
latos fintornál, néhány gesztusnál és
megbocsátó bólintásnál ezen az estén.

Többek közt azért sem, mert Oberon
és Titánia a számukra adott - itt középső
- részben sokkal érdekesebb drámát
játszanak el, mint a fiatal királyi pár
haragszom rádja. Kovács István ki-mért
mozgású, méltóságos Oberonja külső
fegyelmezettsége, felszínes „jól-
fésültsége" mögött indulatos, tüskékkel,
keserűségekkel teli hétköznapi férj, aki
bűvös-bájos hatalmát felesége ráncba
szedésére szeretné fordítani. Bosszantja,
szüntelenül dühíti őt Hyppolita naiv,
ösztönös és nőies makacsságokban meg-
nyilvánuló életöröme, akár a bájos, tün-
dérekkel övezett égi muzsikáról, akár a
puszta kedvtelésnek aligha minősíthető
„cserélt" gyermekről van szó. Oberon
kirekesztetett ebből a körből, s tündéri
hatalom ide vagy oda - nincs igazi köze a
feleségéhez. Titánia talán egykori
kilengéseiért bünteti őt nem tudni
pontosan. De küzdelem zajlik köztük, s
erről a nagyon is valóságos, földien
hétköznapi harcról szól elsősorban az
Emőd György rendezte Szentivánéji álom.

Gyöngyössy Katalin és Kovács István az
előadás legjobb alakításait nyújtják, s ezt
- önmagukon kívül - köszönhetik a
rendezés eme kegyének.

Ehhez a felálláshoz igazodnak a töb-
biek is. A Szentivánéj itt tehát nem ün-
nep - előtte s utána van ünnep; minden-
ki az álomban mutatja igazi önmagát.
Hermia is - akinek első részbeli „ünnepi"

formája nem sok jót ígér, leginkább csak
csimpaszkodik Lvsanderébe; bakfis-
szerelmet, kamasz-hisztit játszik ekkor
Karancz Katalin. Alakítása akkor lesz
elfogadhatóbb, amikor női csetepatéját
vívja Helénával. Heléna tradicionálisan
hálás szerepét meglehetősen sápadtan,
hanggal alig-alig győzve játssza Zillich
Beatrix.

A két fiú - Orth Mihály Lysander és
Szikra József Demetrius szerepében -
túlságosan egyforma. Bár maga Shakes-
peare sem bánt elég bőkezűen ezzel a két
figurával, azért a legtöbb előadásban
megtalálhatni a módját annak, hogy
értelme legyen -- vagy jelentősége - az
átmeneti párcserének. Ha ugyanis való-
ban mindegy, hogy ki kivel vonul oltár-
hoz, és ki kivel gabalyodik össze Szent-
iván éjjelén, akkor ez a „mindegy" nem
lehet drámai felismerés, szomorú tanul-
ság - hiszen adottságként van jelen.
Ugyanakkor - ez is több előadás fontos
mozzanata volt már, többek közt a ka-
posvárié - a párok összetételének eset-

legessége, az álom valódisága ehhez az
értelmezéshez is szervesen hozzátartozik.
Mint ahogy most, itt is eljátsszák a
lányok: a felébredés pillanatában, álom és
ébrenlét határán, félénk nevetgéléssel,
tétova visszarévedésben. Csak éppen ez a
némajáték színészileg annyira gyenge,
hogy alig-alig tulajdonítható neki markáns
jelentés.

A mesteremberek csoportja hivatott
arra, hogy az állandóságot, a masszív
realitást hordozza az álom és ébrenlét
fizikai és érzelmi határmezsgyéjén. A ve-
szély, hogy szerepük s játékuk betétté
válik az események közt, itt is fennáll.
Pedig együttes teljesítményüket tekintve
jók, külön említést érdemel a Thisbét és
Dudást játszó Zsolnay András és Zuboly-
Hágcsó-Pyramus: Paláncz Ferenc. Emőd
érdeme, hogy a mester-embereknek a
színielőadáshoz fűződő, visszafogottan,
de határozottan jelenlévő érdekrendszerét
is szépen kidolgozza. Az uralkodói
kegyért vívott harc - melyet külön
megnehezít az ismeretlen fel-adatok
vállalása - tétre megy.

Az előadásnak nincsen Puckja - hol-ott
a drámában fontos szereplő. Sipka László
maga sem tesz sokat azért, hogy az
előadásban is az legyen, de az értelmezés
se sokat bíz a figurára. Az aztán már
végképp mindegy, hogy éppen Puckról
vagy Robin pajtásról - ebben a
fordításban Kópé Robiról - van szó;
Pucknak itt saját dolga nincsen, mind-
össze Oberon parancsait hajtja végre.
Még az sem tud érdekessé válni, jól vagy
rosszul teszi-e mindezt.

A díszlet Vata Emil munkája és a
rendezői koncepció legjobb segítője.
Miként Darvas Ferenc zenéje is az.

A fordításban elvégzett hatalmas
munka, a kivilágló értelmezés egyaránt
arra enged következtetni, hogy Emőd
György rendező valószínűleg nem utol-
jára vitte színpadra a Szentivánéji álmot.

William Shakerpeare: .Szentivánéji álom (győri
Kisfaludy Színház)

Fordította: Arany János nyomán Emőd
György. Dramaturg: Hegedűs Géza. Dísz-
let: Vata Emil. jelmez: Tordai Hajnal. Zene:
Darvas Ferenc. Rendező: Emőd György.

Szereplők: Galán Géza m. v. , Bor Adri-
enne, Simon Géza, Orth Mihály, Szikra
józsef, Szűcs István, Karancz Katalin,
Zillich Beatrix, Mester János, Paláncz Fe-
renc, Zsolnay András, Bors Béla, Forgács
Kálmán, Bobor György, Kovács István m.
v. , Gyöngyössy Katalin, Sipka László,
Horváth Ibolya.

SOMLYAI JÁNOS

Időtlen nyomorúság

Az Éjjeli menedékhely Győrött

A színpad sötét. Éjszaka van. Lassan
megszokjuk: tárgyak homályos körvonalait
sejtjük. Valahonnan sápadt fény dereng.
Nehéz álmú alvók szaggatott szuszogását,
nyögdécselését halljuk, mozdulatokat
vélünk látni. A fekvők fel-riadnak,
forgolódnak. Valaki felül az ágyában,
szárazon köhög, visszahanyatlik.
Hajnalodik. Szalmazsákok, tákolt priccsek,
vaságyak szerteszét a színen. Asztal,
székek, és mindezek egy ember-magasnyi
pincében. Fölötte széles, betonozott
udvar, csatornanyílással. Középen, mint
egy süllyesztő, a pince lejárója. Kétoldalt
és hátul több emelet mag a s , szürke
házfalak, barna keretű ablakok. Jobbra
oldalsó bejárat egy udvari lakásba. A
másik oldalon, a bura nélküli, gyengén
pislákoló villanykörte sárga bűvkörében
tört üvegű, kétszárnyú aj-tó: a
lépcsőházba vezet. Reggel. Lenn a
pincében már botladozó léptek, krákogás.
Mormolt szitkok, ingerült mozdulatok.
Kintről pedig mind gyorsabb, hangosabb
zajok. Kiabálás, zúgás, csikorgó gépek.
Villamos, autó. Elkezdődött egy mainak
„hallatszó" nagyváros minden reggel
egyforma nehézkességgel induló, de
hamar könyörtelen lendületű, örökös
ismétlődéseivel a „mélyben élőket" rendre
megalázó újabb hétköz-napja.

Ha benyomásainkat csupán e pár perc
után akarjuk megfogalmazni, azt mond-
hatjuk, a győri Kisfaludy Színház Gorkij
Éjjeli menedékhely című drámája nap-
jainkban játszódik. Am Illés István ren-
dezése jóval több ennél. Az ő „darabja"

nem ma játszódik - még ma is játszódik. Ez
a különbség igen lényeges. Egy folyamat
jelenlegi végpontját játszatja el.

Ezt a látvány is egyértelműsíti: Csányi
Arpád díszlete több évtizedet fog át, de ez
nem zavaró, nem eklektikus. Hiszen egy
nyomortanyán a bútorok, tárgyak értékét
kizárólag használhatóságuk adja meg.
Odakerülésük is esetleges. Szinte
maguktól halmozódnak, s kerül-nek
sarokba a már használhatatlanok. E
helyütt épp olyan természetes a kopott,
ám modern vonalú hajlított cső vaságy,
mint a tákolt fapriccs, a huzat



Orth Mihály (Vaszka Pepel) és Almássy Albert Éva (Vaszil isza) Paláncz Ferenc a Színész szerepében. G or k i j : Éjjel i menedékhely (győri
Kisfaludy Színház)

nélküli szalmazsák, a sarokban a félre-
dobott, törött lábú, láthatóan hajdan
értékes régi karosszék. Ugyanígy elfo-
gadható, hogy a villanykörte üveg-buráját
a pincében a manapság szokásos fehér
műanyag védőrács borítja (bizton-sági
világítás) s a takarítást vessző-seprűvel
végzik. S mivel a tárgyak jó néhány
évtizedet ölelnek át, a rendezői
szándéknak megfelelően azt is sugallják:
itt az események már évtizedek óta, s
talán mindig ugyanígy folynak. Ami itt
történik, kezdet és vég nélküli. Ön-
törvényű. Saját múlttal, jelennel rendel-
kezik.

Vágó Nelly jelmezei is egyfajta kor-
talanságon tükröznek. Ez elsősorban a
pincében élők ruháira vonatkozik. Anélkül
hogy az egyes ruhák fazonjából pontos
korukra következtetni tudnánk, a
kiegészítők stílusa napjainkra is utal.
Luka ruhája viszont klasszikusan kortalan.
Egyenes, fazon nélküli nadrág és ing.
Éppúgy lehetett viselni száz éve, mint
tegnap.

Mindezeket nemcsak a látvány, de a
szereplők játéka, egymáshoz (és hozzánk)
való viszonya is bizonyítja. A játék
kezdete is erre utal. Az, amiben és
ahogyan ezek az emberek élnek, szá-
munkra csak fokról fokra lesz látható.
Nincs mód, hogy megjelöljük a pillanatot,
mikor lett világos a színen, ki mikor
ébredt fel. Amit biztonsággal állítha

tunk: már fent vannak; teszik a „dol-
gukat", a folyamatosság teremtette ter-
mészetességgel. Mi csak bekapcsolódunk.
Igy viszont a szereplők valódi, hétköznapi
múltját érezhetjük. Nem a báróságot, nem
az elhagyott vagy hűt-len feleséget - a
tegnapot, a regnapelőttet. Mintha nem
lenne végszóhoz kötve a szereplők színre
való bejövetele és távozása sem.
Természetes mozgásuk meg-jelenésüket,
távozásukat észrevétlenné teszi. Nemcsak
tőlünk, de (bármily paradox is) szinte a
darabtól is függetlenek. A tegnapot
folytatják, ott, ahol abba-hagyták.
Számukra a szerintünk meg-szokhatatlan
keserű napok megszokottak.

Az előadás mondandójához az első
kulcsjelenet Pepel (Orth Mihály) és Báró
(Uri István) kettőse. Pepel, a tolvaj arra
kéri a Bárót, ha tőle pénzt akar kapni,
akkor ereszkedjen négykézlábra és ugas-
son. Ez a jelenet az emberi méltóság
megalázása mellett a „mélyben élők"
egyformán kilátástalan helyzetét, a közös
- nyomorúságos - sors egymást pusztító
hatását is ábrázol(hat)ja. Hisz Pepel is
szenvedő alanya a jelenetnek, mert csak
itt és csak így van módja bizonyítani (akár
csak a maga számára), hogy ,,valaki". .Az
sem vigasztalóbb, ha csak szórakozik
ezzel. Nos Győrben mást, meg-rázóbbat
kaptunk.

A felszólításnak a Báró különösebb

tiltakozás nélkül eleget is tesz. Négykéz-
lábra ereszkedik és ugat. Készségesen és
sokat. Cifrázza. Körbeugrálja a pincét,
mindenkit megugat, bele-belekap a
lábakba; maga is szórakozik a jeleneten.
Sőt Uri végül diszkrét, de félreérthetetlen
mozdulattal megemeli bal „hátsó" lábát.
Aztán feláll, nadrágjáról leveri a port, és a
világ legtermészetesebb hangján ott
folytatja Pepellel a „csevelyt", a
nevetgélést, ahol éppen abbamaradt, és
jelzést sem tesz arra, hogy ami történt,
megalázta. A jelenet segít megfogalmazni
a kérdést: miért ámítjuk magunkat., miért
próbáljuk csökkenteni a tragédia és
felelősségünk mértékét. azzal, hogy még
mindig embert méltóságot látunk,
szeretnénk látni e Báró(k)ban
Több már a mulasztás és a vétek, nehe-
zebb már a dolgunk: visszaadni az emberi
méltóságot.

E következetesen végigvitt gondolat
egyik nyeresége Lukával függ össze.
Hadd tekintsek most el az e figura értel-
mezésével kapcsolatos már-már közhelyes
megállapítások részletes felsorolásáról.
Mindössze emlékeztetőül a tény: Luka
(Gorkij sokat idézett önkritikája szerint
is) ellentmondásos, nem elég
egyértelműen kidolgozott alak. (Nem egy
előadásban ilyen is maradt.) Nos, ezúttal
nemcsak új, de a győri előadás egészéhez
szervesen illeszkedő, Gorkij
önkritikájának okát is megszüntető Lu-



kát láthatunk. Olyat, akinek helyében
magunk is alig tehetnénk mást.

Ebben az előadásban a „szokásos"
eszközökkel operáló Lukának (Fekete
Tibor), félő, végképp nem volna esélye
bármit is elérni. De ez a Luka más. Más-
ként is érkezett. Mintha ismerősök közé
jött volna. Ha a pince jelenlegi lakói nem
is, a hely, a környezet, a helyzet
érzékelhetően nem új már számára. A
hangsúly, mellyel a többieket köszönti : „
Jó napot, becsületes emberek", az évek
óta ismétlődő helyzetnek szól. A mondat
hangsúlyozása nyugodt, hét-köznapi,
tényközlő. Hiányzik a becsületes szó oly
sokszor használt kenetteljes hangsúlya.
Tempója ugyanakkor gyors e
bemutatkozó mondatnak. Anynyira csak,
hogy sejtesse: Luka szeretne a
formaságokon minél előbb túljutni. Hisz
neki itt feladata lesz, és bár unni még
nem unja, már tart tőle. Mert még mindig
van ez a hely, vannak ezek az emberek.
Gyanítja: az, hogy vannak, az ő
hiábavalóságát is bizonyítja. Luka néz,
figyel, várja, mikor kell „hívatását"

gyakorolnia: segíteni az ittenieken. De
már fáradtabb, semhogy minden mozdu-
latra, mondatra rögtön reagáljon. Inkább
seper: elfoglalja magát.

A Színész (Paláncz Ferenc) sirámai
saját részegeskedése, romlott egészségi
állapota felett már kiváltják Lukából a
tennivágyást. Rászól, azaz a jelenet han-

gulatát jobban érzékeltetve ráförmed a
Színészre: De hát miért nem gyógyít-
tatod magad? Ez a mondat szokatlanul
éles. Ingerült, bosszús.

Ez az így hangsúlyozott mondat pon-
tosan felel a korábbi Pepel-Báró jele-
netre: Lukában nincs ámítás. A düh a
Színésznek szól, aki még mindig, a sok
nógatás ellenére is itt van. A csalódott
Lukák haragját halljuk. Kíméletlenül
hangsúlyozza a Színész saját felelőssé-
gét: ne várjon segítséget, neki magának
kell már végre tennie valamit. Ezzel
Luka a napjainkban fel-felbukkanó gya-
korlatra is utal. Annak időnként elvtelen
emlegetésére, hogy tegyen mindenki
nagyobb erőfeszítést saját boldogulása
érdekében, akár módjában áll, akár nem.
De a következő mondat már kritikája e
magatartásnak, felismerése a tény-nek:
ezek az emberek (a Színész) ilyen
mértékben nem tehetők felelőssé önhibá-
jukon kívül elromlott életükért. Hisz
ebben az esetben éppen a darab, az elő-
adás az itt élők számára újból emberi
méltóságot követelő, hirdető lényege
válna értelmetlenné. Luka tudja: ez a
megtörhetetlen újratermelődés e „nyo-
morultak" számára a végképp kilátásta-
lan helyzetet jelenti. Ezért a következő
mondatát már a Színész mellé sietve
mondja, s abban már a szánalom domi-
nál. A szánalom nem tévedés, jogos. Az
elmúlt „évtizedek" Luka számára

kellőképp bizonyították lehetőségei kor-
látozott voltát. Akár tolsztojánus vi-
gasztaló, akár ostoba vénember: érdemit ő
egyedül nem tud tenni. Nem ártalmas,
nem hasznos - tehetetlen. Igy dühe saját
tehetetlenségének is szól. Nincs más
választása, mint a szánalom és az abból
fakadó hazugság. (Hogy ez mennyire így
van, hogy itt, e pincében mi a tét igazság
és hazugság közt, arra Szatyin második
felvonásbeli monológja is választ ad
majd.)

Az a gondolati ív, mely a Báró ugatás-
jelenetével kezdődött és folytatódott a
Színész jelenetével, Luka és a tüdőbeteg
Anna (Karancz Katalin) dialógusával
záródik le. Anna arra kéri Lukát, üljön
mellé és beszélgessenek. Luka odaül, de
kezdetben minden idegszálával a többi-
ekre figyel még. Feszült és ideges. Figyel,
mint akinek bármelyik percben tennie kell
valamit. Ugrásra kész, de már vereséget
szenvedett, mert hol szóljon közbe, ha
egyszer nem itt van a bajok gyökere?
„Udvariatlansága" és szótlansága a
megalázó tehetetlenségé. E rövid
jelenetében kimondatlanul is szomorú
valósággá válik (sokszor fennkölten
csengő) szentenciája is: az élőkkel kell
törődni. Mikor már a lányt figyeli, hozzá
beszél, az sem más, mint a kényszerű be-
letörődés a változtathatatlanba. Hangjában
ott vibrál a tragédia: csak a halál előtt
állónak tud segíteni, annak lelkén tud
könnyíteni, de azt is csak hazugsággal.

Miként a műben, úgy sok színre állí-
tásban is kérdés maradt Luka eltűnésének
oka. Mivel ez a Natasa leforrázott lába
miatt kirobbant verekedést követi, a
rendőrség várható megjelenése okozta
félelmével szoktuk magyarázni. Ezúttal
mást, többet érzékeltet a darab. A második
felvonás kezdetén a szereplők az udvaron
üldögélnek. Beszélgetnek. A kép már
idilli. Sütkéreznek már a napon, hallgatják
az öreg meséit. Hiszik is, nem is. Érdekli
is őket, meg nem is. Luka biz-tatására
Natasa és Pepel jövőjüket tervezik:
álmodoznak. Vaszilisza pedig kihallgatja e
házassági és elvándorlási tervet.

De a sütkérezés nem tart(hat) soká. A
leforrázott láb keltette kavarodáshoz,
verekedéshez már mindannyian sietnek le
a pincébe, megszokott környezetükbe.
Kisvártatva Pepel is megjelenik, és ez-
úttal jól láthatóan csak ő, és alaposan veri
Kosztiljovot, a háziurat. Addig üti, míg az
öreg elzuhan, és fel sem kel már többé.
Úgy láttuk, Pepel verte agyon Kosztil-
jovot. Pepel ilyen határozott szerepét e
halálban eddig általában kerülték a

Bor Adrienne (Anna) és Györgyfalvai Péter (Klescs) Gorkij drámájában (Matusz Károly felvételei)



hazai színre állítások. (Kétségtelen, Gorkij
művében sem egyértelmű bűnössége.)
Viszont ebben az előadásban a kö-
vetkezetesen végigvitt értelmezés ezt a
megoldást kívánta. Mert van olyan mély a
baj, hogy Pepel elkövetheti a gyilkosságot.
Nincs számára felfogható, meg-valósítható
alternatíva. Ez pedig már elegendő és
nyilvánvaló ok Lukának a távozására: cl
kell fogadnia, hogy bár-mit tesz: az
haszontalan.

Akik ott maradnak, ugyanúgy élik
tovább életüket, mint addig. Olykor-olykor
eszükbe jut a habókos öreg, ám jószerivel
csak nevetnek rajta. Ott van viszont
Szatyin (Ats Gyula), a mű másik, többféle
értelmezésre módot nyújtó figurája.
Ellentétben az öreggel, ő mindig is itt élt
ezek között az emberek és körülmények
között. Ezért tudja pontosan
megfogalmazni, mi a baj velük, és mi
Lukával.

Többen vitatkoznak, nevetgélnek az
öregre emlékezve. Ehhez Szatyin is
csatlakozik, és ezúttal egyértelmű gúny-
nyal, kinevető hangsúllyal idézi Lukát:
„tisztelni kell az embert". Ebben a gúny-
ban, nevetésben helyzetük pontos tisz-
tánlátása fogalmazódik meg. E pincében
semmi értelme tisztelni az embert. Hiszen
ki és kit tiszteljen? Ők egymást vagy őket
mások? Ugyan miért? Hisz az egyik
néhány kopekért ugat, mint egy kutya, a
másik gyilkol, a harmadik (Klescs) szó és
hang nélkül befekszik felesége még ki sem
hűlt holtteste mellé, csupán a takarót
igazítja kettejük közé. Vagy nekik kellene
tisztelniük másokat? Akik valahol „fent"

laknak? De miért? Kaptak-e valamit
azoktól? Egyáltalán ismerik-e azokat?
Ebben a pincében nem lehet az embert
tisztelni. Ámítás volna, „nemes" álarc
mögé bújt megfutamodás a nehezebb
feladat elől: segíteni kell. Segíteni, hogy
az itt élők is olyanok lehessenek, akik
érdemesek a tiszteletre, és akik majd
tisztelni is tudnak.

Szatyin tehát nevet. Majd váratlanul
keserűvé, szomorúvá lesz. Ugyanis azzal a
mondatával már ő sem tud mit kezdeni,
hogy „jó az, ha az ember embernek érzi
magát". Ez itt aligha lehetséges. Szomorú
ez a felismerés. Ezt követően Szatyin
minden szava az őket körülvevő, általuk
áttörhetetlen falakat fogalmazza meg. Ezen
belül „holmi" Lukák ténykedése sem nem
árt, sem nem használ. Akár hazudhat is.
Szatyin mondatai hangsúlyváltozásukkal az
igazságot mondják, s egyben az elsők,
melyek Nasztyában és a Színészben
felismertetik

önnön valóságukat. Mivel pedig az elő-
adás most sem enged gondolatai követ-
kezetes megformálásából, érezhetjük: az
igazságot nem ebben a pincében kell
megfogalmazni. Két mozzanat mindezek
érzékeltetéséül.

Nasztya (Baranyai lbolya) az előadásban
kisebb-nagyobb megszakításokkal végig
olvas, álmodozik, saját valóságával
elegyíteni próbál egy szerelmes regényt. A
többiekkel nem törődik, hozzájuk csak
akkor szól, ha e regény szülte álmait,
megmásított, szépített múltját kell
védelmeznie. Szatyin monológja alatt is
ül, hallgat, előtte a könyv. Egy-szerre csak
eldobja. A mozdulat nem fel-tűnő:
megtörténik. Nasztya magába roskadva,
mozdulatlanul ül tovább, hallgat. A
Színész, mintegy folytatva és pontosítva
Nasztya mozdulatát, lassan feláll,
egyenes, kimért léptekkel az ajtó felé
indul. Menet közben zsebébe nyúl, s tem-
póján nem lassítva a pénzt, amit útikölt-
ségre tett félre, hogy eljusson a városba,
ahol majd kigyógyítják alkoholizmusából,
az asztal sarkára helyezi. Kimegy. Nem
izgatott, nem levert. Nyugodt. Fel-ismerte
helyzetét, s most tudatosan választott.
Öngyilkossága hírével ér majd véget a
darab.

Ebben az előadásban korábban döntő-
nek hitt jelenetek, szereplők váltak má-
sodlagossá. Elsősorban a háziúr és fele-
sége, Kosztiljov és Vaszilisza. Szerepük
ebben a koncepcióban majdnem érdekte-
len. Nincs közük az itt élőkhöz, nem okai
azok nvomorának. Negatív tulajdonságaik,
tetteik túlzott mértékű ábrázolása az
előadás mondandóját tompította volna.
Rájuk is hárult ugyan felelősség e
pincében nvomorgók élete miatt, de ez
számon is alig tartható a lényegibb,
társadalmi okok mellett. Kisebb súllyal bír
az előadásban Natasa, a lepényárusnő
Kvasnva és Medvegyev, a rendőr is;
mindazok, kiknek itt-tartózkodása idő-
leges, kiknek múltja nem „évtizedek" itt
töltött napjaiból áll.

Amint az jó előadásoknál szinte ter-
mészetes, a színészek közül nehéz bár-kit
is kiemelni. Áts Gyula (Szatyin), Fekete
Tibor (Luka), Paláncz Ferenc (Színész),
Uri István (Báró), Baranyai Ibolya
(Nasztya) alakítását, jó játékát
mindenekelőtt dicsérje az, hogy az elő-
adás mondandója általuk valósulhatott
meg. Amit néma jeleneteik, hangsúly-
váltásaik, mozgásaik természetességével
nyújtottak, az nemcsak a darabbal, az
előadással és egymással szembeni jó ér-
telemben vett alázatukat bizonyította,

de azt is, hogy tudják, miről „szólnak", s
azt igaznak tudva vállalják is. Az, hogy
alakításaikban a mozdulatok, mozgások
rendszere tiszta gondolatokat tudott kö-
zölni, Illés István színészvezetését is mi-
nősíti.

Szerepe lehetősége szerint még Orth
Mihályt (Pepel) is ide kellene sorolnunk.
Azonban úgy tűnik, ő nem tudta pontosan,
milyen mondandót kell szolgálnia. Talán
befolyásolta ruhája és az időn-ként fogai
közé szorított pipa, figurától, előadástól
való idegensége. Öltözete, a magas szárú
bőrcsizma, a feszes kord-nadrág, a dzseki
túlzott didaktikussággal utalt napjainkra.

Martin Márta (Vaszilisza) majd mind-
egyik színre lépése egy fölöslegesen erő-
szakos, helyenként férfifaló nagyasz-
szonyt juttat eszünkbe. Játékán végig
érezni első jelenetei egyikének hatását.
Kettesben maradnak Pepellel, és mert azt
mindenáron meg akarja tartani - ahogy
mondani szokták -: „magára húzza".
Fölösleges is volt e naturalista megoldás,
és a Pepelt alakító Orth Mihály fiatal
kora, „hamvassága" miatt kissé hihetetlen
is, de semmiképp sem idevaló. A másik
problematikus alakítás Zillich Beatrixé
(Kvasnya, a lepény-árusnő). Nála
tulajdonképpen szerep-osztási tévedésről
is beszélhetünk. Nem az a baj, hogy kora
szerint fiatal e nő megformálásához, de
eszközei sincsenek még igazán hozzá. Az
általam látott elő-adásban erősen
pirosított ajkai, jól lát-hatóan púderezett
arca is rontotta játéka hatását.

Hangsúlyoznunk kell azonban, ezek a
problémák az előadás gondolati értékéből
nem, megvalósítása mikéntjéből pedig
alig-alig vontak le valamit. Eltörpülnek a
tény mellett, hogy látva láthattuk: nem
volt igaza Gorkijnak, ami-kor műve
értéktelenségéről beszélt. Ér-tő,
határozott kézbe kerülve, tiszta és igaz
gondolatok szolgálatába állítva ma is
fontos, sokat közlő mű lehet.
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