
és a néző figyelmét. Máthé Erzsi és Kátay
Endre, illetve Hegedüs Erzsi és Sárosdy
Rezső érdeme, hogy az intonáció, a

gesztusok és az érzelmi fokozat o k
változatosságával átsegítik az elő-adást a
dramaturgiai holtpontokon. Szót kell még
ejteni két szerepről: llijko, a fellegekben
járó ifjú férj (Felföldy László, Szatmáry
György) és lgo, a kecskepásztor (Vajda
László, Barbinek Péter) megformálásának
lehetősége szorosan a rendezői értelmezés
függvénye. A debreceni ifjú férj költő-
álmodozó, a budapesti hangsúlytalan; a
debreceni :Ego hatalmas erejű, egészséges
és sudár, a budapesti szörnyetegszerű
óriás.

A díszlet- és jelmeztervezők munká-
jának összehasonlítására nincs alap. Mind
V a r g a Mátyás és Greguss Ildikó, mind
Pauer Gyula érdeme a rendezői szándék
tökéletes alátámasztass

-. Ugyanakkor --
sajátos módon -- Pauer Gyula léggömbje
poétikusabb vizuális élmény, Mint Varga
Mátyás kusza kötélkompozíciója . Ezt
azonban ellensúlyozza a videotechnikával
vetített háttér, amely színes, plasztikus és
lírai a debreceni színpadon, szürke,
tompított hatást ki-váltó a Nemzetiben. A
két kompozíció között talán árnyalatnyi
funkcionális különbség van: Varga Mátyás
kötelei a helyváltoztatás több variációját
teszik lehetővé, s ezzel szerencsésen töltik
ki a statikus dramaturgiájú jelenetek
néhány üres pillanatát.

Két alapvetően különböző felfogású
előadásban láthatja tehát a magyar kö-
zönség Radicskov Repülési kísérletét.

Mindegyik színrevitel erénye a jól szer-
vezett, kollektív játék szellemessége, a
mozgások, gesztusok ötletessége, a vállalt
koncepcióhoz következetesen illeszkedő
stílus. A debreceni produkció előnye a
nemzeti színházival szemben, hogy --
vállalva a szerző költőiségét - érzelmileg
telítettebb, színészileg gazdagabb
interpretációja oldottabb kedélyű nézőt
bocsát útjára az est végén.

Jordan Radicskov: Repülési kísérlet (Nemzeti
Színház)

f'ordította: Csikhelyi Lenke. Rendező :
Ascher Tamás. A rendező munkatársa: Tatár
Eszter. zeneszerző: Vidovszky László.
Dramaturg: Bereczky Erzsébet. Szcenikus:
Bakó József. Zenei vezető: Simon Zoltán.
Díszlet és jelmeztervező: Pauer Gyula.

Szereplők: Kun Vilmos, Hollósi Frigyes,
Szacsvay László, Felföldy László, Helyey
László, Máthé Erzsi, Balkay Géza, Vajda
László, Horváth József, lzsóf Vilmos, Papp
Zoltán, Puskás Tamás f. h., Kátay Endre.

SZÁNTÓ PÉTER

V i s s z a a b i r k á h o z

Sztratiev-bemutató Miskolcon

Közkeletű színházi tézis, hogy a telefon-
könyvből is jó előadást lehet csinálni,
csak megfelelő elképzelés és társulat kell
hozzá. Számomra ez a tétel kicsit mindig
gyanús, mert a szöges bakancsot is
megfőzhetjük ebédre, csak kellő fűszerek
szükségeltetnek hozzá -- a milánói
makaróni azonban mégiscsak jobb. S
hogy továbbra is a kulináris szimbó-
lumrendszer keretein belül maradjunk: a
miskolci színház Sztratiev-előadása azt bi-
zonyította, hogy az ilyen „főzés közben"
feldúsított előadások nem lehetnek igazán
sikeresek. Hiába szellemes a szakács,
hiába szemfülesek a kukták; a hús már
pácban ázott, s a pácban bizony itt-ott túl
sok a tárkony, a bazsalikom, a leves ízein
átüt az érthetetlen módon, ráadásul
túlzott bőkezűséggel használt mustár, és a
többi.

Magyarán: a Birkanyírás - eredetileg
Velúrzakó - Miskolcon sem aratott sikert,
noha rendező és színészek egészen más
módszerrel közelítették meg, mint az
évadban már egyszer, a Tháliában. Már-
már szimbolikus ereje van a cím vissza-
vedlésének is: a velúrzakóból újra birka
lett; a Thália harsányabb, minden viccre
még egyet rátevő előadásával szemben irt
komolyabb, higgadtabb, visszafogott
játékot láttunk. Olyat, amely még a
gyöngébb poénoknál is levett az esetleg
sikeressé tevő, külsődleges játékból,
nehogy erőszakolt hatáskeltéssel vádol-
tassék.

Csakhogy a Velúrzakó más címen is
Velúrzakó maradt. Már megírtuk: Szta-
niszlav Sztratiev, a fiatal, szertelen te-
hetségű bolgár szerző remek helyzeteket,
ötleteket gyúrt össze színpadi közhelyek-
kel, dramaturgiai banalitásokkal, de oly
szervesen, hogy ezek az alkotóelemek
egyszerűen szétválaszthatatlanok. Józan
ésszel nem mondhatjuk, hogy a rendező-
nek ezt vagy azt a mondatot, ezt vagy azt
a párbeszédet cl kellett volna hagynia, és
akkor minden rendben van. Amiből tehát
az következik, hogy hiába a fűszerezés, a
pác ízei már ott vannak.

A miskolci előadásban még inkább
látszott, hogy milyen kevés kellett volna
egy igazán jó darabhoz. Alig való-

színű, hogy Sztratiev - nemzetközi sikerei
birtokában - szót fogad, kit innen,
Magyarországról üzengetünk neki Szófá-
ba, de azért meg kell mondanom: épp ez
a néhány gyönge pillanat, elszakadt poén,
dramatizált, a darabhoz egyáltalán nem
tartozó,ráadásul elcsépelt villámtréfa a
különbség egyrészt a Velúrzakó, más-
részt a Repülési kísérlet és a január - illetve
egész egyszerűen szerzőik, Sztratiev és a
vele szinte mindig együtt emlegetett
Radiéskov között.

A pesti és a miskolci bemutató - ké-
zenfekvően -- sok különbséget és számos
azonosságot tartalmaz. A színházak nyil-
ván nem egymásra licitálva, egymással
versenyezve készültek az előadásra, a
néző azonban kinek módja volt mind-két
felfogásban látni a darabot. - óhatatlanul
hasonlítgat.

Különbség például, hogy lvan Antonov
Budapesten és Miskolcon más-más
generációhoz tartozik. Miskolcon a sze-
rencsétlen, túlságosan szőrös zakót vá-
sárolt nyelvész Kulcsár Imre alakításában
nem fiatal lázadó, mint a Tháliában
Végvári Tamás megformálásában volt,
hanem ötven felé ballagó, sok-sok
kudarcon átment sikertelen ember. S ez
új jelentőséget ad mindennek. Hiszen a
kudarcok végül is megedzhették volna, az
életkor némi bölcsességgel, no meg némi
konformista hajlammal járhat-ott volna.
Nem így ez az lvan Antonov! S ettől az
egész előadás el-tolódik kissé: nem
annyira egy új nemzedék konfliktusa lesz
a begyöpösödött, bürokrata
államszerkezet idős és néha fiatalabb
csinovnyikjaival, hanem értelmesek és

ostobák, tisztességesek és gazemberei:
harca egy szőrös velúrzakó ürügyén.
Antonov barátainak a Tháliában többé-
ketvésbé még megoldatlan helyzete is más
fényben tűnik elő Miskolcon. Hiszen egy
ilyen élhetetlen, jóformán nyugdíjas
korára is lehetetlenül bal-kezes embert
elárulni, cserbenhagyni egyáltalán nem
olyan melodramatikus árulás, mint
amilyennek S. Tóth József és Mécs
Károly pálfordulása tűnt. Csiszér András
és M. Szilágyi Lajos egy-szerűen csak a
szürke, megalkuvásokkal teljes életet
választják a biztos öngyilkossággal
szemben. Nem akarnak kamikázék lenni,
s olyan kitűnően körül-érvelik
önmagukat, hogy észre sem veszik,
milyen alávalóak.

Jelentős azonosság, hogy Miskolcon is
elfogadták Sztratiev halk szerzői javas-
latát: az összes tisztviselőt ugyanaz a
színész játssza. Míg a Tháliában Gál-



völgyi János számára egy-egy ária-lehe-
tőség volt minden egyes bürokrata figu-
rája, látványos karakterszerepek sora,
addig Miskolcon Varga Gyula végig
ugyanabban a ruhában, ógörög harci si-
sakszerű, időnként váltogatott paróka-
fejfedőben - s ez is milyen felesleges
volt! - játszotta el a végső soron
egyénített, mégis arc nélküli apparátust.

Azonosság volt, hogy Vayer Tamás
díszletei legalább olyan jók voltak, mint a
Tháliában Sztefan Szavov munkái. A
színpad itt jobbára nagy kubusokból állt,
melyek föl-le és oldalirányú mozga-
tásával pillanatok alatt bármiféle hatást
elérhetett az előadás, ugyanakkor a me-
rev, szigorú, zárt formák folyvást az alap-
konfliktus könyökvédős színhelyét su-
gallják, még akkor is, amikor a háttér-ben
a vakítóan fehér bárányfelhőkkel a
tündöklően kék ég szikrázik.

Vágvölgyi Ilona jelmezei már nem
mondhatók mindig ilyen sikeresnek.
Jellegtelenek a ruhák, a velúrzakó, az
ominózus ruhadarab esetében egyenesen
a valódiság hitele is kétséges. Negyedórá-
kon át bámultam a nézőtérről meredt
szemmel ezt a zakót, de bántó módon
nem is hasonlított velúrra. A tisztviselő
ódivatú, koromfekete öltönye, fehér inge,
nyakkendője viszont telitalálat, hatását
azonban lerontja a már említett sisakszerű
paróka, amely erőszakosan szájbarágó,
túlmagyarázott jelképnek hat.

Szücs János rendezése - és itt már
hagyjuk a párhuzamokat - jó. Legfőbb
leleménye alighanem az, hogy nála Ivan
Antonov meglett férfi, akiből a fölösleges
tüzek már igazán kiégtek. Igy tehát
lázadása, harca az arctalan hivatal ellen
sokkal valószerűbb, mint például azé a
népszínműből kiszaladt figuráé - akitől a
miskolci előadás sem tudott megszabadul-

ni-, ki is előadja a réges-régi kabaréviccet,
hogy amíg a verekedőket nézte, a so-
rompóhoz kikötött kecskéje a sorompóval
együtt az égnek emelkedett s meg-
boldogult.

Kitűnő munkát végzett a rendező ott is,
ahol az epizódalakok fölösleges cifrázatát
lehetett lefaragni. A Liftbeszorult
idegesítően közhelyes figurája eb-ben az
előadásban értelmet nyert. Felesége pedig
egyenesen kitűnő volt. A két szereplő,
Fehér Tibor és Horváth Zsuzsa
voltaképpeni némajátékával talán többet
mondott el az élet sekély mélységeiről,
mint a darab: miközben a Liftbeszorult,
meghallgatván neje rosszhíráradatát, most
rab oroszlánként jár ketrecében, felesége
önkéntelen mozdulatokkal, föl sem fogva,
mit csinál, befalja a rabnak hozott ebédet.
Végül is neki ott már mind-egy, az élet
viszont kell hogy tovább menjen .. .

A rendezőnek nem volt mindig, min-
denben partnere a színész. Többek közt
ez okozza az előadás végső egyenetlen-
ségét. Többek között, hiszen okozta azt a
teljesen nélkülözhető resógyűjtő rendész,
a már említett népszínmű-paraszt és
néhány más figura, más vicc jelenléte is.
Az, hogy a színészek egy része alakít,
más része viszont birkózik a szöveggel,
az érthetőséggel, vagy csak jelen van,
alig megbocsátható. (Ilyenkor jöhetne a
biankó-fölmentés : a Birkanyírást
diákelőadáson láttam, nem tudhatom,
milyennek mutatkozna érettebb közönség
előtt, frissebb színészekkel. Ezúttal azon-
ban ez a fölmentés elmarad. Kinek nem
„ripiznek", lezserkednek jó néhányan a
színészek közül, ha még a diákoknak,
állítólag a színház jövendő közönségé-
nek is?!)

Kulcsár Imre nem tudott megbirkózni

Ivan Antonov szerepével. Nem tudom,
birkózott-e egyáltalán, az eredmény min-
denesetre mást mutatott. Ez az Antonóv
végignevetgélte a két és fél órát, mintegy
rezonőre volt saját kálváriájának. Mintha a
színész teljesen fölösleges elidegenítő
elemekkel kísérletezett volna, amivel csak
önmagát idegenítette el a szereptől.
Időnként, mintegy kommentálva, kiszólt a
közönségnek, a sorscsapásokat jókedvű
gúnnyal fogadta, és végestelen végig kiflit
evett. Ez a zsebtől a szájig tartó, ismétlődő
mozdulat volt Antonov - és sajnos kevés.

Varga Gyula a sok-sok tisztviselő
szerepében önkritikára késztet. Gálvölgyi
pesti játékakor úgy éreztem, ezeket a
papírízű figurákat csak ilyen harsány, ka-
rikatúraszerű formában lehet élvezhetővé
tenni. Varga bebizonyította, hogy halk,
visszafogott modorban is létezhet
emberteremtő erő, jelmezváltás, kellékek
nélkül is elhihetőek ezek az olvasva oly
hiteltelen szerepek. Persze ehhez is
tehetség szükségeltetik.

Csiszér András és M. Szilágyi Lajos
Evgeni és Zsoró, a két hűtlen barát
szerepében jók voltak; szinte észre-
vétlenül játszották el mindennapi önma-
gunkat, megalkuvásainkat, csalásainkat, s
azt, hogy ráadásul még szeretjük is ezt az
alakot, aki mi vagyunk.

Sándor Erzsi alakította Dermendzsievát,
a tisztviselőlányból lett szövetségest.
Kitűnően változott át mind küllemben,
mind pedig szerepformálásában
könyökvédős Hamupipőkéből a főhős
Dulcineájává.

Kétségtelen tény, hogy fölfedeztük
Sztratievet. Nemcsak két magyarul
megjelent könyve bizonyítja, hanem a már
említett két bemutató, illetve az, hogy a
miskolci előadás rendezője az el-múlt
évben már rádiójátékként rendez-te meg a
bolgár szerző - véleményem szerint jobbik
- darabját, a Rámai fürdőt. S ha
hangoztatjuk is fenntartásainkat, bízunk
benne, hogy ez a fölfedezési folyamat nem
egyetlen esztendeig fog tartani.

Sztartiszlav Sztratiev: Birkanyírás (miskolci
Nemzeti Szánfiáz)

Fordította: Juhász Péter. Rendezte: Szücs
János. Rendezőasszisztens: Balogh Erzsébet.
Díszlet: Vayer Tamás m. v. Jelmez: Vágvöl-
gyi Ilona. Zenéjét összeállította: Herédy Eva.

Szereplők: Kulcsár Imre, Varga Gyula,
Csiszér András, M. Szilágyi Lajos, Sándor
Erzsi, Fehér Tibor, Horváth Zsuzsa, Rudas
István, Márhegyi Márta, Dariday Róbert,
Palócszy Frigyes, Győrváry János, Mátyás
Jenő, Gyarmathy Ferenc.

Győrváry János és Kulcsár Imre Sztratiev Birkanyírás című szatírájának miskolci előadásában (Jármay
György felv.)


