
ség, hiszen épp a Játékszín működése
igazolja, hogy igenis szükség van az
utolsó évtizedek jó drámáinak bemuta-
tására, fölújítására, de legalább annyira
fontos, hogy a magyar dráma színházának
lehetőségéből és az író-színház
együttműködésből új dráma szülessék.

Szó esett a Játékszín színhely szabta
korlátairól. Arról a tényről, hogy a Játék-
szín legföljebb öt-hat szereplős kamara-
daraboknak adhat otthont. Hiszen szín-
padára gyakorlatilag nem fér föl több
színész, öltözőiben nem tudnak többen
készülni. S ez egy idő után nyilvánvalóan
problémát okoz majd, hiszen csak meg-
határozott drámai vonulat adható elő a
Játékszín keretei között. S a magyar
drámának nem jelentéktelen része - akár a
legújabbak közül is, mint például Spiró
legjobb darabjai - nem kamaradarab.
Tehát ha a Játékszín optimumáról
beszélünk, mindig az adott keretek közti
legjobb színvonalra kell gondolnunk. S a
jelen színházvezetés egyik legnagyobb
érdeme, hogy első két évadjában nem-
csak azt tudta, hogy mit játsszon el,
hanem azt is fölmérte, hogy mit ne
játsszon el. Színvonalcentrikus, válogató
ízlésről tett tanúbizonyságot a színház.

A Játékszín komoly teljesítménye,
hogy bemutatóival mintegy tükörben
mutatta meg az utolsó évtizedek újra
színre került drámáit. Rávilágított, válto-
zott-e a szemlélet, miben és miként.
Megmutatta, másképp látjuk-e az adott
művet és benne-általa magunkat. Jóvá-
tétel. Perújrafelvétel. Értékközvetítés.
Színész és szerep találkozása. Gondola-
tok, kategóriák, amelyek a Játékszín
bemutatóinak kapcsán felmerülnek. A
drámaéltető színházpolitika egyébként
nyitott, s nyilvánvaló, hogy el fog jönni a
pillanat, amikor a játékszínnek, ha
következetesen vállalja célkitűzéseit, a
magyar drámairodalom más vonulataival
is foglalkoznia kell.

Megszólalt a beszélgetésen a kortárs
drámairodalom néhány képviselője is.
Írók, akiknek drámái az utolsó eszten-
dőben színpadot kaptak a Játékszínben.
Hubay Miklós némi malíciával „macska-
asztal"-létnek titulálta a játékszíni szerep-
lést, hozzátéve, hogy a színház kitörni
látszik ugyan e státusából. Karinthy
Ferenc az egyfelvonásosok otthonát
kutatta, kérte számon. Görgey Gábor
korszakalkotó vállalkozásnak tekinti a
Játékszínt, azzal a kis szépséghibával,
hogy nem korábban született meg. S régi
rögeszméjét ismételte: ne csak az ős-

bemutatóknak örvendjünk. Álláspontja
jogos, ám nem először méltatlan csak a
kritikusokra hárítani a felelősséget egy-
egy művészi színvonala okán visszhang
nélkül maradt produkcióval kapcsolatban.

Mindez azonban elvitt a témától, nem a
Játékszín szigorúan meghatározott
kérdéskörébe tartozott, hisz épp e szín
vállalta - vállalja az újrajátszás hol hálás,
hol kevésbé hálás feladatát.

Térjünk vissza még egy gondolat erejéig
a Játékszínre. Színészek, színházi
emberek úgy mondják, azért szeretnek a
Játékszínben szerepelni, mert ott igazán
odafigyelnek rájuk. Az igazgató majd'
minden előadáson jelen van, figyeli a
próbákat, az életet színházában. Törődik
az emberekkel, ami nem is kis dolog, ha
arra gondolunk, hogy ebben a színházban
egy hónapon belül különböző társulatok
átlagosan hatvan-hetven művésze próbál
és játszik. Berényi Gábor számára fontos
mindaz, ami színházában történik. Ahogy
maga fogalmazta: „A jelenlét a
színházvezető egyik leglényegesebb és
legfontosabb feladata. Az, hogy a
nézőtérről vagy a színpadi portál mellől
megnézzen egy-egy felvonást vagy
jelenetet, hogy észrevételeit el-mondja a
művészeknek, ott legyen közöttük,
beszélgessen velük. Vendégművészeinket
nem tudjuk jól megfizetni, így hát mit
adhatunk? Vonzó művészi feladatot,
tehetséges kollégákkal végzett elmélyült
műhelymunka lehetőségét, az együttes
játék örömét és a Játékszín valamennyi
dolgozójának odafigyelését: hogy jól
érezhetik magukat nálunk." S ez valóban
így van. Persze a legnagyobb odafigyelés
mellett is becsúszhatnak hibák, a
legnagyobb szeretet mellett is
előfordulhatnak bántó tévedések. Hiába
tudja eszével a megbecsülést a színház
egyik sokat foglalkoztatott
vendégművésze, ha neve lemarad az
előadást hirdető szórólapról, épp akkor,
amikor főszerepet játszik.

Feladat tehát még mindig elég akad.
Újabb kapukat kitárni, a magyar dráma
újabb irányába nyitni. Megőrizni és tán
még meg is haladni az elért, kétségtelenül
jó színvonalat. ldőállóvá tenni egy
megteremtett színházat. Amely, ha a
technika adta szűk keretek közt is, de
végre tetteiben és nem szavakban valóban
a nemzeti dráma játékszíne.

TARJÁN TAMÁS

Kilenc emelet

Az Ó, ifjúság! Veszprémben

A kritikus reggel bemegy a dolgozószobájába,
hogy O'Neillnek, az amerikai dráma-írónak
világhíres kilencfelvonásos drámájáról írjon,
mely egyesek szerint olyan magas, mint egy
kilencemeletes felhőkarcoló, mások szerint olyan
mély, mint egy kilencemeletes pince.
Mindenesetre sokáig tart, míg a tetejére vagy a
fenekére ér... Leül íróasztalához. Maga elé tesz
egy ívpapírt. Percekig bámulja, mint-ha már a
kritikáját keresné rajta. De a papír még üres.
O'Neillről tudja, hogy az apja ír származású
vándorkomédiás volt, a fia színész, tengerész,
kalandor, egyetemi hallgató, a harvardi
drámaíróiskola jelesen vizsgázott növendéke,
Ibsen és Strindberg rajongója, ma pedig az
Újvilág ifjú dicsősége, csupa amerikai
cowboyvakmerőség, gyermekesség, eredetiség
és csupa európai műveltség. Miután a kritikus
ezt ismétli magában, elszív egy cigarettát. Elszív
egy másik cigarettát is. Hogy központosítsa
figyelmét, el-szív egy harmadik cigarettát.
Egyszerre kilenc dologra gondol, de még nem
kilenc felvonásra. Arra gondol, hogy feketét
szeretne inni, majd arra, hogy az öngyújtója
tompa benzinszagot erjeszt, majd arra, hogy
milyen tökfilkó az, akivel múltkor vitatkozott,
majd arra, hogy a márciusi verőfény megara-
nyozza könyvespolcait, majd arra, hogy mindjárt
jön a kézirathordó fiú. Fölugrik, s minden ok
nélkül Bach Airjét kezdi énekelni, előbb halkan,
később bömbölve. Csönget, rendel egy feketét,
vizespohárban. Ezt kiissza. Rágyújt egy szivarra.
Amikor a végére ér, töltőtollát kicsavarja, fejét a
szokott begyakorolt mozdulattal engedelmesen a
papír fölé haj/ja és ír.

Hát igen, megint a jó öreg Kosztolányi,
az Új Idők 1929. március i7-i számából.
Tőle mindig lehet. Könnyű volt neki.
Cigaretta, szivar, fekete, márciusi
verőfény, kézirathordó fiú, szoba-lány!
Aki most őt idézi, dohánnyal és kávéval
nem él, kiszolgáló személyzetet nem
álmodik, de nem is kíván; dolgozó-
szobájára nem panaszkodik, hisz ablakából
épp egy kilencemeletes felhőkarcolóra lát,
egy kis tavaszi napsütést viszont irigyel e
nyári, borús, a kritika-írásnak semmiképp
sem kedvező reggelen.

Nem kilenc, csak négy felvonásról



kellene beszámolni. Nem „a regény höm-
pölygésével s a mozi gyorsaságával" ható,
„ötezer méteres tragédia", a Különös
közjáték az elemzendő darab, hanem egy
rövid távú (mivel a jelen változatban
tizennégy szereplője van, mondjuk így :
huszonnyolc lábnyi) víg-játék: az Ó,
ifjúság! Eugene O'Neill 193z-ben
keletkezett, a maga idején sikeres - 1934-
ben a Vígszínházban is műsorra tűzött
vígjátéka.

A. veszprémi társulat nyilván évről
évre visszatérő , nagyra becsült vendég-
rendezője, Horvai István javaslatát el-
fogadva, sőt részint az ő kedvéért mutatta
he a művet. Oly várakozással s föl-tétlen
bizalommal mindkettő iránt, hogy - bár
még a próbái sem kezdődtek el - ezt az
előadást nevezték az Országos Színházi
Találkozóra. június 7-én játszották el
Budapesten, és szokatlan időpontban,
még aznap késő éjszaka sor került az
ilyenkor dukáló szakmai meg-beszélésre
is. Tizenegy óra körül már kissé
kókadoztak a fejek, az udvarias
ügyszeretet ellenére is kurtára sikeredett
az eszmecsere. Kevesen szóltak hozzá,
kevesen mondták el a véleményüket. S
mégis, a két kis bevezető laza
jegyzetszerűségéből, néhány óvó, simo-
gató vagy szurkáló szóból, Horvai István
vihart nem hozó közbevillámlásából
lényegében minden kiderült, aminek errő l
az előadásról ki kellett derülnie.

Lenge vígjátékok mestere, a drama-
turgia professzora, Gyárfás Miklós fogal-
mazott a legtalálóbban. Olyan szelíd ko-
média, alapos emberismerettel átitatott
játék bomlott ki előttünk - mondotta -,
amelynek legfőbb érdeme, hogy nem
hatásvadász grimaszokkal mérte a
humort, nem letolt gatyák látványával
akart nevettetni, nem testrész- vagy
ruhadarabkákat poentírozott: tetőtől tal-
pig adta hőseit, teljes figurákként, felnőtt-
számba véve az öreget, a serdülőt, az
esendőt is.

Így igaz: árnyalt jellemek rajzolódtak
ki, hogy mosolyoghassunk rajtuk; és
fordítva : mosolyunkkal észrevétlenül is
jellemeket rajzoltunk. A szerepek, az
alakok - és csakis a szerepek, az alakok
érdekesek az O. ifiúság!-ban. Egyrészt mint
a köztudottan komor O 'Neill-i galéria
idillikusabban, enyhültebben ábrázolt
„lakói", másrészt mint bizonyos örök
típusok. Ahogy a szabadiskolában a
korsót, e aktot, a csendéletet veti a lapra
a szén, az ecset, úgy nőnek ki a színpadi
helyzetből (sőt sokkal inkább:
helyzetgyakorlatból) az ismerős szemé

lyek. Színiakadémiai vizsgára meleg
szeretettel ajánlható darab: a kamaszt, a
bakfist, a vénlányt, az iszákost, a cédát, a
cselédet, a rideg apát lehet rajta
gyakorolni.

Teljesen mindegy, hogy a vendég-
tervező Fehér Miklós kellőképp hűséges
volt-e díszletével az 1906-ban játszódó
vígjáték miliőjéhez. Fő, hogy nagy
rutinról árulkodó, egységessége ellenére
is jól osztott teret munkált ki, s hogy ezt
a valóságos meg a fényfüggöny segítsé-
gével a szükséges alkalmakkor (a kocsmai
vagy vízparti jelenetben) hangulatosan le
tudja szűkíteni. Hruby Mária jelmezei
sem a korbéli, csupán a jellem-béli
hitelességükkel kell kiérdemeljék a jogos
elismerést: csupa finoman, elegánsan,
lélektani beleérzéssel válogatott ruha,
beszédes kis kellék.

De vajon kíváncsi-e a ma néző úgy
általában egy derék, otthon félpapucs
alatt tartott laptulajdonosra, egy kedves -
liba és lúdanyó - feleségre, a másképp-
másképp nagyszájú gyermekekre, iszákos
nagybácsira, néha még álmokat dédelgető
tántira? Sajnos, nemigen. Horvai
Istvánnak az a reménye semmiképp sem
teljesült be, hogy az O 'Neill-életmű e
vidámságában különös köz-játékával mai
kapcsolatformákra, társa-dalmi vagy
családi pozíciókra, nemzedéki
viszonylatokra ismertessen rá. A szá-
zadelő polgári körök számára gyanús
félisteneit - Bernard Shaw-t, Oscar
Wilde-ot - bálványozó ifjú Dick Miller
föllázad értetlennek vélt családja ellen,
és persze az egész világ ellen, szűzi
indulatában egy tündérnek hitt utcalány
karjaiba rohan, aztán második indulatá-
val, még időben kitépi magát onnan,
tépett öltönnyel és tépett lélekkel vissza-
tántorog rémeket látó mamájához, kato-
násan szigorú atyjához, riadozva ámuló
övéihez, még tőle eltiltott szerelmének,

Murielnek kezét is kezébe szoríthatja
ismét s bár konfliktusnak, igazi drámai
természetnek híre-hamva sincs az Ó,
ifjúsag!-ban, a nagy kaland után eggyel
kevesebb lelket tartanak számon a nagy-
kamaszok között, s eggyel többet a fel-
nőttek seregében. .1 darab tárgya tehát a
lázadás, s finoman jelezve talán az is,
hogy aki ellázadta a magáét, az később
már nem nagyon lázad: ellene fognak
majd egyszer lázadni. Ez a dolgok
rendje. Ezért gondolta Horvai, hogy az
O 'Neill-i kép fakulhatatlan, ezért írja a
hajlékony, tartózkodó eleganciával
szellemes új fordítás készítője, Osztovits
Levente a műsorfüzetben: „ Az ifjúság
lázadásának formái azóta persze sokat
változtak. De a lényeg: a lázadás maradt,
Ennek természetrajzába avat be bennün-
ket egy nagy író." Am a sok változáson
jóval nagyobb a hangsúly, mint a mara-
dáson. Dick, mai szemmel nézve, ártatlan
bárányka, szinte mesekisfiú napjaink
világnak-nagyvilágnak nekirontó
akceleráltjaihoz képest, az egy-két kupica
ital semmi a századvégi drogokhoz
viszonyítva, és a szexus, ha leselkedik,
nem elsősorban a pénzért parázna Belle-
ek képében leselkedik áldozataira.
Természetesen egykori közegéből
minden további nélkül áthangolhatnánk
a maiba a darabot, csakhogy O 'Neillnek
ebben a művében a kilencemeletes
magasság vagy mélység csak Kosztolányi
tisztelgőn szemtelen iróniájával lenne
fölfedezhető, Az Örökkön örökké
folytonos átdolgozásai közepette,
mintegy pihentető, frissítő
lélegzetvételként írt Ó, ifjúság csak
kiegészítő vagy ellentétező - szín.
Valahogy úgy vagyunk vele: kilenc emelet
háznak sok -- felhőkarcoló-nak
kevés.Hangulatokat, alakokat pompásan
kap el, talán a későbbi bugyborgó, drámai
látomásokboz is vázlatot készít egy-egy
jellemzéssel, de nincs, ami

Jakab Tamás f. h. és Töreky Zsuzsa O'Neill: Ó, ifjúság! című színművében (veszprémi Petőfi Színház)



huzamosabban lekössön e tagadhatatlanul
mesterjegyeket mutató, mégis távoli
darabban.

Horvai István, a kiváló O'Neill-értő, az
elemző, átigazító dramaturgiai munka, a
valósnál nagyobb kincset sejtő lelkesültség
ellenére is csupán stiláris kulturáltságával
kitűnő előadást hozott létre. Most, hogy a
Vígszínház igazgatói székéből
nyugalomba vonult, a direktori teendők
napi gondjai alól fölszabadult, mintha épp
a legnemesebb értelemben vett
vígszínházi hagyományokat, játszás-
módot vitte volna magával Veszprémbe.
Azt, amelybe remélhetőleg a darab 1934-
es, Góth Sándor rendezte előadása is
tartozhatott (kerestem róla bírálatot;
sajnos, a kezem ügyébe eső jó pár kötet
egyikében sem találtam). Horvai „fölé
instruálta" a művet, azaz többet hitetett el
színészeivel, többet láttatott benne,

mint amit a végeredmény igazol - s ebből
erőlködés nélküli, vonzó, jókedvű neki-
veselkedés, örömteli és összehangolt
közös játék lett. Olyan, mint a barátságos
mérkőzés. Nincs tét - bejön sok jó és
ügyes alakítás. Nat Miller nem köt le -
hogy Szélyes Imre mit kezd a figurával,
az igen. Dick a sztereotípiáig ismerős - az
viszont izgatottan követhető újdonság,
miként debütál a tizenkilenc éves ifjú
szerepében a huszonhárom éves végzős
főiskolás, Jakab Tamás. A legyintgetős
Sid bácsira akár legyinthetnénk - de nem
Szoboszlay Sándorra, aki a részeg ember
régi leckéjét megint friss vonásokkal
oldja meg. Es így tovább: a veszprémi
előadást a színészi munka
színvonalassága teszi jogosulttá.

Szoboszlayval kell kezdenünk, hiszen
az Országos Színházi Találkozó szakmai
zsürije sem véletlenül jutalmazta a leg

jobb férfi epizódalakítás díjával. A kis-
ujjából is kirázhatta volna ezt a vén
dülöngélőt, annyi hasonló szeszkazánt
formált már meg. Szoboszlay a legnehe-
zebbet: a spiccet célozta be nagy pontos-
sággal. Ami nem alkoholos állapot csupán:
sakkal inkább Sid életállapota. Egész
életében egyszerre tudott is mindenről, és
nem akart tudni semmiről. Évtizedekig volt
elég bátorsága, hogy gyáva legyen." Ereje,
erélye nem volt dolgai elrendezéséhez:
Lilynek tulajdonképp már ősidők óta
vőlegénye (a maguk módján ma is
szerelmesek egymásba), munkahelyeit
bohém megbízhatatlansággal váltogatta
mindmáig, családja nyakán él. Elintézetlen
élet - fölégetett mezsgyékkel. A még
mindig legkevésbé terhes egyedüllét
vállalása - a társ, a barátok, a közösség
iránti olthatatlan vággyal, szemérmes
szeretettel, a hasznos, értelmes élet illanó
igényével párosulva.

Szoboszlay Sándor alakításának kulcsa a
tökéletes beosztás, a nevetés hullám-
zásának medret szabó időérzék. Mivel a a
negyedórákkal, félórákkal igazán nem
takarékoskodó előadás (illetve a „hosszú"
műveket író O'Neillhez a helyenkénti
unalmasság veszélyét is vállalva igazodó
rendező) megengedi, ő sem számolja a
másodperceket, negyedperceket. Vagy a
belső, színészi óra segítségével nagyon is
számolja. A részeg, szégyenlős
hazaóvakodása utáni vacsora-monológban
(már megint nem vitte el az „ünnepi
tűzijátékra" Lilyt...) először a
nyelvbotlások, a fenékre huppanások
technikai biztonsága, a kivitel hibátlansága
és mértéktartása ragadtat tapsra - s még
inkább az, ahogy az indítás virtuozitása a
kifejlet megéltségébe vált. Bejött a
részeget játszó Szoboszlay - és
testamentumszerűen dadogta el utolsó
bölcs-bolond szavait, egy beroskadt élet
józan számvetését Sid Davis, a javít-
hatatlan iszákos.

Dobos Ildikó (Lily) méltó partnere. Ő is
előzményként hozhatja a zárt, nyakig
gombolt nőalakok formálásában szerzett
tapasztalatait, s ahol kell, ő is tud
szakítani velük. A vénlányság humora -
nevetést fakasztó hatása - az
öntudatlanságban szokott leledzeni: az
ellenőrizetlen, önmagáról nem a valóságot
tudó személyiségben. Dobos Ildikó
szemüvege mögötti pislantásokkal, pá-
tyolgatást visszautasító kis kézmozdula-
tokkal vagy akár lépteinek iramával
állandóan kommentálja Lilyt. Tud ma-
gáról; mert ad magára: a lélek össze-

Szoboszlay Sándor (Sid) a veszprémi O'Neill-előadásban (Sárközy Mariann felvételei)



szedettségére. S ezért hatásos, ezért
megható, amikor mégiscsak ellágyul,
amikor magafeledt, amikor Sid mellé
álmodja magát. Horvai határozott kérésére
cigarettázik a színpadon: nem a lakást
mozdonyként telefüstölő férfias aggszüzek
agresszivitásával - egy-egy rágyújtáskor
csak szégyenkezve gyengeségén, hogy
aztán mind mohóbban szerezze meg
magának a nikotin örömét. Ilyen
belekóstolós volt az egész élete, ilyen
visszahúzódó, ilyen öröméhes.

Szélyes Imre egyéniségéhez csak ré-
szint illik Nat Miller, az apa figurája.
Határozott megjelenéséből, érett férfias-
ságából, megnyerő emberségéből
könnyűszerrel születik meg a tekintélyes
családfő - nehezebben a folyton ugyan-
azokat a régi históriákat mesélgető,
"alattvalóitól" is ki-kinevetett, az öregedés
küszöbére érkezett úr. Amikor maga is
kissé pityókásan asztalhoz ül, s Sid
kivédhetlen csipkelődését és a gaszt-
ronómiai kiábrándulást is el kell szen-
vednie (az ő gyomra nem bírja a sügért, és
tessék, a felesége évek óta ezt a halat teszi
elébe pontyként! - és tessék, évek óta nem
volt tőle semmi baja az égadta világon, de
most máris csikar, nagyon csikar...),
Szélyes alkati adottságain fölülkerekedve
ennek az elkenődésnek, nevetségességnek
az ábrázolására is sikeres erőfeszítéseket
tesz.

Demjén Gyöngyvér Essie-jének van a
legkevesebb lehetősége, hogy meg-újítsa a
jól adagolt közhelyekből terem-tett
asszonyalakot. Játéka szakszerűen kitölti a
kontúrokat, érződik, hogy bár fölnéz a
férjére, a családot végül is ő tartja össze.
Állandóan ismételnie kell (a modern
könyvcímek - elfelejtését, a szobalánynak
szóló intelmeket, a múló idő miatti
aggodalmat), erénye, hogy ő maga
mégsem ismétlő.

Borbiczki Ferenc (Arthur) és Palásthy
Bea f. h. (Mildred) arra hivatottak, hogy
családi hátteret vonjanak főszereplő
testvérük, Dick mögé. Borbiczki maga-
biztos allűrjei, a serdülőt játszó Palásthy
Bea szaladgálásai erre épp alkalmasak,
közös házimuzsikájuk pedig mulattató
betétszám, főként a bátran önironikus
Arthur jóvoltából. Évfolyamtársát, a csak
katalizáló funkciójú Wintet (ő rántja
Dicket bűnbe, nem egészen szándékosan)
Kolos István úgy játssza, hogy Arthurból
is, Dickből is van benne egy kevés.
Töreky Zsuzsa megjelenése, öltözéke
igazán passzol a rosszlányról kialakított
képzetekhez; bensőleg nem mindig tud a
szerephez idomulni. Kis

törések, repedések futják be a figurát és
mind taszítóbb viselkedését. Éltes Kond
mint mixer, Háromszéki Péter mint
ügynök működik közre a kocsmai
epizódban. Homoki Magdolna a szoba-
lányszerepek konvencióitól nem men-
tesen, a sikktelen mozgástól az otromba
figyelmetlenségen át a cserfes pimaszko-
dásig és a torzított beszédmódig mindent
bevetve, de vonzó vidámsággal játszik.

Bakody József, színpadjaink egyik
megbízható epizodistája ezúttal is a
pantomimikusság határán, az értetlenség
és a gonoszság centruma köré építve
hozza az életidegen Davis McComber
mogorva alakját.

Az előadás legkellemesebb meglepetése
a főiskolás Jakab Tamás Dickje. Á
meglepetést az első percek zavaró
bizonytalankodásához, váratlanul fals
hangjaihoz képest nyújtja: egyre jobban
lendületbe jön, az ő langaléta gyerek-
felnőttje lesz az est első számú vivő-ereje.
Teljességgel átlényegül: sorskérdés
számára Dick szökése és visszatérése.
Külsődleges eszközökre nincs szüksége,
de abban máris jeles szaktudás van, ahogy
kitervelten hagyatkozik termeté-nek
groteszkumára, hangjának csuklásaira,
mozdulatainak ügyes összerende-
zetlenségére. Alom és valóság keveredik
lelkületében: helyettünk éli meg, amit mi
már nem akarunk, nem tudunk vagy nem
fogunk. Jakab Tamás remek iramúvá
gyorsuló, fiatalosan igézetes játéka közös
(az előadásban is legjobb „csónakos''')
jelenetükben telített erő-térbe vonja Antal
Olgát (Muriel), aki épp azért jó, mert nem
veszi át ezt a tempót, nem hagyja magát
elsodorni: benne már most ébredezik az a
higgadtság, az az asszonyi realizmus,
amelynek érett megtestesülése majdani
anyósa: Essie.. .

Á kritikus átfutja, pár szót töröl .. . hirelen
szeretne beírni még egy erélyes mondatot a
kritikájába, de azt már régen elvitte a
kerékpáros. Ekkor beletörődik abba, hogy
igazságot enni mindig annyi, mint az igazság
egy részét hangsúlyozni.

O'Neill: Ó, ifjúság! (veszprémi Petőfi Szín-ház)
Fordította: Osztovits Levente. Díszlet:

Fehér Miklós. Jelmez: Hruby Mária.
Szereplők: Szélyes Imre, Demjén Gyöngy-

vér, Borbiczki Ferenc, Jakab Tamás f. h.,
Palásthy Bea f. h., Szoboszlay Sándor, Dobos
Ildikó, Bakody József, Antal Olga, Kolos
István, Töreky Zsuzsa, Homoki Magdolna,
Éltes Kond, Háromszéki Péter.

SZŰCS KATALIN

Szerepdarabok -
világértelmezések

Hat szovjet darabról

Mivel a színművészet mindenkor felté-
telez játszó személyeket, tautológiának
tetszhet annak hangsúlyozása, miszerint -
- közkeletű kifejezéssel élve - vannak a
színműirodalomnak úgynevezett sze-
repdarabjai. Ám az efféle kategorizálás
önmagában hordja a tautológia feloldását
is, hiszen az egyik típus megkülön-
böztetése egyúttal egy (vagy több) másik
típus létezését is feltételezi. Ter-
mészetesen nem az következik ebből,
hogy a drámairodalom egyszerűen sze-
repdarabokra és „nem szerepdarabokra"

osztható. Magától értetődő, hogy minden
darab „szerepdarab", amennyiben a mű s
az általa fogant rendezői elképzelés a
színészi játékban ölt testet (a szó szoros
értelmében). Fel lehet tenni a kérdést: mi
szerint minősül egy darab szerepdarabnak
avagy másnak (mert végül is praktikus
okokból, az előbbieknek látszólag
ellentmondva, mégiscsak két alaptípusba
soroltatnak a továbbiakban e műnem
ennél lényegesen tarkább, a tipológia
megvonta határokat gyakran átlépő,
elmosó egyes darabjai)?

A megkülönböztetés alapja alighanem a
drámává lényegített valóság megköze-
lítésmódja, a választott kiindulópont. Az,
hogy emberi viszonyok zárt rend-szere-e
a drámai erőtér, vagy az egyéni
létértelmezés szférájából kilépő, illetve
azt tágabb összefüggésekbe helyező
világérelmezés. Ez a nyilvánvalóan le-
egyszerűsítő tipológia semmiképpen sem
jelenthet egyszersmind értékítéletet.
Pusztán arról van szó, hogy bármennyire
is elmosódottak a valóságban a határok az
említett típusok között, hiszen az egyes
ember személyes drámája (vagy
„komédiája") többnyire bizonyos fokig
önmaga is lehetőséget ad egyfajta világ-
értelmezésre, vagy legalábbis a létezés
egy szegmentuma értelmeződik általa
(elég, ha a továbbiakban tárgyalandó,
nemrégiben bemutatott szovjet drámák
közül Gelman Prémiumára vagy Gorkij
Jegor Bulicsovjára utalunk), a rendező
„szerepét" alapvetően mégis a drámába
foglalt valóságviszony határozza meg.
Ennek megfelelően működik a darab az
előadásban az egyik esetben szinte


