
Ha egy klasszikussal „szentségtörő"

módon perbe szállnak, vagyis méltányolni
képesek annyira, hogy azt a módot,
ahogyan kérdéseit egykor megfogalmazta,
(át)értékelik, abból izgalmas produkció
születhet. A két társulat törekedett erre, de
minthogy - külső és belső feltételek hiánya
miatt - nem tudták tisztázni viszonyukat a
dosztojevszkiji szellemhez-programhoz,
annak - nem tartalmi! - teljességéhez, e
program-nak csupán egyes elemeit
aktualizálták. A pestiek úgynevezett
„fiatal" előadást hoztak létre, amely
leginkább a Miskin-korú (elsősorban
értelmiségi) nemzedék beilleszkedési
zavarairól szól; a debreceniek pedig az
önfeláldozás esélyeiről moralizálnak napi
szenvedélyekkel túlzottan elfoglalt
korunkban. De olyan szintetizáló műveket,
mint amilyen Dosztojevszkij két regénye,
nem lehet keresztmetszetben bemutatni
úgy, hogy közben eszméinek
szövedékéből csupán egy-egy szálat
húzkodunk ki.

Mentségül szolgáljon az író eddigi
színpadi és filmes utóélete, amely rész-
letmegoldások remeklései ellenére is csak
tanmesét, szalondrámát, pszichoanalízist
vagy horrort tudott kipréselni a nagy
művekből. Hogy e tanulság a következő
száz esztendőben sem riasztja vissza majd
a vállalkozókat, az Dosztojevszkij
nyugtalanító erejét s az utókor lelki
éhségét fogja bizonyítani.
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Előadások Veszprémben
és Békéscsabán

Múlt századi orosz szerző műve magyar
színpadon, mégpedig szovjet vendég-
művész rendezésében - e szituáció a szo-
kottnál is erőteljesebben involválja a
kérdést: tud-e hozzánk és rólunk szólni az
előadás, vagy pusztán szakmai, szín-
háztörténeti kuriózumként hat? Tud-e a mi
valóságunkban gyökerezően európai lenni
? - ahogyan egy szakmai vitán a kérdés
minden színházi előadásra vonatkoztatva
nemrégiben megfogalmazódott. A
továbbiakban előadandó érve-lést
megelőzően - és ezzel vállalva át-
menetileg az ex chatedra tett kijelentés
ódiumát - annyit máris előrebocsátok: az
Oleg Tabakov rendezte veszprémi
Goncsarov-Rozov-darab s az Anatolij
Ivanov által színre vitt Gogol-komédia
Békéscsabán rólunk is és hozzánk is szól.
De alanyai és címzettjei egyúttal
mindazok, akikkel történelmi tapasztala-
taink és meghatározottságaink bizonyos
fokig közösek.

Nemzedéki felelősség

Goncsarov első irodalmi sikerét, a Hét-
köznapi történet című regényt a kortárs
kritikus, Belinszkij mint a „romantikára,
álmodozásra, szentimentalizmusra, pro-
vincializmusra" mért szörnyű csapást
üdvözölte, s Alekszandr Adujevben, a
regény ifjú hősében a majdani Oblomov
kritikai előképét látta. Ennek, az érez-
hetően az adott történelmi pillanat diktálta
- és erősen vitatható, mert csak
részigazságot tartalmazó - értelmezés-nek
a jegyében nehezményezte viszont a
regény befejezését. A légvárakat építő,
jellegzetesen cselekvésképtelen orosz ér-
telmiségi kritikájába ugyanis nem illett
bele Goncsarov művének lezárása. Alek-
szandr csalódottan, „illúzióit" vesztvén -
érdekes módon maga Belinszkij is Balzac
hőséhez hasonlítja alakját, ellent-mondva
némileg az előbb említett értelmezésnek -
visszatér ugyan falura, ám nem ragad
végérvényesen a vidéki unalom,
semmittevés mocsarába. Holott
Belinszkij, de néhány mai kritikus szerint
is, ez volna a következetes megoldás.
Ezzel szemben Adujev néhány év múl-
tával visszatér Pétervárra, s nagybátyja

racionális elveinek szellemében végül is
„karriert" csinál. Megérti a kor szavát, sőt
megszereti. Sutba vágja korábbi ér-
zelgősségét, de még az érzelmeit is, és
„tisztességes" üzletemberré válik. Alak-
jában Belinszkij már Oblomovot szerette
volna látni, Adujev sorsa azonban még
inkább az ifjúkori álmok feladását, jobbik
énünk megtagadását, a csinovnyik rendbe
való belenövés, a konform felnőtté válás
korántsem zökkenőmentes folyamatát
példázza. Goncsarov ár-nyalt
ábrázolásának következtében Adujevből
valóban nem hiányoznak az oblomovi
színek sem, de úgy tűnik, az író itt „még"
nem lát más elfogadható mintát, nem lát
kiutat. Az ellenpólus, a nagybácsi
racionalizmusa sem vonzza igazán. Ezért
döbbenti rá idősb. Adujevet élete
alkonyán - az epilógusban -
életszemléletének, racionalizmusának
kegyetlen, embertelen voltára, de meg
nem tagadtatja vele korábbi elveit. Pjotr
Ivanovics ébredező embersége ellenére, és
további karrierjéről önként lemondva is
elismeréssel, saját egykori önmaga
folytatásaként fogadja a „meg-tért" fiút. E
megoldás máig érvényesen tágítja ki a
regény jelentését az oblomovizmus még
csak megsejthető kritikájától a
konformizálódás problémájáig.

Azért érdemes e lezárásnál - amelyet
Goncsarov magyar monográfusa, Bakcsi
György sem tart „teljesen indokoltnak" -
ilyen hosszan időzni, mert a regényt
színpadra író Viktor Rozov ugyancsak ebből
a mozzanatból kiindulva tágította,
mélyítette tovább a mű jelentését (igaz,
húzásaival átformálva némileg az eredeti
szöveg hatását), és találta meg az egyet-
len lehetőséget arra, hogy drámává szer-
vezze a regényt. Hogy ez mégsem sikerült
maradéktalanul, annak oka e meg-
szüntethetetlenül epikus matériában ke-
resendő. A nagybácsi és az unokaöcs
képviselte világszemlélet, értékrend meg-
békélésbe torkolló összeütközéséből - bár
a folyamat maga kétségtelenül drámai -
nem születhet dráma, pusztán drámai
epizódok sorozata. Rozov, fel-ismerve ezt,
a megbékélés mozzanatát iktatta ki a
darabból, s ezzel egyszeriben drámai
hőssé avatta Pjotr Ivanovicsot is. Rozov
tehát nem hozta közös nevezőre a két
Adujev értékrendjét, hanem ellenkező
előjellel állította ismét szembe egymással.
Pjotr Ivanovics emberi meg-rendülését -
Goncsarovtól eltérően - nem oldja fel
(egyébként, ha valami, akkor ez az, ami
következetlen a regény-ben), hanem ez
utóbbi mozzanat egy-



szerű elhagyásával kiteljesíti az előbbit.
Ezáltal az utolsó jelenet nem pusztán
Alekszandr társadalmi beilleszkedésének
végső fázisa, hanem egyszersmind a
nagybácsi szembesülése is saját kreatú-
rájával. Az illúzióvesztés drámája ki-
egészül a felelősség felismerésének meg-
rázó erejű drámájával. De hiába teremt a
befejezés módosításával valódi drámai
szituációt Rozov, az így megfogalmazott -
mégoly aktuális - jelentéstöbblet már csak
visszamenően terjeszthető ki a darab
egészére, szervezőerővé nem válhat. Ezért,
hogy a veszprémi Petőfi Színház színpadán
a „gördülékeny" színváltozások ellenére
komótosan hömpölyögnek a drámát
„előkészítő" epikus jelenetek, s csak az
előadás végén „robban" a ma számára talán
legfontosabb kérdés: az apák
nemzedékének felelőssége a fiúk oly
mélyen elítélt cinizmusáért. A jelenetezés
egyébként valóban a szó szoros értelmében
gördülékeny. Tabakov s a díszlettervező
David Borovszkij ugyanis a
helyszínváltozásokat egy-egy kerekeken
guruló, funkciójának megfelelő „karakterű"
ajtó színre tolásával jelzi. Á szellemesen
egyszerű díszlet természetesen önálló,
szimbolikus jelentéssel is bír. Tabakov
színpadán sokasod-nak az Alekszandr előtt
fokozatosan megnyíló, hivatalt, társadalmi
kapcsolatokat jelentő ajtók, de minél több
van belőlük a színen, annál behatároltabb
valóságosan és jelképesen is az ifjú Adujev
mozgástere. Ilyen szimbolikus
jelentéssűrítéssel helyettesíti Tabakov a
realisztikus, epikus leírást az utolsó
jelenetben is. A belépő Alekszandr
Adujevet (Fazekas István) vakító fényár
öv ez i , megjelenése szinte földöntúli, de
inkább az alvilág felé hajlik. Az egész
jelenetben van valami racionalitáson túli.
Mint egy látomással, hajdanvolt ön-
magának misztikussá nőtt torzképével
szembesül az idősebb Adujev, elborzadva a
mesterén túlnőtt tanítványtól. Jászai László
alakítása Pjotr Ivanovics-ként a lehető
legpontosabban szolgálja a rendezői
szándékot, a már említett kérdés érvényes
színpadi megfogalmazását. Hűvösen,
bölcsen és kellő iróniával racionalista. Úgy
kegyetlen, hogy tulajdonképpen egy percig
sem az. Ellenkezőleg. A maga módján jót
akar unoka-öccsének. Egy élet
tapasztalataival a háta mögött próbálja
megkímélni a fölösleges csalódásoktól.
Jóindulatú álomtipró, jó szándéka azonban
a legbiztosabb út a pokolhoz. Mert
csalódásmentes csak hit nélkül lehet az
ember élete. Jászai követ-
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kezetes visszafogottsággal, melodráma és
önsajnálat nélkül veszi tudomásul, hogy a
túl jól sikerült tanítványtól nem remélhet
megértést. A jövő pedig az Alekszandroké.
Hiába látja már ezt Adujev, szemrehányást
nem tehet senki más-nak, csak önmagának.
Vérfagyasztó figyelmeztetés hitevesztett,
„kijózanodott" nemzedékeknek hitehagyott
korunkban.

A veszprémi társulat egészén érződik,
hogy kitűnően értik egymást Tabakovval.
Minden alakítás a legapróbb gesz-tusig
fegyelmezett, pontosan kidolgozott. (A
mozgás ebben az előadásban egyébként is
hangsúlyosabb a hazai szín-házak
többségében megszokottnál.) Fazekas
István Alekszandrjának romantikus
lelkesültsége, vágyakkal teli életöröme
benne van az állandóan hálacsókra lendülő
szertelen mozdulataiban, átszellemült
szökkenéseiben, játéka csak időn-ként
válik indokolatlanul harsánnyá. A darab
elején, Pétervárra érkezésekor túlságosan
naiv, sok az arcára fagyott bárgyú vigyor, a
darab végén pedig, az említett szándékosan
jelképes megoldás-hoz képest is túlzottan
sátáni. E szélsőségek között ingadozva
még, de összessé-gében tehetséges alakítás.
Dobos Ildikó meleg emberséggel tölti meg
az Alekszandrban egyetlen igaz emberi
kapcsolatát elveszítő asszony, Adujev
feleségé-nek szerepét. És kitűnően
formálnak karaktert a többiek: Ujhelyi
Olga, Losonczy Ariel, Bakai László,
Bokody József és Pásztor Edina, egy-egy
epizód erejéig felmutatva Alekszandr
környezetének esszenciáját. Azt a közeget,
amely-ben elveszítve illúzióit, majd
rátalálhat az egyedül „üdvözítő" útra.

„Egy egészen valószínűtlen eset"

Ha rosszmájú akarnék lenni, akkor
Gogolnak a darabjához írott alcímével azt
mondanám: a békéscsabai Jókai
Színházban „egy egészen valószínűtlenül"
jó előadás született Anatolij Ivanov,

a penzai színház művészének vendég-
rendezésében. Pedig, hogy egyáltalán nem
valószínűtlen vállalkozás a békés-csabai
társulattal kitűnő előadást létre-hozni, azt a
Háztűznéző bemutatója, a remek színészi
összjáték igazolja.

Nem állt szándékomban ugyan a
veszprémi és a békéscsabai előadást
semmilyen szempontból összehasonlítani,
mégis szinte kínálja magát a pár-huzam.
Nemcsak azért, mert Gogol darabjának
határozatlanságáról híres hő-se,
Podkoljoszin maga is oblomovi alkat,
akárcsak Alekszandr Adujev; ha-nem mert
némi hasonlóság felfedezhető az ifjú
Adujev sorsát egyengető nagy-bácsi és a
Podkoljoszin életébe baráti segítség címén
gátlástalanul beleszóló, kéretlenül
intézkedő, erőszakos Kocskarjov között,
még ha karakterük egyéb-ként erősen
eltérő is egymástól. Ebből pedig az
következik, hogy az előadásokban
megvalósuló darabértelmezés is mutathat
némi gondolati rokonságot, noha nem
feltétlenül, hiszen Kocskarjov figurája
felfogható egyszerűen vígjátéki ka-
talizátorként is. Anatolij Ivanov azonban
nem elégedett meg ennyivel.

Ebben a kitűnő gagekkel teletűzdelt
előadásban nem is olyan nevetségesek
Gogol komédiai figurái. Kocskarjov sem.
Várday Zoltán alakításában ő sokkal
inkább az a fajta jóakaró, aki meggyőző-
déses segítőkészségével, jóindulatával
képes tönkretenni patronáltja életét,
magáért a segítés tényéért. Az ő együtt-
érzése öncéllá válik, és ezzel veszélyessé.
Barátja helyett dönt, intézkedik a nevében.
Még a kiszemelt menyasszonyt is
majdnem elcsábítja helyette. Látszólag ki
akarja mozdítani tehetetlen határozat-
lanságából, ehelyett egyre mélyebben
taszítja bele. Tomanek Gábor kitűnő
Podkoljoszinja már nem is pusztán saját
kételyeivel viaskodik, hanem barátja
agresszivitásával. Pedig velejéig tépelődő
alkat. És tüneményesen akkurátus. Nem a
megszokott vígjátéki figura, gesztusai-



ban nincs egyetlen túlzás sem. Határo-
zatlansága nem pipogyaságból fakad,
inkább nagyon is emberi félelmeiből.
Döntésképtelenségében benne van az élet
állandó kockázatától való rettenet.
Podkoljoszin csak kokettál az ígéretes
lehetőséggel, de nem mer határozni, mert
a beteljesüléssel végérvényessé válik
minden, oda a lehetőség. Fél a
megállapodottságtól, mégis krónikusan
törekszik arra. Szobája, a fehér drapé-
riával bevont bútorok is átmenetiséget
sugallnak. Mintha lakójuk egy időre el-
utazott volna. S ez az átmenetiség mégis
rendíthetetlenül állandó. Larissza Ku-
csenko díszlete Borovszkijéhoz hason-
lóan „beszédes". Ahogy a zsinórpadlásról
függő temérdek kovácsoltvas lámpa is,
amelyek jobbára sötéten pislákolnak,
időnként azonban felfénylenek, hol „ön-
szántukból", hol a mindent elintéző
Kucsenko intésére. A színpadi világ ön-
törvényű dinamizmusa váltakozik az
egyéni akarat teremtette dinamizmussal.
A helyzetkomikum pillanatában a tár-
gyak is szinte önálló életre kelnek; a
nekiütköző egyik kérőtől váratlanul be-
indul a varrógép, szinte összeesküdnek a
székek, mindezt „önmaguktól" működő
hangeffektusok kísérik. Ivanov
rendezésében a kérők közt nem éppen
érzelmi alapon válogató, butácska, ám
rendkívül szép leányzó és Podkoljoszin
egymásra találását megkapó líra lengi be.

Egyszer csak megszépülnek, átszellemül-
nek; megilletődött sutaságuk, „tartalmas"
beszélgetésük leplezte hirtelen támadt
vonzalmuk egy pillanatra fel-fénylik -
ezzel egyidejűleg a lámpák is,
együttérezve velük, de ellenpontozva is a
meghatottságot -; megcsillan a boldogság
lehetősége, hogy azután annál keser-
nyésebb legyen a megfutamodás. És
annál nagyobb a beavatkozó felelőssége.
Mert Kocskarjov ebbe a talán csak át-
meneti föllelkesültségbe is berobban, el-
lentmondást nem tűrő agilitásával egy-
szeriben visszazökkentve Podkoljoszint a
változásokkal szembeni bizalmatlansá-
gába. Tomanek Gábor egy remek, közép-
ső ujjait finomkodóan a szemöldökéhez
érintő, „lelkesült" mozdulattal jelzi az
elragadtatást: e szerelemben, a leendő
házasságban talán megtalálta a szabadsá-
got, az önmaga kiteljesítésének lehetsé-
ges formáját. Paradox módon azonban
éppen a megfutamodásban, barátja in-
tézkedéseinek ellenében jut el döntés-
képtelen önmaga valóságos legyőzésé-
hez, az igazi szabadsághoz, amikor
pedáns lelke a „minden bevégeztetett"
helyzetétől való félelmében elszánja ma-
gát arra, hogy kalap(!) nélkül szökjön
meg az esküvő elől, méghozzá az abla-
kon keresztül; s lehet, hogy a boldogság
elől, az élet elől. Keserű ez a fel-
szabadulás. És nem biztos, hogy köszönet
jár érte a segítőkész barátnak.

„A Háztűznéző nem szatíra, hanem a
humanitás mélyen fájdalmas, keserű
megfogalmazása" - írja rendezői jegy-
zeteiben Anatolij Ivanov. Es valóban
keserűen, „rejtett könnyekkel" nevetünk a
többi komédiai figurán, a kérőkön is, akik
inkább félelmetesek vagy szánalom-ra
méltóak. És fájdalom, korántsem a Gogol
korából ittragadt panoptikum-figurák. A
nyugalmazott gyalogostisztet, Anucskint
megformáló Jancsik Ferenc egyetlen
mondatában és az azt kísérő mozdulatban
benne van az egész ember jelleme. Nem
éppen komédiai az általa leleplezett
álszent szadizmus, ahogyan rémülten
elfordulva, de szinte kéjelegve,
hosszúszomjasan biztatja felbő-szült
sorstársát: Üsse! Üsse! (Mármint a közös
felsülés, megaláztatás okozóját.)
Tökéletesen megoldott színészi villanás.
És az Széplaky Endre tragikomikus nagy-
monológja Zsevakin, a tengerész szere-
pében, az önismeret hiányának e szánal-
masan nevetséges megnyilatkozásában. De
jó Csiszár Nándor félelmetesen korlátolt,
prakticista Tojasovja, Szabó Zsuzsa
elragadóan naiv, őszintén buta és ezért
őszintén kiszolgáltatott Agafja
Tyihonovnája és Farkas Tamás szolgája.
Az ő alakításában kap egyedül nagyobb
hangsúlyt a jellemkomikum helyett a
helyzetkomikum, de ez szöveg híján
érthető.

Az előadás végén esküvői tablóról
néznek velünk mereven farkasszemet a
szereplők, szemükben szomorúság. Agafja
Tyihonovna oldalán pedig Sztarikov, a
vásárcsarnoki kereskedő. Senki nem lépte
át a saját árnyékát. Nem éppen felemelő,
de hosszú ideig emlékezetes pillanat.
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