
relőcsarnokokba, a Téli Palota lépcsői-re,
gyűrűszínpadokra, arénaszínpadokra és
cirkuszokba kivonuló válasza.

Másodszor: az első világháború ki-
váltotta társadalmi változások, az Európa-
szerte bekövetkező forradalmi meg-
mozdulások természetes módon hozták
magukkal a művészetek elleni elégedet-
lenséget: az alap elleni indulatok a fel-
építményt támadták először. Ilyen for-
radalmi helyzet a második világháború
után nem volt. Restaurációra és kon-
szolidációra rendezkedtek be a társa-
dalmak, és még az új szabadsághoz jutott
népi demokráciák sem a forradalmi
mindent-megdöntés, nem a gyökeresen
újat teremtés alapján indultak neki a szo-
cializmus építésének, hanem egy kon-
szolidációs beépítéssel, amely magába in-
tegrálta a haladó erőket - akik többnyi-re
részt vettek az ellenállásban, az illegális
pártmunkában, az országfelszabadító
partizánharcokban. A háborút követő első
években a népfrontpolitika, a nemzeti
egység és a különböző pártok koalíciója
volt az !irányadó : a régi értékek
integrálására tett kísérlet.

Ugyanekkor az emberiség mintha ki-
merült volna: megpihenni vágyott. A vi-
lágháború teremtette zűrzavar után hely-re
kívánták billenteni az emberek az illúziók
egyensúlyát. Kézzelfogható, körüljárható,
arányos léptékmértékű világot kívánt a
közönség a művészetektől. Ábrándokat,
nyugodt és kiegyensúlyozott harmóniát.

Biztonságot kínáló színpadra szomjazott
a közönség. Szilárdságot, test- és
szívmeleget sugárzó, érzékeny színpadra,
olyanra, ahová beköltözni kívánna va-
lamennyi néző, felmenni - de legalább-is :
felképzelni magát - a díszlet kínálta
meghittségbe, hogy ott folytassa
kárpótlásul életét a romokért, a
halottakért, a szenvedésekért.

Visszhangtalanul múlt ki valamennyi
színházi kísérlet, amelyik nem az illúzió
megszilárdítását tűzte ki célul maga elé. A
szolid illúziók, a megbízható és egységes
világkép, a körüljárható, fényképészeti
valóságú, lélektani hitelességű realista
színház a háború utáni korszak
társadalmának követelménye volt. Ami-kor
felgördült a függöny - a Viharos al-
konyathoz hasonlóan - egy puha és szelíd
világ nyílt meg a néző előtt. Körül-
járhatóan valóságos világ. Beköltözésre
csábítóan szélvédett. Áttekinthetőségé nél
fogva fölényt adó. Megszerkesztettségénél-
megformáltságánál fogva szép és hívogató.
Minden katarzisával együtt

megpihentető békeszigete volt a szín-
házművészet akkoriban.

A fegyverekkel együtt elrejtették a
gyűlölködést is a szekrények és pincék
mélyére? Szeretet sugárzott a színpadon.

A romok maguk alá temették az esz-
ményeket? Hitet sugárzott a színpad.

Szűkölködtek anyagi javakban? Királyi
bőségre nyílt szét a függöny.

Bukdácsolva tették meg az új élet első
lépéseit? Rendíthetetlen hősök mutattak a
színpadról példát.

Nehézségek mutatkoztak? A színház
derűlátóan mindent-elsimító valóságot
tükrözött.

Könnyen tehette mindezt a hazugság, a
szándékos hazugság veszélye nélkül. Ezt
rendelte a színháztól a társadalom. Nem
megkérdőjelezést, hanem megerősítést.
Nem kétkedést, hanem hitet. Nem kusza
kapcsolatokat, hanem kisimuló szeretetet.
Könnyen tehette hát a szín-ház, mert
keményebben egyszerű volt az élet.
Könnyebben lehetett eligazodni. Világos
volt: ki a barát, ki az ellenség. Melyik a
barikádnak egyik és melyik a másik oldala.
Honnan hová vezet az út, amelyen menni
kell.

*

Harminc év alatt sokat változott a világ.
Sokat a magyar társadalom. Sokat a
színházművészet. Divatok söpörtek végig a
színpadokon, és divatok tűntek le. Új
eszközöket fejlesztett ki magából a
színházművészet, hogy az új kor, a
megváltozott körülmények hangjait kifejez-
hesse és tapinthatóvá tegye. De a Viharos
alkonyat nem évült el. A Viharos alkonyat
előadása ott él a többi színházi
produkcióban - természetesen csak azok-
ban, amelyek őszintén és igazul beszélnek,
amelyek mély kérdéseket érintenek, és a
lényeges problémákat faggatják meg; a
Viharos alkonyat, színházművészetünknek
ez a lángolóan szép kezdete, bevilágítja az
azóta megtett és a még előttünk álló utat.

ALEKSZANDR GERSKOVICS

Magyar színházi
krónikámból

Sorsom úgy hozta, hogy éppen harminc
évvel ezelőtt, nyomban a háború után
ismerkedtem meg a magyar színházzal.
Később több ízben is Budapesten jártam, s
ilyenkor estéimet igyekeztem szín-házak
nézőterén eltölteni. Az előadásokról pedig
- ez már hivatásbeli szokásom - jegyzeteket
készítettem: ezekből állott össze egyéni
színházkrónikám.

1945

...Harminc évvel ezelőtt Budapest
romokban hevert. Budán még füstölögtek
a királyi várnak, a nácik utolsó
fellegvárának romjai. A kéknek mondott
Duna komoran, feketén hömpölygött, a
város sok-sok kávéháza, eszpresszója
zárva. A pörköltkávé megszokott illata
helyett a szovjet tábori konyhák gőze szállt
a levegőben. A külvárosokban, a
munkáskerületekben összetákolt kályhák
vékony füstje szállt a magas
gyárkéményekből. A nagyváros ereibe
lassan tért vissza az élet.

Ilyennek ismertem meg Budapestet
akkor, amiikor az érte folyó súlyos harcok
véget értek.

1945-ben, abban a nehéz és ugyanakkor
boldog évben kötöttem első ismeret-
ségemet a magyar színházzal. Akkor még
sok mindent nem tudtam: nem ismertem
az ország nyelvét, történelmét, és nem is
sejtettem, hogy egyszer majd a szín-
házairól fogok írni. Ezért az akkori Ma-
gyarország színházi életéről csak egy-egy
epizód maradt meg emlékezetemben.

Budapestnek több színháza romba dőlt.
S ahol játszottak, ott sem fűtötték a
helyiségeket, a nézők télikabátban ültek.

. . .Lá ttam a közönség kedvencét, az
idős Törzs Jenőt. Betegen, iszonyúan
lesoványodva, Csehov humoreszkjeit adta
elő a háborútól elgyötört embereknek. A
dohányzás ártalmairól című monológot
elmélyülten s abban a sajátosan pesti
szavaló-elbeszélő stílusban mondta el,
amely nem engedi egy-egy részlet ki-
emelését, a humoros ellenpontok nyo-
matékát, a csattanók hangsúlyozását.

A komikum másik nagy mestere akko-
riban Csortos Gyula volt. A német meg-



szállás alatti éhezéstől felpuffadt testtel
játszotta Szmirnovot a Medve című
Csehov-bohózatban. A magyar főváros
peremén pedig, az újpesti munkásnegyed
egy klubszínpadán már adták A revizort.

Hogy a német megszállás, a féléves
némaság után mindjárt az első napokban a
legnépszerűbb magyar színészek léptek fel
orosz darabokban, ez fényesen bizonyította
azt a mélységes érdeklődést, amelyet a
magyar emberek az orosz kultúra iránt
tanúsítottak. És jellemző, hogy ennek a
kultúrának a bemutatása az orosz
klasszikus vígjátékokkal, Gogol és Csehov
műveivel kezdődött.

A magyar közönségnek akkor a ne-
vetésre legalább annyi szüksége volt, mint
a levegőre vagy a kenyérre. Az egyik néző,
aki beszélt valamicskét oroszul, egy
Csehov-előadás után odajött hozzánk, orosz
katonák csoportjához, és ezt mondta : „Az
a nép, amely így tud nevetni, nem lehet
gonosz."

Alkalmam volt akkor végignézni egy
afféle kasszadarabot is, mely oly jellemző a
polgári színjátszásra. Személy-cserére
épülő mulatságos házasságtörési komédia
volt, melyben az összetalálkozó
házastársakat kamasz fiú békíti ki
egymással. Ez utóbbit „nadrágszerepben"
egy csipogó hangú színésznő játszotta. A
darabnak sem a címe, sem szerzőinek neve
nem maradt meg emlékezetemben, csak
ködösen és némi csodálkozással emlékszem
vissza rá.

...És végül egy harmadik színházi epizód
abból az időből: Konsztantyin Szimonov
Orosz emberek. című darabjának magyar
előadása Pécsett. A nézőtér zsúfolásig
megtelt. Mi egy páholyban kaptunk helyet,
az ügyvezető igazgató sűrűn kérdezte
tőlünk mindig ugyan-azt: „No, milyen?
Tetszik?" - „Jó, jó - válaszoltuk
mosolyogva -, persze. hogy jó... Csak
éppen... - az igazgató szeme ekkor már
kérdően meredt ránk - csak éppen a
partizánokon túl sok a szakáll, és valamivel
ritkábban kellene vodkát inniuk ."

1953

Ez hát a Nemzeti Színház!
Magas sziklaként áll a zajos útkeresz-

teződésnél, mindenfelől a tömeg hulláma
mossa, villamosok csilingelnek, autók és
autóbuszok harsogva tülkölnek,
rikkancsok kiáltoznak körülötte : „Esti
újság!" „Pesti műsor!" - egyszóval: szinte
magába öleli a zsivajgó pesti élet.

Alig lépte át az ember a Nemzeti

Színház küszöbét, nyomban valami kü-
lönös, sokatmondó csöndesség vette körül,
s ezt annál ünnepélyesebbnek érez-te,
minél többen töltötték meg az elő-
csarnokát. Kevés olyan színházi előcsar-
nokban voltam, amelynek ilyen atmosz-
férája lett volna, csalhatatlan jeleként
annak, hogy a magas színvonalú művészet
világában vagyunk.

Aznap este első ízben láttam Katona
József legendás hírű Bánk bánját. A
darabot Major Tamás és Vámos László
vitte színre.

A Bánk bán színpadi előadását jelen-tős
mértékben határozza meg az, hogy miként
osztja be a rendező a darab súlypontjait.
Régebben Petur udvari összeesküvésének
vonalát, a békétlenek nacionalista
csoportjának szerepét emelték ki. Most
teljes összhangban a szerző szándékával a
hazafi Bánk és Tiborc, a jobbágyparaszt
lettek a darab igazi hősei.

Tiborc szerepét neves színész játszotta,
Bihari József, óriási belső erővel, jó
értelemben vett realista módon. A néző
mintha abba a szakadékba pillantott volna
alá, amely a hűbéri Magyarország felső
rétegét elválasztja az alsótól, mintha
belelátna a nép lelkébe, amely-ben a kínok
és a nélkülözések nem vonhatták homályba
az emberi méltóságot,

az emberi becsületet. Tiborc
feljajdulásában nem annyira a panaszt
hallhattuk, mint inkább a hazáért érzett
fájdalmát.

A darab és az előadás csúcspontja tu-
lajdonképpen nem az, amikor Bánk meg-öli
Gertrudis királynét, hanem ezt meg-
előzően Bánk és Tiborc párbeszéde.

Bihari József mozdulatlanul áll az aj-
tóban, és megkezdi monológját. Mintha
magában beszélne, úgy festi meg a nyo-
morba süllyedt, tönkrement ország szörnyű
képét. Rekedtes hangja szinte szenvtelen.
Tekintete valamerre a messzeség-be mered,
túl a palota falain . . . Hirtelen felkiált „A
jó merániak" - és hirtelen a padon ülő,
lesújtott Bánk felé fordul - „legszebb lovon
ficánkolódnak - tegnap egy kesely, ma
szürke, holnap egy fakó".

Bánk - Bessenyei - egyre figyelme
sebben hallgatja szolgáját. „Tűrj
békességgel" - veti oda neki gépiesen,
érzéstelenül, mire Tiborc - Bihari - a fejé-
hez kap, majd kezébe temeti arcát, és
melléből régóta visszafojtott, szinte nem is
emberi hördülésként tör fel: „Tűrj
békességgel, ezt papolta az apát-urunk is
sokszor ..."

Bánk egy hirtelen mozdulattal feláll,
megragadja erszényét, és Tiborchoz lépve,
mintha ezzel akarná elfeledtetni a

Tőkés Anna (Gertrudis) és Bessenyei Ferenc (Bánk) Katona József drámájában
(Nemzeti Színház, 1953) (MTI fotó - Farkas Tamás felvétele)



Lukács Margit és Básti Lajos
Az ember tragédiájában (Nemzeti Színház, 1955)
(MTI fotó)

szavai okozta mardosást, szolgájának
kezébe nyomja a pénztől csörgő erszényt.

Tiborc erre nem talál rögtön feleletet.
A hosszú szünetet Tiborc tölti

ki :
„Ha mást nem adhatsz, úgy annál, kinek
adsz, még szegényebb vagy."

Éppen csak meg-megrázza az erszényt,
majd lassan az asztalhoz lépve, óvatos
mozdulattal leteszi rá. Azután Bánk felé
fordul, térdre hull előtte, és sírva fakad. Mi
csak a darócinge alatt meg-meg-ránduló
hátát és ökölbe szorított kezét látjuk. Sírása
nem panasz és nem is könyörgés, hanem a
nép hörgése.

Az ember azt hitte volna, hogy a
Gertrudissal lezajló jelenet során - a
királyné szerepét Tőkés Anna játszotta -,
vagyis abban a jelenetben, amely a királyné
megölésével végződik, teljes mértékben
kell kirobbannia Bessenyei ősi-vad
temperamentumának. Bessenyei azonban
egészen váratlanul, mintegy külső
szemlélőként veszi szemügyre hősét, és
értelmével kezdi elemezni Bánk
magatartását. Érzései még így is bőségben
áradnak, és teljesen nyilvánvalóak. Sőt, mi
több : nyilvánvaló az a megoldás is, amely
felé a dráma egész menetén át vezeti a
nézőt. Ha a szereplők ennek a jelenetnek a
melodrámai oldalát emelték volna ki, akkor
tán erős emocionális hatást sikerült volna
elérniük. Ámde ennek az előadásnak a ren-
dezői és színészei más feladatot tűztek ki
maguk elé. Céljuk az volt, hogy a nézőt
rávegyék a Bánk lelkében megérlelődő
elhatározás törvényszerűségének és
igazságosságának felismerésére. Ezért volt
az, hogy a királyné megölésének
jelenetében, a darab kulminációs pontján a
Nemzeti Színház akkori előadá-

sának élesen megváltozott a ritmusa. A
cselekmény heves, lüktető tempója helyébe
epikus töprengés lépett.

Tőkés Anna Gertrudisként a magabiz-
tosságnak és az uralkodói fenségnek eleven
megtestesülése volt. Kevély fellépés,
felséges mozdulatok, mélyen zengő hang.
Már érzi a reá zúduló veszedelmet, mégis
megőrzi külső nyugalmát, amely mögött
belső világának hallatlan feszültsége
érezhető.

. . .Sötétzö ld köpenyét magára vetve
lépett Tőkés Anna - Gertrudis királyné - az
ablakhoz, felnyitotta, és mélyen beszívta a
levegőt. A heves szóváltást, amely nem is
végződhet másként, mint vérkiontással, a
két színész úgy folytatta, hogy háttal álltak
egymásnak, a szín-pad két ellenkező
sarkában. Nincs sem-mi, ami a nézők
figyelmét elvonhatná a két ellenséges
drámai hős összecsapásától. Így válik
érthetővé az, hogy a nagyúr a kezében
tartott tőrt nem annyira érzéseinek, mint
inkább értelmének sugallatára emeli rá
királynéjára, és az, hogy Gertrudis
pusztulásában két ellen-tétes világfelfogás
összeütközésének logikai megoldását kell
látni.

1955-56

Az ember tragédiájának bonyolult, lát-
ványos előadása, amely az egész szín-házi
együttestől erejének teljes megfeszítését
követeli meg, ritka alkalmat kínált
számomra, hogy éppen a legizgalmasabb
órákban tekinthessek bele a Nemzeti
Színház belső „gépezetébe". Két ízben
néztem végig ezt az előadást, a második
alkalommal a színfalak mögül. Erről a
második élményemről fogok most be-
számolni.

Varga Mátyással, a Nemzeti Színház fő
díszlettervezőjével léptem a kulisszák
mögé. Alig tíz-tizenöt perccel voltunk fél
hét előtt: ez az előadás a szokásosnál fél
órával korábban kezdődik, és éjfélkor ér
véget. Varga mutatott be a kék
munkaköpenyt viselő idős díszítőnek,
Csákvári Józsefnek (később szín-padmester
lett - a Szerk.), aki elmondta, hogy már
harminc éve megszakítás nélkül dolgozik a
színháznál, Az ember tragédiájának nem
kevesebb, mint nyolc felújításában vett
részt, de valamennyi közül műszakilag ez a
jelenlegi a legnehezebb, amit már az az
adat is elárul, hogy a két és három
dimenziós díszletek felülete összesen 3200

négyzetméter terjedelmű. A díszletek és
kellékek meg-felelő mozgatásához
huszonnégy színpadi munkást állítottak be:
tizenkettőt-tizenkettőt mindkét oldalon,
ezenkívül

pedig nyolcat „felülre", tizenkét világo-
sítót, valamint egész sereg kellékest, jel-
meztárost és zajkellékest.

Varga Mátyás a rendezői elgondolásnak
megfelelően túlnyomórészt három-
dimenziós díszleteket alkalmazott. Az
egyes építészeti részelemek az egyes korok
stílusát képviselték. Festett vásznakat csak
kivételesen, inkább csupán hát-térnek
használt.

De íme, már kialusznak a fények. A néző
számára láthatatlan zenekar szól. Suhog a
széthúzható függöny. Én a jobb oldali
szélső kulisszánál állok, a tűzoltó mellett.
Nagy érdeklődéssel figyelem, mi történik a
színpadon meg a színfalak mögött.

Első szín: A mennyekben. A főangyalok
és a láthatatlan Úr szólnak egymáshoz:
festőien ünnepélyes és hangsúlyozottan
szimbolikus kép, semmi több. Talán éppen
ez a jelképessége teszi azt, hogy nem érzek
benne semmiféle misztikumot,
figyelmemet csak a díszlettervező
fantáziaképe köti le. Az Úr hangja ebben az
előadásban valahonnét fentről, a nézőtér
irányából hallatszott, és egyáltalán nem
keltett misztikus benyomást.

Nagyszerűek voltak az előadás zajef-
fektusai: a mennydörgés az első színben,
amikor Ádám és Éva első ízben figyelnek
fel az Úrra, és az egyiptomi színben a nép
különösen mély benyomást keltő
feljajdulása.

Ádámot egy nagyszerű színész játszotta:
Básti Lajos. A szó szoros értelmében
verejtékesen megdolgozott ezért az
előadásért. Mert Ádám szerepe a fölényes
színészi tudáson kívül nem csekély fizikai
megerőltetést is kíván, és a lelkierő teljes
beleadását követeli meg.

Persze teljes átélésről itt aligha lehet szó.
Básti Lajos epikus módon játszotta
szerepét, osztotta hősének emócióit, s
ugyanekkor a szavak mögött mintegy
absztrahálva, kritikus szemmel vizsgálta
saját tetteit és szavait. Két szemöldöke
közt a mély ránc nem simult el egyszer
sem. Valahányszor kimondott egy választ,
szemét összevonta, amikor pedig a
partnerét hallgatta, akkor széttágult a
szembogara, mintegy felszólítva min-
denkit, hogy figyeljék csak, mi történik
körülötte. És ez nem valami sablon, valami
színészi fogás volt, hanem a művész által
tudatosan megválasztott jellemrajz, hogy
hangsúlyozza, mennyire összefüggőek,
milyen közös jellegűek azok az alakok,
amelyeket a darab hőse a cselekmény
folyamán magára ölt. Mellőzte a lélektani
jellegzetességek aprólékos részletezését,
inkább a különböző kor-



szakok alakjainak fő vonásait érzékel-tette.
Ádám szerepében Básti lényegileg
mindvégig ugyanaz az „első ember" maradt,
függetlenül attól, hogy római tóga, harci
fegyverzet v a g y a sansculotte zekéje volt-e
rajta.

Nagy fizikai megterhelés nehezedik arra
a színészre, aki ezt a bonyolult és különösen
munkaigényes szerepet játssza. Véget nem
érő jelmezcserék, maszkcserék,
parókacserék, kellékcserék - mindez időt,
energiát és ideget kíván. Básti a jelenéseit
elválasztó rövid idő-közökben még
tréfálkozott is a színpadi munkásokkal, és
az öltöztetőkkel, akik keselyükként vetették
rá magukat, hogy mindjárat ott a
színpadtérben, mi-alatt a díszleteke
kicserélik, forgassák, rángassák, levegyék
róla a jelmezét, és ráhúzzák a másikat.

Ámde az előadás második órája után már
láthatóan elfáradt. Beszédébe rekedt
hangok csúsztak. Homlokán egyre
sűrűbben jelentek meg verejtékcseppek. A
szünetben ezt mondta nekem: „Nem
bírom! Hány évig csinálihatja ezt az ember
ilyen feszültségben! Minden este előadás, ez
vagy egy másik!"

Ezen a napon Básti valahogyan szo-
katlanul fáradt volt, a szívében szúrást
érzett. Meg kell változtatni az Űr-színt,
amelyben Ádámot és Lucifert kötélhez
erősítik, és így lebegtetik a színpad egyik
végétől a másikig.

A harmadik felvonásban
felkapaszkodom a díszletállványzatra. A
segéd-rendező egy füzetet szorongatva a
kezében, a második emeleti szintre rohan
fel éppen, oda, ahol a statisztéria öltözői
helyezkednek el, és ott kiabálja:

- Úrilányok! Úrifiúk!
Vagyis, hogy az udvarhölgyek és ud-

varoncok siessenek a színpadra. Nyílnak az
ajtók, és elősereglenek a barokk divat
szerint öltözött ifjú színészeik és színésznők
- a statiszták. Következik a prágai szín.

A díszletállványzaton nyolc színpadi
munkást és néhány világosítót látok. Le-
nézek, és a súgólyuk sárga foltjában látom,
amint a súgó lapozgat a szövegben. És íme
a jeladás: „Fényeket eloltani!" Egy pillanatra
sötétség borul mindenre. A nézőtéren és a
színpadon elnémul a zaj. A függöny
suhogását haltani .. .

Különösen érdekelt a párizsi és a londoni
szín. Felülről látom, amint egy rövid szünet
alatt Básti két öltöztető segítségével ledobja
magáról a tudós csillagász palástját és
föveget, és ott marad hófehér ingben és
szélesen kihajtott fekete blúzban, piros-
fehér-kék övvel a de-

rekán. Parókáját kicseréli a maszkmester. A
prágai vártorony egy szempillantás alatt
változik át a népgyűlés szószékévé. Mindez
együttvéve nem tart tovább, mint két-
három másodpercig. S már hallatszanak a
Marseillaise erősödő hangjai. A tarka, zajos
tömeg - katonák, kézművesek, parasztok,
diákok, összesen mintegy hatvan-hetven
ember - mind mozog, betöltik a színpadot:
azt a közteret, ahol az emelvényről Danton
szónokol. A tömegjelenet dinamikus, rikító,
élénk - mintha Delacroix egy vászna
elevenedett volna meg.

Nem kevésbé hatásos a londoni szín.
Vásári bódék sorait ábrázolja, a háttér-ben
vagy tucatnyi bolt és bódé, a szín jobb
sarkában vándorbábszínház tart előadást, az
előtétben kis korcsma lát-ható. London
város lakóinak három-

négy központi csoportjárt fedezem fel: a
vendéglő asztalkáinál ülnek, az utcán
járnak, a bódésoron nézelődnek, és a
bábjátszók sátránál bámészkodnak. Van-
nak élesen megrajzolt különálló alakok is: a
nyomorék koldus, a rendőr, a kéjhölgy, az
árus. Különösen emlékezetembe vésődött
az a kép, ahogyan a kék blúzos munkások
csoportja vonul át, majd mögöttük a két
gyáros fekete cilinderrel.

1959

Alekszej Arbuzov darabja, a T á n ya , bár
nagy késéssel, de éppen a legjobbkor ér-
kezett cl Magyarországra. Ezekben az
években a színházak különösen nagy fi-
gyelmet fordítottak az ember belső vi-
lágának, finom és bonyolult érzéseinek,
lélektani ellentmondásainak feltárására,

Őze Lajos és Törőcsik Mari Arbuzov: Tánya című drámájában (Katona József Színház, 1959)
(MTI fotó - Keleti Éva felvétele)



erkölcsi problémáira és azokra az útke-
resésekre, amelyek a mai ember életének és
boldogságának értelmét firtatják

S most íme, egy szovjet darab, amely
eleven jellemeivel, a szereplők lelkivilágának
mélyreható vizsgálatával őszintén,
szépítgetés nélkül világítja meg egy egy-
szerű ember bonyolult életútját. Egy szovjet
lélektani dráma, amely megmutatja,
milyenek az egyéniség fejlesztésének
perspektívái a szocialista társadalomban,
feleletet keres és talál olyan kérdésekre,
melyek egy kispolgári darab hőseit csak
zsákutcába vezethetik. Ilyen körülmények
határozták ;meg azt a jó hangulatot, a
művészi lendületet, amely a budapesti
Katona József Színház Tánya-előadását
jellemezte.

Arbuzov Tányájának bemutatója az egyik
mérföldkő volt a szovjet darabok
magyarországi bemutatóinak történetében.
A háború utáni magyar színház életében már
volt néhány ilyen mérföldkő: 1945-ben az

Orosz emberek. Konsztantyin Szimonovtól
és a Viharos alkonyat Leonyid
Rahmanovtól, 1947-ben Gorkij Jegor
Bulicsovja, 1951-ben Fagyejev Ifjú gárdája,
1957-ben az Optimista tragédia Vszevolod
Visnyevszkijtől és most - Arbuzov Tányája.
S eközben a magyar színpadok hány olyan
szürke, felszínes előadást is láttak, amelyek
sajnos inkább kompromittálták a szovjet
drámairodalmat, mintsem hogy propagálták
volna. Érthető tehát, hogy a szovjet
művészet őszinte barátai milyen izgalommal
várták Arbuzov darabjának budapesti pre-
mierjét.

A bemutató napján, november 5-én húsz
perccel a (kezdés előtt érkeztem a
színházba. A város szívében, a Petőfi
Sándor utcai színházkapuban már tolongott
a nép.

Amikor először megpillantottam Tánya
szerepében Törőcsik Marit, úgy éreztem,
mintha egy moszkvai lakásba látogatnék,
valahol az Arbat kerületben vagy éppen a
Szivicev Vrazsek utcában, és egy egyszerű
moszkvai diáklány nyitna ajtót előttem.
Annyira ismerősnek tűnt számomra az arca,
minden .mozdulata, a beszédmódja, fiúsan
rövidre nyírt haja, kék mellénykéje, szűk
fekete nadrágja. Igen, ez az, ő az, a mi
Tányánk, bár talán nem annyira a
harmincas, mint inkább a hatvanas évekből.

Volt ennek a magyar Tánya-előadás
nak néihány felejthetetlen mozzanata.

Törőcsiknek Tánya volt az első nagyobb
szerepe a színházban, de már akkor is
tisztában volt a premier plan ha-

tóerejével. Ezt nyilván a filmnél tanulta
meg, és sikerrel alkalmazta a színpadon.
Mindenesetre ott, ahol „premier plant
játszott", szuggesztív hatást váltott ki, s
azokban a pillanatokban kamatostul fizette
vissza az „összekötő" jelenetek
elnagyoltságát.

Tánya szerepében Törőcsik állandóan
feszült, csordultig telített belső életet élt.
Szavai csupán egy részét fejezték ki őszinte
.érzésvilágának. Töprengés, mélabú - mind
idegen volt tőle, még a darab látszólag
legérzelmesebb, leginkább melodramatilkus
epizódjaiban is. Törőcsik Mami roppant
dinamikus, mozgékony színésznő. Eleme az
alkotás, a cselekvés, az élet, a munka.

Törőcsik Tányája az első felvonásban
határtalanul boldog, szinte úgy látszik,
mintha belebolondulna nagy örömébe.
Ujjongását nem is leplezi, s ezzel bosszantja
férjét, Germant. Bolondozva még a
szekrénybe is belebújik akkor, amikor
German - Kállai Ferenc - hazaérkezik a
munkából, aztán elrántja orra elől az
újságot, és odaveti magát melléje a pamlagra,
majd kitessékeli a hívatlan vendégeket csak
azért, hogy kettesben marad-hasson
férjével. Hanyatt-homlok fut új ruháját
felvenni, amikor férje elszólja magát, hogy
színházba mennek. Szemé-ben hol a
boldogság fénye villan meg, hol a
szomorúság felhőzi be: bántja, hogy
German képtelen felfogni, milyen.
csodálatos érzés az, amikor az embernek
megvalósulnak a boldogságról szőtt ál-mai.

És ékkor köszönt be házukba a baj. Egy
esti összejövetelen Tánya véletlenül tanúja
annak, amint German szerelmet vall
Samanovának, éppen abban a pillanatban,
amikor az általános vidám kavargás
közepette átfut a szomszéd szobába, hogy
egy matrjoskababa maszkját öltse magára.

... Az előtérben German és Samanova,
hátuk mögött pedig az üvegajtón át a
szélesre húzott szájú matrjoskababa
vigyorog be. A néző tudja, kinek az arcát
takarja ez a maszk.

A színpadon már nincs senki, halkan
nyílik az ajtó, és Törőcsik Mari valami
puhán osonó, az energikus Tányától tel-
jesen idegen járással közeledik egészen
előre, a rivaldához. Lassan leveszi magáról a
mosolygó álarcot, és rémülettől
megdermedt arca olyan, mint az ókori
színház tragikus maszkja.

Ez Törőcsik Marinak a darabban az első
„premier plan"-ja.

A második felvonásban a beesett arcú,
lesoványodott Tánya megint csupa moz

gás. Ápolja beteg gyermekét, fehérnemű)
vasal, nekifog a tervrajznak - egyszóval, egy
pillanatig sam ül ölbe tett kézzel, tétlenül.
Munkájába, állandó cselekvésbe menekül,
fájó gondolatai, sérelme, keserű érzései elől.

És megtörténik a helyrehozhatatlan: a
kicsi meghal. Egy pillanatig üres a szín-pad.
Tánya árnyékként jön a szomszéd szobából.
Üveges szemén egyetlenegy könnycsepp
sincs, keze tanácstalanul csüng alá ... Az
asztalhoz megy, gépies mozdulattal letör
egy darabot a kenyérből, a szájába teszi,
rágja ... Véget nem érő, hosszú csend.
Törőcsik Mari moss az ablakhoz lép, leül
egy zsámolyra, és egy távoli pontra szegzi a
szemét.

A közfalon zúl, a szomszédban egy
kislány skálázik a zongorán. Sötétedik. Az
utcán valaki dalol. Üt az óra. Teljes
sötétség. A távolban egy mozdony sípol
Újabb óraütés. Itt az éjszaka. Hajnalodik ...
Ismét zongoráznak a szomszédban ...
Függöny.

E jelenet után a tapsvihar szinte meg-
rázta a Katona József Színház falait. A néző
tökéletesen megértette, mit akar mondani a
néma jelenettel a rendező és a színésznő.

A harmadik felvonástól kezdve a dráma
„áttűnésekre" épül: egy-egy kép-nek a
darabban újonnan feltűnő személyek adják
meg a színezetét, hangulatát, majd háttérbe
vonulnak, átengedve a helyet a darab
címszereplőjének. S mindenki, aki csak
találkozik Tányával, akarva-akaratlanul
beleszeret ebbe a törékeny kis asszonyba, a
tajgavidék fiatal orvosnőjébe.

S íme, a darab befejező jelenete. Tánya
találkozik Germannal. A néző felismeri a
régi Tányát, az érzelemnyilvánításaiban
naivul közvetlen, huncut és egy picit
szentimentális Tányát, de ugyan-akkor látja
jellemének új vonásait is, nyugodt
magabiztosságát, tekintetének valamilyen
különleges tisztaságát. Ilyen tekintete csak
olyasvalakinek lehet, aki megtalálta helyét az
életben, tehát az igazi boldogságot.

Arbuzov Tánya című darabjának ezt az
előadását a moszkvai Művész Színház
Budapestre meghívott rendezője, Konszkij
rendezte, mégpedig egyáltalán nem a
Művész Színházban szokásos idő alatt:
másfél hónapig dolgoztak rajta.

Jelen voltam néhány próbán, melyet
Konszkij vezetett. Teljes kapcsolatot si-
került találnia a színészekkel. Valóban
gyakorlati, alkotói találkozás volt ez: a
színpad magyarművészeinek találkozása a
szovjet színházi iskola képviselőjével.



1964-65

Valamely színház vezető szerepe ritkán tart
tovább hat-hét évnél: új színész-együttesek
jönnek létre, amelyek érzékenyen reagálnak
a társadalmi élet változásaira, s így lépnek a
színházi élet fejlődésének következő
lépcsőfokára. Végeredményben az ország
összességé-nek színművészete nem győz és
nem szenved vereséget - hiszen bármelyik
színház kerül is az élre, ezzel a ténnyel csak
előbbre viszi a nemzeti szín-házkultúrát.
Erről győződhettem meg újra akkor,
amikor 1965-ben viszontláttam a magyar
színházakat. Sokáig - majd-nem tizenöt
éven át - a Nemzeti Szín-ház vezetett. Az a
színház, amelynek épülete egy zajos
budapesti útkereszteződésnél állott. S én
most pont azon a napon érkeztem
Budapestre, amikor az eklektikus stílusban
épült, régi épületbe belecsaptak a
csákányok. Akadályozta a fővárosi
közlekedés fejlődését - akadályozta éppen
a város legforgalmasabb gócpontján. A
budapestiek vegyes érzésekkel nézték,
hogyan tűnik cl emeletről emeletre a régi,
megszokott épület, de ezt mondták: „A
színház meghalt - él-jen a színház!"

A Nemzeti Színház hagyományos mű-
sordarabját, Az ember tragédiáját vélet-
lenül éppen március 18-án láttam újból,
azon a napon, amikor szovjet ember szállt
fel az űrbe. Ennek a romantikus filozófiai
drámának ismeretes az a jelenete, amelyben
a földi világból kiábrándult Ádám a
csillagok felé repül. Magyarország
„legklasszikusabb" ,színházának színészei
különös nyomatékkal játszották ezt a
jelenetet, melyben most a díszletek és
jelmezek teljesen modernek voltak, és a
súlyos értelmű, bölcseleti dráma egész
kicsengése egyszeriben „napi aktualitású"
értelmet nyert.

Amikor Ádám - Sinkovits Imre - abból
a körből, hol „a súly nem létez, a lét nem
mozog", vissza akar térni a földre - „ha oly
sokat csatáztam hasztalan, csatázzam újra
és boldog leszek" - a nézőtéren kitör a
tapsvihar.

A közvélemény szerint a magyar szín-
művészet stafétabotját a hatvanas években
két színházi együttes vette át: a fiatal Thália
Színház Kazimir Károly irányításával, aki
1958-ban az Optimista tragédiával kezdte
rendezői pályafutását, valamint a Madách
Színház, amely már régóta pályázott a
legjobb magyar színház babérjaira.

Lehetetlen fel nem fedezni a törvény-
szerűséget abban, hogy a mai magyar

drámaírók legjobb alkotásaikkal egyre
gyakrabban folyamodnak a viszonylag
közeli, de ma már történelemnek számító
múlt témáihoz. Majd Mesterházi Lajos
darabjai (a Pesti emberekre és A

tizenegyedik parancsolatra gondolok),
valamint Darvas József Kormos ég című
műve, melyeket az ötvenes évek végén
mutattak be, igazi újítói kísérletnek
számítottak, s arra irányultak, hogy meg-
teremtsék a nagy eszméktől és érzésektől
duzzadó, közéleti telítésű magyar
drámát . . . Öt év elteltével már látható
volt, mennyire megizmosodott, megfér-
fiasodott a magyar drámairodalomnak ez
a gyümölcsöző irányzata.

Magyarország legújabbkori történeté-
nek majdnem fél évszázadát elemzi a
Thália Színházban 1963-ban bemutatott
Rozsdatemető, amely Fejes Endre kis-
regényéből készült.

Kazimir Károly merész rendező, aki-
nek szemében a szocialista színház fő
feladata - így fogalmazta meg ő maga -
segíteni az embert abban, hogy igazi em-
berré legyen, Hábetlerék sorsában meg-
látta a magyar munkáscsaládok egy ré-
tegének közös sorsát. Annak a rétegnek,
mely sokáig szoros közelségben élt a kis-
polgársággal, melyet megfertőzött a kis-
polgári életszemlélet, és önmagát szellemi
vegetálásra ítélte.

Hábetlerék eleven illusztrációját szol-
gáltatják a lélekölő kispolgári morálnak.
Kazimir Károly rendezésében - nagyszerű
színészei, Horváth Teri és Szabó Gyula
segítségével - a Hábetler házaspár nem
követ cl semmiféle bűncselekményt,
semmiféle kárt sem okoz az emberek-
nek, de jót sem kap tőlük senki. Ön-
maguknak élnek, s minél távolabb kerül-
nek a „nagy élet" forgatagától, annál kö-
zelebb jutnak - saját rövidlátó meg-

Kálmán György, Sinkovits Imre és Váradi Hédi Az ember tragédiájában (Nemzeti Színház, 1964)
(MTI fotó - Keleti Éva )



hamosan változik most is Hábetlerék
körül. Csak ők maradtak a régiek. Hor-
váth Teri és Szabó Gyula erőteljesen
játsszák el a változásra képtelenség drá-
máját. A szülők halántéka, majd a haja is
megőszült ugyan, az idősebbik János már
nem áll olyan feszes haptákban, és már
nem olyan magabiztos, mint azelőtt,
Mária egyre gyakrabban ül le pihenni, de
szavuk, hangjuk változatlan: „Minket
nem érdekel, hogy mi történik odakint, a
fő az otthonunk, a családunk." És a
Hábetler-gyerekek, akik az anyatejjel
szívták magukba ezt az „igazságot", már
a mi napjainkban élve, csakis önmaguk-
ra gondolnak, viszolyognak a nagyvona-
lú, igazi élettől. Az önzés lelki rozsdája
beléjük rögződött, igen nehéz ettől sza-
badulniuk.

A Rozsdatemetőben nincs pozitív hős.
Lendületét a tagadás adja: azoknak az
erkölcsi normáknak a tagadása, amelye-
ket a ma emberei a múlttól örököltek.
Lecsiszolni az önzésrozsdáját azoknak a
mai embereknek a lelkéről, akik a (kö-
zelmúltból érkeztek: íme, ez az előadás
megalkotóinak pozitív feladata.

1975

Heléna (Parishoz) : Mi újság az athéni
színháznál?
(Paris hallgat, vállat von)

Heléna: Nálunk semmi jó.

Kollár Béla, Hacser Józsa, Szabó Gyula és Horváth Teri Fejes Endre Rozsdatemetőjében
(Thália Színház, 1963) (MTI fotó)

(1975 januárjában, a budapesti Nemzeti
Színház Szép Heléna-előadásából.)

Ünnepek táján nem szerencsés dolog
Budapesten színházba járni. Erre a meg-
állapításra akkor jutottam, amikor a ka-
rácsonyi előkészületek időszakában ér-
keztem a magyar fővárosba, és láttam, hogy
a bevásárlás, az ajándékozás láza elönti az
utcákat, és - legalábbis nekem úgy tűnt -
magával ragadja a színházak életét is. A
sűrű műsorváltozás (amiben persze az
influenzajárványnak is része volt), a
váratlan beugrások és egyéb kényszerű
intézkedések feltétlenül befolyásolták a
nézőtér hangulatát. Hiszen tudjuk, a
(művészet nem bírja a kapkodást.

Olykor, az egyik vagy másik előadás
láttán az volt az érzésem, hogy színészek és
nézők csak véletlenül kerültek össze
ugyanazon falak között, és igyekeznek
minél gyorsabban túl lenni alkalmi kö-
telezettségükön: gyorsan végigjátszani,
illetve végignevetni és végigtapsolni az
előadást, hogy utána sietve visszatérhes-
senek fontosabb elfoglaltságaikhoz. Több
esetben tanúja voltam a színészi játék
„erőltetett menetének": szinte hadarva
„nyomták a szöveget", igen ritkán hasz-
nálták a Sztanyiszlavszkij által megfo-
galmazott, úgynevezett „belső szünetet".
Észrevehető volt, hogy számos színész
lemondott arról az "előjátékról", amely
pedig az ábrázolt alakba való beleélés
folytonosságának biztosítéka.

Latom: a színészek, különösen a fiatalok
egy része csak abban a pillanatban éled fel
a színpadon, amikor néki kell megszólalnia,
a szövegrészei közti szünetekben pedig
unatkozik, fölöslegesnek érzi magát a
színpadon. Ügy éreztem - és örülnék, ha
tévedtem volna! -, hogy a külső színészi
kifejezőeszközök iránti érdeklődés is
veszendőbe ment: smink, jelmez,
jellemérzékeltetés s általában a pontos,
szabatos színpadi eszköztár - mindez nem
érdekes. Egynémely esetben nem is tudtam
elhessegetni magamtól azt a gondolatot,
hogy lám, ezek a színészek most lejátsszák
az előadást, megköszönik a tapsot, és
egyenesen hazaindulhatnak, még az
öltözőjükbe sem kell bemenniük, hogy
lemossák magúkról a festéket és
átöltözzenek.

És íme, a fent vázolt első színházi
élményeim után, amelyek komor gondo-
latokkal töltöttek el az 1974-75-ös évadot
illetően, egyszer csak eljutottam egy

győződésük szerint - a hőn óhajtott jó-
léthez.

Hábetlerék viszonylagos jólétben élnek,
elviselhetőbb körülmények közt, mint sok
ezren, önmagukat mégsem az élet gazdáinak,
'hanem csak ideiglenes lakóinak érzik.
Hábetler János, a család-fő egyetlen
igazságot tanult meg: azt, hogy a világban
vannak főnökök és van-nak alárendeltek, s
úgy kell cselekedni, hogy az előbbiek meg
legyenek elégedve az utóbbiakkal, akkor lesz
elviselhető az élet. Nem hiszi, hogy az élet
be-rendezése meg is változhat.

Emlékezetes az a jelenet, amikor János
fiatal katonaként a !forradalmi Budapesten
találja magát, az 1919-es magyar
proletárforradalom idején, és az utcán
szembetalálkozik egy munkásjárőrrel. Van
annyi lélekjelenléte, hogy katonasapkájáról
letépje a sapkarózsát, és ledobja a kövezetre.
Amikor azonban a vörös járőr eltávozik,
körülnéz, lehajol, felemeli a sapkarózsát, és
lopva zsebre vágja. Szabó Gyula itt egy
olyan mozdulatot tesz, amely ezt fejezi ki:
„Jól jöhet ez még valamikor."

Nem is téved ez az óvatos „bölcs", jó
kispolgári érzéke nem csalja meg: ami-kor
ismét a fehérek kerülnek uralomra, a
sapkarózsával sikerül bizonyítania, hogy nem
vett részt a pesti forradalom eseményeiben.

Közben az élet megváltozott, és ro-



olyan előadásra, amely egyszeriben meg-
változtatta meglehetősen vigasztalan
benyomásaimat.

Az 1975-ös év legelső színházi estje
volt: pontosan január elsején. Elindultam,
hogy a Pesti Színházban megint egy
melodrámát nézzek végig, és ehelyett
(Ruttkai Éva megbetegedése folytán) az
Egy őrült naplója előadását nézhettem
végig, amelyet már 1967-es bemutatójáról
ismertem. A Gogol művéből készült
darabot Darvas Iván adta elő Horvai
István rendezésében. Azt hittem, hogy hét
év alatt az előadásnak meg kellett
szürkülnie, de nagy örömömre megálla-
píthattam, hogy ellenkezőleg: még plasz-
tikusabbá vált, és már-már klasszikus
formát öltött. Lélegzetelállító látványt
nyújtott, több oknál fogva: a legmagasabb
fokú előadói kultúra, az alakba való
beilleszkedés mélysége, a rendezés, a
beállítás, a zajmegoldások tették azzá, és
mindenekelőtt az a művészi igényesség,
amellyel a kiváló színész egészen átalakult
a bonyolult lelkivilágú gogoli figurává.
Ámde mindenekelőtt és mindenekfölött
ebben az előadásban az a kapcsolat
ragadott meg, amely a színészt a nézőtérrel
összekötötte.

Szerencsés estét fogtam ki. Az elő-adás,
amely szinte úgy hullott az ölem-be,
egyáltalán nem volt mindennapi, sőt a
színész és a nézőtér viszonyát illetően
valóságos konfliktusnak lehettem a tanúja.
A közönség többségében külvárosi
srácokból tevődött össze, akik ingujjban és
farmerben ültek be a nézőtérre ki-
bodorított hajú barátnőikkel, hogy egy
habkönnyű darabot lássanak, és egyszerűen
csak elszórakozzanak azon az újévi estén.
Látszott, valaki megszervezte ezt a
„kollektív színházlátogatást", hogy ala-
posan megnevettesse őket.

A színész és a földszint hátsó sorai,
valamint az erkély között az első pillanattól
kezdve nyilvánvaló volt a meg nem értés, s
ez egyre inkább konfliktussá, majd pedig
nyílt összecsapássá érett. A mai ifjaktól oly
távol eső és idegen gogoli figura
viselkedése Darvas Ivánnak hallatlanul
finom lélektani ábrázolásában a nézőket
kezdetben csak egyetlenegy szempontból
érdekelte: lehet-e rajta nevetni vagy sem. A
nézőtéren hangos röhögés csattant fel a
legalkalmatlanabb, sőt lényegileg a
legtragikusabb pillanatokban. Darvas
Ivánnak, akinek nagy az improvizációs
tehetsége, elegendő lett volna egy kissé
elcsúsztatnia a hangsúlyt, csak egy
csipetnyit engednie az aznapi nézők
szemléletének, az ábrázolt alakot
„elcsúsztatnia" a főhős ne

vetségessé tétele felé, s a nézőtér neve-
tésének felcsattanása bizony nem váratott
volna magára! Darvas Iván azonban más
utat választott, nem hagyta magát a
nézőktől pórázon vezetni, hanem neki-
gyürkőzött egész művészetével, megfe-
szítette minden akaratát, hogy ő vezesse
be maga után a nézőket a magas színvo-
nalú, igazi színjátszás világába. S ez nem
volt könnyű feladat.

Úgy látszott, minél inkább ellenáll a
nézőtér az ő komoly játékának, annál
mélyrehatóbban, annál finomabban vezeti
tovább a színész a maga játékát, mindent,
az utolsó cseppig mindent be-leadva
szerepének amúgy is nehéz, emberfölötti
megerőltetést kívánó eljátszásába.

Darvas tulajdonképpen a színművészeti,
esztétikai nevelés ábécéjébe vezet-te be a
komoly művészethez nem szokott
fiatalokat. A színész, aki a két és fél órás
színpadi munka során egyetlenegy-szer
sem ismételte megszámlálhatatlan
mozdulatainak, taglejtéseinek, hanghor-
dozásainak valamelyikét, s minden moz-
zanatnál új arculattal, új ritmusban, más

lelkiállapotban mutatkozott meg: csodát
művelt. Ugyanazokkal a nézőkkel, akik
oly meg nem értően viselkedtek az első
felvonás során, mert azt hitték, hogy
színházba csak könnyű szórakozásért
megy az ember, a második felvonás
feszült csendben folyt le, s a legteljesebb
megértés uralkodott a meg-győzött nézők
és a művészet becsületét védelmező, a
színpad legmagasabb rendű elveiből egy
jottányit sem engedő színész között.

Amikor lement a függöny, a nézőtéren
egyetlen ember sem mozdult el a helyé-
ről, s a fiatalok, akik most tíz percig
ünnepelték a művészt, mintha felnőttek
volna e két és fél óra alatt - ez mind
együttvéve nagyszerű jutalom volt a szí-
nész emberfölötti araunkájáért.
 Peched volt! - kiáltja Darvas ré-

mülten a fejéhez kapva, amikor az elő-
adás után belépek az öltözőjébe, hogy
őszinteszívvel gratuláljak győzélméhez.
 Ellenkezőleg! Végre kezdem meg-

érteni az 1975-ös évad titkát! - vála-
szolom neki.

(Radó György fordítása)

Darvas Iván mint Popriscsin, az Egy őrült naplójában (Pesti Színház)
(MTI fotó - Keleti Éva)


