
utána lezajló összeütközésekhez képest a
cselekményt megakasztó, unalmas,
állátványosság.

Az előadás egyik fontos hatáseleme a
zenei kíséret. A színpad hátterében áll két
dob. Időnként megjelenik a színen egy
dobos és két gitáros, s a jeleneteket
összekötő, az eseményeket hangulatilag
aláfestő vagy a drámai eseményekbe
személyesen és érzelmileg bele-szóló
muzsikát szolgáltatnak.

Sajátos szerepük van az előadásban a
zenészeknek. Egyszerre szemlélődők, ré-
szesei a játéknak, kommentálók. Az az
érzése a nézőtéren ülőknek, hogy a játék
két tűz között zajlik, mintegy a néző
érzelmi reagálását fejezik ki zenében a
muzsikusok. S ez egy bizonyos bekere-
tezettséget, lehatároltságot jelent a színpadi
akcióknak is.

A rendező egyenrangú alkotótársa a
három főszereplő : Csomós Mari, Piróth
Gyula és Cserhalmi György.

Cserhalmi Viktorja Yermához mérhető
tisztaságú ember. Csibészes és szemérmes
férfi. Leginkább ő érezte meg a Yerma

balladisztikus hangvételét, alakításában az
elhallgatások, a sejtetések, a megakadó,
félbemaradó mozdulatok, a csendek, a
tekintet beszéde a legfőbb kifejező
eszközök. Juannal szemben a tiszta férfii,
akihez a gyanú árnyéka sem férhet, aki
azonban integetésével, kéz-fogásával is
jelezni tudja: fölényben van. Yermától való
búcsúja, a már-már egymásra találás
mozdulata s az utol-só pillanatban a
szétrebbenésük minden beszédnél többet
árul el a rendező és Cserhalmi György
törekvéséről, Viktor szerepének
felerősítéséről, a dráma több-
pólusosságának éreztetéséről.

Piróth Gyula alig hallhatóan halk Juan.
Mindössze kétszer emeli fel a hangját,
különben csak a 'belső visszafogott indulat,
keserűség és megalázottság süt a szeméből,
a halkságából. Mielőtt mond valamit,
válaszol, hosszú csend van. Mindig
fegyelmezi magát, nem bánt, nem üt még a
szavával sem. Mozdulatai is visszafogottak,
számol magában, mielőtt mozdulna a keze,
a bot-ja. A fizikailag 'nagyon erős ember
vigyáz így a reakcióira, nehogy kárt tegyen
a környezetében. És a lelkileg gyenge
ember, aki fél tetteinek következményeitől.
Inkább kér, könyörög, rimánkodik. Piróth
éreztetni tudja Juan tragikumát is, annak az
embernek tragikumát, aki már-már beleőrül
a tévesen értelmezett becsületféltésbe.

Csomós Mari nagyon emberi Yermát
Ábrázol, nem monomániás, nem kiszáradt,
nem egysíkú alakot. Ugyanakkor mégis
töretlenül rajzolja meg azt a fejlődést,
ahogy a bizakodástól eljut a végső tettig.
De nem egyenes vonalú ez a fejlődés, újra
és újra bizakodik, hogy aztán mindig
csalódottabban és keserűbben ébredjen a
könyörtelen valóság-ra. A Cserhalmi
Györggyel kapcsolatban elmondottak
Csomós alakításának finomságát is jelzik,
kettejük jelenetei az előadás legfojtottabb,
legköltőibb részei. Csomós Yermájának
humorra van. Keserű ez a humor, de éppen
ez a keserű humor jellemzi igazán az
alakot. A jellegzetes összerándult grimasz
jelenik meg kétszer is az arcán, azokban a
pillanatokban, amikor a legtehetetlenebb
Juannal szemben. S ebben a grimaszban, a
sírás és a nevetés határán levő arcki-
fejezésben a teljes tehetetlenség fogal-
mazódik meg, a legteljesebb reményte-
lenség.

Tiszteletreméltó, de erősen vitatható
eredményű vállalkozás Veszprémben,
jelentős művészi siker Szolnokon. Olyan
előadások, amelyek hibáikkal és eré-
nyeikkel együtt megkövetelik a
megkülönböztetett figyelmet.

Csehov: Három nővér

(Veszprémi Felőli Színház)

Fordította: Kosztolányi Dezső. Rendezte: Valló

Péter. Díszlet: Najmányi László. Jel-mez: Hruby

Mária. Zene: Molnár Péter, Walla Ervin.

Szereplők: Áron László, Meszléry Judit,

Margittay Ági m. v., Demjén Gyöngyvér, Dobos

Ildikó, Dobák Lajos, Fonyó István, Joós László,

Horváth László, Tánczos Tibor, Nagy Zoltán, Éltes

Kond, Czeglédy Sándor, Ruttkay Mária, Benkő

Márta.

Federico Garcia Lorca: Yerma

(Szolnoki Szigligeti Színház)

Fordította: Németh László. Rendezte: Valló

Péter. Díszlet: Najmányi László. Jelmez: Hruby

Mária. Zene: Molnár Péter, Walla Ervin.

Szereplők: Csomós Mari, Koós Olga, Baranyai

Ibolya, Falvay Klára, Veszeley Mária, Sebestyén

Éva, Bárdos Margit, Piróth Gyula, Cserhalmi

György.

SZÁNTÓ ERIKA

Nyaralók - inkognitóban

1.

Az igazságot kiosztani vitathatatlanul
könnyebb, mint érvényre juttatni. Igaz,
hogy létezik, s mindig újra és újra igazolja
is létjogosultságát az olyan publicisztikus
színház, amely nem bízza a nézőre, hogy

ítéletét önmaga bontsa ki a drámából,
hanem a színpad deszkáit avatja az
igazságszolgáltatás színterévé Ez 'a
színház hasonlatos a mesék világához. Jó
és rossz azonnal elválik egy-mástól, s a jó
leszámol a rossza], vagy ha leszámolni
nem is tud, de a néző érzelmeit
mindenesetre erőteljesen és
félreérthetetlenül elfordítja tőle.

A másik út: öntörvényű, önmagukon
belül logikus és követhető sorsok, meg-
szenvedett és mélyről vallott igazságok
megszólaltatása a színpadon, látszólag a
művész ítélete nélkül. Igazságot ütköztetni
igazsággal, rábízni a nézőre, hogy
kiválassza a maga igazát. Ennek a
színháznak azonban lehetőséget kell te-
remtenie, hogy 'a néző belülről érthesse
meg és élhesse át a hősök világát. Ez a
színház sem nélkülözheti azonban a vi-
lágos és következetesen végigvitt rendezői
koncepciót, s ennek a koncepció-nak a

'színészi alakításokban való gazdag és
életteli kifejeződését. A rendező meg-
választhatja módszerét, de választania
kell. '

2.

Ádám Ottó Madách színházbeli Nyaralók-
rendezése mintha az utolsó pillanatban
meggondolná magát. Három felvonáson
keresztül a szürkeségig kerül minden
erőszakos hangsúlyt. Aztán mintha
kételkedni kezdene a nem elég erőteljes
színészi alakítások láttán: hátha majd a
néző nem tudja, hogy kik is ezek a
„nyaralók", van-e bennük még értékes,
megmentésre váró, vagy csupa üres bohóc
ágál, s 'maguk sem hiszik el lilás
sóhajaikat, amelyekkel egy különb életre
áhítoznak. A negyedik felvonás váratlanul
megtelik hangsúlyokkal, a hősök arcára
minden előzmény nélkül karikaturisztikus
vonások kopírozódnak, s a rendező elkezdi
direkt módszerekkel irányítani a nézőtér
ítéletét.

Kétségtelen, hogy a legnagyobb élénk -
ség és figyelem a negyedik felvonást ki-



séri a Madách Színház nézőterén. Mind-
untalan nevetés hullámzik végig a sorok
közt: a néző kineveti - pontosan kimunkált
szatirikus rendezői hangsúlyok hatására -
azokat a hősöket, akiknek la sorsa, lelki
fájdalma és életfilozófiája felett az előző
három felvonásban túlságosan is
elandalodott. Sőt, a finom, lebegő - egy
régi Csehov-hagyományt idéző - s minden
erőszakos hangsúlytól tartózkodó előző
három felvonás nem-csak elandalító, hanem
- valljuk meg - unalmas is. A
pasztellhatások szürkeségbe olvadnak, s az
erős színészgárda ellenére a figurák
karaktere elmosódott marad.

A negyedik falvonásig. A negyedik
felvonás érdekes, felvillanyozó, a rendező
itt aztán Gorkijnál is keményebben ítél.

Látunk három felvonás megbocsátást,
egy felvonás leszámolást. Három felvonás
túlszelídített Csehov-
reminisz-cenciát, egy felvonás szatírává kihegye-
zett Gorkijt.

S végül is igazán nem tudjuk, mit
tartsunk a „nyaralókról". Kik ezek?

3.

Valóban, kik ezek? Gorkij a Nyaralókat
19o4-ben fejezte be, egy olyan idő-
szakban, amikor Oroszországban feszült-
séggel és várakozással volt telítve a levegő.
A cselekvés igénye már megfogalmazódik,
s az emberek megméretésében az elvont
emberi normákat kiszorítani látszanak a
társadalom egyre drámaibban és
kikerülhetetlenebbül megfogalmazódó
kérdései. Gorkij az értelmiség helyét,
kötelességeit és lehetőségeit kutatja, és
mindenekelőtt azért ítélkezik hősei felett,
mert azok a maguk belvilágával vannak
elfoglalva. Könnyekig meghatódnak
érzékeny lelkük rezzenésein, miközben
odakint a világ forradalmi kínokkal
küszködik.

A Madách színházbeli előadás - a
végéhez közeledve - előzmények nélkül
vagy legalábbis nem elegendő előzménnyel
méri hozzá a darab hőseit ehhez a
Csehovénál keményebb társadalmi
mércéhez.

Az előadás befejező része váratlanul egy
szintre hozza a darab hőseit. Vala-
mennyien - még Marja Lvovna is - le-verni
látszanak a mércét. Valamennyien
nevetségessé válnak, holott mindaddig
túlságosan finom fénybe vontan jelentek
meg ahhoz, hogy a nevetés eszünkbe se
jusson velük kapcsolatban. (A negyedik
felvonásig nem is nevet a közönség!)

Érveink és ellenérveik súlytalanul csap-nak
össze, hiszen a rendezői elképzelés itt már
valamennyiüket ködevőnek lát-tatja.

A lázadó, jobbat kereső Vlasz éppúgy
hisztérikusan ágál, mint Kalerija, az os-
toba, lila lelkű költőnő, s a felvilágosult,
tenni kész s az emberekért talán a szavakon
túl meg ins mozduló orvosnő, Marja Lvovna
semmivel nem nagyobb hitellel szólal meg
ebben az új színpadi helyzetben, mint a
maga boldogtalanságát világméretűvé
nagyító „meg nem értett asszony", Varvara
Mihajlovna. A rendezői koncepció mintha
a többiek közé sorolná. S ebben a különös,
szinte abszurddá hangolt légkörben a darab
eredeti szándéka furcsa mód fejtetőre áll. A
jellemek értékhierarchiája - lehet, hogy a
rendezői szándékkal is ellentét-ben -
megkavarodik, s a nyárspolgár Szuszlov
önzése látszik igazolódni. Pusztán azzal,
hogy az általános hisztéria kellős közepén
magabiztosságot áraszt - legyen az
bármilyen korlátolt ,s önzéstől bűzlő -, a
szatirikusra torzított kitörések között az ő
primitív életfilozófiája a józanság szavává
nemesül.

A befejezés szatirikus felhangjaiért tehát
drága árat fizet az előadás : az egymásnak
szegülő erők ütközése helyett egy
haláltáncnak vagyunk tanúi, s azzal az
érzéssel zárul bennünk a mű, hogy
szereplőinek valamiféle történelmi
süllyesztőben van méltó helyük.

A szatirikus hangvételben megfogal-
mazódó, mindenkit „egy kalap alá" vevő
ítélet kiegyenlíti az emberi különbségeket,
s ezzel nem lélektani árnyalatok vesznek
el, hanem azok a társadalmi értelemben
vett különbségek is, amelyek a forradalom
vízválasztójában elkülönítik az értékest, a
megújulni tudót az értéktelenitől.

A darab utolsó mondatát a kiüresedett
író, Salimov mondja ki : „Mindez olyan
semmiség, barátom ..." Ha a mű
egyensúlya nem borul fel, ez a mondat nem
a többieket, a többiek válságát, egymás
tépését minősíti, hanem Salimovot. Ő nem
érzékeli az egymásnak feszülő
indulatokban, a magándrámákban a
nyaralók nyugalmát felkavaró társa-dalmi
izgalmat.

Így - miután hőzöngők esnek egymás-nak
a színpadon - igazat kell adnunk neki. A
nagy lelki viharzás művihar, amilyen
könnyen gerjedt, olyan következmény
nélkül csillapodik is. ,;Mindez csak
retorika, hisztérikus alapon ..." - fogadjuk
el ennek a volt-embernek a

diagnózisát, ahelyett, hogy az ő üressé
gére vallanának ezek a szavak.

A dráma a szemünk előtt felfalta
önmagát. Ha senki nem birtokolja a
színpadon az igazságnak legalább egy
megmentett morzsáját, ez épp olyan ér-
dektelen, mintha mindenkinek igaza van.

4.
Kik ezek a - nyaralók? Jók, rosszak,
igazak, hazudozók, vétkesek vagy ál-
dozatok? Ahogy arcvonásaikat egybe-
mossa a végső ítélkezés, ugyanúgy nehezen
mutatkoznak meg előttünk az elő-adás
nagyobbik, első részének aprólékos és
megértő pasztellrajzaiban. A megbocsátó
türelem - amely körüllengi az előadásnak
ezt a részét - sok mindent elfed és
tisztázatlanul hagy.

Bazsov ügyvéd és Varvara kettősé-ben
Haumann Péter és Bencze Ilona gazdagon
rajzolja meg ennek az ember-pártiak a
hitvesi ágyban és asztalnál zajló drámáját,
de hogy a csalásban és harácsolásban
mennyire cinkosa feleség a férjnek, s
idegenségük végső oka ide vagy máshova
gyökeredzik - ennek a megválaszolásával
mindketten adósok maradtak. Ezért nem nő
igazán jó alakítássá Haumann Péter játéka;
s nem a színész ereje kevés ehhez, hanem
az értelmezés pontossága. Ami végül
megvalósul, tele van bizonytalansággal,
félig mert, igazán el nem vállalt, végig nem
vitt mozzanattal. Haumann legalább annyi
energiát fecsérel arra, hogy egy jóindulatú
tehetetlen kiszolgáltatottságát felépítse,
mint hogy ezt „visszacsinálja" álszent és
tudatos csirkefogóvá.

Bencze Ilona sóvárgásából és szenve-
déséből is hiányzik az a hangsúly, amely
segítene eldönteni, hogy szenvedésről vagy
csak unaloműző szenvelgésről van-e szó.

Túl sok a tisztázatlanságból fakadó
talány a színpadon, így nemegyszer
káosszá hullik szét a színpadi történés.
Kevesen mozognak magyar színpadon,
akik annyi karakterizáló készséggel ren-
delkeznek, mint Márkus László. Nehéz
elhinni, hogy Szuszlov mérnök alakját
ennyire csak az általánosságok szintjén
tudja megfogalmazni. Sokkal valászí-
nűbbnek látszik, hogy a rendezői elkép-
zelés rója rá, hogy terepszínűvé váljon, s
csak a záró részben tudjuk figuráját a tabló
összhatásából kiszűrni. Róla sem tudni,
hogy a színpadi történésbe zárt jelene
miféle múltból táplálkozik, hogy ki volt
valaha, s magányos óráiban mit tart saját
nyárspolgári életfilozófiájáról.



Gorkij: Nyaralók (Madách Színház).
Marja Lvovna: Gombos Katalin, Szónya: Kiss Mari f. h.

Dudakov (Dégi István) és Olga Alekszejevna, a felesége (Nagy Anna)
(lklády László felvételei )

Önmaga ellen védekezve szaval csak, vagy
már cl is hitte, hogy nincs más dolga a
világban, mint kellemesen el-mulatni az
életet?

Miért, hogy a színpadon csak a Gorkij-
mű szövege szólal meg, de nem bon-
takoznak ki a műbe zárt sorsok? Miért
nincs átélhető sorsa a legtöbb figurának,
csak nehezen áttekinthető mozgásokban,
„kettősökben" és „magánszámokban" hol
ez, hol az tűnik fel a színpadon, s az életről
szaval? S mi a funkciója a műben ezeknek
az életről filozofált) monológoknak?

Mindenekelőtt annak kellene kiderülnie,
szinte „lelepleződnie" a mű folyamán, hogy
ezek az emberek mennyire azonosak azzal a
pózzal, amely szavaikat és mozdulataikat,
egész létezésüket és gesztusrendszerüket
meghatározza.

Schütz Ilia költőnője és Lőte Attila rója
között som tehetségben, sem emberségben,
sem valamikori írói-emberi indulásban az
előadás nem mutat lényeges különbséget.
Mindketten olyan időt-Ienül üresek, hogy
nehéz elképzelni azt a valamikori
Salimovot, aki lázadni és cselekedni akaró
énjével mélységes nyomokat hagyott
Varvara emlékeiben. Lő-te Attila semmit
nem jelez az író múltjából a színpadon,
szavai nem egy ön-magához hűtlenné vált
ember valaha még tartalommal rendelkező
gondolatait tárják fel, hanem egy ostoba
hazudozó frázisai.

Schütz Ilával kapcsolatban még sze-
retnénk megjegyezni, hogy nem ő tehet
róla. hogy A bosszú weekend egzaltált
költőnőjét készen kopírozza bee ebbe a
merőben más világba. Igénytelenségnek és
kényelemnek tűnik két, külsőségéi-ben
ilyen könnyen azonosítható szerepet bízni
rövid egymásutánban egy olyan
színésznőre, akinek szikrázó tehetsége nem
is olyan régen még általános lelkesedést
váltott ki közönségből és szakmából.

Tímár Béla Vlasz szerepében nem árulja
el, hogy lelkesültsége s az élettől valami
jobbat akaró szenvedélye személyisége
mély rétegeiből fakad-e, vagy csak olyan
átmeneti, mint a bárányhimlő, s
nyomtalanul múlik majd cl. Papp János és
Cs. Németh Lajos alig megjegyezhetően
vannak jelen a színpadon
megkülönböztethető embert nem terem-
tenek.

Akik felismerhető emberré válnak,
ruháikat és gesztusaikat mint sajátjukat
hordják, nem egyszerűen a szöveg szó-
csövei: Nagy Anna és Dégi István
megnyomorított s még egymást is halálba
gyötrő házaspárja. Nagy Anna Olgája úgy
üldögél a színpadon, úgy sündörög mások
boldogtalanságában némi vigaszt sejtve,
sajnálkozva és sopánkodva, hogy múltja és
jövője egyszerre van jelen. Dégi István az
örömtelen robot fáradtságát fogalmazza
meg, a sorsát csak el-szenvedő, de meg
nem értő ember néha

gyűlölködésig hevülő, sivár boldogtalan-
ságát. Mindketten megtalálják ennek az
összeláncolt emberpárnak a legfőbb kul-
csát: saját életüket, indulataikat sem értik,
csak elszenvedik. Mindegyik érzi, hogy a
másikra kéne támaszkodnia, s az élet talán
jobb is lehetne, de azt is tudják, hogy a
következő pillanatban, tehetetlenségükben
újra egymást fogják mar-ni, mert a világ
már elbutította és elgyávította őket ahhoz,
hogy életükön fordítani tudnának. A
megalázott ember agresszív indulatainak
forrását tárják fel a szemünk előtt, s ez
érdekessé és igazzá teszi alakításukat.

Basilides Zoltán is elrugaszkodik a
sablontól Dvojetocsije figurájával. Egy
kedélyes s majdnem szeretetre méltó ala-
kot formál, akinek emberi és társadalmi
értéke nulla. Ez az az ember, aki nem bánt
senkit, de tőle aztán a világ soha meg nem
moccan, s még ahhoz is tohonya, hogy
hatalmával, pénzével tegyen valamit -
akár valami rosszat és ártalmasat is.

Sehol sem kapcsolódik az előadás fő
erővonalaihoz s mégis figyelemre méltó,
hogy Kádár Flóra milyen fantáziával és

igényességgel oldja meg rövid színpadi
pillanatait. Szobalányfigurája valóban
összetéveszthetetlen (nem első ízben te-
remt egyszeri és érdekes cselédet, sorsát
hordozó szobalányt, a jövőjét sejtető
mindenest), s róla néhány mozdulat után
valóban érezzük, hogy a nép gyer-



meke, nem úgy, mint a színpadon lát-ható
„nyaralókról", akikről csak a szövegből
derül ki, hogy „mosónők és szakácsnék
gyermekei, egészséges munkás-nép
gyermekei... akiket a nép tömegéhez
vérrokonság fűz..."

5.
Végül a Madách Színház Nyaralók-elő-
adásának legjobb művészi teljesítménye:
Gombos Katalin - Marja Lvovna szere-
pében.

Egy asszony megy át a színpadon, le-ül,
kezét ráejti egy székre, ránéz egy fiatal
fiúra, akinek az anyja lehetne, s mégis
szerelmet érez iránta, fáradt mozdulattal
megsimítja ősz haját, finoman hátrafésült
kontyát - s ezer apró bizonyítékot tár a
szemünk elé, hogy ez az ember azonos a
szavaival. Sőt, a szavak, csak mint a
jéghegy látható csúcsa, jelzik kemény
elszánását, megkínlódott tartását.

Ez az asszony dolgozik. Ez az asszony
ismeri a hasznos, másokért végzett munka
fáradtságát. Vannak kötelességei. Érzékeli
az idő múlását, a tenni akaró ember
keserves küzdelmét az életerő fogyásával
szemben.

Miért, honnan ennek az alakításnak a
mélyről fakadó igazsága? Talán Marja
remekül elképzelt külseje, szépen őszülő
haja teszi? Talán a sokáig elsősorban
szépségével, harmonikus megjelenésével
ható színésznő belső érése okozza, hogy
ezúttal egy belülről szép és harmonikus
ember van jelen a színpadon. Olyan
harmónia ez, amely mindennap újra
felbomlik, s mindennap újra kell teremteni,
amely állandó küzdéssel jár. Ő a
legkeményebb ember a színpadon, s ő
emeli fel legritkábban a hangját. ő éli át a
legfelkavaróbb drámát - egy fiatal fiú iránt
érzett szerelmet - mégis ő jelenti a
nyugalmat. A többiek látványosan
szenvednek lelki bajaiktól ; ő az, aki talán
életében először ráismer az ösztön hangjára,
mégis ő tudja legjobban megőrizni
önmagát.

A Nyaralók előadásának emléke - úgy
hisszük - évek múlva is Gombos Katalin
Marjáját jelenti majd.

ISZLAI ZOLTÁN

Leonov: Hazatérés

Az Orosz erdő írója, a hetvenhat éves, élő
klasszikus Leonyid Leonov keveset játszott
színpadi szerző Magyarországon. 1955-ben
és 1958-ban a Néphadsereg Színháza,
illetve a békéscsabaiak adták elő
Jelentéktelen emberek című darab-ját.
(Békéscsabaii címváltozata: A látszat
csal.) 1956-ban Aranyhintójának második
változata került a közönség elé az egri
Gárdonyi Géza Színházban. (1964-ben
harmadszor is átdolgozta az Aranyhintót.)
Tizenegy évvel ezelőtt a Vígszínház
vállalkozott a Hóvihar bemutatására.

A Szovjetunióban sem játsszák gyakran,
pedig fontosabb színpadi művei-nek
fölemlítéséből látszik, hagy a Le-min-díjas
író lenyűgöző, magyarul is el-érhető prózai
munkássága mellett nem kis ambícióval
építette és bővítette idő-ről időre vitákat
kavaró drámai életmű vét. A színház
egyébként kora ifjúságától érdekelte.
Tizenhat esztendősen színikritikusként
dolgozott költőapja, Makszim Leonovics
Leonov arhangelszki újságjába, az Északi
reggelbe. Első kritikáit még 1916 nyarán
írta.

Hét évvel később - a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom és a polgárháború
után -, 1925-ben a moszkvai Mű-vész
Színház és Sztanyiszlavszkij fölkérésére
írja első drámai kísérletét, az Untilovszkot.
Néhány hónap múlva a szín-ház harmadik,
Vahtangovról elnevezett stúdiója is

darabírásra buzdítja. Leonov ekkor
dramatizálja már híres regényét, a
Borzokat. (Érdekes megemlíteni, hogy
ugyanebben az évben hívja rá föl a fi-
gyelmet Gorkij - a Nyugat huszonharmadik
számában.) Vahtangovék 1927
szeptemberében mutatják be a Borzokat.
Következő, fontosabb színművei: Szku-
tarevszkij (1934, Kis Színház) ; Polov-
csanszki kertek (1936, Művész Színház) ;
A farkas (1936, Kis Színház); Hóvihar
(1940, Dnyepropetrovszki Gorkij Szín-
ház).

Ahogyan A. Fink Leonov dramaturgiáját
elemző, 196z-ben kiadott könyvéből és V.
A. Kovaljev 1964-es élet-rajzi vázlatából
megtudjuk, a Szovjet-unió elleni fasiszta
támadás után, 1941

októberében Leonov Csisztopolba evakuált.
Itt kezdte írni a moszkvai Kis Színház
számára Nasesztvie című darabját.
Megközelítő címe Elözönlés, Be-törés,
nemzetközibben Invázió is lehet-ne.
Magyarországon először Tisztítótűz-ként
került színre Szegeden. Elbert János
nagyon kifejezően Országdúlásnak
fordította az Európa kiadó 1974-es Szovjet
drámák kötetében; ezt az ár-nyalt és pontos
fordítást adták most elő a József Attila
Színházban. De megint megváltozott,
jelképesebb lett a cím : Hazatérés.

Az Országdúlást - maradjunk egye-lőre
ennél a változatnál, hiszen az orosz a
„nasesztvie" szót használja például a
tatárjárás kifejezésére - 1942-ben a Novüj
Mir közölte. (Leonov ekkor már mindent
megfeszítve második háborús tragédiáján,
a Ljonuskán dolgozott.) November 7-én,
Csisztopolban megvolt a színháztörténeti
nevezetességű premier: a leningrádi terület
menekült mű-vészei játszottak.

Saját följegyzéséből tudjuk: Leonov ezt a
darabot úgy írta, hogy „a
szavak- szinte a lelke akart kirepülni a szá-
jából". Moszkvában a Kis Színház és a
Mosszovjet Színház csaknem egyszerre
állította színpadra 1943 tavaszán.

Az allegórikusabb Aranyhintó mellett
(1946) ez maradt az író legjobb realista
darabja; angolra, franciára, kínaira, japánra,
spanyolra, bolgárra, csehre, románra,
norvégra fordították. Bemutatták Indiában,
Argentínában, az Egyesült Államokban,
Norvégia, Jugoszlávia és Franciaország
színházai a megszállók ki-verése után ezzel
nyitották kapuikat.

1945-ben Abraam Room Reszket a föld
címen készített filmet belőle. Itt Oleg
Zsakov (a Viharos alkonyat nagy-szerű
Vorobjeve) félelmetes erővel játszotta
Talanov doktor börtönviselt fiának,
Fjodornak a szerepét. Fjodor Talanov neve
az Októberi Forradalom harmincnyolcadik
évfordulóján a leningrádi Kirov opera
plakátjain is megjelent. Leonov - O.
Leonyidovával közös - librettójából V.
Degtarjev komponált zenedrámát a
Nasesztvie motívumaira

Mindabból, amit a drámáról felsoroltunk,
nyilvánvaló : komoly vállalkozás, jelentős
művészi felelősség ez a Budapest
felszabadulásának harmincadik
évfordulójára szánt bemutató a József
Attila Színházban.

A vállalkozás felelőssége nem annyira
dramaturgiai, mint inkább történelmi
jellegű. A rendkívül áttetsző szerkezetű,


