
Moszkvai Nagyszínház (Bolsoj) művésze
egy valódinak ható, sötétzöld vas-úti
hálókocsit építtetett föl a színpadra,
oldalnézetből. (Előzetes nyilatkozatok
szerint Varga Mátyásnak, Gelman buda-
pesti előadásai tervezőjének is volt fel-
adata Levental színpadképének megva-
lósításában.) E díszletet nyitották szét -
függönyszerűen - középen, s láthattunk a
kocsi belsejébe, ahol is újabb fülke-ajtókat
s falrészeket kellett félrehúzni, hogy a játék
kellő térhez jusson. Az elő-adás iramát nem
kevéssé befolyásolták ezek a bonyolult
manőverek, s ezért a színészek olykor -
„következetlenül" - a félrehúzott falrészen
is ki-be jártak, s nem csupán a fülkeajtókon
keresztül közlekedtek. Az egész előadásnak
jót tett volna - utalunk ismét a darab
bizonyos fokú vázlatosságára -, ha
stilizáltabban, akár oratorikusabban,
vitadráma módjára adják elő Gelman e
művét, jobban koncentrálva a
mondanivalóra, kevésbé a látványra (a
vonatdíszlet ráadásul oly-kor
hangszalagdübörgést, mozdonydohogást is
„megkövetelt" a zenei effektusok mellett,
míg a színészek - hála a tökéletes
rugózásnak - nem sok ügyet vetettek arra,
hogy vonaton utaznak. A vonatszínhelyet a
dicséretesen munkálkodó, hatásos
alakzatokat teremtő játékmester, Jachinek
Rudolf sem vette figyelembe). Vágvölgyi
Ilona úgy öltöztette a színészeket, mintha a
saját ruhájukban játszanának. Hiányoltuk
azonban a darab egyszerre szovjet-orosz s
magyar utalásainak valamiféle ötvöződését
a jelmezben.

Elbert János fordítása (mely - Léner Péter
egy nyilatkozata szerint - hazai viszonyokra
alkalmazta valamelyest a szöveget, tehát
nem tekintette szentírásnak) szellemes és
jól mondható; néhol divatosan trágár is.
Hasznos útmutatója a szegedi Nemzeti
Színház hihetőleg folyamatosan gazdagodó,
a játék bűvöletében új és új elemekkel, akár
monda-tokkal is gyarapodó, jelentős
előadásának.

Alekszandr Gelman: Éjszakai utazás (szegedi
Nemzeti Színház)

Fordította: Elbert János. Rendező: Léner
Péter. Díszlettervező: Valerij Levental m. v.
Maszkmester: Mánik László. Jelmeztervező:
Vágvölgyi Ilona. Játékmester: Jachinek
Rudolf.

Szereplők: Vass Gábor, Menszátor Mag-
dolna m. v., Király Levente, Kovács János,
Barta Mária, Kátay Endre, Zámori László,
Szabó István.

ORRAY KATALIN

Példák és ellenpéldák

A Mikroszkóp Színpad műsorán ismét
szovjet darab szerepel. Ez alkalommal két,
témájában, hangvételében különböző,
mondanivalójuk alapján mégis kapcsolatot
tartó művet mutattak be. Ajtmatov lírai
kisregénye és Suksin szatirikus
elbeszélése olyan általános emberi
problémákat vet fel (és keresi meg-
oldásukat), amelyek nem kötődnek
helyhez, időhöz. Példákat és ellenpéldákat
láthatunk emberi cselekedetekre, vi-
selkedésekre, azzal a nyilvánvaló szándék-
kal, hogy sok arcú önmagunkat láthassuk
viszont.

Csingiz Ajtmatov A tengerparton futó
tarka kutya című sikeres kisregényét
Komlós János adaptálta színpadra, kö-
vetve az eredeti szöveget és a szerkezetet.
Mindössze néhány soros bevezetővel
bővítette a történetet, segítve ezzel tá-
jékozódásunkat. Komlós a kisregény
eseményeire, cselekményére helyezte a
hangsúlyt - ezt tudomásul vette és érvé-
nyesítette Halasi Imre rendező is. Nem
hamisította meg ezzel az eredeti monda-
nivalót, de nem vette eléggé figyelembe,
hogy a mű líraisága nemcsak a mély és
tiszta érzelmekben jelentkezik, hanem
abban a környezet-, monda- és mese-
világ-ábrázolásban is, amelyet egy távol-
keleti kis népcsoport, a nyivh törzs éle-
téről az író bemutat.

A környezet, a táj - a távol-keleti

Ohotszki-tenger és annak szigetvilága -
egzotikus számunkra. Ajtmatov regénye
ezt az egzotikumot nem a különösben, a
furcsában láttatja, hiszen a hatalmas
tenger nem ismeretlenségével, hanem az
emberekhez való kapcsolatával válik
érdekessé. Ezt az átdolgozás és a rendezés
egyaránt érzékelteti. Teljesen nyilvánvaló,
hogy halász-, vadászterületként a
létfenntartásban betöltött szerepe miatt
miért is olyan fontos itt a víz. Ez azonban
legfeljebb csak kiindulás Ajtmatovnál. O
ennek hatásával, a tenger alakította
magatartásformákkal, szokásokkal és nem
utolsósorban a gondolatokkal, hitvilággal
foglalkozik. Regényét az teszi izgalmassá,
hogy következetesen minden egymásra
épül, egymásba kapaszkodik, vagy éppen
nem létezhet egy-más nélkül; ez azzal
függ össze, hogy ennek a törzsnek a
világról kialakított el-képzelése nem lépi
túl a vadász-, halász-terület határait, a
koncentrikus körökhöz hasonlóan
mindegyik középpontjában a tenger áll.
(Mint ahogy több észak-ázsiai
teremtésmítosz szerint a föld az öröktől
létező végtelen őstengerből született.)

Az előadásban ezt a sokoldalú kapcso-
latrendszert nem mindig tudták meg-
mutatni. Magából a cselekményből erre
csak utalásokat kaphatunk, mivel a fő-
szereplő, Kijriszk gyermek, főként anyja
gondolatain keresztül látja még a világot,
és ismeri meg a múltat; apja és nagybátyja
helyett is Organ apó meséli el a törzs
teremtésmondáját: megismerjük a
végtelen vízen fészket rakó és ezzel a
földet megteremtő Luvr vadkacsát és a
Halasszonyt, akitől származtatják
magukat, s akinek nevét viseli a törzs.

Várday Zoltán és Baranyi László a Mikroszkóp Színpad Ajtmatov-bemutatóján



Az élete első vadászatára indult Kiriszk
egyedül tér haza, elvesztve apját,
Emraint, nagybátyját, Milgunt és a törzs
legbölcsebb emberét, az öreg Organt.
Gyerekként vállalkozott az útra, hogy
megtanulja a fókavadászat fortélyait.
Közben a tengeren „találkozott" a helyt-
állással, önfeláldozással, példamutatás-
sal, tanítóitól gazdag tapasztalatokat,
bölcs tanácsokat és életet kapott, amit
már felnőttként kezdhet el.

Az előadás főként ezekre a gondola-
tokra épült, bár lehetőséget teremtett
egyéb asszociációkra, elsősorban Gink
Károly csodálatos, vetített fotókompozí-
cióinak segítségével. A Regős Pál által
tervezett mozgásnak is ez lett volna a
feladata. Sajnos a színpadon nem kapta
meg a megfelelő hangsúlyt, a legtöbb
esetben csupán szép illusztráció volt, nem
pedig fontos dramaturgiai elem.

Az előadás kezdetekor a felnőtt Kiriszk
- Várday Zoltán - mondatai az
események fontosságát hangsúlyozzák.
Így már a cselekmény indulásakor tisz-
tában vagyunk azzal, hogy a gyermek
életének jelentős napjait fogjuk nyomon
kísérni. Ez a dramaturgiai megoldás
Várday Zoltánnak azt jelenti, hogy fel-
nőtt férfi korában, mintegy visszaemlé-
kezve, gyerekként éli át ezt a fontos idő-
szakot. Az események végkimenetelének
ismeretében egyszerre van jelen két sze-
repben, úgy, hogy társai csak a kisfiút
láthatják benne. Felesleges külsőségektől
mentesen oldja meg feladatát, de talán a
kelleténél visszafogottabban és több ta-
pasztalattal, mint amennyit egy gyermek
a magáénak mondhat. Fegyelmezettsége
illik a fiú vállalt komolyságához, de a
gyerek naivitása, szorongásai, énjének
titkolt gyöngeségei rejtve maradtak.
Halász László Organ apóként szép

és őszinte érzelemmel fordul a gyerek
felé, alakítása kevésbé hiteles a törzs öreg
bölcseként. Baranyi László (Emrain) és
Horváth Ottó (Milgun) egyaránt a kis-
fiúhoz fűződő kapcsolat megformálásá-
ban jó. A nők - az Anya szerepében
Bessenyei Emma és Gelecsényi Sára
mint Muzluk, a kislány - aggodalmukkal
és szeretetükkel fogják körül a fiút,
akinek emlékezetében időnként felbuk-
kannak. Halasi Imre rendező az egy-
szerűségükben hatásos díszleteket szín-
padra állító Langmár Andrással és a jel-
képként is használható jelmezeket ter-
vező Szekulesz Judittal együtt a már
említett gondolatsorra, a helytállás, pél-
daadás bemutatására koncentrált darabot
állított színre, hangsúlyozva a történet-
ben rejlő líraiságot, de a lehetséges asz-
szociációk körét leszűkítve.

Az Ajtmatov-darab líraisága talán még
fokozta is Suksin Energikus emberek című
darabjának vidám, pergő komédia-
jellegét. A mű, amely eredetileg kisre-
gény volt, s amelyet az író maga írt
színpadra (egy változatát már láthattuk a
József Attila Színházban), rendkívül jól
megformálható szerepeket kínált a
Mikroszkóp Színpad társulatának.

Egy szerfölött ügyes, talpraesett em-
berekből álló „baráti" társaság (már
amennyiben a zsiványbarátságot ennek
minősíthetjük) lefölözi a maga hasznát
minden munkából, aminek a közelébe jut.
A probléma a „munka" és a haszon körül
„csak" annyi, hogy egyik sem felel meg a
társadalom normáinak. A pénzért,
összeköttetéssel mindent megszerző
ügyeskedők gondtalan, fényűző életét za-
varja meg a társaság vezérének, Kuzkin

nak a bejelentése: felesége fel akarja
jelenteni őket. Az asszony mindent tud
törvénytelen üzleteikről, sőt, ami a leg-
nagyobb baj, azt is tudja, hogy a férje
megcsalja őt. Sértettségében a törvényes-
ség és igazság nevében akar ítélkezni
Kuzkinon és cimboráin. A kétségbe-esett
társaság minden tagja megkísérli rávenni
az asszonyt tervének megváltoztatására.
Ezek a jelenetek a jókedvű komédiázásra
azáltal teremtenek lehetőséget, hogy
bemutatják a szélhámosok
cselekedeteinek működési mechanizmu-
sát. A meggyőzéstől az udvarláson át a
gyilkosságig, pontosabban a megfélemlí-
tésig, mindent megpróbálnak, de ered-
ménytelenül. A helyzetet végül is a férj
„ártatlanságának" bizonyítása menti meg;
a hűséges férj (vagy a hűséges férj
illúziója) megmásítja az asszony elha-
tározását. De már késő, a társaságot le-
tartóztatják.

A darab kulcsfigurája Vera Szergejev-
na, a feleség, akit Bessenyei Emma ala-
kít. Megformálásában a féltékeny asz-
szony oly eltökélten akar bosszút állni,
hogy szinte el is hiszi a maga bűntelen-
ségét, és kötelességének érzi a törvény
szolgálatát. Fensőbbsége ártatlanságának
és jóhiszeműségének hitéből fakad. Az őt
győzködő barátok mindegyike érezve ezt,
akarva-akaratlanul is újabb és újabb
negatív tulajdonságot árul el magáról.
Suksin ezekben a jelenetekben felhívja a
figyelmet a figurák társadalmi
kártékonyságára, azonban inkább hu-
morral, mint haraggal szemléli őket. Saj-
nos a rendezés jobban épített erre, mint
ahogy az a darabból következett volna.

Sas József (Pisze) és Halász László
(Egyszerű ember) szerepe és alakítása áll
legközelebb a suksini elképzeléshez, hi-
szen az író megfogalmazása szerint a da-
rab: „elbeszélés a színház számára, sza-
tíraműfajban". Ez a szatirikus hangvétel
hiányzott a többi szereplő játékából, an-
nak ellenére, hogy mint vígjátékot élvezte
a közönség. Elsősorban azért, mert a
néhol hullámzó színészi teljesítmények
kiegészítették, segítették egymást, jó
társulati munka benyomását keltették.

A szűk színpadi tér nemegyszer akadá-
lyozta a színészek játékát, a sok mozgás
ebben az esetben inkább elvonta a fi-
gyelmet Suksin közlendőiről. Dicséretes
azonban, hogy az előadás a végére sem
vesztett lendületéből.

Szekulesz Judit jelmezei nagyon jók
voltak, a díszlettervező Langmár András
azonban inkább csak kísérletet tett a
megfelelő játéktér kialakítására.

Bessenyei Emma, Sas József és Kristóf Tibor a Suksin-előadásban



Nem tűnt erőltetettnek a színház részéről
kapcsolatot keresni a két darab között, abból
kiindulva, hogy mindkettő időszerű és
jellemző karakterekről, szituációkról szól.
Bár ez így túl általános, mégis indokolható a
Suksin- és az Ajtmatov-mű bemutatása egy
estén, azzal, hogy ami örök emberi
tulajdonság - pro vagy kontra -, az mindig
figyelmet érdemel. A színpadra állítás
megmutatta a darabok erényeit, de a
megvalósítás nem mindig aknázta ki az
eredeti művek nyújtotta lehetőségeket.

A 7 első vadászat című darabban a már
említett gondolatokon túl nyomatékosan
jelen van, fizikai és szellemi téren egyaránt, a
továbbéltetés és az önfeláldozás generációs
jellege. Az idősebb nemzedék pusztulása
önpusztításnak tűnik a gyerek szemében,
nem érzi az első pillanatban, hogy tovább
élnek benne szerettei, tanítói, s csak
öntudatlanul, lassan eszmél rá, hogy haláluk
után is tanácsaikkal, tapasztalataikkal kísérik
haza, adják viszsza életét.

Suksin darabja pellengérre állít egy minden
társadalmi berendezkedésben új-ra és újra
felbukkanó típust, a harácsoló, pénzimádó,
gátlástalan szélhámost, az „energikus
embert", aki könnyen képes saját képmására
formálni másokat. Veszélyességüket nem
kisebbíti, hogy az író a humort választotta
fegyverül ellenük. Jó lenne, ha a modern kor
társa-dalmának embere Ajtmatov és nem
Suksin hőseihez akarna hasonlítani.

Csingiz Ajtmatov: Az első vadászat (Mikroszkóp
Színpad)

Színpadra írta: Komlós János. Rendezte: Halasi
Imre. A rendező munkatársa: Hortobágyi
György. Dramaturg: Varga Mária. Díszlet:
Langmár András. jelmez: Szekulesz Judit.
Fantáziaképek: Gink Károly. Mozgás: Regős
Pál. Hangtechnikus: Lacza István. Fővilágosító:
Szerdahelyi Róbert.

Szereplők: Baranyi László, Bessenyei Emma,
Gelecsényi Sára, Halász László, Horváth
Ottó, Várday Zoltán.

Vaszilij Suksin: Energikus emberek

Fordította: Rab Zsuzsa. Rendezte: Halasi Imre. A
rendező munkatársa: Hortobágyi György.
Dramaturg: Varga Mária. Jelmez: Szekulesz
Judit. Díszlet: Langmár András. Zene: Malek
Miklós. Maszk: Domonkos Tiborné.
Fővilágosító: Szerdahelyi Róbert. Hang és kép:
Lacza István és Szirmai József.

.Szereplők: Baranyi László, Bessenyei Emma,
Gelecsényi Sára, Halász László, Heller Tamás,
Kristóf Tibor, Sas József, Várday Zoltán.

KROÓ ANDRÁS

Amherst szépe

William Luce monodrámája a
Radnóti Miklós Színpadon

Az 1979-es decemberi bemutatók közül
William Luce: Amherst szépe című szín-darabja
látszott az egyik legizgalmasabb-nak. Több
szempontból is. Először is mindjárt tárgya
miatt. Dráma Emily Dickinson életéről -
mondja tömören az alcím, de ebben a
névben már benne visszhangzik az a
tisztelet, amellyel a XIX. század furcsa,
intuitív költőzsenije előtt adózunk,
hozzátartozik az a kulturális kíváncsiság,
amely az iroda-lomtörténet által már szentté
avatott „nagy ember" életének jár ki.
Másodszor a formáját tekintve, amely
rendhagyó: monodráma. Ha a példa egyre
kevésbé egyedi is, azért még mindig a
vállalkozás-nak kijáró tisztelettel követjük
figyelemmel az egész estét betöltő, egysze-
mélyes produkciókat. Harmadszor, bi-
zonyára sokakat felcsigázott, hogy Emily
Dickinson szerepét a kitűnő Pécsi Ildikó
alakítja. Noha egy teljes műsor fő-
szereplőjének lenni látszólag jutalomelőadás,
a valóságban legalább annyira vizsgafeladat
is, amelyet csak a legjobbak teljesíthetnek
sikeresen. Végül, William Luce nálunk
ismeretlen neve és darabjának nagy amerikai
sikere is hozzájárult ahhoz, hogy várjuk a
Radnóti Miklós Színpad új bemutatóját.

Az Amherst szépe, amely Károlyi Amy
fordításában és Bencze Zsuzsa rendezésé-
ben került színpadra, tipikus kasszadarab.
Van benne minden, ami a meghatódáshoz és
a nevetéshez kell. Az író nem törekedett arra,
hogy modelljét külön-leges pózokban,
szokatlan fényhatásokkal világítsa meg.
Tapadt az irodalom-történetből (a
valóságból) jól ismert Emily Dickinson-
képhez, amelyet találóan jellemez ez a két
lexikonmondat: „Dickinson, Emily Elisabeth
(Amherst, Massachusetts, 1830. dec. 10. -
Uo. 1886. máj. 15.) amerikai költőnő. Élete
utolsó két évtizedében nem hagyta el háza
kertjét, de még szobáját is alig." Luce Emi-
lyje kívülről az az Emily, akinek a költő-nő
akarta, hogy lássék. A darab szavaival:
„Edward Dickinson úr félnótás lánya",
örökké „menyasszonyi fehérben" járó
csudabogár, a falu excentrikusa, aki-ről,
vénlány húgával együtt, a falunak

van mit beszélnie. Belülről kilesve azonban
az az Emily, aki szíve és költeményei
bizonysága szerint volt: bizarr, csapongó, ám
roppant eredeti és bámulnivalóan tehetséges.
Az az Emily Dickinson, aki zseniális
megsejtéseivel, következetesen használt új
pararhyme-jaival (félrímeivel) olyasvalaki
lehetett volna Európának, mint Rimbaud.

A monodráma értékes vázát Dickinson
még sokszor ma is modernnek és merésznek
érzett csodálatos versei adják, amelyek mint
szerkezeti funkciót is ellátó ragyogó
intarziák épülnek be az élet-rajzot hol
erőteljesebben, hol éppen csak tényszerűen
közvetítő írói szövetbe. Az életút maga
hagyományosan ábrázolt héj-szerű klisé:
Emily gyerekkora; Emily családja; Emily
határtalan, rajongó hódolata apja iránt;
felkavaró, ám csupán plátói szerelme,
amelyet Wadsworth, philadelphiai prédikátor
hangja, lelke, gondolatai iránt érez. („Az
ajtónál megint a hang - /A régi hőfokot/
Érzem, ahogy megkérdezi, /1 lol van - ki én
vagyok ") Utoljára: önként vállalt tökéletes
magánya, az értetlen irodalmi közvélemény-
től való teljes visszahúzódása.

Dickinson életének tragédiája William
Luce feldolgozásában - angol műszóval élve
- domestic tragedy, polgári dráma, a félig önként,
félig kényszerből vállalt fojtogató polgári
miliő tragédiája. S hogy nem lesz belőle
weeping comedy, érzelmes, könnyhullajtó
komédia, az főként a Dickinson-versekben
megnyilvánuló friss, eleven és olykor
szarkasztikus elme villanásainak köszönhető,
amelynek nyomán a darabban is bujkál
valami az angol restaurációs dráma tár-
sadalmi vígjátékainak vitriolos szelle-
mességeiből. A családi drámában így csak
helyet kapnak azok a konfliktusok, melynek
nyomán talán egy sokkal kevésbé kerekded,
de sokkal lényegretörőbb művet lehetett
volna komponálni. Mert végül is az örök
fehérbe törődő költő-nő életének igazi
tragédiája az volt, hogy az irodalmi életből
kiszorult, pontosabban, hogy haláláig bele
sem került. Hogy a hírnévnek, az
elismerésnek is csak „örök menyasszonya"
maradt. („Megbecsülni a nektárt, / Ahhoz
szomjazni kell.")

A másik problémakör, amely, stílszerűen
fogalmazva, szintén „megért volna egy
misét", a vallás, hit, világtudat szavakkal
jellemezhető. Ezeknek a gondolatoknak
ugyanis döntő szerepe volt Emily Dickinson
életében és műveiben. Igaz, ez irányú
hiányérzetünket az is fo-


