
halljuk, hanem a drámában ábrázolt bénult
világ tökéletes diagnózisát is meg-
fogalmazza. Kegyetlen szókimondással
vágja mindenkinek a szemébe az igazsá-
got.

Pápai Erzsi a grófi sofőrnévé lett Varga
Bözsi szerepében mértéktartó humorral
remek rajzát adja a nagyzolásnak, a ki-
csinyes úrhatnámságnak.

Feltétlenül szólnunk kell Császár Angéla
gőgös, hisztérikus, sértődékeny Biriké-
jéről, Bodnár Erika pózmentes, riadt
Julcsájáról, Kohut Magda szerény, kedves
özvegyasszonyáról, Horkai János kicsit
nagyképű, fontoskodó Varga Lajosáról és
Győrffy György lelkiismeretes doktoráról.

Németh László: Pusztuló magyarok (Veszprémi
Petőfi Színház)

Rendezte: Pétervári István, díszlet: Neog-
rády Antal, jelmez: Hruby Mária, zene:
Horváth Ottó.

Szereplők: Dobák Lajos, Saárossy Kinga,
Vitai András, Árva László, Faragó József,
Tóth Titusz, Bácskai János, Varga Tamás,
Környei Oszkár, Göndör Klára, Czeglédy
Sándor, Losonczy Ariel, Erdélyi Mária,
Papp János, Bakody József, Darás Léna,
Ruttkay Mária, Éltes Kond, Háromszéki
Péter.

Németh László: Eklézsia-megkővetés (József Attila
Színház)

Rendezte: Berényi Gábor, díszlet: Vata
Emil m. v. , jelmez: Kemenes Fanny.

Szereplők: Horváth Sándor, Szabó Éva,
Soós Lajos, Bánffy György, Borbás Gabi,
Kránitz Lajos, Tahi József, Ferenczy Krisz-
tina, Turgonyi Pál.

Németh László: Erzsébet-nap (Fővárosi
Művelődési Ház)

Rendezte: Bodnár Sándor, díszlet: Varga
Mátyás, jelmez: Vágó Nelly.

Szereplők: Gobbi Hilda, Horkai János,
Horváth József, Agárdi Gábor, Császár An-
géla, Berek Kati, Kohut Magda, Bodnár
Erika, Pápai Erzsi, Sinkovits Imre, Győrffy
György, Balogh Károly, Csellós Réka, Kósa
Ivett.

NÁNAY ISTVÁN

Január

Radicskov színműve Szolnokon

Rejtélyes mű a Január. Egy fakopács, azaz
harkály pálinkát iszik, és időnként eltűnik.
Ludvérc, azaz lidérc vagy vám-pír, vagy
kísértet - kinek hogy tetszik
fát vág, sző, és a fakopáccsal barátkozik.
Egy elhunyt névtelen levelet ír atyafiainak,
és mindennek tetejében az a farkashistória!
A szomszéd faluba induló paraszt, majd a
keresésére induló férfiak sorra eltűnnek,
helyettük mindig az üres szán érkezik
vissza, a lovak tajtékot fújnak, a bakon
fekvő puskában egyre kevesebb a töltény,
és minden visszatérésnél egy-egy lelőtt,
csontig fagyott farkas fekszik a subán.

De aprólékosan realista, már-már na-
turalista mű is a Január. A kocsmában
néhány férfi az unalomig ismert mondatait
hajtogatja, szokássá vált mozdulatokkal
iszik, keresztrejtvényt fejt, a postát várja,
meddő, időt űző vitába kezd arról, hogy
fakopácsnak vagy harkálynak hívják-e
Szuszó pálinkát vedelő madarát, hogy a
donga vagy az abroncs rossz Torlak
hordóján, és így tovább.

A hétköznapi és a józan ésszel fel-
foghatatlan világ kettőssége élteti Jordan
Radicskov Januárját. E két világ úgy
keveredik a télen a világtól elzárt kis bolgár
település lakóinak gondolataiban, ahogy az
emberek gazdasági, társadalmi
körülményeinek változásából eredő új
életmódját át- meg átszövi az évszázados
múltban gyökerező régi. Egy zárt, de már
széthullóban levő faluközösség éle-tét,
erkölcseit, gondolkodásmódját, élet-
szemléletét mutatja be a szerző, annak a
folyamatnak egy kiragadott pillanatát,
amelyben sokszor erőszakosan érvénye-sül
az új - legyen az technika, gondolat vagy
életstílus -, s eközben, néha indokolatlanul
is, pusztul a régi, de sok szempontból
megőrzésre méltó hagyomány. Radicskov
a kor követelményeivel lépést tartani alig
tudó hőseit együtt-érző szeretettel,
ugyanakkor a folyamat kísérőjelenségeit
groteszkké felnagyítva ábrázolja.
Szereplőivel kinevetteti ön-magukat, a
nézőkkel a szereplőket - de a nevetés
minduntalan kesernyés lesz, hiszen
mindannyian bolgárok és magyarok,
lengyelek és csehek - átestünk,

átesünk ezen a tipikusan közép-európai,
felemás fejlődési folyamaton, bőrünkön
érezzük ennek a törvényszerű, objektíve
szükségszerű változásnak szubjektív el-
lentmondásait, gyötrelmeit, abszurdítását.

Jordan Radicskov erről a sorskérdésről
azonban nem tételdrámát, nem didaktikus
tanmesét mond. Az eredetileg no-
vellaformában megírt történet sajátos
drámává lényegült, amelyben ugyan nincs
hagyományos értelemben vett konfliktus,
annál inkább van drámai feszültség. Ez a
feszültség a szinte mozdulatlan kocsmai
világ és az ismeretlen, megfejt-hetetlennek
tűnő külső világ között jön létre a rejtélyes
farkaskaland mint katalizátor segítségével.
A végtelenül lassan csordogáló kocsmai
eseményeket zavarja meg a lovasszán első
visszatérése, az első farkastetem
megjelenése, innen kezdve a szereplők a
farkasrejtély nyitjára szeretnének rájönni,
és sorra elmennek, hogy előző társuk
nyomára bukkanjanak. De helyettük is csak
farkasok érkeznek. Eközben eleinte
folytatják megszokott életüket, és csak
annyi ügyet vetnek a dologra, mint a
pálinkát hörpölő fakopácsra vagy a civódó
házaspár kibékítésére. Ám ahogy
dramaturgiailag fel-gyorsulnak az
események, és mind gyakrabban tér vissza
farkasokkal a szán és fogy a kocsma
közönsége, úgy lesz egyre több a
természetfölötti történet, és úgy válik egyre
feszítőbbé a drámakonstrukció. A szerző
az elbeszéléssel szemben itt nem árulja el a
rejtély nyitját, sőt, amikor már csak az
utolsó ember, Szuszó marad a kocsmában,
és ismét megjelenik a szán, az író
kiterjeszti a falu életéről szóló darab
érvényességét, s Szuszó ezekkel a
szavakkal zárja a drámát: „Hallottátok?...
Megjött a szán, és odakint vár bennünket!..
. Megjött értünk a szán, a szán, mondom, a
szán, megjött értünk a szán ! . . . Nem
halljátok?!... A szán, megjött a szán!"
Nyilvánvaló az író szándéka: ebben a
közös, gondolkodásmódot tisztító folya-
matban kinek-kinek magának is el kell
végeznie a dolgát, hogy egyre kevesebb
legyen életünkben az irracionális, a talány.
Az, „amikor valami téged jól lát egész
termetedben, te meg ennek a valaminek
csak a szemét látod".

A színmű hatását a mozdulatlanságra és a
nyomozás izgalmasságára együttesen építő
dramatikusság mellett az írói nyelv
gazdagsága is hordozza. Szürreális és
folklorisztikus elemek szövik át a lénye-
gében nagyon is a valósághoz ragadt,



hétköznapi, többnyire sablonokkal élő
nyelvet. Ám a nyelvi rétegek úgy fonód-
nak össze, hogy ezek a sztorik, fordula-
tok, kiszólások, ferdítések magukban
hordozzák a dráma alapfeszültségének
lényegét. (A fordító: Juhász Péter.)

A dráma szövegét a szerző néhány
bolgár és lengyel színház kérésére utó-
játékkal bővítette, amelyben az elbeszélés
alapján megadja a rejtély kulcsát: a
szánon utazókat farkascsorda keríti be, s
bár a vezérfarkast mindig kilövik, a
karabélyt a bakra rakják, és a farkastete-
met feldobják a szánra, a lovak a farka-
sok vérének szagától megbokrosodva
megfordulnak és elrohannak, az emberek
pedig a farkasok prédájává válnak. Ezt a
megfejtést az utolsó elmenővel tartó
zenészek mondják el, akik a szánon
maradtak, így megmenekültek. Ezután
megjelennek a megholtak, elismétlik leg-
jellemzőbb gondolataikat, végül egy lírai
rekviemmel búcsúzik a holtaktól Szof-
rona és Gavril, a civódó házaspár. Ez a
lezárás nem a mű lényegéből fakad;
azáltal, hogy megkapjuk a rejtély nagyon
is hétköznapi megoldását, a darab általá-
nos mondandója gyengül, a
hozzábiggyesztett rekviem pedig hamis, a
konfliktust feloldó, lapos befejezés.

A szolnoki Szigligeti Színház Paál
István rendezésében az utójátékkal bőví

tett változatot mutatta be. De nemcsak az
utójátékkal egészült ki a darab, hanem
Radicskov egy másik színművének - az
1977-ben a Modern Könyvtárban a
januárral egy kötetben megjelent - Zű r -

z a v a r n a k egy epizódjával is.
Radicskov szerkesztésére jellemző az

ismétlés: a szituációk, történetek, mon-
datok ismétlődése jellegzetes ritmust ad
darabjainak. A Zűrzavarban a z egyik is-
métlődő motívum egy történet a halat
fogó, de pórul járó emberről és a ma-gát
döglöttnek tettető rókáról. Ezt minden
szereplő vérmérséklete, habitusa,
mesélőkedve szerint kiszínezve elmondja
a darab különböző pontjain. A J a n u á r

dramaturgiai munkálatai során Szolnokon
ezt az epizódot átemelték a Zű r avarból.
Ezáltal a mű első fele terjedelemben
feldúsult, és a színészek egy-egy hatásos
bemutatkozási, figurajellemző lehetőséget
kaptak. Ugyanakkor a róka-mese
módosítja az előadás első felének
alaptónusát, kezdetben ugyanis nem
farkasokról, hanem a rókáról szól a darab,
arról nem is beszélve, hogy ezekben a
jelenetekben túlzottan komikus lett a
játék.

A dramaturgiai beavatkozások jelzik,
hogy az alkotók nem bíztak eléggé a
drámában. Ezt igazolják azok a megol-
dások is, melyek a dramaturgiai beavat-

kozások mellett mozgalmasabbá, szín-
szerűbbé igyekeztek tenni az előadást.
Például a Zűrzavarban fontos szerepet
játszanak a busómaszkos szereplők; a
busómaszkokat átvette a rendező, a dísz-
letező munkások, valamint a halott fér-
fiak ilyen álarcban jelennek meg.

Más jellegű, a darab mondanivalóját
befolyásoló megoldás a farkasok meg-
jelenítése. Az első farkas valódi kitömött
állat, az utolsó egy farkasformára zsugo-
rított, de emberi csontokból összerakott,
emberkoponyájú csontváz. A többi a
kettő közötti átmenet egy-egy fokozatát
képezi. Ez határozott rendezői elképzelést
sugall, még akkor is, ha a farkasok
ilyetén való megjelenítése a darab stílu-
sától elütő, absztrakt ábrázolást jelent.
Ezzel a farkasábrázolással azonban a sok-
kal keményebb, egyértelműbb eredeti
darabvég harmonizál, így a választott
líraibb, feloldó befejezés és a farkasok-
emberek megjelenítése némileg perel
egymással.

De perelnek egymással a darab és a ke-
retként szolgáló képek is. Ugyanis há-
romszor kezdődik és fejeződik be az elő-
adás. Amikor a függöny felmegy, a szín-
pad üres, középen három díszletelem lóg
be, az egyiken egy busómaszkos alak ül.
Szélsüvöltés hallatszik, megjelenik balról
egy anyóka, kezében gyertyával, vele
szemben küszködik a széllel egy csapat
zenész. Találkoznak, a zenészek meg-
emelik kalapjukat az anyóka előtt, a szín
kiürül. Ezután leereszkednek a díszlet-
elemek, a takaró függönyök mögül a
busóálarcos díszletezők betolják a kocs-
mahelyszínt ábrázoló, szánokra helyezett
díszletet, és összeszerelik az építményt. A
színpad közepén levő leszűkített
játéktérben söntéspult, fölötte tábla, amire
Angel, a kocsmáros a többiek
fogyasztását jegyzi fel, tévékészülék, va-
lamint asztalok, lócák, székek, vaskályha.
Az ablakon keresztül látható, hogy az
egész darab folyamán hull a hó. Az
akkurátus díszletezés befejezésekor kez-
dődik valójában a darab: belép Angel egy
ölre való fával és befűt.

A darabot jeles színészi munkával, ám
itt-ott az értelmezést nehezítő ritmus- és
tempóhibákkal játsszák, hogy aztán a már
ismertetett befejezéssel záruljon a mű.
Ám ezután következik a szerző által írt
utójáték. A szín közepén a hét far-kas,
jobboldalt áll az életben maradt Szuszó,
baloldalt a történetet elmondó zenész.
Felemelkedik a díszlet hátoldala, benne
ismét a busómaszkos alak, és bejön égő
gyertyával az előjátékban látott

Czibulás Péter, Iványi József, Lázár Kati, Piróth Gyula és Papp Zoltán
Radicskov: Január című színművének szolnoki előadásában



anyóka, aki nem más, mint az elsőként
meghalt paraszt anyja. Sorra jönnek utána
a megholt szereplők, kezükben gyertya,
fejükön busóálarc. Beállnak a maguk
farkasa mögé, levetik álarcukat, és
elmondják az őket jellemző sztereotip
mondataikat, majd az előttük érkező égő
gyertyájáról meggyújtják a sajátjukat.
Ekkor megjelenik és baloldalt a többiek
mellé áll a házaspár egy kisgyerekkel, ma-
gukkal hozzák a subát és a karabélyt.
Ezeket a halottak kézről kézre tovább-
adva eljuttatják Szuszóhoz, átmegy hozzá a
gyerek is. Végül az asszony elmondja az
élet fonaláról szóló szép, lírai rekviemet.
Miután másodszor is imigyen lezárult az
előadás, bejönnek a busó díszítők, szét-
szedik a díszletet, és az élőképpé kimere-
vített szereplőkkel együtt kitolják a szá-
nokat.

Bármilyen szépen oldotta meg az elő-
adás ezeket a kezdő és befejező jelenete-
ket, nem feledtetik, hogy csupán járulékos
elemei a darabnak. S mert „jól
megcsináltak", azzal a veszéllyel járnak,
hogy fölébe nőnek a drámának, már-már
helyettesíteni látszanak azt.

Valódi a veszély, mert a darab előadása
nem egységes. Ahhoz, hogy a mű a maga
teljességében érvényesüljön, el-
engedhetetlen a tempó és ritmus nagyon
szigorú megkomponálása. A bemutatón
ezzel még adós maradt az előadás. Nem
volt elég lassú, állóvízszerű a darab kez-
dete, így nem tudott kellőképpen fel-
gyorsulni az előadás. A valódi és irracio-
nális világ találkozásakor óhatatlanul
szükséges ritmusváltások esetlegesek
voltak, emiatt a két világ ellentétére épülő
dramaturgia sem hatott mindenütt.

Néhány térszervezési, kellékhasználati
probléma is az előadás ellen dolgozott. A
pult mögött levő televízió üres
képernyőjén például csak akkor jelenik
meg kép, amikor a szán vissza-vissza-tér,
ilyenkor az előbb eltávozottak arc-képét
látjuk rajta-- ez a megoldás didak-
tikusságával elüt a darab és az előadás
szellemétől. Néhányszor, mintegy vízió-
szerűen más szereplők is feltűnnek az
előadásban, ez oly módon van jelezve,
hogy a hátsó színfalat felemelik, és mö-
götte láthatók például a labdázó gyerekek.
Ám ahhoz, hogy a díszletfal mozdítható
legyen, már az előző jelenetben kezdik
szétszerelni, ami természetesen nem megy
észrevétlenül, így a nézők nem a jelenetek
adott esetben nagyon is fontos és lírai
lényegére figyelnek, ha-nem arra, sikerül-e
a díszletezési manőver. Egyébként sem
nevezhető sikerült-

nek Najmányi László díszlete, a naturális
és stilizált elemek keverése kifejezetten
zavaró. (A kályha valódi, a csöve is egy
darabig, aztán a szoba közepén a cső nem
folytatódik, begyújtani nem gyújtanak be,
de a füst dől belőle, az ajtó igazinak hat,
úgy is nyikorog, de amikor becsukják,
majd' összedől a díszletfal, és így tovább.)

A későbbi előadásokon több ponton
módosult a produkció. Egyszerűsödött a
befejezés (elmaradtak a sztereotip mon-
datok, a busóálarcok), az átmeneti színészi
lazítások után feszesebb lett a játék, ezáltal
pontosabb az előadás ritmusa.

Ez a darab igazából a minuciózusan
kidolgozott színészi játék révén élhet. A
szolnoki társulat erőit ismerve csaknem
ideális szereposztás született. A színészek
zöme élt a darab kínálta lehetőségekkel, és
jó páran eddigi színészi teljesítményüket is
képesek voltak megújítani.

Mindenekelőtt Piróth Gyula Szuszóját
kell említeni mint az előadás legegysé-
gesebb alakítását. Piróth érezte meg leg-
inkább a darab légkörét és tempóját.
Váltásai, elhallgatásai, csendjei többnyi-re
az előadás ritmusát is meghatározták. A
darab utolsó monológját olyan meg-
rendítő erővel mondja el, hogy ez a darab
összefoglalója és csúcspontja lett, így az
utána következő ismételt befejezések még
inkább toldaléknak érződnek. Czibulás
Péter Torlak szerepében alighanem eddigi
pályájának legérettebb alakítását nyújtotta.
Egyszerűsége, eszköztelensége az előadás
nagy részében figurajellemző erővé vált,
ám az alakítás íve nem töretlen,
jelenlétének második felében nem tudta
megújítani eszköztelen eszközeit.
Távozásának gesztusa viszont színészi
remeklés. Hollósi Frigyes örökké tüsszögő,
elesett, de a talány megfejtésére még-is
vállalkozó Velikója úgynevezett zic-
cerszerep. Hollósi mértéktartóan, a szerep
túlzásainak nem engedve, mégis hatásosan
jelenítette meg. Ivánka Csaba játékos
Postása jár leginkább otthonosan az új,
racionális világban. Játékossága egy
pillanatra sem válik infantilissá, sőt valami
furcsa szomorúság hatja át figuráját. Iványi
József a kocsmárost egy-szerre láttatja
kívülről és belülről, akkor a
legemlékezetesebb, amikor a látszólag
rutin kocsmárosi tevékenység közben
törnek fel belőle Angel indulatai. Papp
Zoltán játssza az örökké keresztrejtvényt
fejtő lszajt. A keresztrejtvény-műveltségű
figura tökéletes jellemzését ad-ja, de adós
marad a farkasok után induló ember
félelmének plasztikus ábrázolásá-

val. Újlaki Dénes, Lázár Kati és Pusztay
Péter maximális művészi felkészültséggel
és alázattal teszik teljessé az előadást.
Körtvélyessy Zsolt kevésbé otthonosan
mozgott ebben a világban, néha túl erős
gesztusokkal próbálta ábrázolni a realista
látásmódú Lázárt.

A színészi alakítások szinte kivétel
nélkül jóknak. mondhatók, mégis hiányzik
belőlük, pontosabban összességükből
valami többlet, amitől a korrekt alakítások
megemelődnek, és önmagukon
túlmutatnak.

Az apróbb-nagyobb kifogások ellené-re
is jelentős színházi esemény Radicskov
Januárjának bemutatása. Nemcsak azért,
mert e kifogások egy összességében jó
produkció színvonalához mérettek, de
azért is, mert a darabbal egy nálunk
lényegében ismeretlen játékmód
meghonosítására nyílt lehetőség. Es min-
denekelőtt azért, mert a szolnokiak jó-
voltából a színházaink műsoráról igen-
csak hiányolható bolgár színházi iroda-
lom egyik legjelesebb szerzőjét
ismerhettük meg.

Jordan R a d i c s k o v : J a n u á r (Szolnokí Szigligeti
S z í n h á z

Fordította: Juhász Péter. Díszlet: Naj-
mányi László, Jelmez: Vágó Nelly. Rendezte:
Paál István.

Szereplők: Piróth Gyula, Papp Zoltán,
Iványi József, Lázár Kati, Újlaki Dénes,
Hollósi Frigyes, Körtvélyessy Zsolt, Czi-
bulás Péter, Ivánka Csaba, Pusztay Péter.


