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Remekmű és múló idő

A Háború és béke
a Thália Színházban

Színházi előadások tapasztalatai bizonyít-
ják, hogy a drámairodalom remekművei
nem feltétlenül igénylik, sokszor nem is
tűrik az átigazításokat. Gondolataik év-
századok múltán is hatni tudnak. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy ese-
tenként ne lehetne kísérletet tenni szer-
kezetük, történetük módosításával mon-
dandóik érvényességét az eredeti szán-
déktól akár távolabb eső problémákra is
kiterjeszteni. Vannak aztán művek,
amelyek éppen - egyébként értékes -
gondolataik érvényre juttatásához meg is
követelnek bizonyos módosításokat.
Hiszen a színháznak, egy előadásnak
alapvető meghatározója az „itt és most".
Hiába, hogy szóhasználatunkban a re-
mekmű fogalmával erősen összenőtt az
„időálló" jelző, ha ez egy dráma vagy
előadás megméretésében nem is mindig
alkalmazható mérce. Lukács György ír-ja:
„A dráma olyan írásmű, mely vala-mely
összegyűlt tömegben közvetlen és erős
hatást akar létrehozni, emberek között
lejátszódó történések által. Durván és
röviden ez volna minden dráma közös,
egészen a trivialitásig ismert módon közös
sajátossága, megfosztva minden tulaj-
donságtál, amelyet történelmi, tehát véletlen
körülmények hoztak létre." E kiemelést azért
tartottam szükségesnek, mert ez a kulcs
Tolsztoj Háború és béke című regényéből
Alfred Neumann, Erwin Piscator, Guntram
Prüfer által színpadra alkalmazott, idén a
Thália Színházban Kazimir Károly
rendezte előadásának vizsgálatához.

Egy előadás létrehozásához ugyan-
olyan fontos értelmezni, biztosan ismerni a
kort és a körülményeket, melyben élünk,
mint magát a bemutatandó mű-vet. E két
műveletnek ki kell egészítenie egymást.
Ha így történik, akkor lehet csak esély arra
- amint ez 1959-ben éppen a Háború és béke
vígszínházi elő-adásával is történt -, hogy
a darab sikert érjen el, a néző remek
előadást lásson, s az időszerűség kérdése
fel se merüljön benne. Am ha ez az
egymást feltételező értelmezési munka
hiányos - mint idén a Thália Színházban e
darab színreállítá-

sában -, akkor nemhogy remek, de olyan
előadás sem jöhet létre, mely első perctől
az utolsóig élvezhető lenne. Az, hogy
1959-ben e darab előadása érzelmeket
felkavaró, gondolkodásra késztető lehe-
tett, magyarázható az akkor jellemző
„történelmi, tehát véletlen körülmények-
kel"

is. Ugyanakkor éppen ezek az azóta
már változott körülmények fosztják meg
az osztatlan sikertől a mai bemutatót.
Nem tehetünk ugyanis egyenlőségjelet a
két és fél évtizeddel korábbi és a mai
háborús veszélyek, de az attól való fé-
lelmek közé sem. A mai néző is más, mint
az akkori. Nemcsak azt kell tudni, hogy
milyen háborús veszély van ma, de azt is,
hogy mit tud a háborúról már

vagy még a néző, s azt is, hogy milyen
módszerekkel lehet figyelmét felkelteni,
fogva tartani. Színházi ismeretei, eszté-
tikai érzékenysége vajon mit sem változ-
tak ? Bár e tekintetben sok okunk a di-
csekvésre nincs, annál azért mégis előbb-
re járunk, mint azt a Thália Színház jelen
előadása kapcsán gondolhatnánk. Ami
ugyanis alig változott az maga az előadás.

Az előadásnak (és magának a darab-nak
is, mert a szerzői utasításokhoz, az írott
szöveg majd mindegyik szavához hűen
ragaszkodva került színre) más a
kicsengése, mint a narrátor által meg-
fogalmazott piscatori szándék. Közelebb
áll Tolsztoj gondolatához, mely szerint

A Háború és béke a Thália Színházban. Kozák András (Andrej) az austerlitzi csatamezőn (a háttérben
Mikó István mint Napoleon)



az élet mindig megy tovább. Pedig ami-
ről a darab szólni akar - háború vagy béke
-, ma is aktuális, milliókat érintő kérdés.
Az előadás két párhuzamosan haladó,
egymást nem erősítő, a feszültséget fokról
fokra csökkentő részre szakadt. Az egyik,
mely a piscatori rövidítésekkel, de mégis
Tolsztoj regényét köve-ti, a másik, melyet
a narrátor, a vetítés, a terepasztal, a bábuk
jelentenek. E két részre válásnak a
felvonások közt is érezhető a hatása.
Sokkal hosszadalmasabb-nak tűnik a
második felvonás, melyben kevesebb a
tolsztoji és jóval több a piscatori elem.

A SZÍNHÁZ 1984/1-es számában - a

Háború és béke tavalyi veszprémi elő-
adása kapcsán - már volt szó e darab
dramaturgiájának, ezen belül a narrátor
funkciójának általános kérdéseiről. Így
most csupán néhány kiegészítő meg-
jegyzésre szorítkozom. Tudomásul kell
vennünk, hogy a narrátor megjelenését
ebben a darabban annak idején - elv-ben -
maguk a nézők tették szükségessé. A
néző, aki készülődött a háborúra; a néző,
aki nem tett, nem tudott ellene tenni
semmit. Színházba pedig a néhány
kellemes óráért ment. Az ott látott tör-
téneteken elábrándozott, könnyű szívvel,
bár esetenként könnyekig meghatódva
letudta egy-két lelkiismereti problémáját.
Az előadás után azonban minden
ugyanúgy folyt tovább - a háborús
készülődés is -, mint korábban. Ezek után
- persze nagyon sarkítva fogalmazva - fel
kell tennünk a kérdést: most mi vagyunk,
akik háborúra készülődünk? Nem. Itt és
most nincs senki, aki magára venné,
vehetné e vádat. Nem; a narrátor - mai
füllel hallgatva - a legismertebb
általánosságokban beszél a háborúkról.
Az elmúlt háborúkról. Meg-jelenése a
színpadon már nem újdonság, ezért is
kellene, hogy amit mond, legalább az
legyen új. De sem az ő szavaiban, sem az
előadás egyéb elemeiben nincs semmi
konkrét és napjainkra utaló. Pedig a
piscatori dramaturgiának és a narrátornak
ez az egyik igazi lényege.

Szerepeltetésével kitüntetett helyet
kapott - drámába nem illő nyilvánvaló-
sággal - az erkölcsi szempont, aminek a
játék egészéből kellene megsejthetőnek
lennie. A narrátor mondja: ,,... a szín-ház
(...) a kihirdetés... a megrendülés helye." E
kettő egyidejű jelenléte, egymásból
következése általában nehezen képzelhető
el, most sem valósult meg. Szomorú,
hogy nap mint nap olvasható, hallható:
százan, ezren esnek el

háborúkban. A számok elvonttá, érzel-
meinkkel nehezen felfoghatóvá teszik a
tíz, száz, ezer férfit, nőt, gyereket. Viszont
változatlanul megrendülünk Kovács és
Kis halálán. Megrendülünk Andrején.
Csak nem a narrátor kommentálásában,
aki - nem stílusos, de pontos kifejezéssel -
unalomig ismert tényeket, számokat
közöl. Százezrekről beszél, pedig csak
egyet szeretnénk látni. Azt, akinek
sorsában nem csak egy bizonyos, hanem
közös emberi sors jelenik meg. Ez ugyan
elvben itt megtörténik, ám a narrátor
közbeszólásai, a piscatori dramaturgia
ebben a formájában ma már nem segítik,
hogy Andrej, Pierre és Natasa sorsa ránk
is vonatkozzon.

A százezrek a mesélő szavaiban, a vetí-
tett térképen látható hadosztályokat je-
lentő apró négyszögekben és a terep-
asztalon elhelyezett húsz-harminc centi-
méter magas, arc nélküli, sematikus bá-
bokban jelennek meg. A „közülünk való"
narrátor az egész színdarabot meséli. Ez
még rendben is volna, de a terep-asztalon
zajló játékban már nemcsak részt vesz, de
Pierre-t is játszatja a bábokkal. Így, ami
ott történik, kezdetben nem más, mint a
jólértesültek modellezése a jobb
érthetőség kedvéért. Más-részről úgy
tűnik, csupán a technikai nehézségek
(sokak halála a színpadon) megoldása
végett van erre a betétre szükség. Kellő
tárgyilagossággal szemléljük a makettek
tologatását, szinte még akkor is, mikor a
narrátor otthagyja Pierre-t azzal a
feladattal, hogy most pedig találjon vissza
a mese valóságába. Ezek után Pierre egy
erre kijelölt bábuban felismeri Andrejt, és
megsejti, meg-tudja annak sebesülését.
Parányi baba-hordágyra téteti, kiviteti.
(Gálvölgyi János Pierre-alakítására még
visszatérünk, azt azonban már most meg
kell jegyeznünk, hogy neki köszönhetően
e jelenet mégis képes volt beilleszkedni a
darabba.) De nem százezreket, nem
Andrejt

bábokat láttunk. A játék és az élet ment
tovább. Az az elvi lehetőség sem valósult
meg, hogy érezzük: a háborúban mindenki
csak báb lehet, mert a három főszereplő:
Kozák András (Andrej), Gálvölgyi János
(Pierre), Balogh Erika (Natasa)
öntörvényű, élő egyéniségeket alakított az
előadás többi részé-ben. Rájuk is jobban
hatott a kétségkívül nagyon kevés,
töredezett, egy szín-házi estére alig
elegendő, ám mégis irodalmi, drámai
értékű tolsztoji alapanyag.

Közben pedig történik a „másik da-rab".
A tolsztoji. Ebben Andrej, Pierre,

Natasa szerencsére minden gondjával-
bajával közvetlenül és nem a narrátor
bennünket irányítani hivatott gondola-
tainak szűrőjén keresztül hat ránk. Bár így
az előadásban inkább egyéni tragédiákat
látunk, legalább Tolsztoj gondolatai is
megvalósulhatnak.

Van más oka is, hogy Piscator ma
kevésbé hatásos. E három főszerep egy-
máshoz való viszonyáról van szó. Mi-előtt
Andrej megismerte, megszerette volna
Natasát, Pierre és Natasa között nyiladozó
szerelem volt már. Pierre-re ez az érzés
jellemző is marad, és Natasa sem csinál
titkot abból, hogy szereti - bár másként -
Pierre-t. Mindezek ismeretében a darab
végét, Andrej halálát, végső szavait: „ti
éljetek együtt", a narrátor mesét lezáró
mondatát: „Pierre feleségül vette Natasát,
és sok gyermekük született", hiteltelenül
követi a figyelmeztetés: megtörténhet,
hogy egy napon az élet nem megy tovább.

A rendezésnek ami érdeme lehetett
volna, hátrányává vált. Tartotta magát a
piscatori célkitűzéshez: a játék marad-jon
áttekinthető. Az maradt, túlságosan is.
Piscator gondolatai közléséhez Tolsztoj
regényéből csak azt és csak annyit
alkalmazott, amire és amennyire feltét-
lenül szüksége volt. Ez a regényhez vi-
szonyítva nagyon kevés. Ezért is (és ter-
mészetesen mert gondolatai közléséhez
ugyanolyan nélkülözhetetlenek) az elő-
adásban meg kellett tartani a regénytől
független piscatori elemeket: narrátor,
vetítés, terepasztal stb. De ezek - mint
láttuk - ma már esztétikai, tartalmi
szempontból egyaránt hatástalanok. Fi-
gyelmünket alig kötik le. Óhatatlanul
került előtérbe, élt önálló életet az a kevés
és vázlatszerű, ami a regényből lát-ható a
színpadon. A szereplők közti viszonyok
vékonyak, áttekinthetők. Tulajdonképpen
csak az Andrej, Natasa, Pierre közti
kapcsolat - abban is a szeretet és a
szerelem - adja gerincét, a három színészi
alakítás pedig valamelyes értelmét az
előadásnak. Előttük azonban Mécs
Károlyról, a mesélő megformálójáról kell
szólnunk.

A figurán javítani sok módja nem volt.
Igyekszik is mindvégig kimért, korrekt,
tényközlő maradni. Lehetőségei közül ez a
legjobb. Am egyszer-egyszer feltör belőle
az erkölcsi parancs nemes heve. Hangja,
tekintete szigorú: ítélkezik. Csakhogy
ehhez, ebben a szövegben ma már igen
kevés a „muníció". Naivnak hat. Jellemző
erre utolsó mondata. Mennyi háború,
mennyi halott, s felcsat-



tan a szigorú dörgedelem: hát meddig
megy ez még így?!

Alakításában a másik probléma Pierre-
hez való viszonya. Tény, hogy nem egy-
szerű kérdés, miként viszonyuljon hozzá.
Itt már többször is veszít üdvös mérték-
tartásából, s b á r e z Pierre iránti szimpá-
tiája miatt érthető, mégsem mehet addig,
hogy úgy kezelje, mint egy gyereket.
Márpedig nemegyszer ez történik. Száz-
ötven év tragikus tapasztalatainak bir-
tokában beszélget az azokról mit sem sejtő
Pierre-rel. Olyan, akár egy jó szándékú
öreg szülő: tanulni vágyó gyermeke kedvét
el nem veszi, de problémáit nem tekinti
súlyosnak. (Azzal, hogy e
beszélgetésekben Pierre-Gálvölgyi még-is
egyenrangú partnerré igyekszik lenni,
későbbi jeleneteiben nehezíti meg a dol-
gát.)

Pierre szerepe és Gálvölgyi alakítása a
legnehezebb és legproblematikusabb az
előadásban. A figura egyik feladata, hogy
összekötő kapocs legyen a mesélő és a
tolsztoji mű között. De ez ritkán járt
sikerrel. Egy jellemző példa Pierre
(Gálvölgyi) nehéz helyzetére és megol-
datlan viszonyára a narrátorral. Natasa
megírja levelét Andrejnek, melyben szakít
vele, mert úgy érzi, pillanatnyi meg-ingása
miatt nem érdemli annak szerelmét. Ekkor
a mesélő megszólal: „Pierre, siessen,
Natasa mérget vett be!" Pierre siet is, de
legalább Gálvölgyi nem tesz úgy, mintha
valóban tudná (honnan?), hogy Natasa
mérget vett be.

Gálvölgyi dolga azokban a jelenetek-
ben vált nehézzé, melyek a narrátorral
folytatott lényegesebb dialógusait követik.
Hiszen e párbeszédek - mivel bennük ők
közel egyenlő érdemben vesznek részt -
óhatatlanul kihatnak a későbbiekre: Pierre
értelmesebb a többieknél? Természetesen
nem. Ezért Gál-völgyi, mintegy a
megoldást keresve, ilyenkor egy
ügyefogyott, élhetetlen, valami
bizonytalan eredetű humánus érzelmekkel
megáldott, mindent megérteni igyekvő, de
gyakran döntésképtelen értelmiségifélét
játszik. Illusztrálásul egy jelenet:

Napoleon másodjára is elindul had-
seregével Oroszország ellen. Pierre is
hadba vonul mint „háborús megfigyelő".
Egy kérdést kell csak eldöntenie: milyen
ruhában? Úgy érzi, egyéniségé-nek sem a
tiszti, sem a népfölkelői uniformis nem
felel meg. Miután ezt a narrátorral
alaposan megbeszélte, azzal hagyja el a
színpadot, hogy majd a kettő között
választ valamit. Kisvártatva meg-

jelenik egy képtelen öltözékben. Kockás
kabát és nadrág, színes sál, szalmakalap.
Gálvölgyi esetlenül, kissé csámpásan
megáll, kezét zsebre dugja, nadrágját így
húzgálja feljebb, s miközben hátát
meggörbítve végignéz magán, mozdu-
latával kérdi magától: jó ez így? Ez a
néma kérdés a narrátor és a néző felé már
így hangzik na milyen vagyok ? A hatás
nem marad eL Végighullámzik a nevetés
a nézőtéren. Ez a „jópofa" Gálvölgyí
Jánosnak szól. Ezek után persze, akarva-
akaratlan, a narrátor védő-szárnyai alatt
álló Pierre megy a háborúba. Nincs
kockázata, kívül került a mesén. Nem
kortárs, nem potenciális áldozat - é r z ő
szívű megfigyelő.

Mikor ez az ügyefogyottság már fele-
lőtlenséggel párosul, a figura hitele kerül
veszélybe. Reformkísérletei kudarcáról
számol be. Azonban ezt a sikertelenséget
vidáman meséli. Lelkesen, csapongva
járkál fel s alá a színpadon. Pierre mil-
liomos, megteheti, hogy kudarcot vall.
„Szimpatikus", amilyen „lezseren" veszi
tudomásul bukását. De ez a Pierre nem
lehet ilyen, mert ezt a jelenetet már meg-
előzte őszinte, hittel teli vívódása a he-
lyes, a hasznos út kereséséről.

Azokban a jelenetekben, ahol csak
Tolsztoj gondolatai szólalnak meg, meg-
rázó is tudott lenni Gálvölgyi. A féltő,
önfeláldozó barátság rajzát, egy szép
szerelem kibontakozása előtti szomorú,
néma visszavonulását, a küzdelmet, hogy
a két szeretett ember közti kapcsolat ne
menjen tönkre, s nem számít, ha eközben
ő - a titkolt szerelmes - csak vesztes
lehet: élményszerűen tárta elénk. Kezdő-
dik a maradéktalan örömmel, hogy be-
mutathatja barátjának a lányt, akit (tit-
kon) szeret. De ebben az örömben ott van
a határozottabb egyéniségű barát-hoz
erősen kötődők, a magukban nem-
egyszer bizonytalanok kíváncsisága is:
vajon tetszik-e majd Andrejnek is Nata

sa? Aztán következik a néma tudomásul-
vétele annak, hogy barátja boldog, mert
szerelmes abba a lányba. Folytatódik a
belső küzdelemmel, hogy ennek mégis
örülni tudjon. A mindent megpróbáló
kísérlettel, hogy akiket egymásnak ren-
delt a sors, egymáséi is legyenek. Végül a
bizonytalan, reszketeg kérdéssel And-
rejhez, azok szomorú elválása után: sze-
reti még Natasát?

Pierre emlegetett esetlensége ezekben a
jelenetekben is felfedezhető. De jóval
kevesebb, finomabb, viszont többet
mondó eszközre épül. Pontosabbak a
gesztusok. Gálvölgyi érzi, elég, ha csak
bepárásodott szemüvegét törölgeti gépies,
lassú mozdulatokkal. Elég, ha csak egy
félbehagyott mozdulatot tesz Natasa felé,
ha Andrejhez intézett kérdése szárazon
kopog, nincs gesztussal pontosítva. Mert
Pierre sem tudja, nem tolakodó-e, nem
árulja-e el magát, és hátha éppen a
befejezetlen hangsúlyú kérdésre kaphat
olyan választ, aminek örülhetne. De
amilyen tanácstalanul áll, néz maga köré,
sehová, érzékelteti : fél, hogy nincs olyan
válasz, melynek örülni tudna. Ezekben a
jelenetekben nemegyszer megrendítő
Gálvölgyi alakítása A háborús epizó-
dokban már nem, jóllehet szerepformá-
lása ott is pontos, átélt. Nyíltszíni tapsot
is arat. De a nyíltszíni taps nem a
megrendülés bizonyítéka a bravúros
alakítás jutalma.

Kozák Andrásnak „csak" Tolsztojt
kellett játszania. Nem is hagyott kétséget
afelől, hogy ebben az előadásban az iro-
dalmi alapanyag az értékes. Alakításában
függetlenítette magát a piscatori drama-
turgiától, a narrátortól. Őszinte játékában
nyoma sincs annak, hogy „mozgatott
báb" lenne. Igaz, ezzel maga is hoz-
zájárult az 'előadás két részre szakadásá-
hoz, de így volt csak lehetősége egyéni-
séget, teljes értékű embert felmutatnia.

Szerepének szövege, cselekedetei ke-

Incze József (Kuragin). Gálvölgyi János (Pierre) és Forgács Péter (Dolohov) a Háború és békében



vesek ahhoz, hogy csak azokkal hitele-
síthetné Andrejt. A cselekmény ideje pedig
több év, s eközben Andrej alakul, viszonya
változik az őt körülvevő emberekhez,
világhoz. Alakításában Kozák András a
legtöbbet a ki nem mondott, de mimikával,
gesztussal közölt gondolatokra bízott.
Ezek közül is azok a fontosak, melyeket
valakivel való dialógusai során hallgat el,
és nem azok, melyeket a gondolatai
közlésére kijelölt „elő-színpadon" Pierre-t
hallgatva vagy a narrátor szavait kivárva
sugall tekintetével. Játékának az
előszínpadon töltött percei kevésbé
sikerültek. A legtöbb, amit érzékeltethet,
hogy szigorú. Csak nem mindig bizonyos,
hogy kicsoda: Andrej Bolkonszkij vagy
Kozák András?

Több jelenetben viszont arcjátéka és
mozdulatai minden esetben konkrét re-
akciók a körötte élők cselekedeteire,
szavaira. Fokról fokra vált világossá, hogy
Andrej személyisége építéséhez - az
elégséges szöveg és tett híján - ezek
nélkülözhetetlenek. Húgához fűződő vi-
szonyáról és magáról Marjáról (Zsurzs
Katalin) is így tudjuk meg a legtöbbet.

Megérkezik apjához Kis-Mitiscsibe,
hogy várandós feleségét, Lizát (Jani
Ildikó) ott biztos kezekben tudva, me-
hessen tovább a háborúba. Elhatározása
ellen nemcsak Liza tiltakozik, húga sem
ért vele egyet. Marja a dolog súlyát csak
sejtve, Lizához fordulva kérdezi: hát
igazán kell ezt? Andrej azonnali, tiltakozó,
néma mimikája húga felé, Liza kímélésén
kívül (csak minél kevesebbet erről a
témáról), azt is jelenti, hogy húga áldott jó
természete sem érdemel durvább szavakat.
Andrej sem parancsolóan néz Marjára.
Szeme, tekintete nem követelő, csak
kérlelő, bár határozott. Arcán csupán futó
bosszankodást látni. Nem sokkal ez után
már búcsúzkodik. Marja egy nyakláncot s
rajta egy szent-képet ad fivérének: ez óvni
fogja őt. Andrej számára ennek nincs
jelentősége. Bosszankodik, türelmetlen,
már menne. Látva azonban húga hitét a
medálban, inkább évődik, elnézően
elmosolyodik. Érzi, Marjának van
szüksége arra, hogy ő ezt a medált viselje.

Ugyanígy épültek jelenetei Natasával.
Andrej ismét háborúba készül. Ennek
egyik döntő oka Natasával megromlott
viszonya. Már önmaga elől is fut, mene-
kül. De hogy mennyire erős még Andrej-
ben a (volt) kedvese iránti szerelem, s
ugyanakkor mennyire fél már magától, az
ismét csak mimikában, gesztusban fo

galmazódik meg. Váratlanul megérkezik
Pierre, s hogy rendbe hozza a két ember
közti kapcsolatot, magával hozza Natasát.
Andrej megjegyzése hideg és elutasító:
„kontessz, önt már nem vártam". Úgy
tűnik, és a jelenet résztvevői hihetik is, le
tudta győzni vonzalmát szerelmese iránt.
Egyszer talán majd magában is sikerül
lezárnia ezt a kapcsolatot. De nem.
Megfordul és haraggal, keményen Pierre-
re néz. Ez azonban nem barátjának -
önmagának szól. A „csak most erős lenni"

állapot. Düh van benne, mert már úgy
tűnhetett, és magát is ámíthatta ezzel:
mindenen túl van, már nyugodt, és ezt
másokkal is el tudja hitetni. És lám,
mégsem. Hisz hangja Natasához fakóbb és
keményebb volt, mint amit egy hozzá
„méltatlan, számára nem sokat jelentő"
személy érdemelne. Dühös, mert még
mindig szerelmes, és dühös, mert még
látszik is.

Amit itt Kozák el tudott játszani, már
első „szerelmes" jeleneteiben formálódott.
Ekkorra Andrej már elvesztette feleségét,
túl volt egy háborún, egy se-besülésen:
kiégett, csalódott. Erőtlen és egykedvű:
nem lát maga előtt saját életének értelmet
adó célt. Bemutatják Rosztovéknak,
Natasának. Leül, beszélget, és időnként
nézi a lányt. Aztán mind gyakrabban, s ha
szólnak hozzá, hangja már valahonnan
máshonnan érkezik. Nem figyel, nincs
igazán ott. Csak Natasa mellett van. Aztán
mintha észbe kap-na, egy ideig nem néz
Natasára. Mozdulatlanul ül. Olyan történt
vele, amit nem remélt, nem hitt. Lassan és
boldogan mosolyogni, csodálkozni kezd.
Meg van lepve. Szerelmes.

Ezekből a Natasával, Marjával közös
jeleneteiből, a ki nem mondott érzésekből
kapnak hitelt Natasa megjegyzései is
Andrej gyermekkoráról, jelleméről.
„Karcsú, büszke fiú, nagyon komoly -
nagyon szigorúan nevelt - okos, nagy
szemek - de szomorúak, és telve vágya-
kozással... Olyan szabad és szilaj szeret-ne
lenni, mint egy sztyeppei ló..." Ennek a
végig megértő, tiszta és sérülékeny, túl
sok belső fegyelme miatt ön-maga sorsát
nehezen alakító embernek a halála nem
váratlan - szomorú.

Balogh Erika (Natasa) partnere tudott
lenni Kozák Andrásnak. Ennek bizony-
ságául egy jelenet. Az első felvonás vé-
gén, mikor Andrej egy évre külföldre
utazik, és Natasa egyedül marad (a szín-
padon is), hirtelen megijed, rettegni kezd :
mi lesz, ha kitör a háború? Egyre
görcsösebben zokogva, a nyomasztó fé

lelem súlya alatt megtörve a színpadra
borul. Hosszan sír, jajong. A jelenet
könnyen patetikussá válhatott volna.
(Vagy nevetségessé, mert a narrátor
eközben lassú léptekkel a háta mögé állt,
és keményen a szemünkbe nézett. Nem
volt rá szükség.) De mégis érezzük a lány
félelmét, mert benne már a nőt, az
asszonyt is sejteni lehet.

Az, hogy Andrej iránt ez a még gyer-
mekkorú lány szerelemre lobbant, nem
okozott meglepetést, s benne változást is
alig. De már az öreg herceggel való
ismerkedési jelenetben, bár végig az
öreggel beszélget, Natasa minden szava,
mozdulata Andrej nek szól. Korábbi én-
jéhez képest csak annyi a változás, hogy
nyugodt, biztos önmagában, mert van
valaki, aki szereti, és akit ő is szeret. Ha
lehet, mindig úgy áll, hogy lássa őt, úgy
mozdul, hogy figyeljen rá. Mikor pedig
Andrejjel annak gyermekkoráról beszél-
get, ahogyan kedvesét fogja, öleli, már a
nőt, az asszonyt látni, azt, akiben oly
sokszor ott van egy pici az anyából is.
Pedig Natasa itt is „csak" szerelmes, de
már a másikat féltő, óvó, annak múltját is
magában hordozó társ szólal meg. Aztán
megtudja, hogy Andrejnek men-nie kell,
és ismét benne van a tiltakozó gyermek is,
és ezt követi majd a felnőtt rettegő félelme
a háborútól, a társ el-vesztésétől

Említettük, hogy az előadás két részre :
egy „piscatori" és egy „tolsztoji" részre
vált. De a „tolsztoji" rész sem egységes, s
ez a színészi alakítások, szerepértelme-
zések különbözőségéből fakad. Ebben, és
mindjárt a játék kezdetén Nagy Attila (az
öreg herceg) alakítása a meghatározó.
Illusztrál. Ez a stílus tulajdonképpen
megfelelne a piscatori dramaturgiának, de
nem az öreg herceg, kiváltképp nem csak
az ő szerepében. Mivel pedig sem Kozák,
sem Gálvölgyi, sem pedig Balogh Erika
nem így fogta fel szerepét, és mert az öreg
hercegnek a narrátorhoz alig van köze,
Nagy Attila alakítása nem kötődik az
előadás hangvételéhez. Pedig még az ő
szerepe olyan, terjedelme és másokhoz
való kapcsolata miatt, hogy lényegesen
gazdagíthatta volna az elő-adást. Erre
szükség is lett volna, de nem történt meg.
Alakítása hangulatteremtő anekdotizálás.
Független a mondandótól. Egy rigolyás
öregember külsőségek-ben realizálódó
alakját kapjuk. (Nagy Attila maszkja sem
szerencsés. Messzi-ről látni csináltságát a
festéket.) Játéka: a recsegő hang, a
szögletes mozgás, a hirtelen
hangulatváltások, a dörgő lego-



Kozák András (Andrej), Balogh Erika (Natasa) és Sütő kén (Rosztova grófné) a Thália Színház előadásában (Iklády László felvételei)

rombítások, aztán, miközben arca köze-
pére mutat, a felszólítás: itt csókolj meg:
többször váltanak ki derültséget, mint
indokolt volna.

A már elemzett alakításokon kívül
mindegyik szereplőre ez a hangulatterem-
tő anekdotizálás a legjellemzőbb. Igaz,
hogy a narrátorral való kapcsolatuk híján,
és mert számukra Tolsztoj művéből
eljátszanivaló végképp kevés jutott, más
lehetőségük nem is igen maradt. Közülük
az, aki csak egy, de jól megválasztott,
vissza-visszatérő mozdulattal próbálta
megjeleníteni az eljátszandó figurát, és
ezzel a legtöbbet nyújthatta, az az
Alpaticsot alakító S. Tóth József. Nem az
a nagy ötlet, hogy sapkáját -- „bűzös lehe-
lete miatt" - állandóan szája előtt tartja,
hogy örökösen hajlongva jár, hanem az,
hogy mindig mozog. Mindene: szeme,
keze, lába, egész teste a félelemtől. Mert
valamit sosem tesz jól, valamiért mindig
letolják. Ez a reszkető mozgás nem-csak
félelmét ábrázolja, de a megalázottak
szüntelen bizonyítási kényszerét: „már itt
sem vagyok, sietek, teszem gyorsan a
dolgom".

A díszlet (Szinte Gábor munkája) ha-
sonlóan az előadáshoz, hűen követi Pis-
cator instrukcióit. Azokban a jelenetek-
ben, melyek Kis-Mitiscsiben, Rosztovék-
nál, azaz a tolsztoji történetben játszód-
nak, a kevés, stílusában jól megválasztott
bútor jól segíti a történet bonyolítását.

Csak a legszükségesebbek vannak a szí-
nen, ezek könnyen mozgathatók; a nar-
rátor utasításainak : ide még egy lámpát
kérek stb.: hamar és könnyen eleget lehet
tenni. Viszont a piscatori gondolat
megvalósítására hivatott térszervezés már
problémákat is szült. A sorsszínpad

mely egy lejtősen emelkedő széles do-
bogó a háttérben - ezúttal nem funkcionált
pontosan. Ellentétben a gondolatok
közlésére szolgáló előszínpaddal - mely
három, a zenekari árok fölé nyúló félkör -
nem vált egyértelművé, hogy a szerep-
lőknek mikor kell használniuk. Oka en-
nek az is, hogy mivel mélységében, de
teljes szélességében megfelezi a színpa-
dot, nem lehet az oda való jeleneteket
csak ott játszatni (messze van), a ki- és
bejárások is nemegyszer ezen keresztül
kell hogy történjenek. A lejtősen emelke-
dő dobogó igazi haszna akkor mutatkozott
meg, mikor a rajta elhelyezett bábokkal a
terepasztal szerepét töltötte be. Min-
denhonnan jól látható volt a modellezés.

Székely Piroskát a jelmezek megterve-

zése nem állíthatta nehéz feladat elé.

Napoleoni háborúk francia és orosz tisz-ti

egyenruhái, annak a kornak orosz úri

viselete. Natasa ruháinak változásai a lány

korát, belső érését mindig találóan

követték. A fodros, mintás, kék árnya-latú

ruha a gyermeké. (Azt a szükségte

len ötletet, hogy e gyermek a bemutat-
kozáshoz a játék elején kezében babával
jöjjön be, az a szintén felesleges ötlet
próbálta feledtetni, hogy a baba ugyan-
olyan ruhácskában legyen, mint Natasa.)
Az egyszínű, fehér ruha már a lányé, aki
tiszta, n a g y szerelemre lobban. Végül
eljutunk a sötét tónusú egyenes vonalú
ruháig; a kedves elvesztése miatti fájda-
lomig. Ám mindezek bármilyen más lány
ruhái is lehettek volna. Sajátos egyéni-
séget tulajdonképpen csak Pierre ruhái
tükröznének. Az egyetlen, ahol ez nyil-
vánvalóvá is válik, a háborús megfigyelő
öltözék. Többet ártott, mint használt. Ha
Pierre jellemének meg is felel, a szi-
tuációnak, melyben viselnie kell, sem-
miképpen sem.
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