
Vadkacsavadászat nyugtalan-borzas, izgága
Zilovjának gondjait ígéri.

Az elsőszülött (ahogyan magyar tévé-
adaptációja tette ismertté, vagy nyomtatott
magyar kiadása szerint: A meg-tért fiú) más
oldaláról jelzi az egyre pontosabban
alakuló vampilovi világot. A szibériai
íróról egyik kritikusa találóan jegyzi meg,
hogy elromlott életek és elrontott
élethelyzetek elemzésének mestere a
színpadon. Itt már ezeknek valóságos
sorozatát kapjuk, úgy, mint később -
legfeljebb ott markánsabban, pontosabb
rajzzal - a Múlt nyáron, Csulimszkban és a
Vadkacsavadászat színpadán. A darabnak
igen erős alapötlete van, s talán éppen az a
gyengesége az említett két érettebb
Vampilov-drámával szemben: még nagyon
erősen ötletre épülő. Címszereplője jópofa,
trükkökre friss, vagány diák, aki lemaradt a
város-széli udvarlás után az utolsó
helyiérdekűről, és egy könnyen
kiaknázható helyzetben röpke
pimaszsággal egy hiszékeny ember
törvénytelen s most megkerült fiának
mondja magát. Talán úgy is fo-
galmazhatnánk: tető alá hazudja magát egy
éjszakára. De ekkor következik az
érzékeny-szép fordulat és az első nagy-
szerű és nagyszerűen vampilovi pillanat a
fiatal szibériai író dramaturgiájában: ki-
derül, hogy a váratlanul talált új környezet
minden képviselője voltaképpen erre a
hazugságra várt - milyen jó találni valakit,
aki hozzánk tartozik, milyen jó felfedezni,
hogy valakihez tartozunk. És ez már
alapüzenet.

„Provinciális anekdoták" címmel
„tragikomikus játék"-ká összekapcsolt (a
Vígszínházban Angyali történetek címmel
játszott) két egyfelvonásosában a szatirikus
és az abszurd groteszk lehetőségeit keresi,
a hagyományok között a gogoli iskola
szilajabb, helyzeteket, asszociációsorokat
merész kisiklatásokkal abszurddá fejlesztő
tendenciái felé tapogat. A választott
tradíciót Az orr című gogoli remekmű
végéről választott hivatkozással is
hangsúlyozza: „Akárki akármit mondjon
is, efféle históriák megesnek olykor, lehet,
hogy ritkán, de megesnek." Az első
egyfelvonásos, a Kaland a főmettőrrel
egyébként témája, cselekménybonyolítása
szerint is fő mozzanataiban tudatosan vál-
lalt, mába plántált Revizor-változat. Sok-
kal eredetibb, jelentősebb a remekül mu-
latságos játék egyfelvonásos párja, a Húsz
perc egy angyallal. Ez is markáns ötletre épü-
lő írás. Két, kiküldetésben levő utasember
(hivatalnok és sofőrje) kopejka nélkül,
másnapos kétségbeesésben ébred a nyo-

morult kisvárosi szállodában. Ha legalább
egy üveg sörre valójuk akadna! De egyik
szomszédjuk se kölcsönöz néhány
rongyos rubelt - ilyen az emberiség. Egy
váratlan ötlet, a röpke pimaszság villanása
kínál csak kiutat. (Hosszú sort lehetne
láncba kapcsolni ezekből az elszabaduló,
új szférába lépő, új jelentőséggel megtelő
vampilovi „ötletekből" egészen a
Vadkacsavadászat keretét keményen
kirajzoló „viccig", az élőnek küldött
koszorú morbid-groteszk „tréfájáig".) A
világba kiáltják keserűségüket: „Emberek,
adjon valaki száz rubelt." És nyílik az ajtó,
belép az „angyal" - egy igaz ember, aki
önzetlenségből (lelkiismeret-mentésből)
segítséget ajánl. De a jóság, az emberség,
a segítő szándék gyanús - egyre
szertelenebbül, egyre vadabbul gyötrik,
kínozzák, büntetik „a Jó angyalát": vallja
ki rejtett céljait, hátsó gondolatát, önző
szándékait.

Ezt a merészen új utat ígérő - és az
újabb szovjet drámaírásban meglepően új
pontról induló - drámairányt a két érett,
„egész estés" darab gondolkodásához csak
néhány mozzanat köti - talán nem
utolsósorban valami merész vállalkozó-
kedv a végigvitt jelképiség, a szimbólum
használatára. Gondoljunk csak a
Vadkacsavadászat „címszereplő" jelképé-re,
annak egyszerre költői-nosztalgikus és
groteszk-fintoros kettősségére (vagy
sokrétűségére, szimbólumról lévén szó).
De éppígy elénk villan a Csulimszk-dráma
központba helyezett tiszta szépségű
„kiskert" szimbóluma, e kétszerkettővé
egyszerűsített „Sziszüphosz mítosza"-
üzenet a jobbért munkálkodás reményte-
len nehézségéről és örök újravállalásáról.
(„Azért hozom rendbe, hogy ép legyen." -
„De minek, Valentyina? Jön a következő
és letiporja." „Hadd jöjjön, akkor megint
rendbe hozom.")

Egyébként többször említettük már: a
Húsz perc egy angyallal és a Múlt nyáron,
Csulimszkban mellett a Vadkacsavadászat
mutatja az írót legkiforrottabb eszközei-
ben - a többit tehát ítélje meg az olvasó.
Talán csak egyetlen figyelem-felhívó
megjegyzést befejezésül: Oleg Jefremov a
moszkvai Művész Színházban, majd a
budapesti Vígszínházban is lényegében
kifejtette eredeti visszaemlékezéses
keretjátékából, „fash-back"-es jele-
netsorozatából a drámát, mintegy élesebb
vonalba rajzolva a lineáris szerkezettel az
önpusztító Zilov útjának rajzát.
Alighanem az eredetivel való „szembe-
sítés" sem érdektelen a nézőnek.

TARJÁN TAMÁS

Tizenhármas csere

Juri j Tri fonov drámája Szolnokon

1969-ben látott napvilágot - megnyitva az
író „városi kisregényeinek" sorát - Jurij
Valentyinovics Trifonov Csere című
alkotása. Mindjárt figyelmet keltett,
részben az ábrázolt réteg: a kispolgárságba
kötődő „kisértelmiség" okán, részben
pedig formai zártsága, vonzó kerekded-
sége miatt. A mű egy leleményes és sze-
rencsés ötletnek köszönheti létét: Dmit-
rijevék lakást cserélnek, s közben kiderül,
hogy maguk is kicserélődtek. Verbális
alapja is van tehát a kisregénynek: a csen
szó többszörös jelentése, amit igen ha-mar
fölfog az olvasó, a néző, de könnyítésül és
összefoglalásul azért el is hangzik a
tanulság a lakásügy szenvedő alanyának, a
nagybeteg Kszényija Fjodorovnának a
szájából: „Mert te már cseréltél, Vitya,
lebonyolítottad a cserét. . . Cserél-tél, és
cserélsz most is naponta, így alakul ez a
csere most már régen. Van ez így.. . Mit
tehetünk, észrevétlenül kicserélőd-tél."

A kisregénynek a címben is kifejezett
főgondolata a mű tetszetőssége ellenére
sem kelthet osztatlan lelkesedést a tár-
gyilagos olvasóban. Az ötlet „nagy", de
már-már primitív, sekélyes is ugyanakkor.
Mi késztethette hát vajon Jurij Petrovics
Ljubimovot arra, hogy - az író
társaságában - elkészítse a színpadi vál-
tozatot? Elsősorban talán az, hogy Tri-
fonov választékos lírai eszközökkel ár-
nyalt karakterfigurák seregét rajzolja meg
a mai szovjet-orosz élet félmúltjából és
jelenéből. Ha ezek az alakok kerülhetnek
előtérbe - márpedig Ljubimov
rendezésének döntő, a szó szoros értel-
mében veendő vonása éppen az, hogy a
színpad előterébe állítja, kényszeríti hő-
seit: szinte a kézfogás vagy arculütés -
mindenképp a szembenézés közelébe a
publikumhoz -, ha a finom lélekrajz el-
fedheti az alapötlet durvább, elnagyoltabb
voltát, akkor a Csere jelentékeny színpadi
művé emelhető. Két sorsdöntő
korprobléma fogalmazódik meg ugyanis
benne: az egzisztenciális (az emberek ál-
talában nem a számukra megfelelő lakás-
ban laknak) és az etikai (a - nemcsak lakás-
- szerzés közben, noha esetleg észre sem
veszik, szétzüllik morális tartásuk).



játékszín
A fölismerés persze nem mondható

merőben újnak, van bőven hazai
lakásszerzési és -cserélési novellánk,
regényünk, filmünk, rámánk, legközelebbi
szomszédságban Trifonovéhoz Bereményi
Géza Légköbmétere. A lakásgond, illetve a
benne kifejeződő egzisztenciális és etikai
problematika Európában egyelőre többfelé
ismerős, így hát a szolnoki közönség ak-
kor is rögtön a ráismerés és megértés
ürömével fogadta volna a darabot, ha nem
aggattak volna ki a színházban -
egyébként kedves és figyelmes ötlettel --
„helyi" utcatáblákat.

A színpadi lakásügyek természetesen
attól lesznek izgalmasakká, hogy ki vesz,
ki cserél. Trifonov drámájában egy
Dmitrijev nevezetű, már „nem éppen
fiatal" ember: az első nagy számvetések
alkalmatos korába érkezett férfi. Felesége,
gyereke van, szeretője volt, lakása kicsi.
Anyja betegsége miatt, felesége tanácsára
készülődik hosszasan, nehezen, míg
elszánja magát a cserére. Indítéka tehát
tisztességes - de mert egész emberi
egyéniségében most, harminchét éves ko-
rában már semmiféle szilárd, egyértelmű,
aktivizálható érték nincsen, szándéka sem
lehet szilárd és egyértelmű. Nyerészkedés,
rideg érzéketlenség, gyávaság, tisztesség-
telenségtől sem visszariadó karriervágy
motiválja egyre inkább a számítását.
Mindenesetre azért a szolnoki színház
szép és gazdag anyagú - a mű szövegét is
tartalmazó - műsorfüzetében közölt
ismertetés szavai ellen meg kell védenünk
szegény Dmitrijevet. Itt az anonim bíró
„gaztetteket" elkövető „antifőhősnek"
nevezi őt, „emberhalált is okozó bűneit"

hányja a szemére, „szörnyű bűnök-kel teli
életét" ecseteli, s azt is kijelenti, hogy
Viktor „visszavonhatatlanul eladta lelkét
az ördögnek". A fogalmazás botlásaira
csak azért érdemes szót veszteget-ni, mert
Trifonov éppen nem inkvizíciós
kiátkozással fordul hőseihez. „Szörnyű
bűnök" infernója helyett mindennapi
vétkecskék gördülékeny gyakorlata az
övék, a lelküket pedig - ha egyáltalán
tudnak róla - az ördög helyett a lakás-
ügynöknek adják el.

Csakhogy - mégis a műsorfüzet szó-
használatának volna igaza? - ez a lakás-
ügynök olyan öltözékben és Czibulás
Péter pompásan kidolgozott szerepfor-
málásának, mozgásának köszönhetően
olyan koreográfiával jelenik meg a szín-
padon, hogy sötét személyében azonnal az
ördögre ismerünk: a nadrágszár alól
alighanem kitűnik a pata. S ha az ügynök
föltűnik, tüzet okád: „Elvtársak, itt sül.-

gős cserére van szükség!" „Egy hajszálon
függ az életünk! Ellik ezt a helyzetet?
Tizenhárom lakásról van szó! Ha a mama
közben ne adj isten... Jézus atyám!...
Akkor egy pillanat alatt ha-lomra dől az
egész terv, pedig micsoda idegmunkát
fektettem bele, míg ezt meg-
szerkesztettem, megkonstruáltam, egy
tizenhármas cserét!" Uramistent emleget a
továbbiakban is; teheti, hiszen maga is
éppen világot teremt.

Ljubimov lakásügynökét persze olyan
ördögként kell elképzelnünk, aki ha fe-

nyegetve be is kígyózik minden lakásba
az erkölcs meglazult nyílászáróin, nyájas
agresszivitással lakás- és lélekcserét ajánl-
va - nem olyan fenyegető figura, mint
ahogy az eddigiek alapján hihetnénk.
Legalább ennyire nevetséges és kisszerű.
Meglehet, nincs is lakása.

Trifonov kisregényben megformált és
Ljubimov színpadra kitalált lakásügynöke
között különbség van. Az íróban jóval
több a valamennyi hőse iránti megértés.
Kritikája szigorúságában is elnéző; nem
harag, inkább szomorúság jellemzi. A

Ljubimov a Csere szolnoki próbáján (mellette: Végvári Tamás)



rendező nem kívánja eltüntetni, fölszá-
molni szerzőtársának eltérő véleményét, a
jellegzetes alapszíneket a színpadon is
megtartja, de ítélete keményebb. A be-
játszható tér mindenféle - David Bo-
rovszkij által most is szolgálatkész egyéni
leleménnyel tervezett és összehordott -
bútorokkal eltorlaszolt elülső részén
„tartja fogva" figuráit.

Trifonov és Ljubimov alkotói viszonya,
valamint az eredeti mű és a belőle
közösen készített adaptáció viszonya
végig különös feszültséget ad az előadás-
nak. Az alkotótársakat - a művészet más-
más területén tevékenykedő írót és
rendezőt - udvariatlan és értelmetlen is
volna összehasonlítani: semmi jogalap
nincs arra, hogy a világhírű Ljubimovot
nagyobb művésznek kiáltsuk ki, mint az
ugyancsak sokfelé ismert (és a Csere óta
már újabb, jelentősebb alkotásokat publi-
káló) Trifonovot. Ám mégis az a helyzet,
hogy ebben a drámában az író sorai -
Elbert János igényes fordítói munkája
ellenére - sokszor kellemetlenül kopog-
nak, felszínesnek hatnak; s Ljubimov
ezeket a hibákat ellenpontozással, apró
ötletekkel, váratlan húzásokkal folyto-
nosan feledteti. Feledteti? Nem pontos a
szó. Nem eltünteti: más közegbe ugratva
más minőségűekké teszi őket. A
fogyatékosságot erénnyé fordítja.

Szó esett már arról korábban, hogy
Trifonov a kelleténél többet mondat ki
hőseivel. Túlbeszélt darab a Csere. Ez
részben abból is következik, hogy Dmit-
rijev saját sorsának narrátoraként idézi föl
a múltat és az új eseményeket, s ami-kor
vázol, előkészít egy-egy szituációt,
gyakran kénytelen elmondani azt, ami
esetleg már a következő pillanatban újra
elhangzik. Ez a megoldás technikailag
érdekes lehet néhány alkalommal, de ha
sűrűn visszatér, akkor már az ismétlés

benyomását kelti. A színpadi változat
verbalitása nyilván a szerzőtárs Ljubimov
egyetértésével alakult ki, még ha a
rendező - a kisregény és az adaptáció
szövegének összehasonlítása szerint -
nem is elsősorban a szövegformálás, a
megfogalmazás kérdéseibe szólt bele erő-
teljesebben. Ljubimov - ha egyáltalán
osztja a föntieket - valószínűleg egyál-
talán nem érzékelte veszélyforrásként a
túlbeszéltséget: a különféle színpadi gesz-
tusok és effektusok, a kizárólagosan szín-
házi hatáselemek ugyanis oly sűrűn kö-
vetik egymást, hogy a nézőnek nemigen
van módja arra, hogy előadás közben a
szöveg esetleges hibáira kapja föl a fejét,
vagy a verbalizmuson bosszankodjon. A
néhol gyarlóbb szövegformálásért a szín-
padi megformálás kárpótol.

Mi mindent tud Ljubimov? A - rész-ben
a vendégművésznek is járó - köteles
tisztelet vagy féktelen rajongás helyett
szinte leltárszerűen fölsorolható, hogy
ebben az előadásban mit tud.

Az egész produkció karakterét meg-
határozza a színpadi tér leszűkítése, fur-
csa, de teljességgel logikus fölhasználása.
A nagyjából embermagasságú bútorok
sávnyi helyet rekesztenek el : a szűk vagy
öreg lakások tág teret nemigen ismerő
lakói, az irodák zsúfolt íróasztalainál
görnyedők itt szorongják végig saját
történetüket. A látvány kialakítása ezúttal
is olyan egyértelmű és erőteljes, ahogyan
azt Ljubimov rendezéseiben meg-
szoktuk. A díszlet tökéletesnek tetszik, s
szinte azt az érzést kelti, hogy ez a darab
már soha más díszletben nem is lesz
eljátszható.

A játéktér leszűkítését a játéktér kitá-
gítása ellensúlyozza. Mi zajlik a színpad
mögötti színpadon . azaz a ki nem használt,
s ezért hatalmasnak tűnő területen? - erre
mindvégig kíváncsi a néző. Ha az

Ediszon Gyenyiszov szerzette és össze-
állította zene hangjaira időnként táncosok
siklanak ide, mozgásukat csak rész-ben,
foltokban láthatjuk. Az előtér hang-
súlyos, a tárgyak és a használat, a szó é a
célirányos mozgás következtében egy-
értelmű világa mögött fölsejlik az a másik
világ, az egyén életének sokszor bo-
nyolult és titokzatos hátországa, amely
emlékekből, érzésekből, hangulatokból
félálmokból tevődik össze. Az előtér és
háttér - a színpad két része - között egy
centrumba állított díszletelem: a
televíziókészülék teremti meg időről időre
kapcsolatot. Olykor fölvillan a kéke fény,
nagy műkorcsolya-bajnokság köz
vetítését halljuk (s mert ez szolnokiasított
Csere-változat, természetesen Vitray
Tamás a kommentátor). Képet nem lát
néző, de teljesen egyértelmű, hogy m
történik. A műkorcsolyaverseny egyesít a
célért való kíméletlen, fáradságos
küzdelmet - de ugyanakkor ez a zene és
tánc harmonikus szépségű sportja is. noha
hiba lenne egyetlen díszletelem
jelentőségét eltúlozni, a televíziós
készülék magának a televíziónak az
intézményé is képviseli, azaz olyan
vonásait, tulajdonságait, amelyek e darab
esetében
fontosak lehetnek, így azt, hogy a
televízió kollektivizál: egyszerre
sokmillió embernek nyújtja ugyanazt a
látványt,
élményt. Ez a tény összhangban áll a
dráma „korunk hősét", hőseit bemutatni
kíván( szándékával - a Dmitrijevek
milliónyian vannak. Nem elhanyagolható,
hogy készülék erőteljes hangulati hatású
szín padi fényforrás is.

Az „elveszett" nagy színpadkaréj
időnként a nézőtér pótolja: ott is zajlik a
játék. Egy-egy szereplő - majdhogynem
párbeszédet kezdeményezve - le-leruccan
a nézők közé, akiknek társaságában
kezdettől egy fenyőfa is „ül",
a nézőtér közepén. Ez a fa később
árnyával, a karja közt tartott pettyes
labdával „játszik" is Végső soron a
színpadi tér három részre oszlik, s a két
szélső közötti tengelyben játszódik a
dráma, ez tart szoros kapcsolatot mindkét
„szomszédjával".

E bútorokkal zsúfolt színpadtengely nek
is van tengelye - ha egy szál szárító.

kötélre emlékeztető spárgát annak lehet
nevezni. Ez a spárga pofonegyszerűen
működik - „mesterségbeli tudását",
szerepjátszó bravúrjait mégis tanítani ké-
ne. A rivalda egyik szélétől a másikig
lazán kifeszítve mindig azt teszi, amii
kívánnak tőle. Ha Dmitrijev mondjuk
trolira száll, elég egy kézmozdulat,
máris van hol megkapaszkodnia. Ha

Jelenet a Csere előadásából (Basilides Barna, Végvári Tamás és Udvaros Dorottya)



máskor csengettyű szólal valahol: ezzel a
fogantyúval csendítették meg. Ha a
tépelődő ember kitekint fölötte, a nyakba
mélyedve kelt komor asszociációkat.
Csipesszel fényképet lehet ráerősíteni :
egy harminc éve halott ember lebeg az
()ben.

Nemcsak ez az izgékony zsineg hanem
a rafinált rendszertelenségben
fölhalmozott lomha tárgyak is folytonosan
változnak, alakulnak a képzelet játéka
szerint. Ahol ennyi az ötlet, ott
természetesen becsúszik olyan is, amelyet
kopottabbnak, elhasználtabbnak érzünk;
de többnyire még ezeknek is
megbocsátunk bumfordi kedvességükért,
ironizált voltukért. Amikor elhangzik
például az . mondat, miszerint „még egy
nyulat is meg lehet tanítani dobolni", úgy
következik rá rögtön a bumm !, ahogyan
minden jobb amatőrszínházban vagy

színvonalasabb rádiókabaréban
következne, Csakhogy Ljubimov az
egyszeri poént komponált ötletsorozatba
építi (egy-két másodperc az egész), ahol a
többszöri bummnak már nem egyszerűen
nevettető funkciója van.

Ljubimov a maga kedves lámpáit
ezúttal sem engedi el: céltudatosan,
változatosan, hangulatkeltőn világítja be a
színpadot; azon pedig éppen úgy törhetjük
a Fejünket, mint a vígszínházi Bűn és
bűnhődés esetében, hogy ugyan milyen
ritmusban gyulladnak ki bizonyos néző-éri
fények, s mit kívánnak éppen
hangsúlyozni?

A tárgyakkal kapcsolatos szigorú
igényesség, a minden effektussal törődő
széles körű figyelem általában záloga
annak, hogy a rendező a színészeivel is
törődni fog. A sokszereplős dráma
szolnoki előadásában akár a legrövidebb
mellékszerepecske is elegendőnek
bizonyul arra, hogy teljes figurát - s
mögéje sorsot, történelmet - teremtsen a
színész. A szövegkönyvben csak betétnek
tetsző „öreg forradalmárok a harcostárs
temetésén"-mozzanat Elkán Erzsi és
Czakó Jenő játékával az egyik
legkitűnőbb, leggazdagabb jelentésű
epizód lett. Nem tudhattuk, mi lehetett, s
mennyire részletes a rendező instrukció,
de a groteszk megvalósítás sejteti az
alapgondolatot: egy ember öreg, a mellette
álló másik öregember pedig tudja, hogy
ennek az adott esetben nem szabad
látszania. Tehát vigyáz, ne látszódjék az
öregségük. S ezért még szembeszökőbben
és elszomorítóbban látszik mindkettejük
öregsége meg a szavaiké is.

A „közepesen kis" szerepek alakítói-nak
nem túl hálás a feladata, valamennyiük
játéka mégis elismerést érdemel. Győry
Franciska rezzenetlenségében,
fegyelmében is sokat mond Dmitrijev
volt szerelmének, Tányának életprog-
rammá lett fájdalmáról. Fonyó István jó
megfigyelőkészséggel és tiszteletet pa-
rancsoló célratöréssel ragad meg egy
mozzanatot a játszott alakban: ő, Dmit-
rijev apja szerencsés volt, megölte a vá-
ratlan betegség harmincnégy éves korá-
ban, ezért a „cserének": a gondolkodás-és
erkölcscserének csak a véletlenszerűségét
ismeri. Úgy alakult, hogy nem azzá lett,
amivé lenni szeretett volna. Arról
azonban, hogy az ember miként alakítja
magát - önmagától is undorodva -- azzá,
amivé - úgy hiszi - a család, a társadalom,
a sors kényszeríti: arról fogalma sincs. Őt
megkímélte a halála. Ő fiú maradt
majdnem-kiégett fia mellett, Pákozdy
János, a nagyapa, egy természetibb,
szabadabb, bölcsebb magatartás képvi-
selőjeként, sors- és gondolkodás-ellen-
pontként robog a színpadon, akkor is, ha
ül. Koós Olga talán a kelleténél ha-
marabb sejti és érezteti, hogy ő szerepe
szerint halálos beteg, valamint a morális
tanulságot neki kell majd kimondania.
Szép, fáradt fájdalmára és szomorúságára
a kétségbeesett öncsalás színeit erőtelje-
sebben rámintázhatta volna.

Czibulás Péter főszereplővé lépteti elő
a lakásügynököt. A „tizenhármas" csere
bonyolítója teljesen kívül él azon a vilá-
gon, ahol a cserék bonyolódnak, csak
száguld a dolga után, mégis ráérez az em-
berek titkaira. Ellentmondásos
figurájában megtestesül az egész darab
szelleme. Gera Zoltán (Léna apja) ismét
gyarapította eggyel kitűnő kamasz-
öregember alakjainak számát. Czibulás
mellett neki

sikerült leginkább a torz lelkű ember
félelmetességét fölmutatnia, ugyanakkor a
legnevetségesebb egyéniséget formálnia -
csakis komoly eszközökkel.

A főszereplő házaspár, Léna és Vitya:
Udvaros Dorottya és Végvári Tamás.
Udvaros fiatalsága némi gondot jelent a
szerepek összhangjában, de saját maga
számára is: az önmagánál jó pár évvel
idősebb asszonyt természetesen könnyű-
szerrel el tudná játszani, de a szerepen át-
ütő emberi mentalitása, fiatalosan radi-
kális gondolkodása tiltakozik a figura
negatív tulajdonságai ellen. Lénája így
túlérzékeny, alapvetően rokonszenves
fiatal feleség, aki még csupán ígéri a majd
néhány esztendő múlva férjénél energi-
kusabb, gátlástalanabb embert. Végvári
Tamás mindig űzött, mindig úton levő,
tétova Dmitrijeve szép alakítás; a színész
jól, zökkenőmentesen és hitelesen oldotta
meg narrátori és "játszó" énje között a
gyakori váltásokat. Eszközei különösen
arra alkalmasak, hogy a folyton neki-
buzduló, de gyorsan visszahulló és min-
dig mindenben gyáva ember szánalmassá-
gát érzékeltesse.

Trifonov hősei lényegében befejezett
emberek. Halottak; vesztett szerelmet
siratók; lakást cserélők. Önmagukat már
végképp elcserélték. Néhány évtizedet
még élni fognak. Akkor végre lecseréli-e
őket a történelem?

A sokszoros -• tizenhármas - cserében
persze az a legszerencsésebb, amelyet a
másik szolnoki műsorfüzet - ilyen is van

küllemében hangsúlyoz: Ljubimov al-
kalmi színházcseréje. Cseréljen csak mi-
nél gyakrabban. Hadd tudjuk meg egé-
szen pontosan, mikor és miért világít a
szemünkbe Jurij Petrovics.

A Csere utolsó jelenete a szolnoki előadásban (MTI fotó - Ilovszky Béla felvételei)


