
he
ti, s ezáltal könnyebben megközelíthető,

átadta a helyét a „fölstilizált", mo-
dellisztikus-allegorikus-szimbolikus kép-
szerűségnek. Ez törvényszerű, hiszen a
szöveg értelmezésére az előadás munka-
hipotézise szerint nincs lehetőség. Blaskó
hatalmas elánnal veti bele magát a játék-
ba, teljesítménye fizikai értelemben is le-
nyűgöző - például percekig szaladgál
szövegmondás közben a domboldalon,
karjában a Tímár Éva játszotta Aaséval - ,
de már az árnyalásra nem kap időt. Sem a
szöveg árnyalására - hangja a megeről-
tetés miatt kissé „fedett" és artikulálatlan -
, sem a játék részleteinek kidolgozására.
Ahol mégis, ott dimenziót tud adni a fi-
gurának. Például Aase halálakor; ez a
ritka „lírai betét" - Tímár Évával - az
előadás leghagyományosabb és
színészileg legszebb részlete.

Kétségtelen, hogy a sokszereplős dráma
a címszereplőn és Aase anyón kívül nem
kínál igazán hálás szerepeket. Talán még
egyet: Anitrát, akit - a Zöldruhás nővel
összevonva - Molnár Zsuzsa ját-szik.
Solvejg is inkább színészi „jelzés", Igó
Éva bensőségessége ellenére.

*

Furcsa paradoxon a színház. A miskolci
Peer Gynt a szó legszebb értelmében igazi
teátrum, amelynek teljes kibontásá-

ra szánt, súlyos, költői szövegét elnyelik
a gyönyörű képek. A néző azon kapja
magát, hogy belefeledkezik a látványba,
miközben hallja, amit a színészek monda-
nak. De a hallottak értelmezésébe olykor
belefárad, s ilyenkor óhatatlanul kikap-
csol. Ha megkérdeznék tőle, kicsoda ez a
Peer Gynt, nem biztos, hogy tudna fe-
lelni. Talán hasonlítana azokhoz a modern
ruhás fiatalokhoz, akik a játék vége felé
idegenül merednek a saját legendájává
vált hősre. Nem is ismerik, nincs közük
hozzá.

Meglehet, persze, hogy éppen erről szól
az előadás.

Henrik Ibsen: Peer Gynt (miskolci Nemzeti
Színház)

Fordította: Áprily Lajos. Dramaturg: Mol-
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NÁDRA VALÉRIA

Zenés-táncos
kirgiz skanzen

Ajtmatov műve a Thália Színházban

Ajtmatov regénye, Az évszázadnál hosszabb
ez a nap sem kerülhette el a sorsát -
műsorára tűzte a Thália Színház. A kész
produkció a színpadra alkalmazók (Elbert
János és Kazimir Károly) - nyi-
latkozataiból ismert - előzetes aggályait
igazolta, amely szerint ezt a regényt nem
lehet színpadra állítani. A Thália Színház
azonban nem ismer lehetetlent, Ajtmatov
műve viszont a színpadon valóban ke-
ményen ellenállt a vállalkozásnak.

„Az ember, ha nem emlékszik múltjára,
amelynek segítségével újra meghatá-
rozhatja helyét a világban, az ember, aki
nélkülözi népének és más népeknek tör-
ténelmi tapasztalatait, kívül marad a tör-
ténelmi perspektíván és csak a mának
képes élni." Maga Ajtmatov foglalja össze
így műve legsúlyosabb, legfontosabb és -
tegyük hozzá - számunkra is
legaktuálisabb gondolatát. A múlthoz való
viszony őt, egy kis nép fiát, érthetően
izgatja, és többrétű írói nyomozásra
készteti. A kirgiz kultúrában még az
írásbeliség is újkeletűnek számít. Az írói
feladatok megsokasodtak ettől a ténytől.
Maga Ajtmatov például fiatalkorában
úttörő munkát végzett a néphagyomány-
ban élő dalok és legendák összegyűjtése,
lejegyzése terén, s a folklórhoz való
rendkívül erős kötődés mindmáig jel-
lemző önálló alkotásaira is. Az évszázad-
nál hosszabb ez a nap például az „akinek"
(népi énekmondók) két mondáját dolgoz-
za össze a jelennel és a jövővel. Az első
pillantásra bonyolult szerkezetűnek tetsző
mű mind a négy rétege ugyanazt a
gondolatot közvetíti, s így harmonikusan
illeszkedik egymáshoz. „Az emberi em-
lékezet lánca a földről már felér a világ-
űrbe" - mondja Ajtmatov, s valóban: a két
ősi monda lényegileg ugyanarról szól,
mint a tudományos-fantasztikum
szférájába tartozó űrtörténet, illetőleg a
közelmúltban (az ötvenes évek elején) és
a jelenben játszódó cselekmény. Írói meg-
formálás tekintetében a szovjet-amerikai
űrpáros találkozása a földön kívüli fej-
lettebb civilizációval - a leggyengébben
megoldott rész a regényben. A kapcso-
latfelvétel az idegen civilizációval meg-
hiúsul, s a bizalmatlan elzárkózás ki tudja
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milyen baljós jövőt helyez kilátásba.
Mindez gyermetegsége és elnagyoltsága
ellenére sem idegen test Ajtmatov gon-
dolati koncepciójában, hiszen ezzel a mo-
tívummal sikerül kozmikussá, mitikussá
növelnie a mű másik három rétegének a
jelentőségét.

Nem így a színpadon, ahol mindebből
csupán annyi jeleníthető meg, hogy jobb-
ról és balról időről időre megjelenik egy-
egy szkafanderes színész a maga emelet-
nyi állványán, és fülsértően bömbölő me-
gafonhangon közleményeket olvas fel.
Felbukkanásuk nem úgy hat, mint ha a
cselekmény más közegben fejlődne to-
vább, hanem idegen, a produkció más
elemeivel nem szervülő kitérőként, amely
az enélkül is túlzsúfolt, túltarkított elő-
adásnak csak további tehertétele.

Az a bizonyos nap, amely „az évszá-
zadnál hosszabb" - vagyis a közelmúlt és a
jelen történéseinek metszőpontja - nem
más, mint a nap, amikor meghal az idős
Kazangap, és Förgeteges Edigej
megpróbálja teljesíteni a halott végaka-
ratát: az ősi, törzsi temetőben, Ana-Be-
jitben helyezzék végső nyugalomra. A
helyszín egy csöppnyi kitérő vasútállomás
a sivatag közepén, a „sárga homokon",
messze a modern civilizációtól, ahol csak
néhány család él, félig nomád
körülmények között. A világ nagy ese-
ményei tőlük távol zajlanak, de konflik-
tusai elől elmenekülni itt sem lehet. A
hiányzó kényelemért, a könnyebb életért
kárpótolja az itt élőket az a nem szavakon,
hanem tetteken mérhető, mélységesen
humánus viszony, amelyben - döntően
Kazangap jóvoltából - ez a kis közösség
él. Ez a már-már sehol nem létező, a
legjobb értelemben családias, mindenkit
megértő, másokat élni hagyó, de a
segítséget meg nem tagadó kapcsolat-
rendszer Kazangap öröksége, amelyet
Edigejre hagy. A halott végakaratát az
elhunyt fiának ellenében kell teljesítenie
Edigejnek. Útban a temető felé, kedvenc
tevéje: Karanar hátán újra végigéli az itt
töltött évek eseményeit. Felidéződik Abu-
talip és felesége, Zaripa története, amely a
személyi kultusz éveinek konfliktusát
képviseli a regényben. Abutalip a hábo-
rúban fogságba esett és megszökött, majd
beállt a jugoszláv partizánok közé.
Hazatérése után gyanakvás, üldözés, bör-
tön lett a része. Ő is, felesége is tanítók
voltak, de menedéket és munkát csak itt,
ezen a távoli vasúti kitérőállomáson
kaphattak. Kazangap és Edigej segítsé-
gével ismét emberibbé válik az életük,
nevelik gyermekeiket, beilleszkednek a

parányi közösségbe - Abutalip mégsem
kerülheti el a személyi kultusz szabta
sorsát. Feljelentik, vizsgálati fogságba
kerül, és felesége azon a napon értesül
halálhíréről, amikor az ország Sztálint
gyászolja. Edigej titkolt szerelemre lob-
ban a kétségbeesett fiatalasszony iránt,
mielőtt azonban közölné vele érzéseit,
Zaripa szabályszerűen megszökik a tisz-
tázhatatlan helyzet elől. A jelenbeli tör-
ténés folytatása és lezárása, hiába Edigej
minden erőfeszítése, hogy Kazangapot
végakarata szerint temesse el, Ana-Bejitet
időközben zárt területté nyilvánították a
rakétakilövő-állomás miatt. Ki-látásba
helyezik a temető felszámolását, ezzel
egy kis nép múltjának legfontosabb tárgyi
emlékét szüntetik meg, meg-sértve így a
jelenét is. Ezen a ponton válik érthetővé,
milyen szoros kapcsolat van a felidézett
két ősi monda és a jelenben zajló
események között. Dzsolamán története
ugyanis arról szól, hogy aki elfelejti apját,
anyját, egész múltját, emlékezet nélküli
rabszolgává, azaz manku rt tá válik.
Ahhoz, hogy egy társadalom
emberméretű maradhasson, meg kell
őriznie emlékezetében a jót is, a rosszat
is. Ez a motívum a személyi kultusz spe-
ciális emlékezéstechnikájával perel,
amelynek lényegét így fogalmazza meg
az Abutalipot kihallgató tiszt: „Mind-

arra, ami nem a javunkat szolgálja, nem is
kell emlékezni. Aki nem ehhez tartja
magát, azt már megfertőzte az ellenség."
Dzsolamán, a mankurt, anyja gyilkosává,
népe ellenségévé válik - de nem különb
nála a jelenben szereplők közül az sem,
aki gyávaságból, hatalomvágyból, vagy
bármely más Okból elfelejti, honnan jött,
ki volt az apja, mivel tartozik az őt fel-
nevelő közösségnek. Vonatkozik ez Ka-
zangap gyáva, meghunyászkodó fiára
(akinek - mint halljuk -- „legfontosabb
testrésze a feneke"), éppúgy, mint arra az
őrparancsnokra, aki útját állta a Ka-
zangapot eltemetni készülő Edigejnek, és
nem hajlandó érteni az anyanyelvén. „A
halottakat el kell temetni, bármilyen
rendszer van is!" - mondja Edigej, mert
csak így menekülhetünk meg az arcnél-
küliségtől. Ajtmatov műve veszélyre fi-
gyelmeztet, amelynek lényege - saját
szavaival -: „Ősidőktől fogva mind a mai
napig kíséri a nagyhatalmi, imperialista,
hegemonikus ambíciókat az a vágy, hogy
az embert megfosszák egyéniségétől."

Az írói gondolat súlya tehát nyilván-
való, de nagyon is vitatható, hogy mi-
képpen lehet ebből színpadi gondolat. Az
átdolgozók sokat próbáltak kimarkolni a
gazdag prózai anyagból, és jó-szerivel
semmit se fogtak. A látott pro-
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dukcióból visszakövetkeztetve azt kell
hinnem, hogy azzal nyerte volna legtöb-
bet az előadás, ha a színpadra állítók
Edigej, Abutalip és Zaripa történetére
koncentrálnak, és képesek lemondani a
legendák megjelenítéséről. A két legenda
ebben a megvalósításban nélkülöz
minden drámai elemet, népművészeti il-
lusztráció marad, afféle zenés-táncos kir-
giz skanzen, természetesen annak is
Thália módra elképzelt és megvalósított
(tehát korántsem tényleges néprajzi érté-
kű) változata. Éppígy elhagyható és el-
hagyandó lett volna az űrpáros fantasz-
tikus története, ha már úgy is le kellett
szűkíteni patetikus kommünikék elhar-
sogására.

Mostoha feladatot jelent a közremű-
ködők részére is a részvétel ezekben a
motívumokban. Nemhogy figurák meg-
formálására, élethelyzetek megeleveníté-
sére nincs lehetőségük, de felbukkanása-
ik még bosszantják is a nézőt, hiszen
lefékezik, mellékvágányra tolják az
amúgy sem túl lendületes cselekményt.

A mondák megjelenítésének módja
éppenséggel ellentétes Ajtmatov szán-
dékaival: színes, önálló betétekként hat-
nak ezek a hosszúra nyújtott, némiképp
revüsített, táncos, énekes epizódok, jó-
formán nem érződik, hogy közük volna

a jelenbeli történésekhez. Ajtmatov a
maga kemény mondandóját mindig az
érzelmek felől közelíti meg, innen re-
gényének erős lírai sugárzása, balladai
tónusa. Kazimir Károly rendezői kon-
cepciója az eredeti mű líráját vulgárisan
ülteti át: eljátszatja, emelt hangvételt,
tüntetően stilizált mozgást kívánva a sze-
replők bizonyos részétől. Két lábon járó
szimbólumok jelennek meg a színpadon,
és éppen az alkotói szándékkal ellentétes
hatást érnek el: komikusnak érződik az,
aminek mélységesen komoly érzelmi
hullámzást kellene kiváltania. Jól szem-
lélteti ezt az a betét, amelyben a szín-
padról oly régóta nélkülözött, határozott
karakterű Horváth Teri megjelenik, és
egy fehér lepelben karjait emelgetve közli
a nézővel, hogy ő az Ana-Bejit temető. A
színésznő az előadás időrendjében sokkal
később megszemélyesíti Najmán-Anát, a
mankurttá lett fiú anyját is. (Jegyezzük
meg rögtön, hogy ez utóbbiként
megrendítő pillanatokat kölcsönöz az
előadásnak.) Amikor viszont „temetői
mivoltában" színre lép, nem jöhet még
létre az asszociációs lánc, a groteszk
hatás viszont azonnal érvénye-sül.
Ugyanez a két motívum Ajtmatov
regényében a Dzsolamán-monda elmon-
dása után, természetes és szerves módon

igy kapcsolódik össze: „Azt a helyet, ahol
Najmán-Anát eltemették, Ana-Bejit
temetőnek hívják azóta - az Anya
Nyugvóhelyének ... " Nyilvánvaló, hogy
ez egyike a színpadi nyelvre lefordítha-
tatlan, de főleg megjeleníthetetlen (és
megszámlálhatatlan sokaságú) ajtmatovi
leírásnak.

A nekilódult rendezői fantázia, amely
feltehetően már a színpadra alkalmazás
közben is ez irányba hatva működött, a
regényt totális egységben akarja átmen-
teni, semmiről nem mond le, és végső so-
ron éppen ezzel válik hűtlenné az Ajt-
matov-mű lényegéhez. A néző figyelme a
fentebb jelzett módon szétforgácsolódik,
amikor a logikával ellentétes irányban
megfordított asszociációs sorok tömegét,
útjára indított és félbevágott mo-
tívumszálak egész rendszerét kellene kö-
vetnie, regisztrálnia és összekapcsolnia.
Az űrpáros, a temetés, Abutalip históriája,
a Dzsolamán-monda, Karanar, a teve
szerelmi kitörésének története, az idős
korában szerelemre gyulladt Raj-máli aga
legendája, Edigej jelenbeli sorsa,
Kazangap fiának története és sok más
kisebb-nagyobb motívum összeku-
szálódása, váltakozó felbukkanása zűr-
zavart teremt a színpadon, ahol az egyet-
len elrendező elvnek egy díszletelem lát-
szik: a sínpár, amely konkrét mivoltában is
szerepel, de egyben hivatott az időt és teret
is fölszabdalni. (Díszlettervező: Szinte
Gábor m. v.) Ha leteszik, a sivatagban futó
vasút, ha felemelkedik, rakétakilövő bázis.
További segítség a nézőnek, hogy
eligazodjék a színes kavalkádban: ami
különösen fontos, azt sokkolásszerű
hangerővel éneklik vagy kiabálják és
addig ismételgetik, amíg ráununk. A
cselekménynek több narrátora is van,
megafonnarrátor, énekes narrátor (Mikó
István), de maga Edigej is ki-lép a
szerepéből időnként, és fennhangon
elmeséli magának azt, amit átélt. Továbbá,
amit elmeséltek a közönségnek, azt később
el is táncolják vagy megelevenítik, ám a
megelevenítés módja is alkalmanként
változik. Bizonyos részleteket naturális
hűséggel, másokat éppen csak jelezve
mutatnak be. Ennek a rendezői
eklekticizmusnak kirívó példája, hogy a
Zaripát alakító Kánya Katának egyszer
tényleges, hangos sírásban kell kitörnie,
máskor éppen csak jelezheti, hogy majd
megszakad a zokogástól. Nehéz volna
eldönteni, mi sikerült kevésbé az
előadásban: a Rajmáli aga szerepére
tévesen kiválasztott Mikó István alakjának
beállítása és történetének terjengős
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előadása, vagy a Karanar tevét magas
szintű tánctudással, kiváló karakterizáló-
készséggel megjelenítő Eck Imre mellé
rendelt tánckar feltűnő táncbeli dilettan-
tizmusának tompítása? Mindemellett
természetesen csodaszámba megy, hogy
úgy-ahogy Edigej története is belefért a
három és fél órás előadásba.

Pedig éppen a színészi teljesítmények
oldaláról több kellemes meglepetés tanúi
lehettünk. Nagy Attila, mint Förgeteges
Edigej, élvezte a lehetőséget, hogy végre
valódi figurát, színészi skatulyájától elütő
alakot formálhat. Egyszerűbb,
természetesebb, bensőségesebb, mint az
utóbbi időben bármikor. Nem véletlen,
hogy az egész előadás legsikerültebb je-
lenete, szinte az egyetlen, amikor drámai
feszültség jelenlétét érezzük, a kihallgatás,
ahol a Tanszikbajevet mértéktartóan,
finoman megjelenítő Gálvölgyi Jánossal
egy kor jellegzetes pillanatait, félelmetes
feszültségét tudják közvetíteni.
Póztalanságával, egyszerűségével érzé-
keltetett jellemet Mécs Károly mint
Abutalip, és kevés ideig tartó színpadi
jelenlétének is súlyt tudott kölcsönözni
Kazangapként Szirtes Ádám. Jó pillanatai,
találó megfigyelései vannak Kazangap
fiának szerepében Benkő Péternek.
Sajnos, mindezek a pozitívumként el-
könyvelhető felvillanások jószerivel be-
lemosódtak az előadás zavaros összké-
pébe.

Ez a produkció, sajnálatos módon, fő-
ként a Thália korábban létrehozott, más
revüszerű produkcióihoz hasonlított - nem
Ajtmatov regényéhez, amelyet a n é z ő a z

előadás megtekintése után is úgy olvashat
el, mintha még egyáltalán nem találkozott
volna vele.
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BÓTA GÁBOR

Kafka
a Radnóti Színpadon

Négy fekete inges, nadrágos, csizmás, ka-
lapos férfi ropja a táncot a színpadon. A
szín lepusztult, sivár, szürke téglaimitáció
borítja a falat, néhány nádszék halomban a
jobb oldalon, asztal és mögöttük fogas,
szakadozott plakátok, kitöredezett
ablakok. Baloldalt, hátul egy állványon
lavór, egy fehér és egy seszínű törülköző.
A táncosokat rövid ideig „gusztálhatjuk".
Bal oldalon, a nézőtér felől lárma
hallatszik, kiabálás, ostorpattogás.
Nyersvászon öltözékben (amilyen az
egyik törülköző is), láncokat csörgetve
egy rab hoz a nyakában egy tisztet. A tiszt
megnyalja, megtörli a száját, feljönnek a
színpadra, a katona le-felé néz, ahonnan
jöttek. Ugyanilyen rabok hoznak egy
öltönyös, mellényes, nyakkendős, fehér
vászonkalapos, mindenféle
turistafelszereléssel teleaggatott
(fényképezőgép, térkép, távcső) utazót. A
rabok némi odavetett jutalom után
eltűnnek. Vezényszóra a táncosok be-
húzzák a kínzógépet. Egy katona által
vezetve megérkezik az elítélt is, feszesen
a fal mellé állnak. Az utazó a masina
egyik végéhez megy, fényképezi, majd
letelepszik egy székre, és onnan fotózza a
gépet, a rajta ülő, élénken gesztikuláló,
magyarázó tiszttel együtt.

A Radnóti Színpadon Hasonlatok címmel
három Kafka-novellát vittek színre,
melyek közül elsőnek A fegyenctelepen című
írás elevenedik meg. Kafka a fegyenc-
telep elítéltjeit halálra kínzó géppel és a
gép megszállottjaként megjelenő tiszt-tel
a technokrata barbárság, a pontosan
kiszámított embertelenség lelki mecha-
nizmusát rajzolja meg. Az előadásban sok
mindenről szó van, de ez a lelki
mechanizmus felismerhetetlen.

Gesztusok tömegét látjuk: zsebkendő-
babrálás széttett ujjakkal, dobolás térden,
enyhe fintor, egymásra nézések és elfor-
dulások. A szövegből „egyenesen" kö-
vetkező valamennyi cselekvést, gesztust
végrehajtják, aprólékos részletességgel.
Az alaptónust az egyszerű szövegmondás
és az egyszerű gesztusok adják meg.
Végül is bíznak a szavak erejében, mági-
ájában, de kissé „egyértelműsítik", egy
vágányra terelik a szöveget. Kibontják

a szövegből a Kafkánál meglévő precíz
megfigyeléseket, és ezt a réteget valósítják
meg. Sajnos azonban nem valósul meg a
kafkai hang: a részletes megfigyeléseknek,
az álomszerűnek a beemelése, a
mindennapinak és a rendkívüli-nek, a
logikusnak és a logikátlannak az
együttélése. A játékmód túlságosan reális,
egysíkú. Igy az a furcsa helyzet adódik,
hogy bár érezhetően hű akar lenni a
szöveghez, helyenként ellentmondás
alakul ki Kafka világa és a színpad világa
között. A jelenetek egyértelműsítik a
kafkai többértelműséget. Olykor marad
pusztán az átlelkesített szövegmondás,
máskor üresjáratok keletkeznek. Desdunes
Milagros táncbetéte igen erős szín-padi
hatás, de a mű jellegéről ugyancsak elüt.
A hangsúlyok, valószínűleg a szándék
ellenére, eltolódnak, nem az válik
fontossá, amit hangsúlyozni akartak.

Pákozdy János alakítja a tisztet. Puha
beszédű, szakállas, töprengő, joviális ki-
nézetű. Logikusan érvel, mániákus
örömmel mutatja meg a kínzógépet az
utazónak.

Az utazó szerepében Gosztonyi János
enyhén fáradt, fásult, figyelő tekintetű.
Sajnos időnként súlytalan. Jó, amikor
feláll a székéből, összecsukja a fényképe-
zőgépét, a fogashoz megy, leveszi a ka-
lapját és megáll a szín másik oldalán.
Döntött, itthagyja az egészet. Az őr
Wohlmuth István. Tisztaság, érdeklődés
árad belőle, lazán kuporog a gép végé-ben
az elítélt mellett, közvetítve ne-ki az
eseményéket. Az elítélt, Jáky Árpád,
eljátszhatatlan feladatot kap. Félénk, ár-
tatlan, majdnem gyerek: ennél többre
nincs lehetőség.

A feje sem látszik ki az apának (Dobák
Lajos) az újságból, miközben papucsban,
hálóköntösben felolvas a karosszék-ben.
Olvas a fegyenctelepről, ahol egy
különleges kivégzési mód honos. Az anya
(Gordon Zsuzsa) poharakat törülget.
Felemelve, a lámpa fényéhez közelítve,
megvizsgálja munkája minőségét. Gréte
(Herceg Csilla) a háttérben hegedül.
Megnyugtatják magukat, hogy ilyen náluk
nem fordulhat elő, hiszen ez Európa, az
meg Latin-Amerika. A következő téma:
megérkezett a Hagenbach cirkusz, Nagy
attrakció a beszélő majom. A papa szerint
csalás az egész, csak egy beöltözött artista
játssza el a majmot. A dramatizálás ezzel
is kapcsolatot próbál teremteni a három
novella között.


