
azt, amit elsőként néhány esztendeje Lju-
bimov talált ki: sokkal érthetőbbé válik
Hamlet gyűlölete, Claudius és Gertrúd
fékezhetetlen, bűnös szerelme, ha Gertrúd
korántsem elvirágzott, hanem szépsége
teljében lévő harmincas nőszemély.
Borbáth Ottilia ilyennek játssza Tinkát.
Elegánsnál elegánsabb ruháiban végig-lejt
a színpadon, gepárdszerűen puha
mozdulatokkal érzékeltetve, hogy töké-
letesen tisztában van önmaga értékével.
Bűnei nem magyarázhatóak egy klimaxos,
elhízott asszony kései fellobbanásának
mindent elsöprő lázával - róla el-hisszük,
amit az Angyalarcú gyanít: ez a nő
mindent számításból, kimért gonoszsággal
tesz, talán már házassága is az volt, talán
Angyalarcú is kakukkfióka .. .

A népes szereplőgárdából még M.
Horváth Józsefet emelném ki. Ő a sza-
kállas rendezőjelölt, szinte szavak nélkül.
Gyűlölködő szónoklata szerencsére ki-
maradt ebből a kecskeméti előadásból,
mert tartalmát tekintve támadás a fiatal
művésznemzedék egésze ellen (ismét egy
pamflet a drámán belül). Így viszont ci-
nikus, élősködő pofa marad, akinek
egyetlen értékítélő szava a „szarság",
egyetlen véleménye a legyintés. M. Hor-
váth szinte némán játszik: csámcsogva,
nyögve, két pofára zabál, s miközben
szidják, gyalázzák, hatalmas kacajok
bugyognak föl belőle. Ő szórakozik leg-
jobban önmaga aljasságán, egy élősködő
társadalmi réteg etikáján.

E néhány percben többet játszik el, mint
amit a darab szónoklatokban kívánt
elmondani e rétegről.

Összefoglalva mit mondhatnánk ? Egy
válságban lévő vagy inkább morális
okokból kétségbeesett író (aki épp attól
elkeseredett, mert olyan feketén lát, hogy

kiutat sem tud javasolni) papírra vetette
kétségeit. Ez a darab éppoly zaklatott,
éppoly egyenetlen, mint az író gondolatai.
Hogy sok mindenben igaza van, az
bizonyítja, hogy a Radnóti Színpad diák-
bérletes előadásán mérni lehetett az áhí-
tatot, míg Kecskeméten széket csapkodva,
dühös parfümfelhőben egyre-másra
hagyták el a színházat Nagyestélyisék,
nyomatékosan kifejezésre juttatva, milyen
„shocking", ha Magyarországon ne-kik
ilyesmiket lehet mutatni.

Hogy sok mindenben nincs igaza, azt
elsősorban e megoldatlan darab két siker-
telen előadása bizonyítja.
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NÁDRA VALÉRIA

A vérrel összekent
Menny-kő

Minden jó színházi előadás lényegében
hasonló: gondolatokat ébreszt, katarzist
vált ki, maradandó vizuális élményt ad,
sokáig emlékezhetünk a színészi alakítá-
sokra, a rendezői megoldásokra. Minden
rossz előadás ezzel szemben a maga
módján rossz (ahogy Tolsztoj szerint az
elrontott házasságok). Vannak felhábo-
rítóan rossz előadások, és vannak izgal-
masan elhibázottak. Vannak, amelyek
dühödt ellenkezést váltanak ki belőlünk, és
vannak unalmasak, elkedvetlenítően
rosszak, olyanok is, amelyeket már jó-
formán alig tudunk produkciószámba
venni.

Vajon kit lehet hibáztatni egy olyan
színpadi képződményért, amely képződ-
ményben sem az előadás írott anyaga, sem
a színpad adta játéktér, sem a rendezés,
sem a színészek vagy a díszlet, a világítási
effektusok terén nem kínálkozott
semmiféle esélye annak, hogy a produkció
ne legyen eleve bukásra ítélve?

Gondoljuk meg, a Radnóti Színpad
bemutatójának drámai nyersanyaga Jaan
Kross neves észt író Menny-kő című kis-
regénye volt. Olyan szerző műve, aki
hozzánk, magyarokhoz is közel áll, hiszen ő
fordította észtre A7 ember tragédiá-ját, s ez a
fordítás tette lehetővé a tartuiak oly sikeres
előadását. Kross lírikus-ként kezdte
pályáját, később váltott át a prózára. A
belső monológok váltogatott sorozatából
álló, általa „miniregénynek" nevezett
műformát különösen kedveli. Ezek a
miniregények rendszerint vala-mely konkrét
történelmi esemény egyik-másik kisebb
mozzanata körül forognak, nyomoznak,
kutatnak és indokolnak. A Menny-kő a XIX.
század eleji Észtországban játszódik, az észt
felvilágosodás idején. .A regény: három
terjedelmes monológ. Az öregedő, félig
német, félig észt Otto Masing esperesé, az
észt nemzeti kultúra harcosáé. A következő
mono-lóg Caráé, Masing ifjú, olasz
származású, második feleségéé, a harmadik
pedig Jaak Petersoné, a huszonegy éves,
tüdő-beteg poétáé, aki a világon első ízben
gondolt arra, hogy észt nyelven is lehet
verseket írni. Ez a három monológ három
önálló emberi sors, három külön-
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álló történet, három egymástól eltérő
szubjektív viszony a mindegyikőjük tu-
datában másként érzékelt történelemmel.
A regény meglehetősen eseménytelen, ha
a cselekvést mint aktív, kifelé irányuló
aktust tekintjük. Jaan Krossnak, a próza-
írónak azonban nem okozott különösebb
gondot ez a fajta eseménytelenség, hiszen
őt tudatosan is a lelki történések, az
emberi viselkedésformák érdekelték
mindenekelőtt.

Érdemes szemügyre vennünk ezeket a
magatartástípusokat. Masing az észt
felvilágosodás, az észt nacionalizmus esz-
méiért küzd - a maga módján. Felfogását
mi, magyarok „fontolva haladás"-ként
ismerjük. Ezt a taktikát a kisebb-nagyobb
kompromisszumok jellemzik. Az esperes a
családi életét pontosan úgy vezeti,
ahogyan a politikai, kulturális életben
viselkedik. Az anya nélkül maradt apró
gyermekeihez felfogadott ne-velőnőt
elveszi ugyan feleségül, de csak jó tízévi
együtt élés után. Így válik lehetségessé,
hogy még a gyerekek is lenézik
mostohaanyjukat - az egy Anita kivételé-
vel. Történetünk idején Masing már
hatvan körül jár, és rendkívül sok dologgal
foglalkozik, a temészettudományoktól a
nyelvészetig; a vulkáni kőzetek épp-úgy
érdeklik, mint az észt ábécé. Polihisztori
tevékenysége talán azért is annyira
szerteágazó, mert igazán kiugró tehetsége
semmihez sincs, csak a kicsiny, de
hasznos és szükséges eredmények kihar-
colásához ért. Nyugodt, kiegyensúlyozott
életet él kiterjedt családja, barátai és
„szellemi üzletfelei" körében - szükséget
semmilyen anyagi természetű dologban
nem szenved.

Cara fiatal és művelt, gyermeklányként
maradt árván, később nevelőnőként ke-
reste a kenyerét, és a történés jelenében,
amikor az idős, köztiszteletben álló lel-
kész felesége, még mindig csak huszon-
hét-huszonnyolc éves. Jól tudja, hogy a
legtöbb, amit ebben a társadalomban
elérhet, ezeknek a kiegyensúlyozott, szür-
ke hétköznapoknak a végtelen sora.
Minden bizonnyal boldogabb lehetne, ha
nem kellene nélkülöznie a szerelmet, de
korábban túl sokat szenvedett már ahhoz,
hogy nyugodt és biztos otthonát nagyra ne
becsülje.

Ebbe a tisztes unalomba robban bele
(Gosztonyi János színpadi változatának
címe szerint „mint a villámcsapás

"
) Jaak

Peterson, ez a minden tekintetben rend-
hagyó jelenség, a kötöttségeket nem tűrő,
dacos, tehetséges, kompromisszumokra
nem hajlamos ifjú költő, a maga

zabolátlan természetével. Jaak nagyon is
tisztában van nem mindennapi képes-
ségeivel, s ezt még minden lehetséges
módon hangsúlyozni is szeretné; kihívó a
ruházata, a beszédmodora, a hajviselete.
Otthagyta az egyetemet, mondván, hogy
nem elégítette ki szellemi igényeit, szeret
a kelleténél több sört fogyasztani, mert a
kellemes bódultság állapotában - úgy érzi
- jobb verseket írhat. Mindeme dolgaival -
ahogy az lenni szokott ki-hívja a tisztes
polgárok ellenszenvét. Ezt a „kiküzdött"

ellenszenvet azonban a paraszti
származású Jaak nem egyszerűen eltűri, de
büszkén viseli. Masinghoz segítségért
fordul, hogy hamarabb megjelentethesse a
verseit. Cara az első meg-pillantásakor
beleszeret és megkívánja, de rögtön azt is
tudja, hogy mindez reménytelen és
hiábavaló. Jaak észreveszi az asszony
szenvedélyes vonzalmát és - kitér előle.
Részben tapasztalatlanságból, részben
félelemből, részben tisztaságból, de
főképp azért, mert egyebet úgysem tehet.
Eközben Jaak és az idős mindentudó,
Masing, politikai és vers-tani nézeteken
összevesznek. Az ifjú költő éjnek évadján
elhagyja a házat, tüdőbajos rohamával
küszködve birkózik az északi táj és a zord
éghajlat kegyet-len elemeivel. Cara még
egyszer, utoljára találkozik vele, aztán
Masingék életében minden ott folytatódik,
ahol abbamaradt.

Arra volt már - sikeres - példa, hogy
prózának szánt belső monológot, mono-
drámaként adjon elő valaki, sőt, esetleg
némely részleteket képileg is megjelenít-
sen a rendező. A Menny-kő színpadra al-
kalmazója és rendezője, Gosztonyi János
azonban (felhasználva Elbert János re-
gényfordítását) három különálló belső
monológból akart egyetlen drámát fala
rikálni. Valószínűleg sikeresebb kísérlet
lett volna, ha a három monológot mint
három szubjektív ihletésű, látószögű
történetkét egy-egy külön felvonássá ala-
kítja. Gosztonyi ellenben igazi drámát
akart létrehozni, s hogy ezt megtehesse,
tárgyszerűsítenie kellett a szubjektívet,
ezzel pedig meg kellett fosztania a művet
saját legbelső lényegétől. Konfliktust és
történést kellett gyártani ott, ahol ilyen
nem volt, vagy ha volt is, nem színpadra
kívánkozó. Gosztonyi János úgy tette túl
magát ezen a nehézségen, hogy a
szereplőket „átcsoportosította", és a három
belső monológot az új elrendezés szerint
„elosztotta" közöttük.

A regényben a belső monológok való-
ban belső monológok, lényegük az,

hogy olyasmit közölnek, amit az emberek
nem mondanak ki. A színpadi változatban
mindez fennhangon kimondatik, sőt, a
belső monológok tetemes része
párbeszéddé alakítva hangzik el. Így
aztán mindaz, ami Kross regényében
visszafogott, finom líraiság, itt melodra-
matikus felhangot kap. A három fősze-
replő jellemét is megváltoztatja az, hogy
beszélgetnek arról, amit az eredeti mű-
ben önmaguknak is alig mernek beval-
lani. A dialógusokat meg-megszakítják az
állóképek, ahol a monológokat magnóról
hallhatjuk. A színésznek ilyenkor alig
marad más tennivalója. mint kifejezően
meredni a partnerére.

Ami olvasva szép, az kimondva oly-kor
elviselhetetlen. Hát még ha el is játsszák!
Ilyen kifordult jelenetek egész sorát
produkálja az előadás. A szomorú-játék,
amikor eljut a drámai csúcsra, át-csap
önmaga ellentétébe, mint például Jaak és
Cara szerelmes nagyjelenetében. Hogyan
is hagyhatta annyira cserben az
átdolgozó-rendező Gosztonyi Jánost a
dramaturgiai érzéke, hogy ne vegye észre,
ebben a találkozásban éppen az a
szívszorongató, hogy két hősünk sem-mit
sem mondhat ki abból, amit gondol! Úgy
hagyják el egymást, ahogyan találkoztak:
szavak és magyarázkodás nélkül. A
színpadon ehelyett szenvedélyes ölel-
kezést látunk, lírai igenek és nemek
hangzanak el, önfeláldozásról, szerelem-
ről esik szó, közben Peterson vért hány,
és a jelenetnek csak az vet véget, hogy
Cara elmegy konyhasóért. A rendező még
azt sem tudta megállni, hogy a tüll-
függönyre ne vetítsen vérrel összekent
sírkövet.

A Radnóti Színpad valószínűtlenül kicsi
játékterét éppen ez a tüllfüggöny volna
hivatott kitágítani. (Vajon miért
elképzelhetetlen, hogy a rendező már
egy-egy produkció megtervezése előtt
számoljon azzal, mit nem enged meg, mit
nem bír el egy ekkora színpad?) A Mint a
villámcsapás! esetében a kegyetlen
valóság - a kis méretű színpad - kétféle
kényszermegoldás felé kényszerítette a
rendező romantikus fantáziáját. Egy-részt
arra, hogy a tényleges játékteret
naturalista módon rendeztesse be, más-
részt arra, hogy ezt a naturalizmust a
tüllből készült előfüggöny és a vetített
diaképek segítségével emelje át „lírai
túlfűtöttségbe". A nézőtérre belépő kö-
zönséget vetített templombelső, a színes
üvegablakok igencsak szűrt fényei fogad-
ják (még a helyünket is nehéz megtalál-
nunk a nézőtéren), a tüllfüggöny mögött



viszont ott a paplak, ahol minden tárgy
túlságosan is valóságos, vaskos, és ez a
szoba nemcsak háló, dolgozó, ebédlő, de a
későbbiek során még egy falusi kocsma
szerepét is be kell töltenie. Az előadás
kezdetén a Jaakot játszó Moravetz Levente
a fantasztikum határát súroló öltözékben ül
a színpad bal sarkában, Rodin Gondolkodó-
jának pózában, csak éppen a feje helyett
egy hatalmas botot szorongat. Később
aztán meglát-hatjuk a maga nyomasztó
valóságában is, hogyan képzeli el a
díszlet- és jelmeztervező Csikós Attila a
paraszti származású észt költő öltözékét:
csizma, bő fehér nadrág, ing, az ifjú
nyakában piros pötytyös kendő! A haja
vállig érő és platina-szőke, homlokán egy
pánt szorítja össze a fürtöket.

Sokat gondolkoztam rajta: talán más
szereposztásban elviselhetőbb volna-e a
produkció? Rá kellett jönnöm, hogy va-
lószínűleg nem. Kross „miniregényének"

figurái nem élnek a színpadon.
Egydimenziós emberek, akik csak egy-egy
vonatkozásban léteznek. Megnyilatkozási
formájuk is csak a lírai belső monológ
lehet, ahogy szüntelenül figyelik a világot
és önmagukat. Pécsi Ildikó mély átéléssel
próbál életet lehelni Cara figurájába. Keres
Emil is küszködik az idős, sokat tapasztalt,
de gyávácska tudós alakjával,
nemkülönben Moravetz Levente Jaak
Petersonnal, a költővel. Mind-hárman már
számos más előadásban bizonyították,
hogy jó színészek. Méltánytalanság volna
e produkció alapján bár-mit írni róluk.

Jaan Kross: Mint a villámcsapás! (Radnóti
Miklós Színpad)

Fordította: Elbert János. Színpadra alkal-
mazta és rendezte: Gosztonyi János. Drama-
turg: Gelléri Ágnes. Díszlet, jelmez: Csikós
Attila m. v. Zene: Novák János.

Szereplők: Keres Emil, Pécsi Ildikó, Mo-
ravetz Levente, Herceg Csilla, Dankó Dal-
ma, Benczik Judit, Simon Péter, Verdes Ta-
más, Rab Edit, Wohlmuth István f. h.

BALOGH TIBOR

A kizökkent menetrend

Sztratiev-bemutató Debrecenben

Azok, akik az utóbbi egy-két évben
színházi utazóként fordultak meg Bul-
gáriában, nem kis örömmel tapasztalhat-
ták, hogy a színházak műsorszerkezete és
műsorpolitikája rendkívül nyitottá vált.
Szinte mindenütt játszanak világ-irodalmi
klasszikusokat - korszerű értelmezésben is
-, játszanak nyugati divat-szerzőket és
izgalmas közéleti problémákat feszegető
kortárs szocialista darabokat. A
leglátványosabb átalakuláson azonban
maga a bolgár drámairodalom ment át. A
nemzettudat formálására hivatott,
hagyományos dramaturgiájú, történelmi
tárgyú munkák mellett megjelentek a
színpadon két szerző, Jordan Radicskov és
Sztaniszlav Sztratiev drámái, amelyek
mind témaválasztásukban, mind
dramaturgiájukban merőben új színt
képviselnek a bolgár nemzeti és színházi
kultúrában.

Radicskov és Sztratiev nevét többnyire
együtt szokták említeni, ha a bolgár
drámairodalomról esik szó. S valóban, egy
vonatkozásban közös jelenségnek
mondható kettejük munkássága: abban,
hogy a darabjaikat övező, világszerte
megnövekedett érdeklődés nagyjából
azonos forrásból táplálkozik. Az érdek-
lődésnek - a néző földrajzi vagy művelt-
ségi származása szerint - három indítéka
van: a távoli földrészek és a régóta civi-
lizált körülmények között élő Európa
publikuma a Balkán egzotikája iránti kí-
váncsiságát elégítheti ki Radicskov és
Sztratiev művei által, a szomszédos álla-
mok színházlátogatója a közös szláv vagy
a közös kelet-európai sorsot fedezheti föl
bennük, a színházművészet ínyence pedig
- a sikeres előadásokon - ráismerhet a
keleti abszurd jellegzetes vonásaira.
Nagyjából ennyiben tekinthető azonosnak
a Radicskov-Sztratiev-jelenség. A
művészi szemléletet, a stílust, drámáik
értékét illetően azonban lényeges
különbségek vannak. Bár valamilyen
értelemben mindketten abszurd szituá-
ciókat teremtenek - olyan abszurd szituá-
ciókat, amelyek kifejtése műfaji konglu-
tinációt (vásári komédia, tragikomédia,
szatíra) és hangnemi sokféleséget (humor,
irónia, pátosz) egyaránt lehetővé

tesz -, a helyzetek megoldásában útjaik
lényegükben térnek el. Míg Radicskov az
abszurd alaphelyzetet a hősei iránti sze-
retet és szánalom, az azonosulás és a kí-
vülállás elegyedéséből létrejövő, némi-
képp emelkedett, lírai groteszk szürrealiz-
musban oldja fel, addig Sztratiev ugyan-
ezt a szituációt a társadalmi szatíra műfaji
szabványa szerint kerekíti le. S ez a leke-
rekítés - kölcsönhatásba lépve az alap-
helyzet sokkal bonyolultabb matériájával
- még a szatírát is veszélyezteti : fenn-áll a
lehetőség, hogy egy, akár a legcsekélyebb
mértékig is avatatlan rendező keze
munkája nyomán az abszurd expozíció a
meghökkentés szimpla fogásává, a szatíra
a tucatszerű kabarétréfák sorozatává
válik. Ezért, igaz, látszólag hálás, való-
jában azonban igen nehéz feladat Sztra-
tiev darabjait színpadra állítani.

Az, hogy a bevezetőben együtt említettem
a két bolgár szerző nevét, nem annyira
közös jelenség mivoltukkal magyarázható,
mint inkább avval, hogy a debreceni
színház két évadon belül tűzte egy-egy
darabjukat műsorára: tavaly Radicskov
Repülési kísérlet-ével szerepeltek nagy
sikerrel otthoni és budapesti közönség
előtt, idén pedig Sztratiev Autóbusz című
drámájának magyarországi bemutatójára
vállalkoztak. E vállalkozások egyik
esetben sem a kortárs szocialista szerzők
műveit színpadra váró országos mecénás
pénztárcáját célozták, hanem nagy
művészi kockázattal járó, valódi felfedező
expedíciók voltak, amelyek mind a
közönség, mind a társulat számára egy
jelentékeny értékek-ben gazdag színházi
kultúrát és egy számunkra teljesen
szokatlan dramaturgiát tártak fel. S
ráadásul a feltárás úgy történt, hogy a két
rendezés (Gali László munkái) sok
tekintetben egymásra épült,
megkönnyítve ezáltal a rendszeresen
színházba járó néző számára a ráhango-
lódást e különös világra.

A Repülési kísérlet és az Autóbusz dra-
maturgiája is a kizökkenés mozzanatán
alapszik. A Repülési kísérlet-ben tizenegy
avramovói paraszt „foglyul ejt" egy
katonai záróléggömböt valamikor a II.
világháború idején, s azon emelkedve a
magasba, légi kirándulásra indul. Ra-
dicskov az antik mitológia és a bolgár
folklór közötti korreláció megteremtésé-
vel zökkentve ki az időt, újrafogalmazza
az Ikarosz-mítoszt. A technikai civilizáció
titokzatos objektumának megjelené-


