
Illyés Gyula - említettük már - a nemzeti
harc drámájának érzi a Bánk bánt, s az
átdolgozásban úgy realizálja ezt az él-
ményét, hogy a szerelmi dráma és a lé-
lek tragédiája belső vonulatot visszaszo-
rítja, kiiktatja. Szóltunk arról is, hogy a
mű e belső gazdagsága - az előadások
tanulsága szerint - inkább a dráma sa-
játja, semmint a színpadé. Ezzel együtt is
el kell gondolkozni azon, hogy vajon a
visszaszorítás, a kiiktatás-e a járható s a
járandó út, vagy azoknak a módoknak a
keresése, amelyek ezt a gazdagságot a
színpadi újrateremtés számára fedezik fel.

Illyés egyetlen tömbből faragja hőseit, s
félő, hogy amikor tömörít - akaratlan tán -
egyszerűsít is. S ez az, amit elemezni,
vizsgálni kell. Már csak azért is,
mert Illyés Gyula átigazítást végzett.
Munkáját, a jobbító szándék tisztelete
mellett, az eredeti mű és az előadások
kettős tükrében kell elemezni, s ha az
előadások nem tudják „visszaigazolni" a
tettben a szándékot, akkor a színháznak az
átigazítással szemben is fenn kell
tartani a változtatás jogát: a visszatérést az
eredeti szöveghez.

Katona József: Bánk bán (Pécsi Nemzeti Szín-
ház)

Rendező: Nógrádi Róbert. Díszlettervező:
Jánosa Lajos m.v. Jelmeztervező: Vágó Nel-
ly.

Szereplők: ifj. Kőmíves Sándor, Pásztor
Erzsi, Pogány György, Holl István, Mik-
lósy Judit, Paál László, Melis Gábor,
Huszár László, Fülöp Mihály, Garai
Róbert, Sír Kati, Kutas Béla, Bárány
Frigyes, Győry Emil.

PÁLYI ANDRÁS

„Ne ítéld el testvér
a testvéred"

A Csendes Don Kecskeméten

Ismét született Kecskeméten e g y gazdag
színházi előadás, melynek teátrális ható-
elemeit, színpadi eszközeit hosszan ele-
mezhetjük-bogozhatjuk, felfedezhetünk
benne stiláris-játékmódbeli ellentmon-
dásokat, s ugyane megfigyeléseinket az
előadás teremtette színpadi nyelv belső
dialektikájának is nevezhetjük; mégis
ennek a formai értékekben oly gazdag
színháznak legfőbb ereje abban rejlik,
amiről szól. Solohov Csendes Don című
monumentális regényét Ruszt József
dramatizálta és rendezte meg Kecske-
méten. Az előadás tartalmi értéke nem-
csak azért hangsúlyozandó, mert általában
divatosabb stílusért, formai külö-
nösségekért rajongani, hanem azért is,
mert éppen Ruszt József az egyik olyan
rendezőnk, akinek munkáiról gyakran
beszélünk pusztán a külsődleges jegyek
alapján. Egyébként nem véletlenül: Ruszt-
nak korántsem sikerült minden előadá-
sában oly szervesen egyszerre találni meg a
gondolatot és a színpadi jelet, mint a
Csendes D o n b a n . Azt írja a rendező a So-
lohov-adaptációhoz készített műsorfü-
zetben : „régóta izgatott a mű, s termé-
szetesen izgatott a »színház«, amely e
művet befogadni képes". Úgy tűnik, Ruszt
akkor talált rá arra a színházra, mely a
Csendes Dont „befogadni képes", amikor
felfedezte, miről szól ma, nekünk a
regény. Legalábbis az előadásból a
művészi szervességnek ez az evidenciája
érinti meg a nézőt.

Miről szól tehát a Csendes Don a kecs-
keméti Katona József Színházban? Lát-
szólag könnyű dolgunk van, ha erre a
kérdésre felelni akarunk. A regényben,
amikor (a színpadi változatban nem is
szereplő) Filkót eltemetik, a közeli faluból
kijön egy öregember, s a cigányzab-bal,
kutyatejjel, tallóvirággal benőtt kis hantra
szentképes tölgycölöpöt állít. A
háromszögű eresz alatt a szent szűz
szomorú arca látható, a rámán egymásba
fonódó ószláv írás :

Országol most fertelmesség, vétek,
Ne ítéld el testvér a testvéred.

Solohov is kulcshelyzetet biztosít e ne-
hezen kisilabizálható sírfeliratnak; úgy

tűnik, Ruszt még inkább. Mint a h o g y a
szűzmáriás ikon is a kecskeméti Csendes
Don színpadának központi eleme lesz,
hogy később a szentképes tölgyfacölöp
mögött kifeszített vásznon hatalmasan
előragyogjon a vörös csillag, anélkül, hogy
az ikon eltűnne. Ruszt az új és a régi
történelmi harcában hangsúlyozza, hogy
ezt a harcot emberek vívják. Épp azzal
hangsúlyozza, hogy a régi és az új
szétbogozhatatlan összefonódásáról be-
szél: arról kíván lélektani térképet rajzolni,
ahogy a történelmi változás, a forradalmi
átalakulás az egyéni tudatban tükröződik.

Mit jelent Ruszt színpadán ez a biblikus
hangzású „ne ítélj"? Nincs szín-ház ítélet
nélkül. Ruszt korántsem az ítéletalkotás
alól akarja felmenteni a nézőt.
Ellenkezőleg. A testvér megítélése helyett a

történelmi ítéletre irányítja a reflektorfényt.
Ha úgy tetszik, ez a mű mai üzenete, s
nem is kevés.

Farády, azaz a külső ábrázolás

Az imént idézett verses sírfeliratot a
kecskeméti előadásban a narrátor mondja
el: ez a két sor zárja az első felvonást. A
Ruszt-féle „gazdag színházban" min-den
elhangzó szónak felfokozott drámai
feladata van (legalábbis a világosan ki-
olvasható rendezői szándék szerint), az-az
az írói szöveget előkelő rang illeti meg,
mégis szöveg és gesztus, szó és látvány
erőteljesen kiegészíti egymást,
pontosabban egymásra vannak utalva.
Ruszt nem azt akarja a narrátorral el-
mondatni, amit nem sikerült dramatikus
formába önteni. A narrátor ebben az elő-
adásban szerep. Közhelyszerűen azt
mondhatnánk: a narrátor az író szerepét
játssza. Csakhogy ez nem igaz. Már csak
azért sem, mert Farády István, aki
narrátorként - két gitáros fiú kíséretében -
színre lép, véletlenül sincs Solohovra
maszkírozva. Farády farmerben jön be,
mint aki az utcáról sétál be egyenest a
színpadra. Ismét csak egyszerűsítve:
Farády önmagát játssza. Arnyaltabban
fogalmazva: a narrátor - Solohov, egy mai
farmernadrágos olvasatában. Az, amit a
narrátor mond, csak az egész előadás
összefüggésében érvényes. Ez a kecskeméti
Csendes Don igazi sikerének titka (amit
egyaránt nevezhetünk művészi sikernek is,
közönségsikernek is). Nem arról van szó,
hogy Ruszt rendez egy teátrálisan gazdag
előadást, s hozzáfűzi Solohov (és a maga)
kommentárját; ha-nem hogy ezt a
„kommentárt" a Csendes Don-előadás
történelmi színpadán mondja



el, a megidézett és láttatott történelem
szerves részeként.

Ezzel megteremti azt a színpadi közeget,
mely nélkül sosem jött volna létre e
színház belső gazdagsága. Megteremti azo-
kat a szinpadi dimenziókat, melyek meg-
határozott drámai pillanatban történelmi és
egyéni-drámai dimenziókká lényegül-
hetnek. A kecskeméti Csendes Donban nem
is az a legfőbb érték, hogy Ruszt a
különféle mesterektől, különféle iskoláktól
eltanult és továbbfejlesztett, át-alakított-
módosított színpadi eszközöket
stílusegységbe tudja olvasztani, hanem
hogy e színpadi folyamat kovásza épp a
gondolat, a történelemről és az egyén
történelmi sorsáról való gondolkodás.
Vagyis ott és akkor gazdag igazán ez a
színház, amikor a színpad nem színpad
többé, hanem sors és történelem. (S itt
leírhatjuk azt is, amiről később még szó
esik: ezért párosulhat a Csendes Don elő-
adásában - egyébként Ruszt korábbi
legjobb rendezéseihez hasonlóan - a
„totális színház" a színpadi puritanitás
bizonyos végletes formájával.)

Más kérdés, hogy végül az előadás
(különösen az első részben) a narrátor
drámai szerepének drámai végiggondo-
lásával adós marad. Ruszt felfedezhetően
Piscator Háború és béke-átdolgozásából
vette a narrátor szerepeltetését mint
megoldást (ahogy a több szintes színpad is
Piscatorra utal); csakhogy a Piscatoré
másfajta narrátor volt. Nevezetesen mert
Piscator sokkal kiélezettebb, drámaibb
történelmi helyzetben készítette a maga
Tolsztoj-adaptációját, s ezért a narrátor, aki
a jelen kérdéseit teszi fel a történet
szereplőinek, sokkal erőteljesebb, sors-
döntőbb helyzetből kérdezett, mint Ruszt
farmernadrágosa. Ráadásul itt, a kecs-
keméti Csendes Donban Farády Istvánnak
egy sor kérdést fel kell tennie, melyek csak
áltörténelmi kérdések, ál-sorskérdések,
voltaképp nem mások, mint a „sztori"
egyszerű továbblendítői.

Rusztot stiláris eklekticizmusa is meg-
különbözteti Piscatortól. A színészi já-
tékban is többféle módszert követ a Csen-
des Don rendezője: az, hogy a farmer-
nadrágos Farády mindig kívülről szól bele
a játékba, nemcsak dramaturgiailag, hanem
színészi játékmódot tekintve sem véletlen.
Hangsúlyozottan más játék-szintről van szó
Farády és a két gitáros esetében - és másról
a történet szereplői-nek esetében. Az a
külső ábrázolás, melyet Farády követ, csak
látszólagos ellentmondásban áll az előadás
nagyon is

intim hatásokra építő, bensőséges, ún.
átéléses színészetével. Ha értjük, miről
szól ez a színházi este, a kétféle színészi
játékmód szerves egységbe lép; e stiláris
feszültség nem egyéb, mint a néző bi-
zonyos, közvetett rákényszerítése (pro-
vokálása), hogy felfedezze magának a
játék mögött (mélyén) rejlő gondolatot.

Farády szereplése mégsem probléma-
mentes. Ott ugyanis, ahol nincs igazi
drámai feladata, Farády elmossa a határt a
civil hangnem és a drámailag megha-
tározott külső ábrázolásmód közt. Vagy-is
megkísérli a dramaturgiai szakadékot
személyes varázsával áthidalni. Ehhez
azonban egyrészt nincs kellően erőteljes
színpadi egyénisége, másrészt megzavarja
stílus és gondolat szoros egymásra
utaltságát. Szerencsésre a második rész-
ben a szerep és az alakítás e kibillent
egyensúlyának alig marad valami nyoma.

Szertartás és naturalizmus
A „szertartásos" vagy „rituális'' jelzőt
előbb-utóbb minden Ruszt-rendezés mellé
leírják; úgy tűnik, ez az a minősítés,
mellyel könnyen elhelyezhetjük a
kecskeméti rendező előadásait bizonyos új
színházi törekvések (divatok) égisze alatt.
Olyan „szertartásos" megoldásokat, mint
például a kezdés és a befejezés
„összerímelése" (voltaképp a „taps-
renddel" kezdődik az előadás, vagyis a
játék valamennyi részvevője bevonul a
színpadra), mint a két gitáros szerepel-
tetése (akik a korábbi Ruszt-rendezések-
ben díszítőként vagy más funkcióban
csaknem mindig megjelentek), mint a
zene „rituális" jelenléte az előadásban
(például amikor gyerek születik., fenn-
hangon, ünnepélyesen szól az Alleluja
kórusa), végül is nem nehéz észrevenni.

Ellenkezőleg, nagyon is könnyű. Gya-
níthatnánk, hogy egyszerű hatásvadá-
szatról van szó. Bár közelebb járunk az
igazsághoz, ha felszínességet mondunk.
Még közelebb, ha így fogalmazunk:
Rusztot e hatások felszíne érdekli.

Vegyük például a gyerekszülés és az
Alleluja-kórus párosítását. Mire hivat-
kozik a rendező, amikor az „ember szüle-
tik" pillanatában megszólaltatja a temp-
lomi zengésű kart? Jellegzetesen köz-
helyszerű képzettársításokra. Arra, hogy
ez a perc az élet tipikusan „vallásos" pil-
lanata, melyben mindannyiunknak ün-
nepélyes gondolatai támadnak „az élet
titkáról", hogy kevés zenei alkotás van,
mely hasonló elementaritással és ünne-
pélyességgel szólaltatná meg az életörö-
möt; hogy a mai nézőtér jelentős részé-
nek még személyes, leginkább gyerek-
kori (nosztalgikus-érzelmes) vallásos él-
ménye is kötődik e hangzáshoz stb.
Vagyis a zenének hangulatteremtő szerepe
van az előadásban, ahogy jórészt egy
templomi misén is ez a szerepe. A kü-
lönbség csak annyi, hogy Ruszt az eredeti
vallásos környezetből más miliőbe emeli
át az Alleluját, profanizálja a szakrális
zenét, s egyúttal szakralizálja az életből
kiragadott pillantot.

Ami Rusztot megkülönbözteti a rituális
színháznak nevezett színházi törekvésektől
(csak jelzésszerűen írom le itt Artaud,
Brook, Grotowski nevét), hogy őt nem a
vallási szertartások eredeti szerkezete,
belső élete érdekli, nem ebből akarja
kiolvasni a színházi szertartásban való
aktív részvétel mai „receptjét". Ha már az
Alleluját említettük, úgy Grotowskit, de
Brookot is elsősorban az izgatná, hogy
miféle lelki folyamatok zajlottak le a
hajdani hivőben, mikor ezt az

A Csendes Don Kecskeméten
Grigorij (Trokán Péter) megérkezik a polgárháborúból. A háttérben: Gurnik Ilona és Baranyi László



Alleluját hallgatta, s megkísérelne ehhez
hasonló struktúrájú folyamatot teremteni a
maga színházában. Ehhez képest nevezem
felszínesnek Ruszt érdeklődését a rítus
iránt, s ez következik abból, hogy Ruszt
kiindulópontja más. Ruszt József hisz a
színházban. S ha' már az avantgarde-ot
említettük, tegyük hozzá: a hagyományos
színházban. Rusztot csak any-

nyiban foglalkoztatják a modern szín-házi
törekvések s mindazok a jelenségek,
melyek felé e színházi úttörők fordulnak,
amennyiben hatóképes elemeket szolgál-
tatnak a (hagyományos) színház meg-
fakult eszközei helyett.

Visszatérve a Csendes Don fentebb idé-
zett jelenetéhez: a „szakrális" és a „pro-
fán" sztereotip viszonyának megbontá-

sával a rendező bizonyos (mondhatnánk,
szelíd) sokkhatásnak teszi ki a nézőt. Nem
akarja egy-egy ilyen hatással a néző lénye
legmélyét felborzolni, vagyis nem akarja
túllicitálni az életben kapott sokk-
hatásokat, s ettől e hatások önmagukban
nagyon is közhelyszerűnek tűnhetnek, ám
az előadás teremtette összefüggésekben elég
erőteljesek ahhoz, hogy a néző ér-
deklődését ébren tartsák. Ezeknek az
effektusoknak csak a színpadon van ér-
telmük. Ruszt nem tartozik azok közé a
rendezők közé, akik el akarják tüntetni a
színpad és a nézőtér közti különbséget.
Csak a színpadra figyel, de olyformán,
hogy a nézőtérnek is a színpadra kell
figyelnie. Ha korábban azt mondtam,
Ruszt színpadán fokozott jelentősége van a
szónak, úgy e mostani példa alapján
megállapíthatnám, hogy a zenének (amit
éppen ezért bajos lenne kísérő zenének
nevezni) ugyancsak fokozott jelentősége
van. Ez is igaz. Mint ahogy a látványos-
ságnak, a színészi gesztusnak egyaránt
felfokozott szerepe van. Ruszt színpada a
felfokozott hatások színháza. Ez a szer-
tartásos jelleg igazi értelme nála: a rítusból
átemelt elemeknek is van bizonyos belső
intenzitása.

Ruszt színpadának talán legfontosabb
formai rendező elve a szimmetria. Nem-
csak arról van szó, hogy még az Alleluja is
szimmetrikusan hangzik fel az előadásban
(az első részben, amikor Akszinya szül - és
a másodikban, amikor Natalja hozza
világra az ikreket), nem-csak arról, hogy a
narrátort is szimmetrikusan két gitáros fiú
kíséri, hogy a szereplők mozgatásában
általában megfigyelhető a szimmetria,
mint ahogy a több szintes színpad alapelve
is ezt tükrözi, s hogy jószerivel a játék
minden látható és hallható effektusa
valamiféle szimmetriát tartalmaz, hanem a
stílusban is, ami mint színpadi élet sokkal
kevésbé kézzel
ható, a szimmetria törvénye uralkodik.
Vagyis a kecskeméti Csendes Donban a
szertartásos jelleg mellett állandóan jelen
van a naturalisztikus színházi törekvések, a
leginkább azt mondhatnánk, a színpadi
dokumentalizmus hatása, ennek Ruszt által
látszólag önkényesen felhasznált elemei.

Látszólag önkényesen, mondom, mint
ahogy a szertartásos jelleg jegyeinek al-
kalmazása is csak látszólag felszínes és
önkényes; pontosan a kétféle hatás köl-
csönössége határozza meg a Csendes Don
stílusának belső szimmetriáját, azt a
rendet, aminek további (gondolati) je-
lentése van. Egy szembeötlő példa: a na-

A szülési jelenet (Szakács Eszter és Trokán Péter)



turálisan erős, mondhatni, durva, már-már
sokkhatású fegyverdörrenések, melyekre a
nézőtér mindannyiszor össze-borzong.
Ezek a nyers, dokumentum-erejű hangok
mindannyiszor valósággal pofon csapják a
közönséget. Ráadásul egyre gyakrabban,
egyre idegesítőbben szólnak a fegyverek.
Könnyen stílustörést, bántó ellentmondást
kiálthatnánk. Honnan kerülnek ezek a
naturális effektusok abba az előadásba,
mely az említett szertartásos jelleggel a
stilizáltságot választotta színpadi
nyelvnek? Csakhogy Rusztot sem a
stilizálás, sem a rituálé, sem a
dokumentalizmus, se másféle izmus nem
érdekli igazán, ezeknek csak az elemeit
használja; valójában az a feszültség
érdekli, amit e különféle elemek alkal-
mazásával a színpadon kivált. Ismét fel-
hozhatnánk a hatásvadászat vádját: a
hangos fegyverpufogtatás igen olcsó do-
log is lehetne, ha nem lenne tartalma. Ha
nem arról szólna ez az előadás, ami-ről
szól. Ha nem arra akarná irányítani a
figyelmet, hogy a Csendes Don történelmi
színpadán - a polgárháború szörnyű
vastörvénye, belső ellentmondásossága
következtében - testvér testvérre lövöldöz.
Ha nem a „ne ítéld meg testvér a
testvéred!" fájdalmas jajszavát akarná a
tudatunkba vésni.

Ekképp kap értelmet, tartalmat a formai
rendező elv. A szimmetria a Csendes Don
előadásában nem önmagáért való. A pazar
formai gazdagság mögött más-fajta,
gondolati gazdagság rejlik. Bőségesen
hozhatnánk még példákat: hogyan
szerveződik egységessé a szertartásos sti-
lizáltság, valamint egyes részletek nyers
dokumentalizmusa, bizonyos naturalisz-
tikus kellékhasználat. Grigorij és Ak-
szinya megszökik a faluból Lisztnyickij
birtokára, Grigorij apja azonban váratlanul
felkeresi őket: behívót hoz a fiú-nak.
Grigorij ott a nyílt színen átöltözik, ami
egyrészt szertartásosság, másrészt - abban
a pillanatban, ahogy a fiú katona-ruhában
áll előttünk - bizonyos dokumentalista-
látványos effektus is; ám e néhány perc
igazi jelentéséhez a stiláris
feszültségteremtés csupán segédeszköz: a
jelenet lényege a színészi magatartásban
rejlik. Vagyis abban, ahogy Grigorij
(Trokán Péter) gondolkodás nélkül fel-ölti
a katonaruhát, ahogy arre Akszinya
(Szakács Eszter) kétségbeesetten reagál,
ahogy Grigorij apja (Baranyi László)
mindezt nemtörődöm tekintettel végig-
nézi. Szó alig hangzik el köztük, minden-
esetre sokkal kevesebbet árulnak el a
szavaik, mint a gesztusok; ami egyúttal

azt is jelzi, hogy a felfokozott hatások e
színházában a színészetnek nem kevésbé
felfokozott szerepe van.

Kevés előadást láthattunk Ruszt Jó-
zseftől, melyben ennyire nyilvánvaló
lenne, hogy a színpad burjánzó gazdag-
sága, a legkülönbözőbb teátrális elemek
alkalmazása a színészért, a színész - az
ember - színpadi kibontakozásáért van.

„Puritán" dramaturgia
Ha fentebb szélsőséges puritanitást em-
lítettem, ez elsősorban a Csendes Don
színészi játékmódjára vonatkozik. Ez a
pula

r
itanitás a dramatizálás kulcsa is.

Hogy lehet egy regényfolyamot három
órába sűríteni a színpadon? Ruszt József
munkájának egyik legszebb dicsősége,
hogy ez sikerült, hogy valóban a regény
fő gondolatait és fő konfliktusait
szólaltatja meg az előadásban, hogy nem
lesz Akszinya és Grigorij szerelmi tör-
ténete a doni kozákság történelmi epo-
szából, s a történelmi folyamatok ábrá-
zolása nem homályosítja el az emberi
kapcsolatok drámai jelentőségét. Nyilván
lehetne szőrszálhasogatóan számon kérni
bizonyos epizódokat - és nyilvánvaló az
is, hogy a regénynek sokszor más
jelenetei az erőteljesebbek, míg a
színpadon bizonyos pillanatok, melyek
prózában nem vonták magukra külö-
nösebben a figyelmet, valósággal ki-
gyúlnak, feltöltődnek, de a műből fakadó
gondolatok hordozói lesznek.

Ezúttal is csak példát szeretnék ki-
ragadni.

Az előadás egyik drámai tömörségében
legszebb jelenete: Akszinya és Liszt-
nyickij elválása. Miután Grigorij hadba
vonult, Akszinya Lisztnyickij földbirtokos
szeretője lett, akit ugyancsak el-szólított
birtokáról a háború. Akszinya őt várja
haza, de Asztahov (Hetényi Pál) érkezik
hozzá látogatóba: a férj, akit még Grigorij
kedvéért elhagyott. Asztahov hívja haza
magához az asszonyt, de Akszinya nem
megy. Megjön Lisztnyickij, aki közben
megnősült, közli Akszinyával, hogy
szakítaniuk kell, s elküldi az asszonyt.
Akszinya kéri, legalább a hó végéig
hátralevő néhány napot hadd töltse a
földbirtokos szolgálatában, a férfi elhúzza
magát, majd odanyújtja az asszonynak a
bérét, az térdre esik, csókolja a férfi kezét,
még egy utolsó szerelemért rimánkodik,
de máris fellép arra a színpadsíkra, ahol
Asztahov, a férj várja. Vagyis hazamegy.

Mindez alig néhány másodperc az
előadásban. Ismét néhány tőmondatos

szóváltás csupán, amit Ruszt a regényből
kiemelt. Ezeknek a mondatoknak úgy-
szólván csak segédeszköz-szerep jut. A
lényeges drámai viszonyokat a gesztusok
fejezik ki, a kéztartások, a pillantások, az
odébb-lépések vagy hozzá-simulások; az,
ahogy Lisztnyickij (Géczy József) elviseli
a régi szerető ragaszkodását, majd
elutasítja s végül megalázza a nőt, az,
ahogy Akszinya (Szakács Eszter) a
szerelmi csalódás, szakítás és kiábrándu-
lás egész skáláját végigjárja e néhány
mozdulattal, reflexszerű
érzelemnyilvánítással, az, ahogy a férj
(Hetényi Pál) a hazatérő „bűnöst"
megvető és önelégült pillantással
fogadja; mindez oly sokat mond el a
színpadon, amire a regény-ben hosszú
oldalakra, fejezetekre van szükség. Csak
a legegyszerűbb, legvégsőbb,
legelementárisabb indulatok és reakciók
megszólaltatása vár e Csendes Don-
adaptációban a színészekre, de végül is
ez a legtöbb. A színészi puritanitás nem
más, mint gazdagság: ez is az előadás
belső értékei közé tartozik.

Másik példát is említhetünk, mely
bizonyos értelemben ellenkezője a fen-
tinek. Grigorij otthon maradt családja
(szülei, húga és Natalja, aki törvényes
felesége) a fiú (hamis) halálhírét kapja. A
halálhír oly véletlenszerűen hat, hogy a
néző (még ha nem is olvasta a regényt), az
első perctől kezdve gyanítja, hogy té-
vedésről van szó. A levelet, mely hiva-
talos értesítés, a színpadi változatban,
úgy tűnik, képtelenség felolvasni. Elég,
ha Grigorij húga (Sára Bernadette) fel-
sikolt, s kiejti tőmondatban a hírt, a je-
lenlevőkben minden lezajlik. Ruszt még-
is „megszervezi" a levél felolvasását.
Elmondatja a narrátorral, hogy Pantyelej
Prokofjevics, az apa naponta többször
felolvastatta Dunyaskával a levelet, s a
két színész - Baranyi László és Sára
Bernadette - valóban leül a
Melehovotthont jelképező színpadi szint
elé, mintha a ház tornácán ülnének, és
Dunyaska, Grigorij húga most már
valóban elejétől végéig szertartásosan
felolvassa a hivatalos értesítést Grigorij
haláláról. Látszólag megint a hatásosság
bűvkörébe téved az előadás, csakhogy a
levél puszta felolvasásának (ami
dokumentatív információ a néző számára)
van másik szintje: ami a színészekben
lejátszódik. A színészileg megformált
emberi-drámai viszonylat, mely arról
tudósít, hogyan gondolkodik a család
Grigorijról - s ami igazán akkor tetőzik,
amikor Grigorij, a téves értesítés
ellenére, beállít a Melehov-házba.



Ez a levél kevesebb helyet foglal el a
regényben, mint az előadásban. Különö-
sen, ha arányosan vesszük. Mégis drá-
mailag igen gazdaságosnak bizonyul ez a
jelenet. A kis epizód látszólagos szín-padi
„túlbeszélése" valójában olyan szituáció,
mely sok mindent elárul a Melehov-család
belső ellentmondásairól, feszültségéről és
természettől való össze-tartozásáról. Ruszt
dramatizálása a drámát olvassa ki a
Csendes Donból, s a narrátor
szerepeltetése, a felfedezhető piscatori
hatás ellenére korántsem epikus színház
ez. Ruszt kiemel a regényből né-hány
szituációt, melyben a színészek az átélés, a
„belső ábrázolás" lehető legpuritánabb
eszközeivel megmutathatják a mű belső
gazdagságát. Ehhez természetesen szükség
van a színész belső gazdagságára; s azokban
az esetekben, amikor ez hiányzik,
nemegyszer megbomlik az előadás
szervessége.

Színpadi költészet

Trokán Péterről és Szakács Eszterről eddig
is tudtuk, hogy jó színészek, hogy a
kecskeméti társulat erősségei, mégis
meglepetéssel szolgálnak.

Trokánt többnyire úgy tartják számon,
mint Ruszt József egyik „színész-nevelői"

sikerét: Trokán Péter a Ruszt-
előadásokban érett jelentős színésszé, s
színpadi létének legfontosabb jegyeiben
ráismerni Ruszt színészideáljára: aki tes-
tét, hangját, minden megnyilvánulását
állandó kontroll alatt tartja, s olyasféle-
képp bánik fizikumával, akár egy élő
hangszerrel. Ha korábbi alakításaiban
mégis maradt hiányérzetünk, azt egy szó-
val úgy jelölhetnénk, hogy mégsem volt
eléggé élő ez a hangszer. Most épp a
színpadi élet a lenyűgöző alakításának
legszebb perceiben: olyan bensőséges
hangon szólaltatja meg Grigorijt, olyan
mély köze van Solohov hősének hányat-
tatásához, hogy ettől lesz nekünk is igazán
közünk a több mint félszázaddal ez-előtti
történethez.

Szakács Eszternek sokféle hangja, sok-
színű belső tartaléka van az érzelmek
megszólaltatásához. Mégis bizonyos alkati
előítélet alapján úgy vélhettük, túl-ságosan
királynői lesz ez az Akszinya, s nem elég
közönséges, ám Szakács Eszter alakítása
szerencsés konstellációban született. Épp
ezáltal tudja megszólaltatni Akszinya
átütő erejű indulatait, ösztönös
életszeretetét, hogy érzi és éli a Ruszt-féle
színház szertartásosságát. Egy-egy
gesztust különös, sűrű, személyes
drámaisággal tud átforrósítani, egy-

egy mozdulata hosszú történeteket mond
el a nézőnek, a szerelmi ölelés, a szülési
fájdalom gesztusa, az újszülött felmuta-
tásának „rítusa" mind többet is jelent
önmagánál: Szakács Eszter színészete a
színpadi költészet igazi fényeit ragyog-
tatja fel.

A kecskeméti Csendes Don a történelmet
idézi - emberi sorsokban. A szín-pad itt
végül is az élet nagy színpada, s ezen, jól
tudjuk, a legszebb, legmeg-rendítőbb
igazságok is, akárha az írótól vagy a
rendezőtől származnak, meg-méretnek, s
csak annyi az értékük, amennyit a
történelem tulajdonít nekik. Ruszt
előadásának igazi erénye, hogy Solohov
gondolatait a Solohov segédletével meg-
idézett történelem részeként tudja tol-
mácsolni. A választott színpadi formát, azt
a színházat tehát, mely a Csendes Dont

„befogadni képes", a rendező áthatóan
ismeri. Úgy tűnik, a regényt nem kevésbé.
Így alakulhatott, hogy a produkció formai
rendező elvei mindannyiszor sajátos
tartalommal telítődnek, gondolat és stílus
olyasféle szervességét teremtve meg, ami
ugyancsak ritka szín-padjainkon.

Es amiben mégis az a leglényegesebb,
hogy mai gondolatokat, élő, a közönségre
elevenen ható tanulságokat olvas ki
(pontosabban: olvastat ki) a Csendes
Donból. Mostanság divatos hasonlattal
élve: már-már új magyar drámát teremt
Solohov regényéből. Vagyis Kecskeméten
nemcsak a Nobel-díjas regény sikeres
dramatizálását láthatjuk, ennél jelentősen
többet. Ez a színház úgy von ható-körébe,
hogy személyesen hozzánk szól: a Csendes
Don történelmi színpada személyes
ügyünkké válik. Olyan többlet ez, amit
csak élő színház tud hozzáfűzni a
regényhez.

Solohov-Ruszt: Csendes Don (Kecskeméti Ka-
tona ,józsef Színház)

Rendező: Ruszt József. Díszlettervező:
Orosz István-Szászfay György. Jelmezter-
vező: Rimanóczy Yvonne.

Szereplők: Farády István, Popov István,
Forgács Péter, Trokán Péter, Szakács Esz-
ter, Soproni Ági, Baranyi László, Gurnik
Ilona, Juhász Tibor, Hetényi Pál, Kölgyesi
György, György János, Kiss P. Ernő, Me-
zey Lajos, Hídvégi Miklós, Géczy József,
Fekete Tibor, Sára Bernadette, Major Pál,
Basa István, Lengyel János, Fekete Tibor,
Morva Ernő, Kemecsi Ferenc, Bars József.

TARJÁN TAMÁS

A fogadósnő férjhez
megy

Goldoni Mirandolinája a Vígszínházban

1.

Az 1974/75-ös színházi évad utolsó be-
mutatójaként tűzte műsorra a Vígszín-ház
Carlo Goldoni Nyaralás-trilógiájának
kivonatos változatát, Nyaralni mindenáron
címmel. A bölcs műsorpolitikai belátás
nyilván a legjobb olasz vígjáték-író
komédiájával kívánt derűs májusi-júniusi
színházi estéket biztosítani. A könnyed
szórakoztatás mögött valószínűleg ízlés-
és jellemformáló szándék is húzódhatott:
önmagukkal - no nem: természetesen a
szomszédjukkal - szembesíteni a nyaralni
olykor mindenáron szerető, csakazértis
tengerben lubickoló, úszógatyával vagy
túrabakanccsal is a divatot majmoló
nézőket.

A darab nem sokkal élte túl az említett
májust és júniust: a színházi illem és
célszerűség követelményei szerint ugyan
játszották még a 75/76-os évad néhány
hónapjában is - az előadás azonban két-
ségtelenül megbukott. A vendégrendező
nem tudott életet, színt, hitelt adni az
összevissza gyúrt, bizonytalan alakzatú
irodalmi anyagnak; a színpadon régen
látott vendégszínésznő - kicsi, de hálás
szerepében - hiába igyekezett évtizedek-
kel ezelőtti játékának akarva-akaratlanul
karikaturisztikus fölidézésével sikerre
vinni a darabot.

Az idei szezontól megint Goldonival
búcsúzott a Vígszínház. Goldoni min-
denáron?

2.

A Mirandolina Marton László rendezte
bemutatója - minden hibájával együtt is -
arról győz meg, hogy ezúttal tudatosabb
munka előzte meg a premiert. A darab
szezonvégre időzített, elsősorban
szórakoztató igényű vígjáték - az elő-
adásnak viszont, szerencsére (és a nem
ritka színházi gyakorlattól eltérően) nincs
„szezonvégi kiárusítás"-jellege. Sőt, a
rendező s- amint ez nyilatkozataiból, s ami
fontosabb: a munkájából is kitűnt - igen
fontosnak tartotta a Mirandolinát, az

eddigiektől részben eltérő, a mához szóló
vígjáték-értelmezés lehetőségét látva
benne.

Marton Lászlónak nem ez az első ana-


