál, szinte
balettesíti az ábrázolt hőst. Bátran és
őszintén játszik, s a modern lány farmeros
külsőségei mögött meglátjuk mély és
természetes szemérmességét és lágyságát.
Ez a színésznő és a színház nagy ér-eleme.

Verescsenko erőteljesen és finoman vi-
szi végig a modern fiatalember, Sebők
Zoltán cinizmustól való megszabadulásá-
nak folyamatát. Ez a hős, mint ahogy
Sarkadi darabja is, hasonlít a Vampilov-
darabok hőseire. Verescsenko nem tola-
kodó, gondolatmenete pontos, s ami igen



fontos Sarkadi dramaturgiája szempont-
jából, soha nem tárulkozik ki egészen. A
végigmondatlanság nagyon lényeges,
hiszen az előadás Zoltánt az útválasztás
előtt s nem annak végpontján ábrázol-ja.
Ebben az értelemben a rendező által
kigondolt finálé a kiszáradt diófa kivágá-
sával túlságosan illusztratív, ellentmond az
előadás finom felépítésének.

Épp így kevéssé meggyőző és külsőd-
leges az előadásba beiktatott filmvetítés,
amelynek a hős lelkivilágát kellene
kifejeznie, hallucinációit az elkövetett
bűnnel kapcsolatban. Minden egyébben V.
J. Motil rendező munkája teljes el-ismerést
érdemel.

I. A. Ljubeznov olyan meggyőzően,
melegséggel, rokonszenvvel alakítja Se-
bők Imrét, hogy a néző hamarosan be-
leszeret ebbe a bölcs öregemberbe, aki a
fiatalságot talán jobban megérti, mint az
magamagát. Ljubeznov játékában azt a
ritka művészeti csodát figyelhetjük meg,
amikor a színész feloldódik a megszeretett
hősben, vele együtt érzi át életének minden
bánatát és örömét.

Örkény István Macskajátéka
A. O. Pirjatyinszkaja előadásában

A Moszkvai Állami Egyetem színpadán
1971-ben, a magyar dráma első feszti-
válja idején Hubay-Vas-Ránki tragikus
musicaljét, az Egy szerelem három éjszaká-
ját mutatták be. 1979. április 15-én a má-
sodik magyar drámafesztivál alkalmából
ismét magyar előadás bemutatójának
színhelye volt a színpad. Az előadás szo-
katlan volt, mert mindössze egy szereplő,
Anna Pirjatyinszkaja, az irodalmi alkotá-
sok ismert előadója, a Moszkoncert
színésznője, Maria Oszipovna Knyebel ta-
nítványa adta elő.

Anna Pirjatyinszkaja drámai színész-
nőként dolgozott Jermolova színházában,
majd N. Ohlopkovnál a Forradalmi
Színházban, a moszkvai Puskin Színház-
ban, ahol sok főszerepet játszott el, többek
között Victor Hugo Tudor Mária című
darabjának címszerepét. 1968-ban fordult
az irodalmi-drámai alkotások felé, amikor
Joffe rendezővel a Moszkoncertben Anna
Seghers Hetedik keresztjét állította
színpadra. Két évvel ezelőtt, 1976-ban
kezdett Pirjatyinszkaja Örkény darabjával,
a Macskajátékkal foglalkozni. De azelőtt
soha nem írt át színdarabot monológgá,
ezért nemigen reménykedett abban, hogy
alkalma lesz valaha is el-játszani. Ennek
ellenére saját kockázatára hozzákezdett.
Majd talált egy magával rokon
gondolkodású rendezőt, Roman

Grigorjevics Vityukot, aki kiváló mestere
a színpadi cselekmény lélektani ár-
nyalatainak, s ezzel megkezdődött a mun-
ka új szakasza. És megszületett az egy-
személyes előadás, amely tökéletes meg-
valósítása a szerző azon alapgondolatá-
nak, hogy a darab elejétől végig a „tős-
gyökeres budapesti Orbán Erzsébet belső
monológja önmagával, a szomszédokkal,
külföldön élő Giza nővérével", hogy ez
egy idős, egyedülálló nő elmélkedése,
vitája önmagával és a világgal.

A színpadon nincs díszlet, csak néhány
kellék: a jobb sarokban egy fotel - itt
jelenik meg mozdulatlanul ülve Giza --, a
bal sarokban Erzsi kerek ebédlőasztala,
amelyen rendetlenség uralkodik, a színpad
közepén egy zongora, amelyen Orbánné
szerény pipereszerei hevernek, még egy
telefon, egy csésze kávé, táskák. A
színpad egyik oldaláról a másikra úgy
megy át Pirjatyinszkaja, hogy közben
megáll egy pillanatra a zongoránál, amely
mintegy cezúraként választja el a szí-
nésznő átmenetét egyik szerepéből, Er-
zsiéből, a másikba, Gizáéba. A művész-nő
a darab cselekményét úgy építi fel, mint
két nővér párbeszédét, akiket összeköt a
közös múlt, s elválaszt a jelen, földrajzi és
lélektani szempontból egyaránt.

Pirjatyinszkaja monodrámájának fő
gondolata az, hogy az öregség sehol sem
öröm, de az előadás hősnőjének életvágya
legyőzi az egyedüllétet és a halált, s az
élet minden zűrzavarából és elke-
seredéséből Erzsi erősebben és bölcseb-
ben kerül ki, mint jómódú nővére, Giza,
aki mindig a könnyebbik utat választotta
az életben. Szomorú hangon ér véget ez a
finoman pszichologizáló előadás, ami-kor
a két nővér a mai Budapesten találkozik, s
visszaemlékeznek a megsárgult fényképen
fennmaradt gondtalan fiatalságukra.

Örkény drámája Pirjatyinszkaja átírá-
sában és egyszemélyes előadásában egyet-
len főbb gondolati szálat sem veszített el,
és semmit a kifejezőerőből. Sőt azt kell
mondanom, hogy rendkívül intim, hiteles,
finom és művészi lett. Különösen így van
ez az előadás második felében, ahol
Pirjatyinszkaja már tökéletesen ren-
delkezik a monológdarab specifikumával,
viselkedése magabiztos és szabad,
könnyen alakul át a darab hőseivé, de
ugyanakkor megőrzi az egységes szerzői
intonációt. Az előadásnak nagy drámai
ereje van, és sok izgalmas gondolatot és
asszociációt szül. Ha az előadás elején

érződik is egy kissé a színésznő feszültsé-
ge, az expozíció bizonytalansága, később
ez az érzés eltűnik, s a néző tökéletesen
együtt érez a darab hősnőjével.

Szakonyi Károly Adáshibája
Pszkovban

Az a színházi esemény, amelyet a pszkovi
színház kellemes kisszínpadán kínált fel,
először egy mindennapi életről szó-ló
szokványos vígjátéknak ígérkezett. A
megszokott, negyedik fal nélküli do-
bozban egy jómódú család szokványos
szobája: fehér abrosszal leterített asztal, a
polcokon kristály, a ház urának bőrfotelje,
telefon a kisasztalon, és előtérben a
televízió. A televízió, bár háttal áll a
nézőtérnek, az egész előadás során a
cselekmény középpontja: minden szereplő
tekintete állandóan rászegeződik.
Mindegyiké, egy kivételével, akiről még
szó lesz.

A kezdet kezdetén a főhősök viszonya is
könnyed, kispolgárellenes vígjátékot ígért,
zsörtölődő-önkényeskedő férjjel (J.
Krivorucsko) és turbékoló-békeszerető
feleséggel (A. Fjodorova), aki a ház-
tartásban tüsténkedik és a régi Rudolf
Valentino-filmek után sóhajtozik. De be-
jön az egzaltált, félresikerült idősebbik
lány (szerepét pontosan és természetesen
játssza Á. Klencsina), majd megjelenik a
mai ünnepély hőse, a névnapját ünneplő
kisebbik gyermek, Imre, farmerban, sző-
rével kifelé fordított bekecsben, sport-
táskával a vállán. A család végre leül az
ünnepien terített asztal mellé, s a néző
előtt kibontakozik a szülők és gyermekek
közötti viszony bonyolult rendszere.

Az első felvonás végére az előadás egyre
jobban a családi drámához közelít. De a
konfliktus nem éleződik ki. Mint-ha a két
fél megegyezett volna a békés egymás
mellett élés szabályainak betartásában és
egymás elviselésében. Imrét undorítja a
lakás kispolgári berendezése, apja és anyja
nyárspolgári korlátoltsága, de tiltakozása
nem lépi túl a kisfiús szó-fogadatlanság
kereteit annak ellenére, hogy őt más
anyagból gyúrták: érdeklődő, tiszta,
tanulni vágyó, de mégis megmarad szerető
fiúnak, könnyen megbocsátja szüleinek
szűk látókörét, „az én házam az én váram"

elvre felépített éle-tét. Á fiatal V.
Agafonov finom és érzékeny alakításában
Imre kis szerepe egyre jelentősebbé válik.

„Pandora szelencéje" a rendező és a
színészek keze alatt narkotikummá válik:
a szereplők úgy beszélgetnek egymással,
hogy nem néznek egymásra, nem veszik



észre vagy tudatosan eleresztik a fülük
mellett beszélgető partnerük válaszát.
Tekintetük a kék képernyőre szegeződik,
amely életükben minden egyéb kapcsola-
tot felváltott. Es itt, a második felvonás
közepén megjelenik a furcsa, Krisztus
nevet viselő lakó (V. Szvekolnyikov
játssza egy pásztor vagy judós fehér vá-
szoningében), megáll a küszöbön, s az
előadás folyamán először gyullad ki a háta
mögött a halványkék fény. Megjelenése
A. Ivanov Krisztus megjelenik a népnek című
képét idézi fel emlékezetünkben azzal az
ironikus különbséggel, hogy a „nép" itt
egészen más, semmin nem csodálkozik, s
változatlanul nézi a televízió soros
krimijét.

Ettől a perctől kezdve az előadás,
amely könnyed vígjátékként indult, egy-re
filozofikusabbá válik, példabeszéddé,
amely arra kényszeríti a nézőt, hogy el-
gondolkodjon az életen, kinevesse a
nyárspolgárok lélektelen vegetálását, és
megértse Imre törekvését, hogy elkerül-
jön otthonról, más, aktívabb életet kezd-
jen.

Az előadás nemcsak feltárta Szakonyi
drámájának komoly szociális és filozófiai
kérdéseit, de felnagyította és kiélezte azo-
kat.

Utószó

Láthatjuk, hogy a magyar dráma második
fesztiváljának legfontosabb eseményei a
szovjet vidéki színházakban s elsősorban
az orosz vidéki színházakban voltak. A
színházak mesterei és a művészet irányítói
nagy alkotói bátorságról, rugalmasságról
és eszmei, művészi tisztánlátásról tettek
tanúbizonyságot, hogy „minek a nevében"

és miért játszanak városukban magyar
darabot. „Színházi fővárosaink", Moszkva
és Leningrád csak az utolsó pillanatban
csatlakoztak a fesztiválhoz, s meg kell
mondani, különös művészi felfedezéssel
nem leptek meg bennünket. És ez aligha
véletlen. A színházi élet központja a
Szovjetunióban, mint egyébként
Magyarországon is, az utóbbi években
vidékre került át, ahol a színház
szerelmeseinek százai dolgoz-nak tudatos
művészi elképzelésekkel és lelkesedéssel.

Nem hiszem, hogy érdemes lenne mé-
ricskélni, kinek - nekünk vagy a magya-
roknak - volt hasznosabb ez a szellemi
találkozó. Az a fontos, hogy közös gyer-
mekünk a Színház nyert vele, s természe-
tesen a néző, aki nélkül a színház nem lé-
tezik.

Szeredás Ágnes fordítása

NÁNAY ISTVÁN

Az újraértelmezés
fokozatai

Magyar darabok szovjet előadásai -
magyar szemmel

Négy a százharmincból

Második alkalommal rendezték meg a
Szovjetunióban a magyar dráma és szín-
házművészet ünnepi dekádját, amelynek
alkalmából a köztársaságok majd' száz-
harminc színházában játszottak magyar
darabot. Sorolhatnánk az impozáns
számadatokat, hány szerző hány műve
került beláthatatlanul nagy nyilvánosság
elé, hány magyar rendező, díszlet- és jel-
meztervező vendégszerepelt, mekkora
nyeresége ez a fesztivál a magyar kultú-
rának és színházművészetnek, de ezúttal
eltekintünk ettől. Megtették ezt a szám-
vetést annak idején a napilapok, a többi
tömegkommunikációs orgánum. Inkább
felidéznénk azt a négy előadást, amelyet
még a hivatalos dekád megnyitása előtt a
pillanatnyi műsorrend, a nagy távolságok
és a szervezés kiszámíthatatlan útjai
következtében látnunk adatott A négy
előadásból kettőt Moszkvában, kettőt a
Kaukázus északi lejtőjén elterülő Cse-
csen-Ingusz Autonóm Köztársaság fővá-
rosában, Groznijban láttunk.

Moszkvában a közel harminc színház
közül hétben mutattak be magyar dara-
bot. A Művész Színház - Horvai István
rendezésében - Csurka István Eredeti

helyszínét, a Kisszínház Sarkadi Imre El-

veszett paradicsomát játszotta; irodalmi
összeállítások, bábszínházi produkció
mellett Karinthy Ferenc Budapesti tavas a ,

Örkény István Macskajátéka, vala-mint
Karinthy Frigyes A bűvös szék és Molnár
Ferenc Egy, kettő, három című műve egy
estén, esztrádosítva szerepelt a műsoron.
(Ez utóbbi kettőt láthattuk.)

Groznij Lermontov Színházában pedig -
a Szovjetunióban először - orosz nyelven
játszották Az ember tragédiáját, Petőfi Tigris
és hiénája viszont csecsen nyelven szólalt
meg.

Egy-egy darab külföldi interpretálása-
kor magától értetődő, hogy az új környe-
zetben, az eredeti társadalmi-kommuni-
kációs kontextusból kiszakítva, másfajta
iskolázottságú, hagyományú művészek
kezében némiképp átalakul a mű, meg-
változnak a hangsúlyai, olyan új színek
hívódnak elő, amelyekről odahaza az al-
kotók és a közönség nem is álmodott.

Alighanem éppen ezek az arányvál-
tozások, hangsúlyeltolódások, újra- és
átértelmezések, ezek felfedezése és nyo-
mon követése a legizgalmasabb. Erre ad-
tak lehetőséget a látott előadások is.

A szerelmes Orbánné

A Macskajátékot a Mosszovjet Színház
stúdióelőadásként mutatta be a foyer-
jában. A csupa márvány óriási előcsar-
nokban magas ablakok, rajtuk dupla füg-
göny, impozáns üvegcsillárok, itt is, ott is
ládákba ültetett pálmák. Ebben a nagy
térben szinte elvész az a dobogó, amely a
darab játékteréül szolgál. Előtte néhány
sor szék, az előadás szakmai főpróbáján
vagyunk, azok a kritikusok, szakemberek
nézik a produkciót, akiknek véleménye,
állásfoglalása alapján kerülhet majd sor a
bemutatóra.

I. A. Dolman, a rendezőnő fölfogásában
a darab csupán egy öregasszony kései,
szomorú szerelméről szól. A mű elő-
adástörténetében volt már -- nem is egy -
példa arra, hogy leszűkítették a darab
problémagazdagságát, ám ilyen érzelmes
megközelítésű interpretálás alighanem
kevés akadt.

A dobogó két hátulsó sarkán egy-egy
szép paraván áll, Giza és Erzsi „helyszí-
nét" jelölik. Közöttük, középen a két
Szkalla lányt ábrázoló hatalmas fotó,
amely a visszaemlékező epizódokban ket-
tényílik, és mögüle vagy két fehér ruhás
kislány szalad elő, s fogócskázás köz-ben
kifut a nézők között, vagy egy fiatal lány,
aki az ifjú Viktorba szerelmes ifjú Erzsit
testesíti meg, s aki kecses mozdulatokkal
távozik, ugyancsak a nézők között. Giza
végig a jobb oldali paraván előtt ül, rajta
és Orbánnén kívül minden-ki az
előcsarnok valamelyik távoli pontjáról,
tehát hosszan és lassan, az előadás
menetét megszakítva jön be, és ugyan-így
távozik. Paula viszonylag fiatal nő, így az
eredeti konfliktusszituációval el-lentétben
itt a két nő közötti generációs viszály
kerül a középpontba. Ugyancsak jóval
fiatalabb a darabbeli koránál Viktor anyja,
aki látszatra Viktorral és Orbánnéval
egyidős, tehát képtelen szituáció jön létre.
Minden szereplő feltűnően elegáns, a
játék egésze finom, már-már finomkodó.
A rendezőnő kihagyott minden olyan
epizódot, utalást, amely a darab groteszk
voltát hangsúlyozná, így természetesen
Giza bepisilését is, és emiatt vált
elhanyagolható epizódfigurává Egérke.
Ugyanakkor ennek a felfogásnak a keretei
között rendkívül kulturáltan és
érzékenyen fogalmazzák meg szerepüket


