tartózkodása nemhogy nem árt az előadásnak, de végül kiválóan illeszkedik annak amúgy túl harsány világába, némi
megállást, enyhületet, tempóváltást nyújtván a kimerülő nézőnek.
Sajnos sokkal egyenetlenebb teljesítményt nyújt Kubik Anna Júliaként.
Ugyan jó pár mozzanat adódik, ahol túljut
a konvención - az erkélyjelenet például
egyike legárnyaltabb teljesítményé-nek -,
de Júliájának nincs olyan sajátossága,
mely megjegyezhetővé tenné. Ninsen
olyan villanás, ami csak az övé lehetne.
Így aztán Júliát látjuk, ahogy azt a
konvenciók szerint kell. Kedves és
hamvas, ám leginkább szürke és erélytelen. Mégis, egy-egy villanása, feltűnően
jó tempóérzéke arra biztat, hogy még e
kereteken belül is jóval többre lehetne
képes.
Kalocsay Miklós Romeója pontosan
megfelel annak a sablonnak, amit
Romeótól általában el lehetne várni.
Alakításából hiányzik mindaz a mélység
és élet, amitől ez a figura hiteles lenne,
sem nem elég férfias, sem nem elég
kemény ahhoz, hogy utána át-változása
megható vagy legalábbis figyelemre méltó
legyen. Inkább szenveleg, mintsem
szenved, s ez aztán Kubik Annát is
akadályozhatja akár az ironikusabb
hangvételben, akár egy pergőbb tempó
megvalósításában. Kalocsay erőtlenebb
akár Mercutiónál vagy a Benvoliót alakító
Vándorfi Lászlónál is, ami viszont
nagyban hozzájárul az előadás belső
egyensúlyának további felborulásához.
Ha Kubik Anna és Kalocsay Miklós
kettősével többek között összehangolatlanságuk volt a probléma, akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy Peremartoni Krisztina és Mácsai Pál f. h. kettősével e tekintetben volt a legkisebb baj. Ők ugyanis a
romantikus áhítatban, esetlenségük. naivitásuk túlhangsúlyozásában a közösek.
Ám ezen belül is belátható, hogy ha problematikus is Mácsai alakítása, de legalább
koherens. Koherens, de nem erőteljes, a
játék elejétől kezdve oly költői és túlzott,
hogy nincs lehetősége honnan hova
elemelkednie, szárnyalnia. Peremartoni
Krisztina ugyancsak elszántan naiv, de ez
nem igazán hatásos. Szép, arányos arca
nem lesz sokatmondóbb attól a kínos
mosolytól, amit magára erőltet, de
kiejtésének sem válik javára a szenvelgő
selypítés, az édeskés hanghordozás.
Sokkal realisztikusabb és életszerűbb
Fonyó István Montague-ja, a gyűlölködő
és korlátolt apa megvalósítása való

ban sikeres. Jól látja a családfő embertelen mivoltát, és kellő türelemmel viszi
át az ostoba, korlátolt jóindulatot a
leplezetlen gyűlöletbe, tébolyult dühbe.
Júliával való jelenete talán az egész este
egyik leghitelesebb percét adja. Szemes
Mari dajkáját minden élettelisége ellenére
is túl harsánynak, mesterkéltnek éreztem,
de a Sík-féle - említett - koncepció okán
talán már nem pusztán a néző, de lehet,
hogy a színésznő sem sejtette, hogy kit is
játszik. A figura így, öltözékében és
megvalósításában oly eklektikus, ami
megint csak a túlzott és felesleges
felfokozottsággal, áldinamizmussal volt
elleplezhető.
Jobba
Gabi
dajkája
egyértelműbb és karakteresebb, mint
partneréé. Jóval patetikusabb ugyan, kevesebb színt használ, viszont ennek megfelően alakja élesebben rajzolódik ki,
megfoghatóbb a Júlia szolgálatában leélt
élete komikuma és tragikuma. A szereplők nagy része azt a Shakespeare-t játssza,
akit e díszlet és értelmezés megidéz.
Hatványozottan patetikusak és harsányak
egyszerre, finomságról vagy érzékenységről szinte egyikük sem tesz tanúbizonyságot.
A gondolkozás nélküli harsányságban a
Tybaltot alakító Rubold Ödön jár elöl.
Nem megy, hanem vonul, nem beszél,
hanem szónokol, inkább csak mosolyog,
mintsem játszik. Merev és teljesen sematikus: Tybaltot üres sémának láthatjuk,
amint a jelmeztervező ajándékaként
fellógatott fél fülbevalójával úgy csörtet a
színpadon, mint egy bosszúéhes hadnagy. A másik, jobb véglet Fülöp Zsigmond, aki a méltóságteljes herceg kenetteljességét átalakította egy szomorú és
rezignált iskolamester bölcselmeivé. Ez a
herceg egyébként jobban illik ehhez az
előadáshoz.
Vitathatatlan, hogy a Romeót így is meg
lehet rendezni, ám egy percig sem vált
világossá, hogy miért kellett épp így.
Nem vált világossá, hogy Sík Ferenc
miért választotta e művet, így az-tán nem
volt mit kiolvasnunk az elő-adásból sem.
A szöveg egyébként régi, tiszta fényében
csillog.

NÁNAY ISTVÁN

A kor prédái
Katajev-adaptáció Kaposvárott

A Werthert már megírták - ezt a Robbanás-ciklusból vett Borisz Paszternak-sort
választotta kisregény-remekműve címéül
a nyolcvankét éves Valentyin Katajev.
(Az 1979-ben befejezett és a Novij Mir
1980/6-os számában megjelent mű a
Nagyvilág 1981/9-es számában Pór Judit
kitűnő fordításában olvasható !) S ez a
címe a kisregény Bereményi Géza által
színpadra írt változatának is, amelyet
Kaposvárott mutattak be.
A kisregény

„A Werthert már megírták . . ." Goethe az
ifjú Werther keserveit és halálba menekülését ábrázolva a tizennyolcadik
század utolsó harmadának társadalmi
korhangulatát jelenítette meg, s azok-nak
az életérzéséről számolt be, „akik-nek
meleg szívük van, szemben állnak a hideg,
érzéketlen világgal, amely nem érti meg
őket.
... De Werther nem azért hal meg, mert
nem értik, nem azért, mert Lotte nem
szereti viszont; Werthernek mindenképpen
meg kell halnia. A nagy át-élést keresi, a
misztikus egyesülést a mindenséggel.
Előbb a természetben, az-után a
szerelemben, azután csalódva, a halálban."
Szerb Antal szavaihoz hozzátehetjük:
annak a Werthernek kell mindenképpen
meghalnia, aki képtelen a kor változásait
megérteni, aki nincs szinkronban korával
és kortársaival, aki olyan ideákat kerget,
amelyek bármily szépek és nemesek, a
kegyetlenül
józan
valósággal
összeegyeztethetetlenek.
Katajev a huszadik század első harmadának Werther-regényét írta meg. De
nemcsak egy fiatalember keserveit, hanem egy fiatal társadalmi rendszer belső
ellentmondásoktól terhes születésének és
talpraállásának keserveit is. Gyima, a jól
szituált főhős ugyanolyan jelentéktelen,
köznapi fiatalember, mint Werther. Másmás,
de
egyként
megfoghatatlan,
körülhatárolhatatlan életérzés hatja át
mindkettőjüket. Katajev főhősének ködös
érzésekből, a francia polgári forradalom
iránti érdeklődéséből fakadó lelkesedése
nem elég ahhoz, hogy az
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után kialakult politikai-társadalmi
helyzetben ez a fiatalember eligazodjék, s
akár forradalmárrá, akár ellenforradalmárrá váljék; sorsának alakulása nevetségesen kisszerű ahhoz a történelmi birkózáshoz képest, ami körülötte lezajlik, s
ami válogatás nélkül szedi áldozatait.
Gyima már nem tartozik saját társa-dalmi
közegébe, de még nem találta meg a helyét
egy újabban. Értetlenül csapódik az egyik
tábortól a másikhoz. Abban az átmeneti
helyzetben, amelyben forradalmárok és
ellenforradalmárok, baloldali és jobboldali
eszerek, trockisták és Vrangel-hivők,
feketézők és politikai kalandorok ádáz és
napról
napra
változó
kimenetelű
küzdelmet vívtak egy-mással a hatalomért,
véletlen is meg szükségszerű is lehetett az,
hogy az olyan kisember, mint Gyima, a
forradalom elleni összeesküvéssel vádolt
gyanúsítottak közé kerül, és az is, hogy
megszabadul a Cseka kivégzőgarázsából.
Bár ez a fiatalember is a maga módján és
az adott lehetőségek között - keresi „a
nagy átélést " , „a misztikus egyesülést a
mindenséggel", az újjal, a forradalommal,
már pusztán származása miatt is szemben
áll
a
forradalmi
eseményektől,
a
polgárháborúktól, egy új társadalmi rend
megszilárdításával kény-szerűen együtt
járó kegyetlenkedésektől terhes „hideg,
érzéketlen világgal".
Részigazsága ellenére is melodramatikus
írói megoldás lenne, ha csak arról szólna a
mű, hogy a történelem áldozatává válik a
kisember. Katajev természetesen nem éri
be ezzel; sokkal mélyebb, keserűbb,
dialektikusabb analízist készít. Azt a
parányi emberi „h i b á t " mutatja meg, ami
megakasztja
a
történelmi
gépezet
működését, s aminek egy fordított wertheri
végállapot az eredménye: Gyima marad
életben, és a környezete - anyja,
iskolatársai, házuk barátai, az író, aki a fiú
ügyében közrejárt éppen úgy, mint a
hatalom
megszilárdításáért
küzdő
irányzatok
képviselői,
a
trockista
különleges megbízott,
Cseka helyi vezetője, a festőből-szobafestőből lett operatív osztályvezető vagy a
volt cselédlány, a férjét, Gyimát besúgó
forradalmárnő - pusztul el. Ugyanis a
hatalmi mechanizmus emberei közül egy,
a kormányzósági Cseka vezetője, nem a
megváltozott
körülményeknek
megfelelően, nem a belső el-lenség
könyörtelen tisztogatójaként, ha-nem az
illegalitásban,
a
kényszermunkatáborokban kialakult szolidaritás írat-

lan parancsait követve cselekszik. Ha úgy
tetszik, ő viselkedik Wertherként.
S ahogy Werther sorsát követve a vele
kapcsolatba kerülőkről kapunk képet,
Gyima sorsán keresztül egy forradalmi
folyamat
belső
ellentmondásait
ismerhetjük meg. Katajev a ma emberét
történelmi múltjával szembesíti, és a
kisregény végén féltő-óvó intésként ismét
Borisz Paszternakot idézi:
„Mikor embert kell ölni, ti szenvtelenek
maradtok.
Ti is, dogma mártírjai, a kor prédái
vagytok."
A kisregény Gyima álomszerűen szaggatott, az időt, teret s az események
menetét szabadon kezelő visszaemlékezése, amelyet a történet más szereplői-nek
emlékeket felidéző szavai szőnek át. Alom
és ébrenlét, képzelet és valóság, élők és
holtak
megszólalásai
nehezen
szétbogozhatón fonódnak egymásba. A
szigorúan szerkesztett, költői ihletettségű,
hallatlanul erős atmoszférájú és bonyolult
felépítésű
próza
egyetlen
őszinte
személyes
vallomás,
egy
felelősen
gondolkodó ember kritikus-önkri-

tikus víziója egy elkerülhetetlen, mégis
fájó emlékekkel, megrázó egyéni tragédiákkal teli korszakról.
A dráma

A kaposvári színház jó érzékkel látta meg
Katajev művének értékeit s mindenekelőtt drámaiságát, amikor a kisregény színpadi átdolgozására és bemutatására vállalkozott.
Mivel a tördelt szerkezetű kisregény
egyszerű dramatizálása csaknem lehetetlen, az átdolgozó Bereményi Géza előtt
lényegében két út kínálkozott: vagy az
epika lehető leghűségesebb színpadi
verzióját alakítja ki, vagy többé-kevésbé
elszakadva az eredeti prózától, ön-törvényű
drámai művet alkot. Bereményi és a
színház az előbbit választotta.
Katajev műve olyan lírai fogantatású,
személyes fűtöttségű epika, amely tele van
drámai mozzanatokkal. A szín-padon
viszont
drámai
alaphelyzetet
kell
létrehozni, amelyben az emlékező Énből
cselekvő vagy legalábbis a cselekvésben
részt vevő O lesz. Ez a szemlélet-váltás
alapjaiban rendezi át a mű belső

Katajev: A Werthert már megírták (kaposvári Csiky Gergely Színház). Jordán Tamás (Szerafim Losz) és
Gaál Erzsébet (Larisza Germanovna)

struktúráját, a szereplők rendszerét és az
eseményekhez való viszonyát. Mivel a
kisregény sajátos szerkezetéről le kellett
mondani, Bereményi a mű különböző
helyein fellelhető motívumokból, részletekből, utalásokból egy alapjában véve
lineáris szerkezetű cselekményt hozott
létre. Ez a megoldás kétségtelenül színpadszerűbb, ám ugyanakkor leegyszerűsítettebb is; jórészt elvész az az írói
szerkesztésből adódó bonyolultság és
mélység, amely formájában is kifejezi a
történelmi események és az egyén ellentmondásos kapcsolatát. A színpadi
verzióban Gyima két énje, a visszaemlékező és a cselekményben részt vevő,
szétválik. A cselekmény középpontjába
Gyima, az antihős kerül, ennek megfelelően a fiatalember tétovasága, kisszerűsége, az eseményekben játszott katalizátorszerepe válik fontossá, hangsúlyossá.
Ezzel párhuzamosan megnő Szerafim
Losznak, az írónak - aki kapcsolatait
felhasználva kieszközli Gyima szabadon
bocsátását - a szerepe. Ő az, aki a visszaemlékezéseket készíti, s aki írásához nem
találva címet - mivel sem a véres eseményekre utaló „Garázs"-t, sem az emlékidézésre utaló „A múltba futó sínpárok"-at,
sem egyéb ötletét nem találja megfelelőnek
-, rezignáltan megjegyzi: a történet
lényegét leginkább kifejező Werthert is
már megírták (innen adódik a kis-regény és
a dráma címe!).
Ezzel a dramaturgiai változtatással nem
Gyima, hanem Losz szerepe lesz kettős,
ugyanis részben narratív feladatokat kell
ellátnia, részben a cselekmény aktív
szereplője.
Ez
némi
dramaturgiai
következetlenségekre vezet, mivel csak
Losz figurájánál marad meg az a jellegzetes írói megoldás, hogy a szereplők mint egy álomban - holtuk után is megjelenhetnek a vízióban.
Az átdolgozáskor a kisregényhez képest
egy lényeges, ám dramaturgiailag kevéssé
motivált változtatás történt: a darab végén
nem Gyima marad életben, hanem Naum,
a rettenthetetlen különleges megbízott, aki
a kor követelményeinek és a konkrét
helyzetnek megfelelően rangra, beosztásra,
politikai hova-tartozásra való tekintet
nélkül mindenkit, aki gyanús, likvidáltat.
Bereményi nagy beleérzőképességgel
ültette át az epikát színpadra. Feladata
akkor volt a legnehezebb, amikor szinte
csak utalásokból kellett teljes jeleneteket,
szerepeket teremtenie. Így mindenek-előtt
a darab első jeleneteiben, a Larisza
Germanovna házában, illetve a MÜVA-

GIT dolgozói között lezajló epizódokban,
ugyanis ezekben a darab indításához
szükséges alapinformációkat is meg
kellett adni, ám ezekhez tulajdonképpen a
kisregényből kiindulva újra kellett volna
írni a darab első felét. A vállalt módszer
alapján ezek a részek kissé vázlatosak
maradtak, s viszonylag kevés támpontot
nyújtanak ahhoz, ami e jelenetek egyik
alapvető dramaturgiai funkciója lenne,
hogy a főszereplő Gyimát elhelyezzék az
őt körülvevő társa-dalmi közegbe, s
ezáltal jellemezzék a fiatalembert.
A darab második felében, á Max
Markin, kormányzósági Cseka-vezető
köré szerveződő jelenetekben Bereményi
már maradéktalanul vissza tudta ad-ni a
kisregény atmoszféráját, sokrétegűségét, s
egészében olyan szövegkönyvet készített,
amely jó alapot kínál egy olyan kreatív
készségekkel
rendelkező
társulat
előadásához, amelyben a rendező és a
színészek az íróilag-dramaturgiailag csupán körvonalazott helyzeteket is szín-padi
igazsággal, élettel képesek megtölteni.
Az előadás
Gothár Péter rendezése elsősorban a
látványvilágával hat. Már a nézőtérre
lépéskor megfogja az embert a színpadkép. A színpad mélyén, keresztben egy híd
húzódik, ez magasságban megoszt-ja a
teret és felidézi Alekszandr Dejneka 1927ből való híres képét, a Péter-vár védelmét, A
színpadot a híd magasságáig érő
deszkafalak határolják, és a nézőtérre
merőlegesen a játékteret is egy deszkafal
osztja ketté. A jobb oldalon elöl kis
asztalkánál az író gépel, a bal oldalon egy
polgári szalon fehér lepellel letakart
bútorai sejlenek fel a homályban. Az
előadás kezdetekor, miközben Losz
lázasan veri a gépét, szél lebbenti meg azt
a fehér függönyt, ami csaknem az egész
szobát beborítja. A szél óriásira dagaszt-ja
a fehér tüllt, előbukkannak a bútorok, s
lassan - mintha egy láthatatlan kéz húzná a fehér anyag eltűnik az ajtón át. Közben
belép egy határozott járású szakállas
fiatalember - aki a szobafestőt, majd az
operatív osztály vezetőjét fogja játszani -,
és segít a csendesülő szélnek. Ezt a
színpadi metaforát egy másik egészíti ki,
amely többször visszatér az elő-adás
folyamán. A hídon két katona kíséretében
egy fogoly halad át - a későbbiekből
kiderül, hogy ez a főszereplő, Gyima -,
akit az egyik katona tagoltan, a hangokat
puskaropogásszerűen, patto-

gón ejtve ki, utasítja: „Lassan! Ne siess,
Junker úr! Odaérsz!"
A forgószínpadon különböző nyílásszögben elhelyezett deszkafalak állnak, s
az egyes jelenetek terét ezek elfordításával
alakítják ki. Így hol egészen kis zugnyi tér
keletkezik - mint Szerafim Losz vagy
Gyima
szobájánál,
illetve
Larisza
Germanovna öngyilkossági jelenetekor-,
hol a teljes színpad nyitott - mint a Cseka
helyiségében. Ekkor a tér vertikális
osztását a híd felezővonalában működő lift
látványa is elősegíti. Ezen a kivilágított
liften - amely lentről, a színpad alól és
fentről, a hídról egyaránt szállíthatja a
hivatalba avagy a garázsba tartókat érkeznek a gyanúsítottak és Markin vagy
Naum. Ez a térosztás, illetve a
forgószínpad alkalmazása nem-csak a játék
szervezését
és
lebonyolítását
teszi
gördülékenyebbé, hanem önálló jelentést is
hordoz:
a
deszkafalakkal
tagolt
forgószínpad olyan, mint egy itt-ott kitört
küllőjű, hatalmas, nehezen mozdítható és
nehezen fékezhető kerék.
A látvány értelmező funkciója a befejezéskor is felerősödik. Miután a kisszerű, őrjöngő és rettenthetetlen Naum, a
különleges megbízott megtudja Ingától,
Gyima feleségétől, hogy a fiatalember
hogyan szabadult meg a Cseka fogságából, azokat, akiknek köze volt az
esethez - a kormányzósági Cseka és az
operatív osztály vezetőjét, Szerafim Loszt,
az írót és magát Ingát is likvidál-tatja. Egy
pillanatra zavarba jön, amikor eléje
vezetik az önként jelentkező Gyimát, mert
nyilvánvalóvá válik, hogy feleslegesen és
értelmetlenül végeztette ki a többieket.
Aztán dönt: Gyimát is a garázsba viteti. A
sortűz hangjára a színpadot oldalt határoló
deszkafalak, mint egy hatalmas ajtó
szárnyai, lassan megmozdulnak és a
függöny vonalában bezárulnak. A deszkák
közötti réseken át csak a hátulról
megvilágított színpadon egyedül álló
Naum sziluettje lát-ható.
Szegő György és a rendező színpadterében nem lehet aprólékosan kidolgozott
realista előadást létrehozni. A mű is, a
játéktér is expresszionista játékstílust
igényel, s ez több-kevesebb sikerrel meg
is valósul. A rendező azonban lát-hatóan
kevesebbet törődött ezúttal a színészi
munka kidolgozásával, mint az előadás
keretének kialakításával. S ez - nem
függetlenül a dramatizálás megoldatlanságaitól - helyenként megbosszulta
magát.
Ahhoz, hogy a vázlatosan megírt je-

lenetek is a dramaturgiai súlyuknak megfelelőek s ugyanolyan erősek legyenek,
mint az íróilag-dramaturgiailag kerekebbek, a szokásosnál is több, intenzívebb és
kreatívabb
színpadi
munkára
lenne
szükség. Ám az előadás első fele, főleg a
Larisza Germanovna házában és a
MÜVAGIT-dolgozók
között
játszódó
jelenetek rendezői, színészi megoldása nem
kielégítő. Ez azt eredményezi, hogy az egy
részben játszott előadás áramkörébe
valójában
csak
az
események
jó
egyharmadán túl tudunk bekapcsolódni.
Mivel sem dramaturgiailag, sem rendezőileg nincs megcsinálva a Larisza
Germanovna szalonjában játszódó két
jelenet, s a viszonylag népes szereplőgárda egyik szerepe sincs kellőképpen
körvonalazva, ezekben a jelenetekben
színtelen és jellegtelen általános színjátszás folyik. Egyedül Gyima anyjának van
némileg részletezettebb szerepe, ám ez nem
elég ahhoz, hogy a színésznő egész
jeleneteket egymaga töltsön meg élettel.
Feltűnő, hogy a filmes Gothár mennyi-re
nem tud vagy nem akar élni a szín-padi
„szekond plán" eszközével. Példa erre a
szobafestő közbeszólásának vagy az író és
Larisza találkozásának pillanata, amelyek
kiemelése a későbbiek szempontjából
fontos lenne, ám mindkét epizód elsikkad
az érdektelen jelenetben.
A Germanovna-jelenetekhez hasonlóan
megoldatlan a polgári élet ellen-pontjául
szánt MÜVAGIT-epizód is. Ezeknek a
részleteknek a sikerületlensége miatt nem
tisztázódik Gyima szerepe sem. Nem
vitás, hogy az egyik leghálátlanabb és
legnehezebb
feladat
egy
antihős
megjelenítése. Éppen ezért a rendezőnek
fokozott gondot kellene fordítania arra,
hogy azt a közeget jelenítse meg
pontosan, amelyben Gyima mozog, hiszen
csak közvetve, a történésekre adott
reagálásaiból, a sodródásaiból bontakozik
ki a figura lényege. Ám itt hosszú ideig
nem tudni, ki ez a Gyima, milyen ember,
bűnös-e vagy nem, kihez milyen viszony
fűzi és így tovább. Ez persze részben a
színész, a máskor oly precíz Máté Gábor
ezúttal enerváltabb alakításán is múlik, de
a fő hiba a fiatalember környezetének
rende-zői-színészi
elnagyoltságában
keresendő.
A dramatizálás és a rendezés bizonytalanságát mutatja az is, hogy míg a
szereplők zömének nem adatik meg a

M á t é Gábor (Gyi ma) és Spi ndl er Bél a (katonaorvos) a kaposvári el őadásban (Fábi án József fel vétel ei)

változás lehetősége, addig Gyima anyjának, Larisza Germanovnának határozott,
szinte egy realista drámába illő szerepíve
van. A vendég Gaál Erzsébet a kezdeti
jelenetekben
nem
találja
meg
az
úriasszony
viselkedési
formáit,
ám
később, amikor a fiáért rettegő, tenni
akaró, majd a fia elvesztésének álhírére
összeroppanó és öngyilkosságba menekülő
asszonyt kell ábrázolnia, hiteles és
erőteljes alakítást nyújt. Egy másfajta, a
kaposvári színészekétől némileg különböző színészi iskola hatása érződik a
játékán, amely ugyanakkor harmonikusan
illeszkedik az előadás egészébe. Emlékezetes epizódjai közül érdemes utal-ni
arra, amelyben az anya emlékei mélyéről
próbálja előbányászni az utolsó segítséget
jelentő író nevét. A figura lélektani
mélységeit képes láttatni ebben az egy
epizódban is a színésznő.
Gaál mellett Jordán Tamás (Losz),
Lu k á t s Andor (Markin) és Bezerédy
Zoltán (Naum) alakítása teremti meg
színészileg az előadás stílusát. Jordán az
író kettős szerepét mintaszerűen fegyelmezetten, pontosan és ökonomikusan
játssza el. Lukáts a visszafojtott indulatú,
az öldöklésbe, a rendcsinálásba egy kicsit
belefáradt, de a „dolgát " mégis rendben
elvégző embert hangsúlyozza Markin
szerepében. Hallatlanul intenzív a színpadra lépésének pillanata, a két tolvajláson ért beosztottal való leszámolása, és
bensőségesen szép a Jordán Tamással
játszott jelenete, amikor kockacukrot
szopogatva beszélget a két volt fogolytárs, akiket ma már nem fűzhet össze a
közös múlt, mivel a jelent eltérően ítélik
meg. Bezerédy félelmetes portrét ad
Neumról, s jórészt az ő kitűnő alakításán
múlik a darab elképzeléseinek rendezői
hiteles életre keltése.
A kisebb szerepekben az emberséges
katonaorvost játszó Spindler Béla és a

szélsőséges indulatú Halál Angyalát
alakító Gyuricza István az említett színészekkel egyenértékű alakítói az előadásnak.
Nagy Mária viszont nem volt képes
Ingát, Gyima feleségét és a női alosztály
munkatársát eléggé fontossá és súlyossá
tenni. Alighanem korai még a színésznőnek egy ekkora szerep. Inga súlytalansága miatt jó néhány jelenet belső egyensúlya is felbillent, s ez is hozzájárult ahhoz, hogy Gyima figurája némileg körvonalazatlan maradt.
Részmegoldatlanságai ellenére is tanulságos és fontos előadás A Werthert
már megírták.' E g y kitűnő irodalmi műre
hívja fel a figyelmet, s egy egészében
hatásos, elgondolkodtató - bár helyenként sematikus megoldásokat is tartalmazó - színházi esttel ajándékoz meg.
Valentyin Katajev: A Werthert már megírták
(kaposvári Csiky Gergely Színház)
Fordította: P ó r Judit. Színpadra alkalmazta :
Bereményi Géza. Díszlet, jelmez: Szegő
György Gothár Péter. Zene: Selmeczi
György. Rendező: Gothár Péter.
Szereplők: Máté Gábor, Gaál Erzsébet m.
v., Bezerédy Zoltán, Lukáts Andor, Nagy
Mária, Jordán Tamás, Németh Ju dit, Szántó

György, Gyuricza István, Spindler Béla,
Gőz István, Tóth Béla, Dunai Károly,
Karácsony Tamás, ifj. Somló Ferenc.

