
Witkacy, a festő erőteljes színekkel vázolja
föl a helyszínt. Az első felvonásban puszta
mező, borókacserjék, a horizonton a tenger, a
szín közepén halom, a halomban bordó színű
oszlop, rajta nagy, díszes, nyolcszögletű, zöld
üveges gázlámpa. Még jellemzőbb a
Nevermore Palace leírása: „Fotelek. Ablak
nincs. Ajtó jobbra és balra. A fa-lakon képek.
Minden eperszínű tónusban, melegkék
oldószínnel. Középütt széles mélyedés és
három lépcsőfok, amit fönt négy vékony
rózsás-narancs-szín márványoszlop zár le. Az
oszlopok között sötétmeggy színű függöny."

Rajk László, aki játékteret teremtett a diós-
győri előadáshoz, nemcsak „össze-vonta" a
különböző helyszíneket, ami ma már többé-
kevésbé követelménynek számít, hanem
kiiktatta Witkacy hivalkodóan erős színeit is
az előadásból: ez a Vízityúk fehér színház.
Nincs színpad, arénaszerűen üljük körül a
játékteret. A horizontot itt a színházi
égboltként fölénk boruló és a teret körülzáró
(a hatalmas terem eredeti méreteit és falait el-
tüntető) tüllfüggönyrendszer határozza meg.
Jan Kott azt írja, a Vízityúk „a szecessziós
zöld lámpa és a forradalom közt játszódik", s
Rajk László játékterében mindvégig ott áll e
jelképes zöld lámpa. A berendezés többi
szükséges elemét fehér lepel borítja, s a kü-
lönös alakzatok, melyek előbb titokzatosnak
tűnnek, a színjátékálom megfelelő percében
tárgyi valósággá bontakoznak. Ahogy a
rendező Vízityúk-olvasata nem lép ki a
darab immanenciájából, hasonlóképp a
tervező is következetesen köti magát az álom
immanenciájához. Itt minden belül van, csak
a tárgyak alakja és valószerűsége változik, s
még Robert Wilson-i ihletből eredő szimultán
játékra is lehetőség nyílik. A fehér szín ehhez
igazi találat: egy-szerre semleges és kozmikus.
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A kamaszemlékek világa

Egy litván dráma
a miskolci Nemzeti Színházban

A gyermekkor boldog-keserű álom-világa
minden írónemzedéket megkísért. A most
harmincnégy éves litván drámaíró, Saulius
Saltenis Sicc, halál.. . című darabja lírai
dráma, amelynek egész világa egyrészt
visszavágyódás a felnőtt-korból mégiscsak
szebbnek, boldogabb-nak látott
gyermekévekbe. Másrészt azonban a sok
hasonló témájú írásnál ez a mű annyival
több, hogy felszólít: ne hagyjuk elveszni
kamaszkorunk igazság-vágyát.

A tizenhat-tizenhét éves Andrius Satas
szülővárosát készül elhagyni, de előbb -
jellegzetes kamaszgesztussal - le akarja
vágatni a haját. A visszaemlékezésként
bemutatott eseménysorok a borbélyszékben
kezdődnek, s majd ott is érnek véget. A
színjáték egy mozzanattal továbbviszi a
drámabeli eseményeket, s ezzel kiegészíti,
továbbépíti az írott mű közlését. Az
emlékek végén mindazok megjelennek, akik
Andrius életében az első és ezért a
legnagyobb boldogságot, valamint az első és
ezért legnagyobb

szenvedést okozták, s halvány fényekben
eltűnnek az emlékekből, miként maga az ifjú
főhős is. Vagyis a rendező búcsúzik így a
kamaszkori emlékképektől, de a nézővel
együtt, a néző tökéletes bekapcsolásával. Am
a néző mégsem csak búcsúzik ezzel a
jelenettel, hanem magába vési: ne hagyja
ifjúkorának igazságvágyát eltűnni az ellebegő
emlékekkel.

A miskolci Nemzeti Színház színpadán
már a játéktér is pontosan idézi a feltűnő és
elsuhanó emlékképeket. A kisváros kicsiny,
háromdimenziós makettje modern grafikákra
emlékeztető ábrázolatban - a színjáték
alakjai fölött lebeg; egy-egy templomtorony
néha leereszkedik, ' ám fordítva, hogy a
keresztbe kapaszkodva eltűnhessen valaki a
halálban. A színtér szélén nem természetes
fák emelkednek, rajtuk a gyerekkori
játékokat és azok hangulatát idéző
tárgyakkal. Andriusék lakása szekrény,
amelynek ajtajai időnként be-csukódnak és
kinyitódnak, aszerint, hogy az emlékek
csóvája ide vetődik vagy máshová. A színtér
közepére néha függőágy vagy hinta
ereszkedik, és lebegni kezd egy-egy alakkal,
mint az érzések hullámzása. Andrius apja
hegedül, máskor trombita szól a háttérből,
mint a benső világ fátylai mögül hangzó
bánatos-szép zene. A kitűnő díszlet Vir-
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tásában jelenik meg a drámában, ha-nem
Andrius személyes érzéseitől át-itatottan.
Objektíve gyűlöletes lenne ez a zsugori,
vásári trükkökkel operáló, mások
tulajdonát felgyújtó, nemzetiségi
gyűlölettel teli nagyapóalak. Ő azonban
mégis mint kedves, szeretnivaló
öregember jelenik meg, mert az objektív
alakot áthatja és megváltoztatja unokájá-
nak iránta való szeretete, ami eltünteti
objektív jellemét. Ezért furcsa, hogy
Simon György alakítását zaklatottság,
idegesség jellemzi. Az unokája emlékei-
ben megjelenő nagyapából objektív jelle-

J

ginia Dautartiene, a Vilniusi Akadémiai
Színház tagjának munkája.

Andrius életét előbb két, majd három
csomópont határozza meg. Mindenek-
előtt a nagyapó, aki a legjobban szereti és
a legtöbbet foglalkozik vele; aztán a
szomszéd cipészcsalád, Kaminskiék s
végül az iskola.

A meghatározó emlék mindenképp a
nagyapó és tettei. Ő egyszer Kaminski-
nak egy beteg tehenet adott el, ami más-
napra megdöglött. A cipészék azóta
gyűlölködnek rájuk. A kisgyerek érzi
nagyapja tettének szörnyűségét, de - s ez
nagyon finom írói megfigyelés és
megoldás - nem nagyapját gyűlöli vagy
véti meg, hanem a Kaminskiékon esett
sérelmet akarja jóvátenni. Ezért lesz tehát
a tehén az a benső mag, ami köré az
emlékek lerakódhatnak és kikristá-
Iyosodhatnak

Mivel az emlékképek egymás utáni
feltűnése adja a színjáték eseménysorát,
az emlékképeken belül éppúgy nem
logikai rend érvényesül, mint ahogy
egymáshoz sem oksági összefüggéssel
kapcsolódnak. Az emlékek asszociáció-
val kerülnek egymás mellé, amelyeket
külsőleg az kapcsol össze, hogy mind-
egyik Andriusban vetődik fel, és vele
történtek meg, benső összetartó erejük
pedig az a vágy, hogy tegye jóvá a
sérelmet, vagyis vegye meg újból a te-
henet Kaminskiéknak.

A feltűnő mozzanatokban ezért gyakran
jelenik meg a tehénvásárlás, vagyis a
jóvátétel vágya, még akkor is, ha a fel-
színen másról szól a jelenet. Melyek ezek
az emlékjelenetek?

Kaminskiék istállója leég, s lehet, hogy
ezt is nagyapa gyújtotta föl dühből,
nemzetiségi előítéletből. (Kaminskiék
ugyanis lengyelek); egy műkedvelő zenei
előadás, ahol apja hegedül, s amely-

nek során pénzt talál, s talán ez az első
összeg a tehénvásárláshoz; a nagyapó ha-
tározott tilalma a tehénvásárlást illetően,
majd az ő halála, s az ezután kiderülő
zsugorisága. Sok-sok pénzt hagyott uno-
kájára, amelyből bőven futná a tehénre.
Am nagyapó a pénzt a padló alatt gyűjtö-
gette, ahol elrohadtak a bankók. Andrius
életében valószínűleg ez az első nagy
csalódás, nem is a pénz elvesztése, ha-
nem a jóvátétel kudarcba fulladása. Ki-
tűnő rendezői megoldás, ahogyan hul-
lanak-szállnak az elrohadt bankjegyek a
keserű Andriusra, miközben a nagy-apó
önelégülten kacag a túlvilágról.

Eddig a kisgyerekkor emlékei tartottak,
amelyeket Irena Buciene, a Vilniusi
Akadémiai Színház tagja kitűnően
jelenített meg. Rendezői megoldásai azért
jók, mert a szöveg emlék mivoltát hor-
dozzák a látványban. A szigorú oksági,
logikai összefüggéseket az alakok közötti
viszonyok megmutatásában is oldotta,
illetve rendezői megoldásokkal tette
nyilvánvalóvá, hogy itt benső világról
van szó. A valóságban következménye
van, ha valaki fölgyújt egy istállót. Az
emlékekben nincs, mert nem a tény ob-
jektivitása vagy a jogi következmény a
tárgya. Ezt a dráma is így prezentálja, de
a rendezőnő egy nagyon jellegzetes moz-
zanatot tesz hozzá. Humoros zenére,
humoros tánclépésekben hozza be Irena
Buciene a tűzoltókat, kezükben hosszú
fecskendővel. Ám ahelyett, hogy a tüzet
oltanák, kötélugrást játszanak az eddig
egységes, hosszú fecskendőnek tűnő
kötéldarabokkal. A rendezőnő érzelmeket
is líraian oldott képekben tesz látvánnyá:
a nagyapa halálakor fekete kabátja
felemelkedik a levegőbe, s el-tűnik, mint
egy fájó érzés.

A nagyapót Simon György játssza. Az
öreg alakja nem a maga objektivi

met kívánt formálni, vagyis olyat, mint aki
objektíve is csak huncut és viccesen
ravaszkodó alak.

Az ezt követő emlékképek már a kamasz
Andrius életeseményeire vonatkoznak.
Ekkor lép az emlékek közé az iskola.
Kaminskinak lánya is van, akit Andrius a
családi gyűlölködés miatt egy kicsit utál is,
de aki már kisgyerek korában megfogta a
szívét. Mikor Luci bakfissá cseperedik, a
fiúk udvarolni kezdenek neki. Különösen
egy Rimavicius nevű fiú, akinek csodás
nyakkendői vannak. Andriusban feltámad
az első féltékenység. A fiúktól tudja meg
azt is, hogy apja és egyik tanárnője
szeretik egymást. Szülei emiatt el is válnak
egy időre.

Az apát Kulcsár Imre játssza, aki
ugyancsak jellemet akar formálni a szí-
nészi magatartással az emlékképből; talán
egy kissé nagyképű, önző és tudálékos
művelődési házi igazgatót. Pedig az
emlékképekben az apa azzal a fájdalmas
„hegedűszóval" azonos, amely a felnőttek
világának másféleségét, vagyis a nem
becsületes, nem őszinte világot jeleníti
meg. Andrius nemcsak azt tudja meg, hogy
a réti füveken a nyom apjától és a
tanárnőtől származik, ha-nem ott is találja
apját a tanárnő lakásán, női papuccsal a
lábán. Kulcsár Imre sajnos épp ezt a
beléépült fájdalmat nem jeleníti meg. Péva
Ibolya tanár-nője is túlságosan objektíve
megformált jellem, nem pedig elmélyítője
vagy variációja a felnőttekben való
csalódás keserű érzésének.

Egy következő emlék a kamasz Andrius
nyolc felvonásból és huszonhat képből álló
drámájának iskolai előadása. A cím: Egy
ifjú partizán élete és halála; főalakját
nagybátyjáról mintázta, akit természetesen
ő alakít. A Gestapónál történő kihallgatás
során elhangzik a tiszt szájából az a
mondat, amit korábban

elenet a Sicc, halál . . . előadásából



is, későbben is Kaminski hangoztat ön-
magáról: Én kovakő vagyok, melybe
beletörik a fogad. E mondat föltűnése a
színjátékbeli színjátékban Saulius Saltenis
kitűnő élet- és kamaszismeretét jelzi, azt
tudniillik, hogy a gyerekkorban hallott és
bevésődött mondatok öntudatlanul miként
és hol törnek fel később. A színdarab
előadása kitűnő teljesítmény; pontosan
olyan, mint a gyakorlatlan iskolásoké: a
főszereplő le-kési bejövetelének pillanatát,
életidegen módon, iskolásan beszélnek,
ágál-nak.

Az iskolai színjáték emlékképe össze-
mosódik az apa és a tanárnő szerelmével.
Ezen a ponton azonban egy kis zavar
érződik. Az iskola igazgatónője a
szünetben felelősségre vonja a tanárnőt és
a tornatanárt, amiért nem nézték az
előadást. Amikor ők ketten együtt be-
jönnek, a nézőnek az a benyomása támad,
hogy azért nem voltak jelen, mert együtt
voltak. Ezután kerül sor az apa és
ugyanezen tanárnő szerelmi jelenetére. A
tornatanárral való belépés azt a ha-mis
jelentést hordozza, mintha a tanárnő
mindenkivel kikezdene. Ugyanakkor
Andrius apjának és Meskute tanárnőnek a
jelenete a látványban úgy jelenik meg,
mintha a műkedvelő-előadás színpadán
történne, akkor, amikor ennek az elő-
adásnak a második része már elkezdődött.
Így itt a jelentésekben kettős zavar is
támad.

valakinek az emlékében bukkannak fel, s
akiket éppen ezért az emlékező hozzájuk
való viszonyai, érzelmei formálnak olya-
nokká, amilyenek. S. Saltenis drámája
nyilván nem „szabályos" dráma, hanem
lírai dráma, s ezzel az író a XX. század
egyik jelentős drámai irányzatához kap-
csolódik. Itt kell utalnunk arra, hogy ezt a
nehezen fordítható lírai drámát kitűnően
ültette át Bojtár Endre. A fordításban
tökéletesen és pompásan jelenik meg a
lírai képekhez hasonlóan a jelenetek és
alakok egymásra való rá-játszódása,
egymásba való beépülése. A lírai drámát
ugyanis az jellemzi, hogy alakjai olyan
jellegűek, mint a lírai kép-mások,
nagyobb szóképek egy lírai köl-
teményben; vagyis élményösszetevők,
amelyek át- meg átszövik egymást, mi-
ként a jelenetek is. A helyzetek pedig e
lírai képmások-alakmások kibontakozását,
megvalósulását biztosítják. Ezért a lírai
dráma alakjai és helyzetei nem objektívek,
vagyis nem jellemek, s a helyzetekben
sem az objektív világ törvény-szerűségei
érvényesülnek. Ez itt sem lehet másként,
itt is minden olyan formát és tartalmat
kap, amely Andrius Satas benső világához
adekvát. Ezzel természetesen az alakok
objektivitása elmosódik, ők és helyzeteik
a felidéző benső világának valamely
részére való vonatkoztatottságban
léteznek. A szí-

nészi játékon nem látszott, hogy az alakok
ilyenféle megformálására törekedtek
volna. Objektív és egyértelműen csak a
valóságban (és nem az emlékben) élő
alakokat játszottak cl. Különösen ki-rívó
volt azl alak emlékben élő mivolta és
objektív 'jellemként való megformálása
Dariday' Róbert Kaminskijának esetében.
Mindig valami túlzott benső indulattal,
„lázban égő" idegállapotban levőnek
mutatta a cipészt. Andrius ki-
hallgatásának jelenetében is ezt a maga-
tartást jelenítette meg; kiabált és sistergett.
A szövegben utalnak arra, hogy Kaminski
valamilyen szektának a tagja. Dariday
Róbert alakításából azt a jelentést kaptuk,
hogy egy szekta tagja csak valamilyen
egyoldalú és „flúgos" sistergésben élő
Ember lehet, s ugyanakkor ez a „kovákő
mivolt" jellemzője is. Pedig a cipész
szektássága ebben az esetben éppen azért
nem lényeges, mert Andrius
emlékképében nem ez számít, csak az,
hogy ő szenvedte el Andrius nagyapjától á
sérelmeket.

Ugyanez á probléma Holl Zsuzsa
igazgatónőjének megformálásában is. A
vén-lány pedagóga persze szemüveges, és
persze nem érti az életet, és ennek
következtében tanulóit sem. Mindent az
egyszerű didaktika által kínált egyszerű
ellentétekben tud csak elgondolni. Igaz, a
lényeget nem értő magatartásnak az

Andrius az iskolai szünetben árokásási
munkát vállal a kolhozban, s az így
szerzett pénzen végre megveszi a tehenet.
A vásárlás jelenetében igen finoman
szövődik össze több emléktartalom: a
borbély, akitől már az elején megtudtuk,
hogy ő is hallott valami tehénvásárlásról,
egy tornaóra, úgy, mintha Andrius innen
szökött volna meg, s végre a konkréttá vált
tehén. A színjátékban ebben a pillanatban
még nem érteni, hogyan és miért kerül ide
a tornatanár és a tornaóra; ezek jelentésére
- a lírai képekhez hasonló módon,
ráértelmeződéssel - csak később derül
fény.

A tehénnel azonnal bajok támadnak.
Igaz, Luci nagyon megörül neki, de a
kovakő-Kaminskinak nem kell. Iskolai
ügy lesz belőle; Andriust kihallgatja az
igazgatónő, Kaminski és Luci jelenlété-
ben.

Talán ez a jelenet veti fel legélesebben
azt a kérdést, hogy lehet-e objektív jel-
lemeket megformálni egy olyan szín-
játékban, amelynek helyzetei és alakjai
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emlékképekben is alapvető helye van, hi-
szen Andrius bensejében nyilván úgy él ő,
mint aki egyáltalán nem értette meg a
tehénvásárlás értelmét. Ám Holl Zsuzsa
sem emlékképben élő értetlen és szigorú
tanárt játszik, hanem igyekszik objektív
jellem lenni.

Pedig ez a jelenet is hordoz olyan
mozzanatot, amelynek egészen más súlya
és jelentősége lenne, ha a helyzet objektív
lenne. Az igazgatónő természetesen nem
hiszi, hogy Andrius a tehenet vette, hiszen
még neki sincs annyi fizetése, hogy
megvehesse. Csak azt tudja elgondolni,
h o g y a fiú lopta a jószágot. Andrius -
pontosan úgy, mint a kamaszok, ha
életidegen felnőttel állnak szemben -
világosan felismeri, hogy csak akkor
hagyják békében, ha a felnőttek által
elképzelt okokat és magyarázatot
prezentálja. Így a végén „bevallja", hogy
lopta a tehenet. Ha a helyzet objektív
lenne, ennek nyilván következményei
lettek volna, s kellett volna, hogy
legyenek. De mivel Andrius emlékében él,
a jelenet ezzel be is fejeződik.

A fiú szülei ideiglenesen el is válnak, s
ő egyedül marad a lakásban. Egy al-
kalommal Lucit megveri a „kovakő"-apja,
mire átmenekül Andriushoz. Itt és most
tárul fel a darab egyik legszebb lírai
jelenete, a két kamasz első szerel-mének
kibomlása. Az egész jelenet valóban
gyönyörű, jól is játsszák. Egyet-len zavaró
momentum akad itt. Mikor Andrius előtt
kiderül, hogy a lány nála marad, hirtelen
felköti a nyakkendőjét. A színjátékban ez a
mozzanat csak humorforrás, hiszen a fiú
akkor öltözik fel, amikor le kellene
vetkőznie. A drámában van azonban egy
jelenet, amely alapvetően más
megvilágításba helyezné, ha a színjáték
egyik előző jelenetében kellő hangsúlyt
kapna. Annak a fiúnak ugyanis, aki
Lucinak udvarol, nagyon szép és
jellegzetes nyakkendői vannak. Akkor
Andrius azt hiszi, ez a fiú a nyak-kendői
miatt imponál a lánynak, s ebben a
jelenetben ő is ezért köti föl. Mivel
azonban az előző jelenetben nem hang-
súlyozódik Rimavicius nyakkendője, csak
épp van neki, kizárólag -- és nem
magasrendű - humorforrás Andrius
cselekedete. Pedig ennek a jelenetnek az
előzővel éppúgy össze kellett volna han-
golódnia, mint ahogy teljesen egymásra
vonatkoztatott ez a jelenet és a tehén-
vásárlás során feltűnő tornaóra. Andrius
azért szökik el a tornaóráról, mert nem
akar levetkőzni, aminek oka: nagy vörös
anyajegy van a hasán. Ez ebben a jelenet-

ben derül ki, s Lucit egyáltalán nem sérti a
látvány. E két jelenet úgy hangolódik
össze, mint egy lírai versben két távoli
szókép.

Máhr Agi alakításának is itt van a
csúcspontja. Külön szeretnénk hangsú-
lyozni, hogy nem szabvány-szokvány
kamaszlányt játszik, akinek magyar szín-
padokon mindig megvan az a bizonyos
„éneklő-gyerek-hanghordozása", ami-nek
itt szerencsére nyoma sincs. Máhr Agi
csodálkozó, riadt és meleg érzésű
kamaszlányt formál meg, aki létében is át
van szőve Andrius emlékeivel.

A szerelmi jelenet végén rájuk tör a
„kovakő-atya". Ekkor következik Máhr
Ági alakításának egyik legjobb mozza-
nata. Amiatt, hogy őket megzavarta, hogy
élete egyik legszebb pillanatát tönkretette,
dühödt elkeseredettséggel és ugyanakkor
fájdalommal vágja apja szemébe: Ezért
biztosan nem jutsz a paradicsomba.
Egyébként ez a mondat utal legerősebben
Kaminski szektás voltára; de látható:
egyáltalán nem ezzel él Andrius
emlékeiben.

A Satas szülők kibékülésének jelenete
az előadás egyik legjobb, legjelentéstelibb
pillanata. A férj fölkeresi elhagyott
feleségét, hogy bocsánatát kérje. Az asz-
szony egy háztartási boltban dolgozik.
Kár, hogy ez a tény a színjátékban nem
egyértelmű, mert a jelenetet nyitó mondat
emiatt érthetetlen. (,,Meszet kérsz vagy
üveget ?") Ám ettől kezdve, első-sorban a
rendezőnő jóvoltából, egészen nagyszerű.
Az asszony egy nagy tábla-üveget hoz be,
melyet egyik oldalánál és egyik végénél ő,
másik oldalánál és másik végénél a férj
tart. A szövegben arról van szó, hogy az
emberek nem ér-tik egymást, mintha
iszonyatos távolságból szólnának
egymáshoz. Ez a gondolat a modern
drámákban gyakran megjelenik. Itt
azonban megragadóvá teszi a rendezés, a
,látványban megkapott jelentés miatt. Ok
ketten ugyanis az üveglap két oldaláról
beszélnek egymáshoz, s így átlátszó, de
mégis jelenlévő fal van közöttük, amely a
szöveg jelentéseit egy másik jelentéssíkon
pompásan hordozza és erősíti föl.
Egyébként az asszonyt ját-szó Máthé
Etának ez a legjobb pillanata.

A szegény tehén, amelyet Andrius a
nagyapai csalás ellenszolgáltatásaként vett
Lucinak, további bonyodalmakat okoz. Az
iskolából Luciék kertjébe kerül, ahol
belekóstol a répába, mire a dühödt
Kaminski lelövi. Természetesen mindenki
megdöbben, a Satas família éppúgy, mint
Luci és öccse (akit Rudas

István alakít). A tehén is búsan kérdi:
„Miért?" A tehén nyilvánvalóan nem te-
hén, de szerencsére nem is szimbólum.
Ha az lenne, szükségszerűen „édeskés",
rosszértelműen „mély tartalmakat" hor-
dozóvá válna. A tehén csak tárgyiasító-ja
a kamaszkori becsületességnek, őszin-
teségnek és tisztességnek, valamint And-
rius azon vágyának, hogy helyrehozza
nagyapja sértő csalását, s ezzel elsimítsa
a Kaminskiékban felgyülemlett rossz ér-
zéseket. A tehén ugyanakkor a nagyapa
iránti szeretetnek éppúgy tárgyiasítója,
mint a Luci iránti szerelemnek, tehát
nagyon összetett jelentéseket hordoz. A
rossz ízű szimbolikusságot azzal kerüli el
Saltenis, hogy ugyan emberi alakban
jeleníti meg, de az előbbi „Miért?"-en
kívül nem szól egy szót sem, s a rende-
zőnő sem „cselekedteti". A halott nagy-
apa a tehén lelövésekor visszatér egy
pillanatra, hogy a lelőtt tehénnel együtt
ismét elszálljon az emlékekből.

Kaminskiék elköltöznek a városból, s
így több októl sebződik meg a jó szán-
dékú, csak jót akaró és tevő Andrius.
Elhatározza, hogy ő is itthagyja a kis-
várost. Véletlenül még egyszer találkozik
az igazgatónővel, aki narancsot ad neki
az útra, s arra biztatja, elmenetele előtt
vágassa le a haját. Az igazgatónő csak
egy-két szót mond arra vonatkozólag,
hogy maradjon itthon és fejezze be az
iskolát. Vagyis lényegében másról be-
szél, mint amit az objektív világban élő
tanárnő mondana. Ez ismét rávilágít az
alakok milyenségére, létminőségére, hi-
szen világosan és egyértelműen az em-
lékképben élő igazgatónőalak jelenik
meg itt.

Az említett, a drámát továbbvivő moz-
zanat, hogy tudniillik az Andrius emlé-
kében felbukkant alakokkal ő is ellebeg,
jelzi, hogy noha mindenki más az ő em-
lékében élt, ő maga is emlék, mindany-
nyiunk emléke kamaszkori énjére vonat-
kozólag. Beratin Gábor főiskolai hallgató
alakítása ebből a kettősségből lenne
értelmezhető. Kétségtelen, nagyon nehéz
eljátszani, hogy mindenki más az ő
emlékében él, de ő is emlékkép, kamasz-
korunk jobbik énjének emléke. Beratin
Gábor egyik feladathoz sem érett eléggé,
objektív kamaszt formált meg, azt is
eléggé jellegtelenül.

Andriusnak, mint minden kamasznak a
benső világa teli van fájdalommal, és
gyakran, gyakrabban, mint gondolnánk,
átszövi az érzéseket a halál gondolata.
Ám ekkor még könnyen eltűnik, csak azt
kell mondani: sicc, halál, s ettől



minden belső erő képes még a megúju-
lásra. Ezt jelzi, hogy az összebékült
szülőknek új gyermekük van születőben.
Persze nem új kistestvér ő, hanem a fel-
nőtt van születőben, a kamaszkori kí-
nokból-boldogságból a felnőttkori élet-re.
Kezdődhet hát a felnőttkori élet, amelybe
Andrius Satas magával viszi ennek az
életszakasznak legjobb, legpozitívabb
törekvéseit.

Ismeretes, hogy a modern színházi
törekvések legfontosabbja a nézők be-
vonására, aktivitásuk felkeltésére irányul.
Az aktivitásnak természetesen a művészi
élmény - Lukács György szavával -
utánjában kell bekövetkeznie, méghozzá
arra irányulóan, hogy a befogadó pozitív
irányban változtasson önmagán, ön-
magának a valóság valamely részéhez való
viszonyán. Úgy tűnik, ezt a törekvést a
lírai drámák tudják nagy erővel
megközelíteni. Ennek az az oka, hogy
rendszerint az ember benső világában
„játszódnak le", ami miatt a néző a szín-
padon nem tőle, részvételétől független
világot szemlélhet, hanem éppen ellen-
kezőleg: az ő benső világába helyezett
világot, amely arra késztetheti, hogy az

objektív világban is résztvevőként él-jen.
Ezért aktivizálódik jobban a néző egy lírai
dráma előadásakor. A miskolci Nemzeti
Színház Sicc, halál-előadása sok
vonatkozásban elérte ezt a nagyon fontos
és lényeges célt. A néző úgy távozhat a
színházból, hogy beépítheti saját magába:
a kamaszkor jót, szépet és becsületességet
akaró törekvéseiről nem szabad
lemondania, azokat meg kell és meg lehet
őrizni.

Amiért ez csak részben sikerült, nem a
miskolci Nemzeti Színház és nem a szí-
nészek hibája. A lírai képmások megfelelő
eljátszása, színészi megformálása teljesen
kidolgozatlan. S ha ez a színház ilyen
jellegű drámák színpadra állítására
vállalkozik - amire Witkiewicz Vízityúk-
jának az előadása is utalhat -, remélhetőleg
megoldja ezt a rendkívül fontos
színházművészeti feladatot.

Saulius Saltenis: Sicc, h a l á l . . . (miskolci
Nemzeti Színház)

Fordította: Bojtár Endre. Rendező: Irena
Buciene m. v. Díszlet- és jelmeztervező
Virginia Dautariene m. v. Kísérőzene: Min-
daugas Urbaitis. A mozgások tervezője: Kriv-
jánszky István. Zenei munkatárs: Kalmár
Péter. Rendezőasszisztens Balogh Erzsébet.

Szereplők: Beratin Gábor f. h., Kulcsár Im-
re, Máthé Eta, Simon György, Máhr Ági,
Rudas István, Dariday Róbert, Péva Ibolya,
Holl Zsuzsa, Bus Erika, Szabados Ambrus,
Mátyás Jenő, M. Szilágyi Lajos, Teszáry
László, Kanalas László.

KŐHÁTI ZSOLT

Felülírottak

Gelman Éjszakai utazása Szegeden

„Figyelem! Figyelem! A Vlagyivosztok-
ból érkező személyvonat előreláthatólag
tíz percet késik" - halljuk magnószalagról
az előadás kezdetén a szegedi Kis
Színházban. Azonban a leningrádi Alek-
szandr Gelman legújabb művének magyar
bemutatója példás - immár hagyományos -
gyorsasággal, késlekedés nél-kül, alig
néhány hónappal a kétszeres moszkvai
premier (Művész Színház, Szatíra
Színház) után zajlott 1979. november 2-
án, a második szovjet drámaszemle al-
kalmából. Ez a frisseség - mely megfelel a
darab szellemének, de készültségi fokának
is - tükröződött abban, hogy a bemutatóra
kiadott műsorfüzet még Utazik a
bizottság címmel jegyzi az előadást
(zárójelben adva közre az eredetit: Mi,
alulírottak).

Gelman ismét a dolgok sűrűjébe vágott,
s izgalmas, feszült „termelési drámát"

alkotott. Ezúttal is kedvenc témája, az
érdekek harca, ütközése foglalkoztatta:
hogyan rendelődik alá a szocialista
társadalmi érdek, a minőség ilyen-olyan
viszonylagos meggondolásoknak, hogyan
csorbul ennek során a szocialista erkölcs,
s - ez úgy tetszik, új hang-súly - hogyan
viszonyul mindehhez a társadalom két -
döntő szerepű - nemzedéke, azoké, akik a
Nagy Honvédő Háborúban tevődtek
először próbára, valamint a mostani
huszonéveseké.

Kitűnő jelkép, hogy a drámai történés
éppen egy vidéki kenyérgyár átvétele
(átvételének megtagadása) körül forog. A
legteljesebben alkalmazható hazai
viszonyainkra is a szimbólum (nem vé-
letlen, hogy Hernádi Miklós egy in-
terjújában - melyet Kádas Kálmán köz-
lekedés- és vállalatgazdasági szakember-
rel készített - szintén a kenyérgyár, sőt:
„társadalmi kenyérgyár" válik általáno-
sítható tanulságok modelljévé).

Magán- és közéleti síkon egyszerre bo-
nyolódik a darab. Lonya Singyin, a Me-
zőgazdasági Építő Vállalat huszonkilenc
éves fődiszpécsere megkísérli, hogy a
visszautazó átvételi bizottsággal a vonaton
aláírassa a jegyzőkönyvet (annak ellenére,
hogy hetvenhárom rendbeli hi-
ányosságban marasztalja el Gyevjatov és

két társa az építkezést). Ugyanis jól tud-ja:
szervezett aknamunka zajlik a háttér-ben,
a kenyérgyár megindításának hátráltatása
egy „maffia", magas beosztású tanácsi és
trösztvezetők malmára hajtaná a vizet,
éppen azok akadályoznák a termelés
megkezdését, akiket a legsúlyosabb
felelősség terhel az építkezés elhú-
zódásáért, szervezetlenségéért, műszaki és
egyéb fogyatékosságaiért. Könnyen
varrhatják ily módon Jegorov igazgató
nyakába az egész ügyet, pedig ő időben
jelezte a gondokat, csak hogy elődje,
Grizsiljuk - most már trösztigazgatói
poszton - nem segít neki, sőt: a saját
mulasztásait Jegorov vétkeként akarja
föltáratni. Noha nyilvánvaló : a külön-ben
szabályszerűen felrótt hibák ellenére a
kenyérgyár máris alkalmas arra, hogy
rendeltetését betöltse; a kemencék befű-
tésre készek. S még valami függ attól,
hogy a megtagadott aláírások rákerülnek-e
az öt példányban gépelt jegyző-könyvre.
Lonya Singyin felesége, Alla,
megelégelvén mindig csak mások - a
közösség - érdekeiért harcoló férjének
„élhetetlenségét", szintén csatlakozik a
jegyzőkönyv utólagos aláíratására szö-
vetkezők csoportjához, mert azt reméli,
Jegorov hálás lesz e fegyvertényért, és
lakáshoz, telefonhoz juttatja a Singyin
családot. Gelman úgyszólván arisztotelészi
hármas egység szellemében ülteti vonatra
hőseit.

A továbbiakat most már az 1979. de-
cember 1-i délutáni előadás nyomán (kö-
zépiskolás diákok voltak jelen szép szám-
mal, s odaadó figyelemben részesítették a
művészek munkáját, láthatólag vitára, a
darab tanulságainak egymás közti to-
vábbszövésére készen).

Léner Péter rendező helyesen és bátran
engedte, hogy a darab vígjátékként
induljon - s egyes mondataiban később is
annak hasson -, biztos ízléssel óvott
azonban a túl harsány, egyszersmind a túl
patetikus hanghordozástól. Ennek
következtében a bicsaklásokra életkori
sajátosságainál fogva is fölöttébb érzékeny
közönség mindig a kellő helye-ken derült
vagy komorodott el.

Felületes szójátéknak hat talán első ol-
vasásra a beszámolónk címe, de meggyő-
ződésünk: az előadás, a szegedi vállal-
kozás legfőbb érdemét fejezi ki. Ugyan-is
Gelman „társszerzőivé", tehát a drámaíró
neve mellé nyomulva, „felülírottakká"

váltak az előadás szereplői, akár az
"alulírottak", a bizottság (Gyevjatov,
Nujkina, Szemjonov), akár az aláírást
valóban vagy látszólag kiharcolni akarók


