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Az eltévedt bohóc

Füst Milán-bemutató a Vígszínházban

„S feljött a nap, kongott a láthatár,
majd megrepedt.
Es jobbról is, meg balfelől
A hiábavalóság dalát zengték
a kórusok."

(Füst Milán: Emlékezetül)

A pazarlás a túláradó életerő: a fölösleg
bizonyítéka. Felesleges dolgokat az cse-
lekedhet, akinek van még a szükségen is
túl ereje; akinek a szükséglet nem a
legfelsőbb parancs. A „lángeszű bakugrá-
sok", a felesleges dolgok iránti olthatatlan
rajongás áll A sanda bohóc történetének
centrumában, ezekért rajong a hős, Füst
Milán Goldnágel Efráimja, akit Valló
Péter állított a Vígszínház színpadára.

E bohócnak van ereje az életerő csor-
bítatlan, túláradó meglétének bizonyítá-
sára, ezért cselekszik felesleges, tehát
„fölséges" dolgokat. Eléri mindazt, ami-re
semmi szüksége, mindazért szenved és tűr,
ami nem kell, ami számára feles-leges.
Elindul a dicsőség megszerzésé-nek útján,
hogy elnyerje a hideg szűz, Aglája kezét,
és útjának minden egyes kalandjában a
világ egy-egy aspektusa merül fel. Kiteszi
lelkét, összetöreti testét, ám a végén,
összetörten, de ereje teljében, áhított
jutalmát visszautasítván, kétszer is (!)
átugorja Agláját, aki kis híján meghal, de
legalábbis megpukkad mérgében.

Goldnágel bohóc, ezért számára csak a
mutatvány lényeges, a következmények
érdektelenek, ezért is érik állandóan
meglepetések. Számára a „lángeszű bak-
ugrások" imádata az egyetlen, a végső
dolog, és minden dolgok hiábavalósá-
gának felismeréséből következően már
magát a feleslegességet választja. A tele-
ológia abszolútumától sújtotta életben a
bukfenc, a holdszemlélés, a bohóctréfa
bármi áron is történjenek: az ünnepek. A
bohócnak egy szót sem kell szólnia, a
világ állapota általa nyilvánvalóvá vál-
tozik. Ő a mindenkori életkritika leg-
radikálisabbikát gyakorolja: úgy teszi
nyilvánvalóvá a világ lényegét, hogy nem
válik hozzá hasonlatossá.

Goldnágelt, a bohócot elküldik a cir-
kuszból, és nagysága abban áll, hogy azt
mégis mindenhova magával viszi. Ahol ő
van, ott a világ átalakul és vala-miképp
cirkusszá változik.

De mit jelent Goldnágel bohóc mivolta,
miben áll világszemléletének lényege, mi
a mindig vesztes, mindig széjjelvert és
kiirthatatlan alak sajátossága? A bohóc
Füst Milánnál elsősorban abszolút erejű
magatartást, cselekvési és beszéd-módot
jelent, melyet valamennyire meg kell
határoznunk, ha világosan érzékeltetni
akarjuk, miben is áll problémánk Valló
Péter koncepciójával, mi az eltérés
álláspontjaink között.

A kritikus számára a bohóc nem tör-
ténetfilozófiailag leírható hős, nem te-
kinthető a világszellem harcosának, nem
reprezentatív hőse korának, nem fejlődik,
nem változik, a bohóc a hűség maga. Nem
szenvedője kora „baromi" történelmének,
még ha épp ketté is törik: mindvégig
felette lebeg. A chagalli utalás érthető,
elkerülhetetlen és jogos: a Hegedűs
introvertált mosolyában a ,,bohóc
megközelíthetetlensége kísért. O az
immanencia lovagja: számára az
önmagával való azonosság mindennél
fontosabb: ez az alak marionett, fajankó.
Nem látja a világ meghasadt mivoltát,
nem érzékeli a realitásnak azt a mezőjét,
amelyben a civilek, a mindenkori fő-
kapitányok és főorvosok, igazgatók és
kritikusok élnek, s amelyet mindennél
komolyabban vesznek.

A bohóc átmegy a porondon (Goldnágel
Efráim átsétál a világon), és el-botlik a
nyilvánvalóan számára odakészített
tárgyban. Hasraesésnek és puffanásnak -
már-már kínos - látható el-
kerülhetetlensége és ijesztő biztonsága,
amivel cselekszik, az, ami szorongató és
rémületes, elviselhetetlen és nélkülözhe-
tetlen egyszerre.

A bohóc, a fajankó nem ember, viszont
egyrészt kicsit Isten, másrészt kicsit élet
előtti lény is. Olyan emotív konstrukció
tehát, amely megmutatja azt a világhoz
való lehetetlenül abszurd viszonyt,
amelyet nem lehet gyakorolni, de amely
nélkül élni lehetetlen.

A világon áthaladó, de ahhoz nem
kötődő bohóc egyetlen tette sem for-
dítható le, a bohóctréfa - a szemlélet
megnyilvánulása - magyarázhatatlan, le-
fordíthatatlan, allegorizálhatatlan. Egyet-
len tette sem feleltethető meg politikai,
történeti fogalmakkal, a bohóc útja nem
politikai, még ha végig abban történik is.

A bohóc szövegei abszolút egységesek,
nincs két beszédmódja, tehát teljességgel
megvesztegethetetlen. Nem lehetséges
másként megérteni, mint szemléletének,
magatartásának mind tel

jesebb megismerésével, átélésével. Dol-
gunk tehát „mindössze" annyi, hogy a
világ lehetséges szemléletei közül belás-
suk az övét, és épp oda álljunk, arra a
nézőpontra, ahol ő áll.

Mert a bohóc nem szereplője csupán a
darabnak, hanem nézőpontja is. Ahonnan
ő nézheti a világot, onnan nézve áll össze
formává, egységgé az epizódok laza
sorozata, az amorf és minőség nélküli
világ. Mindez: költészet. A szín-ház a
bohóc útjának bemütatásakor költői
feladatra vállalkozik, nem kevesebbre,
mint az életerők áradásának, a kedélynek,
a bőségnek gyakorlattá, elő-adássá
változtatására. Nem kevesebbről, mint egy
szélsőségesen monologikus szellemi
kérdés vízióvá változtatásáról van tehát
szó. Ami viszont mindezzel együtt jár, a
költői feladat, a költészet lényegkénti
színtérre állítása: hatalmas szabadságot is
jelent a rendező számára. Ebben az
esetben a rendező annyira magára, saját
intuícióira utalt, hogy a feladata már a
„teremtésnek" felel meg. Mindebből
beláthatóan következik, hogy percig sem
viselkedhet másként, mint választott hőse,
éppoly könnyedén és semmitől vissza nem
rettenve kell hogy történjen minden az
előadásért, mint ahogy történnie kell -
szöveg szerint az előadáson.

A választott hőshöz való viszony, az
azonossá, itt érzéki kérdés.

Fogalmazzunk a lehető legélesebben: a
színház egy pszichológián túli, tehát em-
beren inneni történet bemutatására vál-
lalkozott, olyan előadásra, amely vagy
egyetlen (!) ívű bohóctréfa, ezer részletből
összetett, órákat igénybe vevő, de egy
végső formává alakuló akció, vagy
széjjeltört epizódok sorozata, amelyeket
összekötni csak a lényegi koncepción
kívüli eszközökkel lehetséges.

A sanda bohóc minden szereplőjének egy-
egy aspektus, világszemléleti rész érzéki
megjelenítőjének kell lennie: sem
többnek, sem kevesebbnek. Bábuk kel-
lenek e színpadra, tört és merev moz-
dulatokkal, amint a nyitókép és finálé
idézi is ezt. A mindenkori látványnak
tehát kulcsszerepe van, színházban va-
gyunk, de cirkuszt látunk. Minden gesz-
tus, díszlet, mosoly, fényvillanás, jelmez
tökéletes kell hogy legyen, mert nem
pusztán részletek, gyakorlati kérdések:
hanem e látványsorozat, a felület: már
maga a mű, maga az egész.

Az egész előadás alapkérdését - szoros
összefüggésben a fentiekkel - első-sorban
a két rész alaphangjának durva,



éles eltérésében látom. Az első részben
még a látvány a döntő: a ritka bonyolult
szervezettségű előadáson mindent
láthattunk, ami a néző figyelmének ébren-
éberen tartásához kell: van e szín-padon
minden: majmok és vadak, tánc és ének (az
előbbi sokkal gyengébb a kelleténél, s ami
a kórusokat illeti, az utóbbi minősége is
hagy maga után kívánnivalót),
forgószínpad, rohanó díszletek stb. Valló
Péter - nem először - jelesre vizsgázott
rendszerszervezésből, látványtervezésből.
Díszlet, koreográfia, zene, világítás :
minden egy-szerre mozog, lendül, a
nyitóképben még hatalmas a lendület, a
profi maga-biztossága, a varázsló higgadt
nyugalma. A szándék, a rendezői akarat vilá-
gosan követhető: számára a látvány
egésszé, formává nemesítése a cél, min-
dennek egyetlen vízióba, képbe sűrítése.
Cirkusz és világ, cirkusz és színház egy-
ségéről, széjjelválaszthatatlanságáról van
szó.

S ezzel a gondolattal, ezzel a - Valló
eddigi munkásságát tekintve - nem mai
koncepcióval nincs is semmi baj. Csak
lassan válik érezhetővé, mitől is akadozik a
gépezet, mitől nem áll össze, nem válik új
minőséggé a részletek halmaza : az egész
előadás túl steril. Túl profi és túlságosan csak
pontos, rutin-szerűen végiggondolt:
egyetlen pontján sem üt át az igazi
szenvedély, valódi rémület és ábránd, ami
a cirkusz lényege és elvitathatatlan sajátja.
Így az előadás

nem marad egyben, laza epizódok soro-
zatává esik szét, zsurnalisztikus poénok,
politikai villámtréfák tárházává válik.
Minél kevésbé bízik Valló a láthatóvá tett
költészet látványának erejében, azaz
minél szétszórtabb az előadás, annál job-
ban erőlteti a külsődleges megoldásokat,
a durva és durvaságukban nem cirkuszi
poénokat, vicceket.

A bohóc költői útja apró epizódokra
esett szét, az összefüggések nem látha-
tóak, az újabb és újabb kalandok vélet-
lenszerűen követik egymást. Valló egy-
szerre akarta megtartani és megértetni
például a mennyországról szóló beszél-
getés jelentőségét, azaz a bohóc metafi-
zikáját és a cirkusz látványát, mozgal-
masságát, még ha e két törekvés két
különböző játékmódot, stílust követel is.
A különböző szintek egybelátásáért,
stílusban tartásáért így nagy árat fizet:
egyetlen lehetőség sem bontakozik ki,
mivel egyetlen szintről, lehetőségről sem
mond le, egy rosszul, külsődlegesen
értelmezett totalitás nevében.

A túl sok igény összeegyeztetésének, túl
sok gazda szolgálatának áldozata Presser
Gábor önmagában profi és is-merten jó
zenéje is. A probléma tehát nem az, hogy
Füst Milán szövegei nem férnek össze
Presser zenéjével, hanem az, hogy
ugyanannak a zenének több, egymásnak
ellentmondó, zeneileg eltérő igényt kell
kiszolgálnia. Presser ugyan-akkor ír
dallamot Füst Milán Motettájára, és néger-
vagy majomtáncokhoz

talpalávalót, akkor kell komolynak és
igényesnek lennie, amikor a legközönsé-
gesebb slágerszerűséget is elvárják tőle.
És mindkettőt jól csinálja, de mindkettőt ő
csinálja, így elkerülhetetlenül hitelét
veszíti, ugyanott, ugyanakkor nem lehet
egyszerre komolynak és emelkedettnek,
könnyednek és szándékoltan blődnek
lennie. Más kérdés, és ez, azt hiszem,
már-már meghaladja a kritikus kompe-
tenciáját, hogy feleslegesnek tűnik Kern
András énekstílusát Presseréhez köze-
líteni. Ami Pressernek igen, neki nem áll
jól, a színpadon viszont ő az abszolút
főszereplő.

Presser egyébként jó, profi, mint min-
dig. Kiváló, érzelmes pszeudo-hegedű-
szólókat írt Kernnek, de említésre méltó
indulója is, amely már a második rész
hangulatát, alaphangját szolgálja.

És ez, a második rész, az előadás alap-
vető, döntő kérdése, olyan hangváltás,
amit nem hevernek ki a színészek, de a
látványról eddig gondoskodó díszletek,
mozgások, színpadkép látványa sem.
Ekkorra ugyanis Goldnágel Efráim
kalandjai során visszatér a városba, s el-
kezdődik a politikai szféra indokolatlan
centrummá avatása. Valló túlságosan ki-
használja Füst Milán szövegének egyes(!

vonatkozásait, egyértelműsíti és finom,
lebegő iróniájától fosztja meg azt. A rep-
kedés, a chagalli utalások, az egzotikum
véget ér. Belerobogunk a történelembe,
először Horthy Magyarországába, majd
onnan egyenesen az ötvenes évekbe

Füst Milán: A sanda bohóc (Vígszínház). Miklósy György, Farkas Antal Kern
András, Sörös Sándor és Bárdy György

Kern András mint Goldnágel Efráim, a sanda bohóc



érkezünk. A váltás a nyílt színen történik:
Bárdy György Horthy tébolyult
egyenruháját levetvén, egyenesen Farkas
Mihályét (de más is elképzelhető) ölti fel.
E koncepcióváltás pedig döntő. Valló
eltörli az eddigi kérdést: bohóc és élet
viszonyát, helyére bohóc és hatalom
kérdése lép. Füst Milán iróniával, dis-
tanciával teli politikai utalásai durván és
változott formában jelennek meg,
végképp nincs szó többet Goldnágel, a
bohóc nézőpontjáról. Elveszettségét
egyébként érzi Kern is, játéka egyre
többször bizonytalan, zavart. A második
rész tizedik percére a színpadot az egy-
értelműen szemponttalan, lényegtelen
politikai komédiázás, nevezzük így: „bá-
torkodás" uralja. Farkas Mihályt pár
percen belül követi ura, a színpad - s az
idők - mélyéből előtűnik Rákosi mint
király, a szürrealisztikusan finom, iro-
nizáló Füst Milán-i történet egyértel-
műsödik, és ez az előadás rovására megy.

Rákosit a miniszterré kinevezett Efráim
köpni tanítja, a ballonkabátos, az „édes
pribékek" is megjelennek a színen,
szellemtelen viccek hangzanak el, a
nagyérdemű közönség közbetapsol-hat,
jobb napokon kiabálhat is akár örömében.

Ne essék félreértés. Nem az a baj, ha a
Vígszínház színpadán 1981 tavaszán szó
esik az ötvenes évekről. Nem hiszem,
hogy elég már az a bírálat, őszinte (!)
tisztázás, vélemény, ami e korszakot illeti.
Nem probléma az sem, ha Rákosi Mátyás
színpadra kerül, ám lássuk, mit tud.
Csakhogy Valló Rákosija semmit sem
tud: pontosabban egyetlenegyet,
különbséget tenni saját gyengeelméjűsége
és hülyesége között. S az, hogy Rákosi
figurája már-már infantilis, az súlyos,
koncepcióbeli tévedésre vall. Az ötvenes
évek összes - színpadon megjeleníthető -
kérdése közül Rákosi - eset-leges -
hülyesége a leglényegtelenebb. Ha
történelmi (!) alakját, tevékenységét

vizsgáljuk, rajzoljuk fel, akkor mindez
csak mellékes, csak esetleges körülmény,
jellemvonás lehet. Mert nem hiszem,
hogy érdemes lenne az ötvenes évekről
mint az egyszerű infantilitás koráról be-
szélni. Akármi történt is akkoriban - és
majdnem minden megtörtént -, fenyegető,
rémületes, történelmien véres volt, a szó
szoros értelmében halálosan komoly. Ha
végre nekilátunk tehát, hogy ezeket az
éveket végleg múltnak tekintve nevessünk
rajtuk - és az sem bizonyos, hogy ennek
már itt az ideje -, úgy tanácsosabbnak
látszik azt épp ezek-nek az éveknek
súlyához mérten, megfelelő módon
tennünk. A korszak e szinten való
elintézése (a nézővel való álságos
összekacsintás) az ötvenes évek történel-
mi súlyának lebecsülését jelenti, ezt vi-
szont Valló sem akarhatta komolyan, ki-
váltképp nem akarhatta épp Füst Milán
feldolgozásakor.

Mert Füst Milán egyébként a maga
módján politizált. 1923-ban megírta az
Adventet, voltak évek, amikor inkább nem
publikált, és írt például Jelenés címen egy
verset, amelyben másképp viszonyult a
történelemhez, mint ez az előadás. Azt
hiszem, mindez lényeges, mert Füst Milán
számára a politika nem önálló, hanem
részletkérdés volt: általános, emberi
magatartásának kérdése - mindez oly
világos, hogy felesleges magyarázni.
Valló felmondta azt a distanciát politika
és művészet között, amit Füst Milán egy
életen át (!) gondosan be-tartott, és ez
nem vált az előadás javára. Füst Milán
szövegei, kimunkált mondatai különösen
hatottak az egyre idegenebbé váló, egyre
külsődlegesebb meg-oldásokra épülő
közegben.

Az egész előadás egyértelműen Kern
András szerepformálásán nyugszik, akit
viszont láthatóan és érthetően nyomasz-
tott a felelősség. Marionettet, bábot kel-
lett alakítania, inkább látszania, mint-sem
játszania kellett volna, de erre nem

volt képes. Időről időre - amint megérzi,
hogy szituációba került, emberi relációk
érzékeltetésére nyílik lehetősége - stílust
vált, s bábu helyett útszéli bölcset, ér-
zelmes csavargót vagy épp ravasz, kaján
férfit alakít. Ezekben a percekben jó
igazán, ilyenkor izzik fel, bontakozik ki
humora: grimaszol, egész testével ját-szik,
percekre uralja a játékot.

Tudjuk, hogy Kern olyan komédiás-
képességekkel bír, mint talán nemzedé-
kéből senki; Úristen és a színház egyaránt
neki teremtették ezt a szerepet. Látszatra
semmi más dolga nincs, mint - végre -
eljátszania önmagát. S ha ezt tehetné, ha
nem kellene rejtenie saját alakját saját
jeleneteiben, akkor valószínűleg bátrabb,
merészebb lenne. Nem az ő hibája, hogy
nem válik megfoghatóbbá, személyessé.
Mindössze Kern is-merhető fel, ez viszont
nem elegendő. De mindenképp
elismeréssel kell adóznunk munkája előtt,
mely fizikailag valóban komolyan
megterhelő, s amely során eljátssza
(sajnos, mindkét értelemben) éle-te egyik
leginkább reá szabott szerepét.

A fentiek után beláthatóan nehéz fel-adat
a színészek munkájának méltatása,
értékelése: ugyanis nem színészi, ha-nem
festői, látványszintű feladatokat kell
megoldaniuk. Mindannyian egy-egy színt
jelentenek a palettán, egyetlen vonással
megrajzolt alakok, az egész szerepük
egyetlen karakter. Nincs módjuk
szerepformálásra, valóban bábok, amint
teljesítik feladatukat, eltűnnek a színről,
egy-egy negyed, fél órára is. Zakó
Benedek (Balázs Péter) meggyőzően
kövér - ráadásul beleszereltek vala-mi
haspuffasztó szerkezetet, amivel lát-
hatóan több a gond, mint az öröm -,
igyekszik mindent elkövetni, hogy életet
leheljen a figurába, próbál nem semleges
lenni. Kicsit jobban járt Szombathy Gyula
- Tarbusik Nándor Eleonóra fő-orvos
szerepében. Ő legalább énekelhet, figurája
- az aljas és sötét, intrikus pasas - bír a
karakterizálhatóság némely belső
elemével is, amelyeket Szombathy
remekül ki is használ. Bárdy György
igyekezett gazdagon eljátszani tábornoki
szerepét, s ezt kell elmondanunk Miklósy
Györgyről, Sörös Sándorról, Far-kas
Antalról, Szakácsi Sándorról egyaránt.
Igyekeztek felismerhetővé, nél-
külözhetetlenné válni, maximális erővel
törtek feladatuk teljesítésére, játszották
szerep nélküli szerepeiket.

Valamennyire, bár nem lényegesen, más
a női szereplők helyzete. Hernádi Judit
(Aglájaként) méltósággal tűrte, hogy át-
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ugorják, akár kétszer is, és elég jó
színésznő ahhoz, hogy ezt is jól viselje.
Kovács Nóra kicsit túl sokat, túl hangosan
sivalkodott, de Angéla Baba szerepé-nek
létrehozásához lehet, hogy nem talált más
kapaszkodót. Kútvölgyi Erzsébet volt a
legnehezebb helyzetben a nők közül.
Egyrészt éppolyan marionetté kellett
válnia, mint a többieknek, és ezt
maximálisan végre is hajtotta.

Másrészt mégiscsak ő a darabban az a
nő, akit Efráim a végén elvesz feleségül: és
ezt a viszonyt is el kellett játszania: s e két
réteg más-más játékmódot, más viselkedést
követelt. O leginkább marionett maradt,
ami az egész előadás szem-pontjából, a
látványt illetően hasznos, hálás választás
volt, de ezzel végleg el-veszett kettejük
külön, emberi történetének lehetősége.

Mindent megpróbált lehetetlen szere-
pével Kovács István és Nagy Gábor is,
rajtuk semmi sem múlott. Pár külön szót
kell ejtenünk viszont Bilicsi Tivadarról,
Sajt Hugó, az öreg bölcs megformálójáról.
Vele kapcsolatban azt kell megjegyeznünk:
úgy tűnik, van a színészetnek, a szakmának
egy foka, ahol mindegy, hogy mit kell
játszania, mi a szerep. Bilicsi a tisztázatlan
és kétértelműségében lehetetlen szerepet
tökéletesen, tévedhetetlenül játssza el.

A sanda bohóc látványos, helyenként
kétes értékű iróniára utaló díszleteit Fehér
Miklós tervezte nem kevés bravúrról tévén
tanúbizonyságot. János-kúti Márta díszletei
megfeleltek az egész előadás szellemének:
gazdagok, cirkusziak, csillogóak,
feleslegesek voltak. A koreográfiát Szirmai
Béla tervezte, és meg kell mondanom,
hogy az előadás legproblematikusabb
részeit épp a táncok, az őserdei egzotikum
megjelenítésére szolgáló percek
jelentették. De, mint annyi más, többek
között ez is rendezés kérdése.

Füst Milán: A sanda bohóc (Vígszínház)
Színpadra alkalmazta és rendezte: Valló Péter.
Zenéjét szerezte: Presser Gábor. Dramaturg:
Radnóti Zsuzsa. Szcenikus: Éberwein
Róbert. Jelmeztervező: Jánoskúti Márta.
Díszlettervező: Fehér Miklós. Maszktervező:
Hidegföldi József. Koreográfus: Szirmai
Béla. Zenei munkatárs: Komlósi Zsuzsa.
Asszisztensek: Dobák Lívia és Kertes Zsu-
zsa. Hangmérnök: Nemes László.

Szereplők: Kern András, Balázs Péter,
Szombathy Gyula, Bárdy György, Bilicsi
Tivadar, Szatmári István, Miklósy György,
Sörös Sándor, Farkas Antal, Szakácsi Sán-
dor, Nagy Gábor, Kovács István, Hernádi
Judit, Kútvölgyi Érzsébet, Kovács Nóra,
Tóth Éva.

ISZLAI ZOLTÁN

Belharcmodor

A Tarelkin halála rendezőinek a darab
állandó újraértelmezését az először szín-re
vívó Mejerhold megoldása egyáltalán nem
könnyíti meg. Az előző előadásoktól
függetlenül, mindig szembe kell nézniük
azzal az alapvető kérdéssel, hogy mi volt
a viszonya a mélységesen arisztokrata és
fensőbbségesen burzsoáellenes írónak a
valósághoz, és (ebből következően)
realista életképként, esetleg teátrális
riportázsként vagy metaforikus
példázatként közeledjenek a „képtelen
komédiához".

Az értelmezési dilemmában termé-
szetesen „benne van" az az általános
irodalomtörténeti kérdés, hogy egy író
„mennyire előzi meg a korát". Na tudjuk -
vagy elhisszük és bemagyarázzuk
magunknak -, hogy az alkotó nagyjából-
pontosan mennyivel járt műfajeszmény és
életábrázolási felfogás dolgában a kor
„saját stílben" dolgozó (s ebből a
szempontból hozzá képest gyanútlan és
sejtelmetlen, „főirányú") pálya-társai előtt,
akkor biztonságosabban jár-hatunk el a
mindenkori újjárendezések

alkalmával. Hiszen tudjuk, hogy (most a
rendezési stílus adott főáramlatához
viszonyítva) milyen distanciát tartsunk,
illetve milyen közösséget vállaljunk elő-
adásunk „alapanyagával". Vagyis a mű-
ben foglalt írói szemlélettel, jellemekbe-
cselekményekbe átvitt (és belecsempé-
szett) világmegéléssel, humán tapasz-
talattal.

Hangsúlyozottan „költői", lírailag ál-
talánosító műveknél - gondoljunk csak
(szeszélyesen) egy Peer Gyntre, egy Kék

madárra, egy Csongor és Tündére, egy
Kaukázusi krétakörre - ez a rendezői döntés
aránylag kötetlen lehet. Bizonyos határok
között itt az értelmezés szabadsága, az
aktualizálás lehetősége, a komplex
gondolati tartalom kiválasztott részének
előtérbe helyezése szinte csak szakmai-
technikai korlátokba ütközik.

A dühödt tudatossággal, egy trilógia
betetőzéseként elkészült Tarelkin azonban
már első pillanatra fogósabb darab. Ezért
a mindenkori rendezőnek nem árt, ha újra
és újra átgondolja vele kapcsolatban,
amit Alexander Blolc mondott - s ami
paradox módon a századunk hatvanas-
hetvenes éveiben keletkezett Szuhovo-
Kobilin-irodalom egyik szövegelemzési
és szándékértékelési vita-pontja lett.

Legrészletesebben Anatolij Gorelov
(1976-OS nagy tanulmányában) foglal-
kozik ezzel A drámáról szóló Blok-el-
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