
minduntalan lehurrogott szavaival azt
érzékelteti, hogy a Bodnár-házban ő leg-
alább annyira elnyomott, mint János fia.

Közel kerül a Németh László-i világ-
hoz Szélyes Imre Bolyai Farkasa és Ó.
Szabó István Bolyai Jánosa a Józsefvá-
rosi Színházban. A két színész nemcsak
az apa-fiú küzdelem gyötrelmes állo-
másait tárja fel pontosan, de azokat az
egyedi vonásokat is, melyek a Bolyaiakat
féltörténelmi alakokká teszik. Szélyes
Imre egy izgő-mozgó, gondolatait állan-
dóan mozgásban tartó, az énektanítástól
a csillagászatig mindenhez értő, a társa-
ság kedvence emberként jeleníti meg az
idősödő tudóst. Egy-egy rezzenéssel,
megrökönyödött pillantással jelzi csu-
pán, hogy rosszul esik neki, sőt félté-
kennyé teszi fia eltérő, másképp csillogó
gondolkodása. Szakításuk után végképp
begubódzik. A színész némi öniróniával
játssza el azt a betegségbe menekülést,
melynek egyetlen célja, hogy betegségé-
nek hírével visszacsalogassa a fiát. O. Sza-
bó István első megjelenésétől kezdve
magán viseli a zsenik különcségét. Szög-
letes mozdulataival, túlságosan is befelé
élő lényével, majd hirtelen és féktelen
indulatkitöréseivel, megszállott üdvtan-
elképzeléseivel megsejteti, hogy János
nemcsak érzékeny, hanem végzetesen
sérült ember is. Sorsa pedig nem lehet
egyéb, mint a meg nem értettség és a
magány. A jellemteremtés mellétt a két
színész hangulatot is teremt. O. Szabó
ízes magyarságával, Szélyes pedig öltöz-
ködésével, a falusi embert jellemző für-
geséggel jelzi, hogy nemcsak tudósok,
hanem falusi lelkületű emberek is.

Mint Németh László hősei közül
annyian. S ez épp annyira jellemző írói
világára, mint a családközpontúság és az
ideatan. A falu szülte és nevelte nagy
regényalakjait és drámai hőseinek zömét
is. De hogy ezek a különös emberek ne
öregedjenek meg és ne haljanak meg,
ahhoz színházi szakembereinknek kell
egy kis frissítő életelixírrel és néhány a
mai gondolkodáshoz közelebb hozó
alkotói ötlettel hozzájárulniuk.

CSÁKI JUDIT

A divatos realizmus

Az Örökösök Szolnokon

Jó, nagyon jó címet talált ki a fordító,
Morcsányi Géza Gorkij darabjának. A
komplex jelentésű Örökösök sok min-
dent társít, sok mindenre asszociáltat;
olyasmire is, amire az eredeti bizonyo-
san nem. A címváltoztatás, illetve a cím-
adás bizonyos mértékig kényszer szü-
lötte: sem az alcímet, az ismert Gorkij-
regényre való utalásként ható Anyát,
sem az eredeti - pontosabban az életmű
lezárása után elfogadott - A Vássza Zse-
leznova első változata bonyolult címet
nem akarták a szolnokiak az előadás
élére állítani.

Ehelyett megszületett az Örökösök,
amely első jelentésében feltétlenül a
dráma alaphelyzetére vonatkozik: a népes
családra, amely az apa, Zseleznov halálát
várja türelmetlenül, a kinek-kinek élet-
mentőnek számító örökség reményében.
Második jelentésében a cím érzékelteti a
család ifjabb nemzedékének „terhelt" álla-
potát: kinek-kinek a boldogtalanság vala-
mely változata jutott levehetetlen, eldob-
hatatlan örökségként.

Egyébként is figyelemre méltó a for-
dító munkája: Morcsányi Géza - immár
nem először - sima, szikár, pontos és ter-
mészetesen mondható színpadi szöveget
adott az alkotók kezébe. Dramaturgi
tapasztalatait hasznosítva még arra is
ügyel, hogy az egyes szereplők egyénisé-
gét nyelvhasználatuk módja is tükrözze -
ez pedig a drámafordítás legmagasabb
szintje.

Az 1910-ben Capri szigetén született
dráma feltehetően azért nem sorolt be a
legkiválóbbnak elismert s ennek megfe-
lelően agyonjátszott Gorkij-drámák közé,
mert az első hazai bukás után s a máso-
dik bemutató előtt az író nekiállt, hogy
átírja darabját. A munka eredményeként
1936-ban megszületett a Vássza Zselez-
nova, amely azután méltó karriert futott
be a világ színpadain. Elődje pedig átmi-
nősült holmi drámakezdeménnyé, kísér-
letté, mintha írója maga se vállalta volna
művének teljességét. Nem így van - de
így alakult a mű utóélete: itthon például
most játsszák először. Pedig nem kez-
demény ez, és nem is vázlat az „igazi"
Vássza Zseleznovához; másról és más-
képpen szól, mint amaz.

Az Örökösökben Gorkij meglehetősen
végletes ítéletet mond az ábrázolt világ-
ról, de az ábrázolás maga csupa árnyalás,
csupa ellentmondás. A végeredményben -
a Zseleznov család jelenlegi állapotában
- benne rejlik s a darabban ki is bomlik a
megtett út, a lebomlás, a deformáció
története, a gyökerek meg a motiváció is.
Ez a belső rétegzettség, a figurák apró-
lékos jellemábrázolása valósággal kapó-
ra jön Fodor Tamás rendezőnek, aki első
hivatásos nagyszínházi rendezésében
erő-teljes, pontos, karcosan realista
előadást hozott létre.

Fodor Tamás előző - és első - szolnoki
munkájában, Csáth Géza: Janikájának
szobaszínházi előadásában már
megmutatkoztak azok a rendezői és szí-
nészvezetési erények, amelyek ezt a
Gorkij-produkciót is jellemzik. Igaz, más
léptékben, de a módszer, a közelítés
mindkét esetben azonos: a helyzet való-
ságtartalmából és a figurák jelleméből
bomlanak ki a történések és a belső lelki
folyamatok is. A Janika parányi terében
mindez a naturalizmusig menő apró-
lékosságban, részletező kimunkálásban
vált hitelessé - az Örökösökben tágabb
térben, szimultán cselekvéssorokkal, az
aktív játék és a puszta színpadi jelenlét
beszédes arányának kidolgozásával éri el
ugyanazt a hatást: a sokszor lesajnált
(mert minden hiteltelen mozzanatot,
önmagáért való bűvészmutatványt, az
elemzés hiányát elfedő stilizációt nélkü-
löző) realista színházét, erős lélektani
hatással kombinálva.

Ez lehet talán a legfőbb magyarázata
annak, hogy a szolnokiak a Vássza Zse-
leznova közismert, erősen politizáló,
ábrázolásmódjában és figurái jellemé-
ben is letisztultabb, végletesebb második
variációja helyett ezt a lélektanilag
érzékenyebb, ambivalens effektusokat,
magyarázó-mentő motivációkat is tar-
talmazó korábbi művet, az Örökösöket
vették elő.

Az előadás kezdetének atmoszferikus
ereje nehezen teremtődik meg; túl hosz-
szan kitartott csendek, túl lassú mozgá-
sok hatnak a feszültséggel ellentétes irány-
ba. De a szereplők egymás utáni, gondosan
megkomponált „belépője" szinte azonnal
érzékelteti: a felszín alatt húzódó ellen-
tétek éppen az egyetlen közös cselekvés,
a várakozás alatt fognak robbanni, s
éppen az egyetlen közös vonás, az egyet-
len összetartó erő, az örökségért foly-
tatott harc formájában. Pillanatok alatt
kirajzolódik a családi hierarchia és vi-
szonyrendszer térképe, a középpontban,



legmagasabban az anyával. Neki van alá-
rendelve, tőle függ mindenki más; a töb-
biek egymáshoz való viszonyát pedig az
alapvető érdek és a harcok pillanatnyi
állása befolyásolja. Fodor előadásának
egyik legnagyobb értéke az a fajta hite-
lesség, amely a helyzetek gondos szín-
padi megjelenítéséből és a színészi játék-
ból fakad, s amelynek talán legjellemzőbb
példája (és eredménye is) az, hogy
elhisszük, hogy a meg sem jelenő egykori
családfő, Zseleznov valóban ott haldoklik
az oldalsó szobában, s hogy haldoklá-
sában is résztvevője a színpadon zajló
történetnek. A hozzá bejáró családtagok-
ban érzelmeket vált ki, lelkifurdalást altat
el, közömbösséggé szelídíti hosszú
haldoklásával az egyikben-másikban talán
még ott pislákoló őszinte fájdalmat,
katalizálja egymás iránti feszültségüket, s
puszta, életnek már nem is nevezhető
létével megakadályozza, színházi értelem-
ben pedig késlelteti a végső robbanást.

Palástolt érzelmek, szabadjára engedett
ösztönök vezérlik a mindig is nő-uralmú
Zseleznov családot. Alapvető érdekét
tekintve mindenki magányos az

Tóth József (Pavel) az Örökösökben

Gorkij: Örökösök (szolnoki Szigligeti Színház).
Dobók Lajos (Mihajlov) és Meszléry J ud i t (Vássza Zseleznova)

lön érdekeken s a saját tragédiákon.
Szemjon, akit rohamos szellemi leépülése
és heveny alkoholizmusa miatt felesége,
Natalja tart a kezében, figurájában a
Zseleznov család megérdemelt és méltó
„terméke": a még céltudatos előző
nemzedék után a már alig létező követ-
kező mintapéldánya. Másodpercnyi ideig -
már apja halála után - családfőnek, irá-
nyítónak, birtokosnak szeretné tudni
magát; hangoskodása, képzelt szerepé-nek
túljátszása egyszerre leplezi és leleplezi
saját kételyét a helyzet valóságosságában.
Felesége olyan, amilyent megérdemel:
üresfejű, erőszakos, de nincs meg benne
anyósának formátuma és elsöprő
akaratereje sem.

Pavel, a másik fiú legfőbb meghatáro-
zottsága az, hogy nyomorék. Púpjában
hordja boldogtalanságát, ez az oka lelki és
szellemi deformáltságának - s mégis:
mind közül ő képes igazi érzelemre, szen-
vedélyes szerelemre; csak éppen arra
képtelen, hogy artikulálni tudja érzéseit.
Mindkét véglet felé kompenzál, sőt túl-
kompenzál: vagy agresszív, vagy szűkölve

örökségért folytatott harcban, talán csak
az egyik menynek, Ludmillának adatik
meg, hogy saját felszabadításáért küzdve
őszinte bizalommal keressen szövetségest
magának. Meg is találja, a sógor, Prohor
személyében, aki kényszerű együtt-
élésében a családdal hosszú évek óta fut
egykor beruházott pénze után. Ok ketten
próbálnak frontot alkotni - létükkel s jel-
lemükkel - Zseleznova lelki-egziszten-
ciális terrorjával szemben, a győzelem
vagy siker legcsekélyebb reménye nélkül.

A család, de inkább a családfő, Zselez-
nova körül téblábol Ludmilla apja, Mi-
hajlo. Nemcsak egy körvonalazatlan fér-
fiúi vonzalommal, sokkal inkább a szol-
gálni tudás és szolgálni hajlandóság tar-
tásnélküliségével, határtalan kiszolgálta-
tottságával, függeni akarásával kötődik az
asszonyhoz. Aki éppúgy használja őt,
mint a többieket, csak mert könnyebben
teheti, még meg is veti érte.

A két fiú, Szemjon és Pavel egyetlen
pillanatig látszanak összefogni anyjuk
zsarnokságával szemben, de a billenékeny
szövetség azonnal fölbomlik a kü-



Sztárek Andrea (Anna) és Kátay Endre (Prohor) Gorkij drámájában (Erdei Katalin felvételei)

rimánkodik szeretetért, megértésért. Fo-
dor elemzéséből - legalábbis az előadás
alapján - az derül ki, hogy nem minősül
egyéni tragédiának, hogy éppen ő kergeti
halálba Prohort, a sógort. S nemcsak
azért nem, mert Prohor megölésére más
is tett egyértelmű kísérletet, hanem azért,
mert valami módon mégiscsak egy közös,
kollektív akarat testesült meg Pavel
cselekedetében. Egy vetélytárssal,
ellenféllel kevesebb maradt az öröksé-
gért folytatott harcban. . .

Pavel igazi tragédiája nem is ez, ha-
nem az, hogy felesége nem szereti. Pavel
talán tudja, talán nem, de mindenesetre
érzi: felesége eltávolodása a nő puszta
életösztönéből fakadó egészséges reakció -
ugyanez motiválja Prohorhoz való
érzelmi közelségét is -, tehát olyan út,
amely Pavel számára járhatatlan, nem
létező. A Zseleznov família érzelmileg
nyomorító hatását fizikailag is megjele-
nítő fiú szánalmasan vergődik saját me-
nekülési kényszere és szeretetéhsége
között. Semmije nincsen; csak pokoli
magányát hordja csüngő kabátként a vál-
lán, fájdalmasan és agresszíven.

A családban él még Dunyasa, a szegény
rokon, leginkább szolgálói minőségben.
Legfőbb dramaturgiai szerepe, hogy pon-
tosan érzékeltesse: ki van éppen fölényben
a családi háborúságban. Mint a legérzéke-
nyebb inga, azonnal arra hajlik, akit jobb
helyzetben lévőnek vél. Karaktere, jelleme
ki is merül az örökös igazodásban.

És itt él Lipa, a cseléd, majdnem csa-
ládtagi minőségben. Nemcsak azért, mert
mindent lát és tud, ami a Zseleznov
famíliában történik, hanem azért, mert
aktívan részt is vesz benne, valamint
azért, mert ő maga is egy „családi bűn"
áldozata. Gyermeket szült Szemjontól,
akit valamikor talán tényleg szeretett, s
aki viszontszerette őt - de mind a gyer-
mek, mind a kapcsolat áldozatul esik az
anya, Vássza Zseleznova dinasztiaala-
pító törekvéseinek. Lipának jut a feladat,
hogy a család számára kényelmetlenné
váló Prohort megmérgezze; vonakodva
hajtja végre az anya parancsát, s nem is
sikerül a kitervelt gyilkosság. A várható
büntetés és saját lelkiismerete elől ön-
ként menekül a halálba.

Az örökségre várakozás kellős köze-
pén érkezik haza az egyetlen családtag,
aki kiszállt a dinasztiából: Anna. Más-
képpen boldogtalan, mint az
otthonmaradottak, és jellemét kevésbé
nyomorította még el a családi légkör.
Férjével ugyan nem él jól - sejthetően a
szeretőjével sem -, de két lábbal áll a
földön. Ő az egyetlen, aki örökölte anyja
formátumát meg akaraterejét is; s
ugyancsak ő az egyetlen, aki őszinte
szeretettel kötődik nyomorék
testvéréhez. Vonzódik anyjához, és tart
is tőle; hatni tud rá, változtatni már nem
tud rajta.

Fodor Tamás rendezéséhez Antal
Csaba szabott kiváló teret; a kalickasze-
rűen kialakított ház részint elég nyitott

ahhoz, hogy szüntelen látszódjék-érződ-
jék a lakáshoz kapcsolt családi téglagyár-
ban folyó munka, s elég zárt ahhoz, hogy
jelezze a menekülés lehetetlenségét.
Egy-szerre lepusztult és elpusztíthatatlan
- mint az anya. Hiába az egyik üvegfal,
hiába a fizikai tágasság, a szereplők rend-
re összeütköznek a felgyülemlő indula-
tok miatt szűkösnek érzett térben.

Zseleznov haldoklását és a család ma-
rakodását aláfesti a ház és gyár közös
udvarán közömbösen folyó és zajjal járó
munka. Kár, hogy a nézőtér bizonyos
pontjairól inkább csak sejteni, semmint
látni lehet, hogy rakodnak és lapátolnak
hátul - mert a filmszerű látásmódra valló
megoldás fontos atmoszferikus elemet
társít az előtérben folyó eseményekhez.

Zseleznov még él, amikor mi már tud-
juk, hogy családja végképp széthullott.
Az örökségre várók hiába marakodnak -
minden az anyára száll. Az anyára, aki
beleroppanva az egy életen át folytatott
harcba, erejét még egyszer összeszedve
készül a hatalom és a pénz nyílt átvéte-
lére. Magától értetődő természetességgel
fosztja meg élhetetlen és tehetetlen fiait
az örökségtől, s ugyanilyen indulat-
mentes józansággal vásárolná meg távol-
ba szakadt leányát. Pontosan tudja, hogy
ki mit ér a családban, s azt is, hogy ő a
legkomolyabb formátum mind között.
Gátlás nélkül, akár gyilkosság árán is
küzd az örökség egybenmaradásáért, azért
a pénzért, amelyet egész élete, minden



szenvedése jogos kárpótlásának vél. Fér-
fias keménységgel tör célja felé - és egye-
dül marad a végén.

Meszléry Judit a figura megjelenésé-
ben is érzékelteti ezt a szikár, metsző, de
kényszerből született erőszakosságot,
céltudatosságot. Egyenes tartással, fel-
szegett fejjel ellensúlyozza a törékenysé-
get, élénk és árnyalt arcjátékkal a félresi-
került fiúk és saját kisiklott élete fölötti
szánakozását. Amikor egyedül marad a
színpadon, tartása elernyed, arckifejezése
tétova, lelke és teste elgyötört és
pokolian fáradt. De az évtizedek során
beléivódott családfői reflexek azonnal
eltüntetik a belső bizonytalanság külső
jeleit, amint bárki belép a szobába.
Meszléry régen látott, nagy belső tuda-
tosságot s a figura komplex birtoklását
mutató játéka alapvetően meghatározza
az előadás egészének lélektani hiteles-
ségét.

Mindebben legjobb partnere az el-
söprően erőteljes Tóth József, Pavel, a
nyomorék fiú szerepében. Tóth gondosan
kidolgozott mozgással, külső megje-
lenésének aprólékos megtervezettségével
első megjelenésekor „hozza" a teljes
figurát, Pavel belső elnyomorodottságát,
leplezett kiszolgáltatottságát, elutasítá-
sokban kifejezésre jutó szeretetéhségét.
Éles váltásai mégis mindannyiszor döb-
benetes erővel hatnak, felesége iránti
önpusztító szerelme vagy nővéréhez fű-
ződő gyermeki kötődése megrázó gesz-
tusokban, kitörésekben nyilvánul meg.

Áldozat, de mégis az egyik leghálá-
sabb, mert leginkább emberi figura Pro-
hor - őt Kátay Endre játssza. Élvezettel
hangsúlyozza a figura bohém, életszerető
vonásait és a családi háborúskodástól
taszítódó, abba belefáradt reakciókat is.
Kátay méltósággal játssza Prohort, s bár
kezében a nevettetés indokolt és
indokolatlan lehetősége, erős színészi -
és nyilván rendezői - kontroll következ-
tében csak az előbbivel él.

Anna Sztárek Andrea alakításában
időnként hűvösebbnek látszik a szerepé-
nél; viszonyrendszerében, kapcsolataiban
szívesebben hangsúlyozza a távol-
ságtartást, mint az eltéphetetlen kötelé-
keket. De az anya egyetlen „méltó" gyer-
mekének belső formátumát, eltökéltségét,
akaraterejét - s mindeme tulajdonságok
összefüggésében egyéni boldogtalanságát
- meggyőzően jeleníti meg.

Dobák Lajos Mihajlo szerepében a
fenntartás nélküli szolgálatkészséget,
Sebestyén Éva Dunyasa figurájában a
kidobattatástól való szűkölő félelmet

hangsúlyozza. Úgyancsak karakterszerep
a Balog Judité - Lipa cselédje a
bonyodalmak előtérbe kerülése idején
érdekesebb és hatásosabb, minta cserfes
szolgálólány kliséjében.

Kár, hogy a másik fiút, a leépült, iszá-
kos Szemjont Halmágyi Sándor szinte
mindvégig erőtlenül játssza - mert így
nagymértékben csökken a figura egyet-
len, de annál fontosabb váltásának ereje.
Amikor Szemjon rövid ideig a családfői,
birtokosi szerepben tetszeleg, még átme-
netileg sem hihető el neki, hogy képes
volna az irányításra. Feleségét, Natalját
fakónak, ridegnek mutatja Császár
Gyöngyi; s bár valószínűleg igaz, hogy ez
utóbbi a figura talán leglényegesebb
tulajdonsága, mégis kevésnek látszik.

Vlahovics Edit tiszta szívű gyerek-
lány-Ludmillája meggyőző, főleg a Pro-
borral közös jelenetekben; no meg abban
is, hogy sem belső tartása, sem gyermeki
elszántsága nem lehet súlyos ellenpont-ja
az anya minden ellenállást feldaráló
erejének.

Fodor Tamás egységes stílusú, szigo-
rúan kézben tartott, látványban és hang-
effektusokban is erős előadást rendezett
az Örökösökből. Érdekes, hogy legna-
gyobb erénye, összetett hatása abból a
realista színházi látásmódból és közelí-
tésből fakad, amely az egyéb divatok
dömpingje idején egyre-másra sikerrel
mutatja fel és igazolja magát, nemcsak a
szolnoki színházban.

Makszim Gorkij: Örökösök (A Vássza Zselez-
nova első változata 1910-ből) (szolnoki Szigli-
geti Színház)
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P. MÜLLER PÉTER

Az öncsalás bűne és joga

Az ügynök halála a Vígszínházban

„Én is így próbálok csalás nélkül
szétnéznikönnyedén."
József Attila

Szikora János vígszínházi rendezésében
Arthur Miller drámája nem az „amerikai
álom" szertefoszlásáról szól. Az 1949-ben
született mű efféle értelmezése nyilván-
való anakronizmus volna nálunk, amikor
ma társadalmi szinten ugyanazt éljük át,
amit Miller darabjában Willy Loman:
saját „álmaink", egykor történelmi szük-
ségszerűségként deklarált jövőképünk
illúzióvá minősülését és szertefoszlását.
Ha Az ügynök halála hozzánk szóló idő-
szerűségét keressük, a darab egyik rétege
mindenképpen ez a társadalmi-közösségi
vetület lesz, mely a tételezett társadalmi
cselekvés és a megvalósítás közötti
szakadék áthidalóját az álmok, az
ideologikum közegében látja. Az elő-
adás ezt a vonatkozást közvetett módon
jeleníti meg. A produkció színpadi kellé-
keiben, eszközeiben, kosztümjeiben stb. a
brooklyni életteret ábrázolja, de apró
utalások jelzik, hogy itt mégiscsak ró-
lunk van szó. Például a második fel-
vonást a rekviemmel összekötő némajá-
tékban, ahol Willy kerti földjéből két
sírásó hantot emel, majd a gyászolók
közül az egyik Loman fiú borravalót
csúsztat a két temetői alkalmazottnak.
Ez a bizarr gesztus csak a hazai szokások
ismeretében érthető és fogadható el.

Az előadásban a társadalmi vetület
mellett megjelenő másik réteg az egyéni-
lélektani vonatkozást helyezi előtérbe. Ez
az összefüggés az előbbinél közvetlenebb
módon, de ugyancsak hozzánk szólóan
fogalmazódik meg. Szikora János
rendezéseit nem egyszer illették azzal a
váddal, hogy látványközpontú
színházában a színész csak eszköz, aki-
nek jelenléte nem kap nagyobb szerepet,
mint egy-egy vizuális ötleté. Noha ez a
vélemény csak a pályakép fontos elemei-
nek figyelmen kívül hagyásával fogal-
mazódhatott meg (például Takarítás -
Győr, Romeo és Júlia - Miskolc stb.), ez a
mostani rendezés tökéletes bizonyítéka
Szikorá színészek iránti affinitásának. Az
ügynök halála egyéni-lélektani hitelessé-
gét - az egyes alakítások mellett - éppen a
profi színészvezetés, a színpadi szituá-
ciók és érzelmi folyamatok körültekintő,


