
zíti meg Cserhalmi dolgát is. Mert ő végig
úgy játszik, mintha valódi közegben élne,
küszködne.

Ahogy drótkeretes szemüvegét orrára
illeszti, előhúzza kis noteszét, apró ceru-
záját, és feljegyzi a Szellem szavát, ahogy
ismét és ismét eszébe vési a bosszújához
erőt adó szavakat, ahogy egyszerre filosz
és hanyag tartású, ugyanakkor robbaná-

sig feszített mozgásigényű fiatalember,
ahogy egyre kétségbeesettebben próbál a
színlelés álarca mögé bújni, ahogy
mind kikerülhetetlenebbül bizonyosodik
meg arról, hogy meg kell tennie a Szel-
lem kérését, végre kell hajtania a bosszút,
ahogy tisztasága mellett mer cinikus is
lenni, ahogy Hamlet filozófiája mellett a
humorát is megmutatja, ahogy egységbe
ötvöződik a bravúros mozgás, a tiszta
szövegmondás, a monológok megeleve-
nítése (mozgását dicsérni már-már sértés,
de szövegmondásának ugrásszerű javulása
igencsak szót érdemel! Különösen, ha
figyelembe vesszük, hogy Arany János
fordításának egésze bár konzseniális,
mégis egyre sokasodnak azok a részletek,
amelyek érthetetlenségig régiesek, múlt
századbeli cikornyákkal terhesek; s szent-
ségtörés, tudom, de ahogy Katona József
vagy Vörösmarty műveit avatott kézzel
nagy költőink „átigazították",
meggondolandó: nem kellene-e megtenni
ugyanezt a Hamlettel is?) - mindez
egy jó színész nagy színésszé érését mu-
tatja. Es még valamit: tisztelgést egy
hajdan szintén debreceni színész - akit
Hamlet szerepe elkerült -, Latinovits
Zoltán emléke előtt.

Eljátszom a gondolattal, milyen elő-
adás született volna, ha a produkció egésze
olyan hitet, erőt és keserű igazságot
sugároz, mint amilyet Cserhalmi György
Hamletje!

Shakespeare: Hamlet, dán királyfi (Debreceni
Csokonai Színház)

Fordította: Arany János. Díszlet: Langmár
András, jelmez: Fekete Mária m.v. Rendező:
Sándor János.

.Szereplők: Reviczky Gábor, Cserhalmi
György, Cseke Péter, Novák István, O.
Szabó István, Pagonyi Nándor, Csíkos Sán-
dor, Kovács Lajos, Mohai Gábor, Kiss
László, Tenki Ferenc, T. Nagy András,
Fésüs Tamás, Sárady Zoltán, Nagyidai Ist-
ván, Lengyel János, Kóti Árpád, Seres Jó-
zsef, Pécsi Ildikó m.v., Mátray Márta, Cser-
halmi Erzsébet.

ISZLAI ZOLTÁN

Szovjet színdarabok
Kecskeméten

A kör négyszögesítése
Nem nagy ügy, de annyit a félreértések
elkerülésére mégis érdemes elmondani A
kör négyszögesítése című Katajev-bohó-
zatról, hogy eredetileg a NEP-korszak
egyetemistáiról szól. Divatáramlat szü-
lötte, akárcsak Bulgakov keveset említett
komédiája, a Zója lakása (1926), melynek
hősnője varrodának álcázott nyilvános-
házat tart fenn. A vígjátéki párcserét vég-
rehajtó katajevi gyerekházaspárok fog-
lalkozásával nálunk vagy nem törődik a
rendezés (és ezzel kissé elvész a szereplők
lába alól a reális talaj), vagy hallgató-
lagosan munkásnak teszi meg őket.
(Amitől érthetetlenné válik, hogy miért is
a marxizmus klasszikusainak teljes ki-
adásaival küszködnek a szereplők mind-
végig oly komikusan, és miért nem pél-
dául népszerűsítő brosúrákat olvasnak.)

A húszas évek elejének felcsigázott ér-
telmiségi hangulatát érzékeltetni pedig
igényes rendező számára sem lenne utol-
só mulatság. Nem utolsósorban azért, mert
az igazán igényes (és nemcsak mű-
sortervet teljesítő) rendező nyilván picit
alaposabban tájékozódna a húszas évek
izgalmas szovjet színházi légkörében, és
egyfajta rekonstrukciós becsvággyal tu-
datosabban megpróbálhatná érzékeltetni
hangulatilag a történelmi hátteret. Enélkül
a fölöttébb jól kiszámított darab (pá-rizsi,
1960-as műfaj-meghatározása „une bluette
géometrique") továbbra is enyhén apolitikus
marad. Inkább emlékezteti Neil Simonra a
mai - jórészt mégiscsak fiatal - nézőket,
mint mondjuk, a kor-társ Majakovszkijra,
Zoscsenkóra. Pedig A kör négyszögesítése
(a depolitizált és dezintellektualizált Négy
bolond egy pár címen is adták 1958-ban
Miskolcon, Őzével, Horváth Gyulával a
férfiszerepekben) nemcsak virtuóz
vaudeville, hanem meg-bocsátóan csípős
szatíra is volt a maga idején - az
életidegen „balos" túlzások időszerű
fricskázása. Okos politikai csú-
folódásainak hangsúlyozásával talán ér-
vényesebb volna a fiatalság közmondásos
hebehurgyaságainak és a gyermeteg pi-
kantériának ama keveréke, amely Katajev
ürügyén sorra-rendre megjelenik magyar
színpadjainkon, főként mint pálya-kezdő
rendezők hálás ujjgyakorlata. (Az

1958-as előadást például Horvai István az
1972-es Pesti színházit Marton László, az
1973-as debrecenit Nagy András László
rendezte, és így tovább, egészen a zenés
„meglovagolásokig".)

Rendezőink mintha félnének a virtuóz
technikájú darab szordinósra hangszerelt
közéleti, erkölcsbíráló vonatkozásaitól.
Vagy attól, hogy ezekkel együtt nem
olyan sziporkázó és modellszerű a darab,
mint szinte a dramaturgiai vázlatáig - a
masinériájáig - lecsupaszítva és előadva.
Óvatosságuk fölösleges.

Még az 1931-es magyarországi bemu-
tatón sem érezték a szovjet életforma el-
leni agitációnak a művet, pedig - Schöpf-
lin Aladár tanúsága szerint - akkor, az Új
Színházban „próbálták Katajevet és
darabját úgy beállítani, mintha valami
ellenforradalmi vagy szovjetellenes éle
volna. Ez tévedés. Szatirikus vígjátékot
írt, a szovjet révén beállított állapotokat
kritizálja, de egyáltalán minden ellenzéki
szellem nélkül".

Ma ezt úgy mondanánk, hogy az író
„belülről bírál", vagy komolykodva:
„értünk haragszik, nem ellenünk". Szí-
vesen is mondanánk - ha erre az előadások
nyomán bármikor szükség lenne. Ha a
darab történelmi hitelessége nem volna
harmadrendű tényező az utóbbi évek
magyarországi rendezéseinek sorozatában.

Így inkább a pergő cselekmény, az éles
fordulatok, a hálás szerepek éltetik a be-
mutatókat - ha nem is olyan hosszú ideig,
mint a Nyemirovics-Dancsenko-színre
állítást a moszkvai Művész Színházban.
Mindazok az erények tehát, amelyek Ka-
tajev dramaturgiai ügyességét, hatás-
érzékenységét, komikus szituációteremtő
készségét dicsérik, majd ötven évvel a
könnyed komédia megírása után. Jellem-
teremtő képességét, publicisztikus szel-
lemességét, megértő iróniáját, groteszk
gondolati hangsúlyait, a korosztály pszi-
chológiájának, viselkedésének ismeretét -
ezeket a par excellence írói tehetségét
bizonyító kellemességeket - csak akkor és
annyiban élvezhetjük szellemi ráadás-
ként, ha akad egy-egy színész, aki a köte-
lességét teljesítő vagy „letudó" rendezésen
belül elkapja a figurát, és behozza a
színpadra az ironizált típus teljes „zengé-
sét", idézőjeles felhangjaival, nyikkanás-
gazdag belső tremolóival. Ilyen szuper-
érzékeny színész volt a pesti előadásban
Tahi Tóth László (a kétségtelenül leg-
mulatságosabb Halász Judit a darabtól
függetlenebb komikumba tolta át a sze-
repet), s ha emlékezetem nem csal, hatá-



sában ilyen lehetett Őze Lajos is Miskol-
con, önalakítóan, ösztönös-
intellektuálisan, 1958-ban.

Egyáltalán, ennek a még hadikommu-
nista viszonyokat i s tükröző komédiának
annál nagyobb az esélye a kibontakozás-
ra, minél fiatalosabbra sikerül hangsze-
relni az előadást. Amihez - ha a rendezők
ambíciója már (vagy m á r i s ) nem eléggé
fiatalos, szerencsés esetben, véletlen
találatként hozzájárulhat a szereplők
valódi ifjúsága, néha még üde
szertelensége is.

Effélének lehetünk tanúi a mű 1976
novemberi, kecskeméti, kamaraszínpadi
bemutatóján, ahol minden inkább meg-
látszott az előadáson, mintsem a rendező,
Angyal Mária kezenyoma. A mindössze öt
játszó személy együttműködése ugyan-is
Szászfay György mutatós (bár inkább mai
víkendházra emlékeztető) játékterében
korántsem volt zavartalan. A folya-
matosság megteremtéséhez szükséges
artistapontosságot csak elvétve -- inkább
az első részben - tapasztalhattuk. Külö-
nösen az örökké korgó gyomrú lván és a
kékharisnya Tánya párosa között volt
időnként laza a kapcsolat. Az ő dialógu-
saik komikumából vett el jócskán a fö-
löslegesen beiktatott mert csak ritkán
poénkimerevítő - szünet. A funkcionálisan
beépített kellékekkel általában sze-
retetlenül bántak el a színészek. Jelentés-.
tartalmú gesztusaik rendje sem kristályo-
sodott ki. Az alkalmi albérlőként a lakásba
berontó Jemeljan megjelenése minden
esetben nem szándékok zavarok, döccenők
forrása lett. (Lehet, hogy azért, mert a
daliás Trokán Péternek, az emlékezetes
János királynak egyszerűen szűkös volt a
miniszínpad?)

Baj volt a két tevékeny férfihős szerep-
fölfogásával. Csernák Árpád Vászjája
színtelenebb, „fád"-abb, szárazabb volt az
összes többieknél. Pedig talán neki van a
legszellemesebb (vagy legszellemes-
kedőbb?) szövege. O mondja Ludmillának
a darab szinte egyetlen vaskosabb
pikantériájú riposztját (Ludmilla: Majd én
a kezembe veszem az ügyek irányítását.
Vászja: Csak vedd a kezedbe. Ezért
voltunk az anyakönyvvezetőnél.) S
Vászjának jut az a szállóigeként idézhető
bemondás, hogy „Egyik éjjel én alszom a
párnán es Iván a Marx Károlyon, másik
éjjel Iván alszik a párnán és én a Marx
Károlyon". Fanyar iróniájáról tesz viszont
tanúságot a söprési jelenetben. Azzal,
hogy nem hangsúlyozza túl abszolút
megvetését a rendcsinálás mint olyan
tekintetében. Még finomabb öniróniáját
bizonyítja, mikor inkább egyértelműen,

Jelenet Ajtmatov-Muhamedzsanov Fent a Fudzsijamán című drámájából. ( Fekete Tibor és Hetényi
Pál ) . (Kecskeméti Katona József Színház)

kül, hibátlan pontossággal és őrületbe
kergető öntudattal formálja egyre penet-
ránsabban elviselhetetlenné Soproni Ági
Belső kifejezőereje előnyösen változott
a tavalyi F i g a r o h á z a s s á g a óta.
Otthon-
építő konokság, közömbösség az „elméleti
problémák" iránt, mozdíthatatlan
konvenciótisztelet, jóindulatú anyáskodás,
sohasem tévedő ízléstelenség és föld-
hözragadtság jellemzi „ludmillaságát".
Alakítása minden erőltetettséget nélkülöz.
Képes arra, hogy tagadhatatlan ham-
vassága és bája ellenére a világ másik fe-
lére kívánkozzunk mellőle, hogy megpil-
lantásakor csökönyösen a pánikszerű
menekülés gondolatával foglalkozzunk.

A csúfondárosan csinos, egyéni arc-
játékú Vándor Éva tudóskodó Tányáját
kevés korosztályához tartozó színésznő
tudná ilyen sokszínűen eljátszani. Jóllehet
határozottan átgondolt a szerepfölfogása,
és az összes megnyilvánulása tudatos,
kitervelt, személyes játéktervét
magátólértetődő természetességgel és il-
lúziótkeltő életszerűséggel teljesíti a da-
rabban. Neki is remek az öniróniája. Úgy
hergeli bele magát a kívánatosságához

mint kétértelműen meglovagolja vágyálma
söprűnyelét a második részben, a Tányával
való párjelenetben.

A természetétől szögletesen mozgó
Csernákkal szemben Hidvégi Miklós al-
katilag természetesebben passzol Iván -
Ludmilla töltöttgalambságára és a potya-
kaja sültgalambra leső alamuszi-macska
figurájába. Kócos bumfordiságai „be is
hozzák" a vidám nézőtéri reakciókat. Rajta
lehet a legharsányabban nevetni. Hajlamos
azonban a külsőségekre, a magánjátékra.
Attól sem riad vissza, hogy társait
megzavarja a komikus jellemdom-
borításban. Tányáját olykor öncélúan - és
rosszkor - meg-megkuncogtatja.

Beszédtechnikáját sem volna igazságos
agyondicsérni; nadrágvarró-zabáló jelenete
Ludmillával mégis az előadás kedves
tízpercével tiszteli meg a sajnos szegé-
nyes kecskeméti - kultúrházi -- kamara-
színház nézőit, akik hálából még a zsák-
vászon padlóról felszálló valódi porért
sem haragszanak.

A két lányszereplő - két rendezői teli-
találat. A kispolgári Ludmilla hálásabb
szerepét minden csábító túljátszás nél-



és fiatalságához kevéssé illő mozgalmi
novícia-szerepbe, hogy közben egy
csöppnyi gunyoros távoltartást őriz:
egérutat hagy egészséges érzelmei szá-
mára. Nagy gondot fordít a bohózat egyik
legraffináltabb betétjének, a szi-
tuációjuknál fogva ellenállhatatlanul -
magyar irodalomtörténeti példával élve:
„tanárúrkéremes"-en - tragikomikus En-
gels-idézeteknek a felolvasására. Amit a
fővárosi Tánya, Venczel Vera nem tudott
elérni, azt megvalósítja Vándor Éva. Eléri,
hogy miközben ő majd' belepistul a magas
szövegbe, a gyérszámú publikum kimeredt
szemmel nemcsak ezen a pompásan
gyötrelmes szituáción mulat, ha-nem
megsejt valamit az elmélet és gyakorlat
szétválasztottságának általánosabb
groteszkségéből és ellentmondásosságából
is. Nemcsak a darab szelíden gunyoros
szelleméhez van benső köze Vándor
Évának, de az előadás külsőségeinek - a
jelmezeknek (Poós Éva) és a kellékeknek -
a jelentőségét is ő emeli ki a legkövet-
kezetesebben. Két szvettere van. Egy fehér
és egy fáradtbordó. Hanyagsága, amivel
viseli őket, ijesztő. Holmiját egy-szer
csomagolja ki és egyszer be. Még nézni is
szörnyű, hogy micsoda rendetlenül. Amit
pedig a hátranyalt frizurájából homlokába
lógó hajszálai nyomogatása és izzasztása
ügyében művel, azért az idegesebb anyák
legszívesebben felpofoznák, ha
följuthatnának a pályakezdő
szovjethatalom gyermekbetegségeinek
világát jelentő deszkákra.

A két ígéretes színésznő egyéni telje-
sítményeinek - és némileg Hidvégi
„magánszámainak" - köszönhető, hogy a
közönség (az ötödik előadásé) az el-
franciásított-elpestiesített Katajev-vígjá-
téknak e z t a változatát is megértéssel fo-
gadja.

Fent a Fudzsijamán

Nem távoznak élménytelenül a kiváló
kirgiz író, Csingiz Ajtmatov drámájának a
Fent a Fudzsijamánnak nézői sem a
Kecskeméti Katona József Színházból.

A gondolatébresztő darab szovjet pre-
mierje 1973 januárjában volt, a moszkvai
Szovremennyikben (Galina Volcsek
rendezte). S bár Ajtmatov nem egyedül,
hanem Kaltaj Muhamedzsanov filmdra-
maturggal együtt írta, a mű magasrendű
követelményrendszerével, humánus fe-
lelősségérzetével szervesen folytatja -
pontosabban újra változó helyzetből és
változtatott nézőpontokból veti fel - a
Szemtől szembe és A versenyló halála című
prózai alkotásainak kérdéseit; az őszinte

igazságkeresés jegyében nem leleplezi az
eszmék megvalósulásának, ellentmondá-
sait a gyakorlatban, de föltárja az eszmé-
nyi morál közelítésének lehetőségeit, em-
beri feltételeit, konkrét esetekben, való-
ságos viszonyok között.

Konsztantyin Szimonov - akit a be-
mutatóra készült, ízléses műsorfüzet is
idéz - világosan megfogalmazza, miről
szól a darab. „ A Fent a Fudzsijamán
vitaelőadás. Vita arról, hogy miként vi-
selkedjünk mi, szovjet emberek nehéz
helyzetekben, olyankor, amikor az élet
felelősségteljes döntéseket követel tőlünk
. . . A rossz és az erkölcstelen, a ne-
hézségek előtti meghátrálás, az igazságért
való harc a színpadon nem az önmarcan-
golás kedvéért, hanem társadalmi érdek-
ből, az erkölcsi norma felemelése érdeké-
ben történik."

Írói szándéka, mondandójának katar-
tikus célja szerint a jeles és igényes mun-
ka szakasztott ilyen. Kötelességet ró a
rendezőre, hogy egy jottányit se változ-
tasson így meghatározható jellegén.

A rendezésnek más buktatókkal is szá-
molnia kell a színre állításkor. A mű tud-
niillik - jóllehet gondolatilag bővíthető-
tágítható lenne - dramaturgiailag nem
hibátlan. A kissé körülményes expozí-
cióban (sátorverés, tréfálkozás stb.) sorra
megpendülnek a kifejlet motívumai.
Rövid lenyugtatásuk csak növeli a kíván-
csiságot az iránt, hogy mire célozgathat
egyre feltűnőbb elégedetlenséggel és
epésséggel Mambet, a falusi történelemta-
nár barátai- hajdani iskolatársai-, a tör-
ténelemkutató Oszipbej, az író-újságíró
Iszabek és a helybeli agronómus, Dosz-
bergen rovására, akikkel együtt bajtársi
találkozón vesz részt egy tréfásan (és jel-
képesen) Fudzsijamának keresztelt hegy-
csúcson. A csapongó társalgásba „be-
dobódik" távollevő ötödik társuk, Szabur
neve. Őérte szól később mindvégig a
harang. Az ő sorsáért érzi majd magát
felelősnek, kínosan érintettnek, zavaro-
dottnak és elkeseredetten tanácstalannak
ki-ki a maga módján, tudatossága, ge-
rincessége, vérmérséklete, belátása vagy
fölháborodottsága szerint.

A főtéma megzendítése után azonban
mellékes ügyek következnek. Hosszan-
tartó a kirándulásra érkező feleségek be-
mutatása, és körülményesen érkezik meg a
férfiak régi tanítónője, Ajsa-apa is az
ivászattal egybekötött kikapcsolódásnak
induló, de véresen komolyra forduló al-
konyati-éjszakai tanyázásra. A cselek-
mény, a késhegyig jutó vita a második
világháborúban száműzött és rehabilitá

lása után is elveszett, lezüllötten tengődő
Szabur ártatlansága és a közülük való,
ismeretlen följelentő bűnössége fölött csak
számos újabb kitérő után robban ki
végletes hevességgel. Ettől kezdve jár
gyorsabban a drámai gépezet. Innentől
feltartózhatatlanok a végül is homályba
visszahulló múltszituációt modelláló,
újabb állásfoglalásra késztető friss ese-
mények.

A rendező szempontjából nézve ez azt
jelenti, hogy ha idáig meg tudta őrizni a
problematikusan sokszereplős előadás
egységét, és sokoldalúan éreztetni tudta
hősei bonyolult rétegezésű kapcsolatát,
egymásrautaltságát, akkor nyert ügye van.
A mondanivaló kibontásáért meg-tette a
tőle telhetőt, s a hatásért sem kell, hogy
fájjon a feje.

A Fudzsijama magyarországi premier-
jén, Debrecenben Félix László - úgy tet-
szik - megpróbálta előzetesen megúszni a
dolgot. Vízszabályozó gesztussal át-vágta
a lassító, retardáló kanyarodókat.
Kihagyogatott dialógusokat, megkurtított
jeleneteket. Aztán kiderült, hogy
mégiscsak kár volt annyira megmetszeni
az elágazásokat. Nélkülük egyfajta szovjet
„Veszélyes forduló"-vá könnyült-lapult,
krimisedett az Ajtmatov-elképzelés,
anélkül, hogy „priestleysen" kecse-sebbé,
arányosabbá lett volna. Az 1974-es
magyar bemutatónak ezt a gyengéjét
kórusban fölrótták az itthoni kritikusok.

Szurdi Miklós vállalta a darab egye-
netlenségéből következő kihívást: Elbert
Jánosnak - a Nagyvilág 1973-as októberi
számában olvasható - ismét csak kitűnő
szövegéből alig-alig húzott. A
lelkiismeretekben zajló személyes drá-
mákra figyelve megkockáztatta, hogy -
ellentétben a színpadjainkon elég divatos
tempóhajszolással - nem diktált fergeteges
iramot. Sőt, merészen beiktatott -
többnyire alkalmas helyeken - a szoká-
sosnál hosszabb, feszültségkitartó csön-
deket. Célirányosan hagyta, hogy színészei
el-elgondolkozzanak az éppen hallottakon.
Nem is lett kurta-furcsa (mert
megoldatlan) krimi a (megtalált „bűnöst"
vagy „bűnözőt" nélkülöző) csoportos
önvizsgálatból. A belső, a mögöttes
tartalom így töretlenül kibontakozhatott.
Akárha elmélyülten olvastuk volna, itt-ott
meg-megállapodva, nyugodalmasan a
szöveget.

A csoportjáték egységét és az árnyaltan
összetett jellemek pillanatonként változó
indulati viszonyait nem sikerült elég
alaposan átgondolnia, kielemeznie Szurdi
Miklósnak. Ami veszteségnek köny-
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elhető, mert így kevésbé kaptuk „szen-
edélyeken átszűrve" a temperamentumok
gyediségével dúsított általánosabb
rkölcsi tanulságokat. Ettől némiképp
zentenciózusabbá vált az aforisztikus
ogalmazásokkal egyébként is megtűzdelt
itadarab. A hősök nem elég tisztázott
iszonya egymáshoz, túlcsillapította
rzelmi hullámzásaikat. A rendezői enge-
ékenység egészében tette halványabbá a
zínészek játékát. Egyenként és együttesen
s lecsavarta szenvedélyeiket. Nem engedte
zélsőségesen - azaz meggyőzőbben -
rvényre jutni a darab „igaz embereinek"
mberséges igazságait. Nem tűnhetett ki a
apnál világosabban a megalkuvók
amissága. Nem lepleződött le
azugságaik természetének társa-dalmi
eszélyessége és ragályos erkölcstelensége
em. (Hasonló élezetlenség a debreceni
lőadást is jellemezte. Mintha rendezőink
apintatból nem akarnák bevallani: a
zovjet állampolgároknak is lehetnek
ibáik vagy bűneik.)

A rendezői elgondolásra következtetni
ersze csak a megvalósult színészi játékból
ehet. Ez sem volt meggyőző ezúttal
ecskeméten. A fölöslegesen ferde síkú

átéktéren (Szlávik István) olykor
natkozni látszottak, Vass Éva példa-
utató kivételével néha egymásra se

igyeltek a színészek. Az egyéni alakítások
ve se volt töretlen. A leghálásabb,
llenlábas szerepek Forgács Tibornak és
ölgyesi Györgynek jutottak.
A falun ragadt, de igényességét, gon-

olati rugalmasságát, morális kondíció-ját
rző általános iskolai tanárt, Mambetet
átszó Forgács azonosult a figurával. Nem
titkolta" az „élhetetlen" tanár apró hibáit.
e vigyázott arra, nehogy Irigykedőnek,

karnok-bírálgatónak tűnjék fel, akinek
mindenről különbejáratú véleménye van" -
iként Oszipbej mondja róla a második

elvonásban. Mikor az utolsó jelenetben
lhangzanak csöndes mondatai: „Én nem
onok le semmiféle következtetést. Én
sak a magam számára tisztáztam a
elyzetet", akkor egy integritását kételyek
özött ki-küzdő embert látunk magunk
lőtt, értelmes életcélja közelében. Más
érdés, hogy a rokonszenves figurában
alóban benne rejlő visszafogottság
angsúlyozása mellett Forgács Tibor nem
állalja teljes szívvel, hogy a jó ügy
rdekében „advocatus diaboli" legyen, és ő
em lendíti előre az előadást.

A meglehetősen undorító történettu-
ományi kandidátus remekül megírt sze-
epével Kölgyesi György nem tudott mit

kezdeni. Kispolgáriságát-szinte egyetlen
„bocsánatos" jellemhibáját - egy-egy
gesztussal még érzékelteti. Ahhoz azon-
ban, hogy megmutassa, milyen öntelt,
tehetségtelen s mégis veszedelmesen
karrierista ez a bürokrata típus, elégte-
lennek bizonyulnak a színészi eszközei.
Önleleplező mondatait csak elmondja, és
Mambet ellenpólusaként sem jeleskedik.
Nagyban hozzájárul, hogy az elmélkedő-
átkötő részekben kontúrtalanná mosódjék
az előadás.

Fekete Tibor önmagában ideális Dosz-
bergen. Hitelesen sűrűvérű, életszerűen
korlátolt és kisebbségi érzéseiből táplál-
kozó sértődött felfortyanásaiban megfe-
lelően ellenszenves. Örvendetesen ár-nyalt
is tud lenni; a javakat bután habzsoló és
gyerekesen szeretetre vágyó agronómus
őszinte tiszteletét az idős tanítónőhöz,
Ajsa-apához át tudja velünk éreztetni.

A közepes író, Iszabek Mergenov szel-
lemi bakugrásait és sorozatos leleplező-
déseit Hetényi Pál megformálása korrektül
közvetíti. Belépéseivel azonban néha
késedelmeskedik, és kedvezőbb színekben
tünteti fel a kisszerű ügyeskedőt, mint
amilyennek Ajtmatovék megírták.

Felesége, Guldzsán szerepében látjuk
Vass Évát. Amíg van szerepe, motorként
„húzza magával" a többieket. Aztán el-
tűnik a mezőnyben - mert nincs mit csi-
nálnia. A továbbiakban rezonőrszöveg jut
neki. Szakács Eszter kemény vonásokkal
teremt kellemetlenül élő alakot az orvosnő
Anvarból, aki a férjével elégedetlen.
Biluska Annamária földrajz-tanárnője
szereposztási tévedés: elképzelhetetlen,
hogy Mambet bele tudna szeretni. Ajsa-
apa hangulatilag döntően fontos szerepét
Koós Olga kapta. A már

sok jó alakításával kitűnt, sokérdemű
színésznő fáradt és színtelen; indiszpo-
náltságával megteremti azokat a bizonyos
süket csöndeket, melyekben a darab
eresztékeinek lírai nyekergését lehet szo-
morúan hallani.

Zene- és fényhatás sem hiányzik a
szcenírozásból. Túlstilizálttá, stílustalanul
jelképessé finomkodja a kődobáló
jelenetet, amelynek pedig inkább elsza-
badultnak, részegnek és fenyegetőnek
kellene lenni. A debreceni és a kecske-
méti bemutatók tanulságai nyomán talán
el kellene gondolkodni azon, hogy a
sziklagörgés hangjának reprodukálása
nem tenné-e félelmetesebbé ezt a mű
utolsó nagy fordulópontját jelentő -
„aranymetszésbe" állított - jelenetet?

„Bölcs, megtisztító erejű darab" -
mondta még a moszkvai bemutatók ide-
jén a Fudzsijamáról egy lengyel kritikus,
Roman Szydlowski. Bölcsessége érvé-
nyesült a kecskeméti színházban. Hogy
„megtisztító ereje", katartikus hatása
célba találjon, ahhoz fegyelmezettebb,
racionálisabb előadások szükségesek.
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