
tusan, mindent összehajtogatva, a páros
holmikat összepárosítva a zsákba dugják
K. ruhadarabjait, a zsákmányukat. K. ott
áll egy szál alsóneműben, fázós rutin-
mozdulattal takargatja testét. A két férfi
K.-t a földre fekteti, az egyik lefogja a
kezét, a másik nagy késével szíven szúrja.
K. néhányat rúg még, aztán meghal. A
férfiak a kést megtörlik, zsákjukat
magukhoz veszik és egymás mellett lép-
delve lassan eltűnnek a színpad mélyén. A
jelenet körvonalaiban iszonyúan groteszk.
Minden eleme burleszkfilmbe való. De a
kidolgozás, a mozdulatok koreográfiája és
ritmusa pontatlan, eset-leges, nem éri el
azt az ambivalens hatást, ami különben az
egész előadásból is következne, hogy a
procedúra miatt alap-vetően szánandó
ember pusztulása ne váltson ki a nézőből
szánakozást, csak egy gondolatsort
indítson el.

Amikor a két férfi eltűnik a színpadról,
egy rövid ideig - ami azonban elég hosszú
ahhoz, hogy a néző tapsolni kezdjen -
sötét van, majd a szín-pad közepéről, éles,
szinte bántó fehér fénnyel megvilágított
óriási szökőkút tör föl A vízoszlop csúcsa
nem is látható, valahol a zsinórpadlás
magasában lehet. Ez a szökőkút a maga
mesterségességével és méreteivel széttöri,
agyonnyomja az előadás „gyönyörű"

keretét, amelybe most már az előtérben
fekvő Jozef K. teste is beleépült - az idilli
hangulatnak vége.

A csaknem harminc szereplős drámá-
ban igazi szerepek tulajdonképpen nin-
csenek, leszámítva Jozef K.-t. Legtöbb
színésznek néhány mondatos szöveg,
néhány perces jelenlét jut, mégis min-
denkinek egységesen egyetlen célt kellene
szolgálnia. Nagy alázat szükségeltetik
ehhez, nagy fegyelem és nem kis
felkészültség. A pécsi társulat jelentős
része jól vizsgázott fegyelemből, ám a
közösségi játék nem jött létre. Egyben
voltak hasonlók az alakítások: a
halkságban, vagy hogy képzőművészeti
kifejezéssel éljünk : az alakítások és az
egész előadás pasztell színű lett. Szép,
lekerekített mozdulatok, indulatok nélküli,
viszonylag tiszta artikulációval el-mondott
szöveg, kecses tartás, de hiányzik a lényeg,
amit a műsorfüzetben is idézett Robert
Musil-mondat így fejez ki: „Arcvonás nem
moccant odakünn, bent azonban talán
egyetlen atom sem maradt a helyén."

Pedig ifj. Kőmives Sándor ideális Jozef
K. Markáns hangja, megjelenése

ellenére is arctalan, jellegtelen kisemberré
tud válni. Van elég ereje ahhoz, hogy az
előadás nagy részét egyénisége révén
összefogja, az utolsó jelenetek azonban - a
már említett dramaturgiai-rendezői
problémák miatt is - kicsúsznak a kezéből.
Néhány színész - Főleg Dávid Kiss
Ferenc, Szívler József, Faludy László,
Kovács Dénes - nem illeszkedik az előadás
alapstílusához és régi szerepsablonjai
alapján próbál hangsúlyt adni
megjelenésének. Linka György a festő
szerepéből az előadástól független, hatásos
magánszámot kreál, akárcsak az olasz
szerepéből Mester István. Paál László bár a
modorosság nála is kísért - néma
pillanataiban éppen úgy, mint K.-val való
beszélgetéseiben egy erkölcsileg széthullt
egyéniséget rajzol meg, olyan
emberroncsot, akivé K. is válna, ha életben
maradna. Sólyom Kati, Leni, az ügyvéd
mindenese, minden perbe fogott istápolója,
a bal keze két ujja között úszóhártyát viselő
némber alakjában a figura titokzatosságát,
groteszkségét, zönségességét és elesettségét
egyszerre ábrázolja. Tomanek Gábornak
alig van néhány mondata, mint vizsgálóbíró
jobbára csak kártyázik. De a legnépesebb
jelenetben is, a színpad szélén ülő szótlan
Tomanekre oda kell figyelni, s ami-kor
megszólal, valódi kafkai légkört áraszt.

Végül is A per előadása - megoldat-
lanságával együtt is - jelentős eredmény a
Pécsi Nemzeti Színház életében, Szikora
rendezői munkásságában és a Kafka-
színreviteli próbálkozások sorában egy-
aránt.

Franz Kafka: A per (Pécsi Nemzeti Színház)

Fordította: Szabó Ede. Színpadi változat:

Szikora János és Morcsányi Géza. Díszlet:
Rajk László m. v. Jelmez: Nagy Katalin m.
v. Zenei munkatárs: Mártha István m. v.
Asszisztens: Lisitzky Gizella. Rendező: Szi-
kora János.

Szereplők: ifj. Kőmives Sándor, Bókay
Mária, Németh Nóra, Faluhelyi Magda,
Győry Emil, N. Szabó Sándor, Lukács
József, Vizi György, Katona János, Szal-
ma Lajos, Dávid Kiss Ferenc, Galambos
György, Tomanek Gábor, Szívler József,
Péter Gizi és Krasznói Klári, Faludy László,
Kovács Dénes, Paál László, Sólyom Kati,
Linka György, Mester István, Garay Ró-
bert, Csutor Zsuzsa, Nagy Éva, Fekete
András, Takács Gyula, Bercsi János, Ko-
vács László, Mészáros Antal.

KERÉNYI GRÁCIA

,,Operett"
a Vígszínházban

Ez is bekövetkezett végre: a lengyel
színház, a lengyel dráma ünnepe Ma-
gyarországon. Nem látszatünnep, formá-
lis hódolat, hanem mondhatni, erőteljes,
többszólamú szezonkezdet: késő ősszel,
tél elején a fővárosban és vidéken,
országszerte és nemcsak egyetlen alka-
lomra: lengyel darabok, lengyel hatások,
lengyel rendezők - és magyar rendezők,
magyar értelmezések, megközelítések, a
magyar színház lengyel megtermékenyí-
tése. Szezonkezdet, de nem egy szín-házi
szezon, színházi évad kezdete csupán: egy
„nagy szezon" indítása, Bruno Schulz
metaforájával élve. Ez a „nagy szezon",
merjük remélni, a magyar szín-házi élet
megújulása lesz.

Bruno Schulz egyik alakja volt a nagy
lengyel háromságnak - mert hárman
képviselték a lengyel irodalom nagy
modern vonulatát századunk harmincas
éveiben: Witkiewicz, Schulz és Gomb-
rowicz. Gombrowicz jellemzése szerint:
„Witkiewicz: a »tiszta forma« őrültségeit
tudatosan igenlő - bosszúból, és hogy
beteljesüljön a tragikus elrendelés -,
kétségbeesett őrült. Schulz: beleveszés a
formába, formába fulladt őrült. Én: a
formán át saját énemhez és a valósághoz
áttörni akaró, lázadó őrült." Hármuk
közül Schulz festett, rajzolt és prózát írt,
Witkiewicz-Witkacy festett, rajzolt és
prózát, de elsősorban szín-műveket írt;
Gombrowicz a prózájával tűnt fel a
harmincas években Lengyelországban, s
bár első darabja, az
Yvonne burgundi hercegnő már 1935-ben
megjelent lengyelül, csupán a hatvanas
években, regényeinek világsikere után
hodította meg színműveivel a világ szín-
padait.

Gombrowiczot a véletlen, illetve: a
háború, illetve: a Történelem (a nagy-
betűs) vetette ki hazájától távoli partokra,
a világhír felé irányítva további sorsát.
1939 augusztusában a Lengyel
Tengerhajózási Vállalat meghívására in-
dult a „Chrobry" óceánjárón Dél-Ame-
rikába: a háború kitörésének híre Buenos
Airesben érte, ottmaradt, az argentínai
Lengyel Bankban vállalt állást, később a
bank közlönyét szerkesztette,



s emellett folytatta írói munkáját. Má-
sodik regénye, a Trans-Atlantyk és má-
sodik színműve, az Esküvő 1953-ban
jelent meg lengyelül Párizsban, 1956-58
közt újra kiadták több művét Len-
gyelországban, s darabjai is színre kerül-
tek. Közben regényei sorra megjelentek a
világ számos nyelvén, s amikor 1963
tavaszán Ford-ösztöndíjjal visszatért
Európába, már világhírű íróként kötött ki
Barcelonában. 1967-ben Kos-mos című
regényével nyert irodalmi díjat; rövid
ideig élt Párizsban, majd Nyugat-
Berlinben, végül a franciaországi Vence-
ben telepedett le. Ott is halt meg, 1969.
július 24-én.

Gombrowicz még Argentínában kezd-te
írni az Operettet, s csupán másik két
darabjának színpadi sikere után, 1966-ban
vette ismét elő, hogy befejezze, vég-leges
formába öntse. „Nagy meglepeté

semre - írta - színdarabjaim, amiket
Lavelli indított útjukra Párizsban, más
színpadokra is átkerültek, és egészen jól
megállták a helyüket. Ezért előszedtem az
Operett piszkozatát, azét a darabét, amit
akkor kezdtem írni, amikor még a
bankban dolgoztam, és félredobtam,
azután Tandilban ismét küszködtem vele,
és ismét félretettem.

Erőfeszítéseim az operettstílus zátonyán
szenvedtek hajótörést. Ez az istenien
hülye és tökéletesen szklerotikus stílus,
mint minden monumentális és
kikristályosodott stílus, nem tűr el sem-
mit, ami nem fér belé maradéktalanul. Az
operettbe operettalakok kellenek,
operettcselekmény, operettvilág, operett-
mítoszok; és én túl sokat akartam bele-
tömni. Tehát csak mikor ezeket a tartal-
makat szigorúan operettjellegű metafo-
rákba foglaltam, az öltözet, a divat-

revü metaforájába, akkor rendeződött zárt
formába az egész."

Alkotó nehézségeiről 1966-ban ezt
vallotta Naplójában: „Operett, mi van
veled, mit tegyek hát, milyen módozatokat
találjak ki, hogy zsákjaid a Történelem
hangján szólaljanak meg? A zsákokba
varrt történelem artikulálatlan hebegése -
így látom ezt e pillanatban... Csalárd
jószág a színház, tömörségével kísért;
mennyivel könnyebb, úgy tűnik, egy
darabnak a végére jutni, mint egy száz-
kétszáz oldalas regénynek! De ha egyszer
beleesel ennek az undorító - ügyetlen,
merev, elavult - formának minden
kelepcéjébe, ha képzeleted úgy érzi,
agyonnyomja a színpadon mozgó emberek
súlya, az »igazi« ember eset-lensége,
amitől recsegnek-ropognak a padló
deszkái... ha megérted, hogy ezt a súlyt
szárnyakkal kell ellátnod, jellé kell
változtatnod, mesévé, művészetté.. . akkor
egyik változat a másik után vándorol
papírkosárba, és a néhány felvonásos
művecskét életed hónapjai degeszre
tömik."

Miért éppen az Operett vígszínházi
előadása nyitotta meg Budapesten a
lengyel dráma nagy szezonját?

Hiszen Gombrowicz a látszatra leg-
nehezebb színpadi szerzők egyike. Azok
közé tartozik, akiknek áttétel- és jel-
rendszere legkevésbé kapcsolódik a
hagyományos színház konvencióihoz;
semmihez és senkihez sem hasonlít, s
mégis, ugyanakkor oly mértékben épít a
lengyel színház klasszikus és modern ha-
gyományaira, hogy a polonista teatrológus
kétkedve retten vissza megmagyarításának
látszólag lehetetlen feladata elől.

Hiszen az alatt a csaknem negyed-század
alatt, ami az Operett végleges
megszületését első piszkozatának keletke-
zésétől elválasztotta, történt a világ dra-
maturgiájában mindaz, aminek Gomb-
rowicz is előfutára volt: jutott diadalra az
abszurd színház, bontakozott ki Beckett és
Ionesco drámaírói művészete; történt a
lengyel dramaturgiában és szín-
házművészetben mindaz, ami a lengyel
színház helyét és szerepét a világ szín-
házművészetében is meghatározta. Ami-
kor Gombrowicz újra elővette az Operettet,
már ismerte Białoszewski szín-házának
néhány darabját, amit a Dialog hasábjain
olvashatott (föltétlenül nagy hatással volt
rá a Keresztes hadjáratok nyelvezete, de a
Hat darab hatásának nyomait is
felfedezhetjük nála), minden bizonnyal
olvasta Mrožeket - a Rendőrség, A pulyka
és az egyfelvoná-

Balázs Péter (Firulet báró) és Szombathy Gyula (Charme gróf)
Gombrowicz Operettjében (Vígszínház)



Fior mester: Tahi Tóth László (Iklády László
felvételei)

sosok után a Tangó is megjelent 1964-ben
(bizonyára innen vette a cipőtisztítás-
motívumot) - és újraolvasta, meg-szerette
hajdan kevésre becsült, a hatvanas évek
elején újra felfedezett avantgarde írótársát,
Witkacyt.

Az Operett, filológus szemmel nézve,
menthetetlenül lengyel darab, hisz érezni
mögötte Słowackit és Wyspiańskit,
Witkacyt és Białoszewskit... de az Operett,
talán szerencséjére, nem-polonista fordító
kezébe került nálunk, s ezért nem kötötték
meg a lábjegyzetelendő vonatkozások a
rendező kezét sem: a fordítást még inkább
partitúrának tekinthette, mint az eredeti
lengyel szöveget a darab lengyel rendezői.

Mert Gombrowicz határozottan leszö-
gezte a darab bevezetésében: „A modern
darab szövege egyre kevésbé olvasmány;
egyre inkább partitúra, mely csak a
színpadon, a játékban, az előadásban kel
életre."

De ha már Wyspiańskinál tartunk : az a
Krakkó, ah o l Wyspiański Menyegzőjét a
századfordulón bemutatták, nem csupán
lengyel város volt, hanem az Osztrák
Magyar Monarchia városa is.

S ez nem véletlen. Ahogy, egyes kutatók
szerint, nem véletlen az sem, hogy a
modern próza új útjainak három nagy
képviselőjét, Kafkát, Musilt és Schulzot
épp ez a földrajzi meghatározottságuk
köti össze: hogy mindhárman a Mo-
narchiában születtek.

Gombrowicz Operettje a szerző szán-
déka szerint kapcsolódik közvetlenül a
bécsi operett klasszikus stílusához. Ezért
nem véletlen, hogy a Vígszínház szín-
padképének ormán kétfejű sas díszeleg.

„Ma mentem el harmincnegyedszer a
Csárdáskirálynő előadására" - meséli
Gombrowicz egyik novellájának hőse.
Akár Bereményi Géza egyik novella-vagy
sanzonhőse is elmondhatná ugyan-ezt...

A Csárdáskirálynő 1954. novemberi
felújítása a magyar kulturális élet jelentős
eseménye volt: a szocreál kedélytelen évei
után az olvadás langy szellői hozták meg
ezt a bemutatót.

„Az Operett - írja Gombrowicz -
fokozatosan bekerül a Történelem
örvényébe... a vihar, a szélvész, a
csapkodó villámok eleinte retorikus effek-
tusok, de a második, s főleg a harmadik
felvonásban valódi viharrá erősöd-nek. A
harmadik felvonás shakespeare-i jelenetei
legyenek patetikusak és tragikusak."

Az operett-műfaj hazája, Bécs után,
mégiscsak Budapest. Ahol a legtarkább
színekben pompázik a szecesszió... most, a
hetvenes években újrafestve, az utcák
homlokzatán, akár a Szent István körúton
is.

Így a Vígszínház homlokzatán, és a
színpadán is: az Operett előadásában. De
Gombrowicz-féle áttételben. És Valló
Péter rendező áttételében.

Valló Péter rendezői koncepciója mindig
eleve fontosnak tartja a műalkotások
határozott, követhető formáját. Ezért nem
véletlen, hogy épp Gombrowicz darabját
vette elő: azét a Gombrowiczét, aki
szégyenkezve vallotta be élete vége felé:
„Hova vezettek a forma elleni
támadásaim? Épp a formához. Addig
romboltam a formát, míg végül olyan
íróvá lettem, akinek a forma a témája; így
festek, így definiálnak engem."

És nem lényeges, hogy Valló Péter
aligha ismeri a lengyel formizmus tör-
ténetét és jelentőségét, nem tudhatja,
hogyan viszonyul a „Tiszta Forma"

lengyel elmélete a század első harmadá-
nak más európait modernista elméletei-
hez. . . számára a hatvanas évek Gomb-
rowicza, ennek a Gombrowicznak ope-
rettformába öntött műve az adott, a
kiindulás és a partitúra, s ehhez választ,
épít helyi, hazai s mégis, épp ezért, hiteles
hátteret: a bécsi-budapesti oszt-rák-
magyar operett világát.

„Az operettbe operettfigurák kellenek,
operettcselekmény, operettvilág"

idéztük fentebb Gombrowiczot. Ezt való-
sította meg a Vígszínház Gombrowicz-
előadása: a rendező Valló Péter mellett a
zeneszerző, Hidas Frigyes, a koreográfus,
Szirmai Béla, a díszlet, jelmez és
színpadkép megalkotói: Fehér Miklós,
jánoskúti Márta és Éberwein Róbert - és a
kitűnő színészgárda, élén Szombathy
Gyulával és Balázs Péterrel, Peremartoni
Krisztinával és Tahi Tóth Lászlóval,
Halász Judittal és Bárdy Györggyel.

Operett ez Vagy operettpersziflázs?
Egyszerre ez is, meg az is. A legnagyobb
klasszikus művek viszonyulnak így egy-
egy műfajhoz: ahogyan a Don Quijote a
legjobb lovagregény.

„Az öltözetmeztelenség-ellentét-írta
Gombrowicz az Operett fő cselek-
ményszála. Az Operett: álom az ember
meztelenségéről, aki a legbizarrabb és
legborzalmasabb öltözetek rabja..."

És itt súlyosodik a látszatra könnyed
Operett igazi drámává. Gombrowicz, aki a
maga által posztulált kíméletlen távlatból
jól látja, hogy a túlélt formák, divatjamúlt
öltözékek feudális világának szükséges
tartozéka a lakájvilág, s a kettő nem élhet
egymás nélkül: a feudális világ
lerombolása akkor válik teljessé, ha a
lakájok világa is felszámolódik
bár az operettstílus formanyelvén öltö-
zetekről, divatrevüről beszél, a Divaton a
Történelmet érti, azonosítja e kettőt.
Ennek a Történelemnek, amit századunk
első hét évtizedében élt át a lengyel író -
bár az utolsó harminc esztendőben
hazájától távol, de nemzetével együtt -,
bizarr és borzalmas öltözékei ellen lázad,
a hazug maszkok és a gyilkolást
szentesítő egyenruhák ellen, hősével, Fior
divatmesterrel. Aki tudatosan szakít a
múltjával, hivatásával: a meztelenség híve
lesz.

Az Operett vígszínházi előadásának
plakátján a törött hajasbaba, az előadás
végén alászállingózó szappanbuborékok:
elvesztett illúziók és születő utópiák képi
jelei. A kislány, aki az első felvo-



nás elején és az utolsó felvonás vége felé
átbiciklizik a színen, maga az értet-len
csodálkozás: talán a fentebb már említett
Bereményi szövegét idézhetné, Antoine és
Désiré egyik párbeszédét: „Azt mondd
meg, Antoine, mi az, hogy változás" -
„Várjál csak, Désiré! Egy-fajta tyúktojás" -
„Azt mondd meg, Antoine, mi az:
Történelem" - „Valami tantárgy lesz, ha
jól emlékezem." Ez a párbeszéd végül
éppoly értelmetlen halandzsába torkollik,
mint Gombrowicz zsákos maszkjainak
beszéde, mert „Úr-isten, Antoine, mi
bizonyos szavakat nem tudunk" - tehát :
„ding-deng-dong, ding-deng-dong..." Az
előző két nemzedék, Gombrowicz és az én
nemzedékem tapasztalatában a Történelem
devalválta a szavakat és fogalmakat - a
következő nemzedék számára már ez a
természetes nyelv, a szavak és fogalmak
helyébe lépő hebegés-makogás; a
történelem legföljebb valami tantárgy,
miután megszűnt divat - megint
Bereményi szerint: „sárga karmazsin,
díszes baldachin, bársony tafota, tedd ide-
oda" - lenni... Nálunk ugyanúgy, mint
bárhol másutt Európában, a második
világháborút követő boldog békevilág
negyedik évtizedében.

Gombrowicz álma - Albertynka álma -
az ember meztelenségének utópiája nem a
János Vitéz Tündérországát, nem Csongor
és Tünde gyönyörűséges csend-ligetét
idézi, nem szűkíti le a boldog, beteljesült
szerelem ábrándjára az ember vágyainak
körét. Inkább a klasszikus irodalom
aranykormítoszainak nyomába lép : igaz,
tiszta emberséget kíván. Mindenkinek.

Witold Gombrowicz : Operett (Vígszínház)
Fordította: Balogh Géza. Bende ő: Valló
Péter. A rendező munkatársai: Böhm György,
Ács János f. h. Zeneszerző: Hidas Frigyes.
Zenei munkatárs: Komlósi Zsuzsa. Koreog-
ráfus: Szirmai Béla. A koreográfus munka-
társa: Somogyi Tibor. Díszlet: Fehér Mik-
lós. Jelmez: Jánoskúti Márta. Szcenikus:
Éberwein Róbert.

Szereplők: Tahi Tóth László, Bárdy
György, Halász Judit, Szombathy Gyula,
Balázs Péter, Mádi Szabó Gábor, Hegedűs
D. Géza, Peremartoni Krisztina, Gáspár
Sándor f. h., Gáspár Tibor f. h., Miklóssy
György, Fonyó József, Farkas Antal, Egri
Márta, Maszlay István, Vincze István, Nagy
Gábor, Tóth Imre, Szatmári Liza, Basa Ist-
ván, Bán János f. h., Imre István f. h., Jakab
Csaba f. h., Koszó István, Márton József,
Péter János, Ágh Éva, Bánfalvi Ilona,
Borbély Vali, Bökönyi Laura, Deák Éva,
Kováts Krisztina f. h., Marton Kati, Tár-
kányi Adrien, Auer Pál, Földi László f. h.,
Ludaics István, Mellár László, Mráz József,
Orosz Péter.

SZILÁDI JÁNOS

A lovat
HOlsztomernek
hívták .. .

A Legenda a lóról Szolnokon

1.
Divatba jöttek a lovak? Sohase mentek ki
a divatból ?

Lehet mélázni a kérdésen, sorakoztatni
érvet, ellenérvet. Mondhatjuk, hűséges
állat, az ember ősi barátja, segítője,
harcostársa... És tehetjük mindjárt hozzá:
vesztésre áll ez a barátság, romlik,
roncsolódik az évezredes kapcsolat. A
kor, s amit a kor technikában az ember elé
tár, átrendezi az életet, ki-forgatja a régi
kapcsolatot. A gépek feles-legessé tették a
lovakat (mondják, ha nem vigyázunk, azzá
teszik majd magát az embert is). És
amikor ez bekövetkezett, amikor a
folyamat nemcsak felismerhetővé vált, de
a visszafordíthatatlanság tudatában
döbbenetté is sűrűsödött, elkezdődött a
lovak siratása.

Csak a lovaké?
Vajon az Elégia- Huszárik Zoltán em-

lékezetes filmje - csak a lovakat siratta?
Vajon az Equus - Peter Shaffer világ-hírű

drámája - egyedül a túlzásban rajzolja
meg a határt, ahol ember és ló kapcsolata
természetellenessé válik, vagy ott, ahol a
gépkorszak szemlélete eleve gyanúsnak,
mi több, kórosnak látja ember és állat
barátságát?

Siratjuk a lovakat.
És a lovakkal együtt egy új minőségű

korszak küszöbén egy régi barátság szét-
hullását, egy régi társ elvesztését.

Lev Tolsztoj persze még nem ebből az
élményből merítve írta meg Holsztomer
című elbeszélését. Ő még a romlatlanság
állapotában élte meg ember és ló össze-
tartozását. És épp ezt az összetartozást
használta fel arra, hogy egy ló történetén
keresztül emberek történetét mondja el.

„Hatalmas állat volt, legalább tizenhat
markos. Színe szerint sötéttarka; leg-
alábbis régen az lehetett, mert fekete
foltjai most piszkos sötétbarna színűvé
fakultak. Testét három fehér folt tarkázta."

„Förtelmesen rút öregsége ellenére az
ember gondolkodóba esett, ha erre a lóra
nézett, szakértő pedig azonnal megálla-
pította volna, hogy nagyszerű paripa
lehetett a maga idején."

„Csakugyan volt valami magasztos a

vén paripa megjelenésében, abban, ahogy
ijesztő módon egyesültek benne az aggság
visszataszító tünetei, szőrének tarkasága,
meg az öntudatos szépség és erő, nyugodt,
büszke modora és fel-lépése."

„Mint élő rom, állt egyedül a harmatos
réten; nem messze tőle a legelésző ménes
lármája, prüszkölése, fiatal nyerítése és
nyihogása hallatszott."

Szőllősy Klára fordítását idéztük, a
gondos és pompázatos leírások töredékét,
amelyben Tolsztoj megfesti a vén ló
alakját, hogy aztán innen röppentve fel
magát a történetet, az esti, éjszakai mesé-
lésekben elmondja - elmondassa - Holsz-
tomer történetét.

Azt a történetet, melyet M. Rozovszkij
fedezett fel a színpad számára, és amelyet -
az ő alkotói közreműködésével - G.
Tovsztonogov rendezésében mutatott be a
leningrádi Gorkij Színház.

De előbb ,még valamit.
Azt mondtuk, Tolsztoj még a termé-

szetesség állapotában élte, látta ember és
ló kapcsolatát, e kapcsolat ellentmondá-
sait, és így is írta meg: tükörként fordítva
a ló sorsát az ember elé. Ez igaz. Mint
ahogy az is igaz, hogy e százados
kapcsolat átváltozása, már-már megbom-
lása tehette - és tette - a színház számára
izgalmassá Holsztomer történetét.

A világ legelőkelőbb származású lova
volt Holsztomer. Ménesek dicsősége
lehetett volna, de tarkának született. A
tarka pedig nem kellett. Hiába volt erős,
izmos, különb a legkülönbnél - tarka volt.
A tábornok a főlovásznak adta, a főlovász
pedig, amikor kiderült, hogy gyorsabb a
ménes leggyorsabb lovánál, egy
kupecnek, az pedig egy katonatisztnek,
Szerpuhovszkoj hercegnek. Az ő
szolgálatában élte meg Holsztomer élete
legnagyobb sikerét: az ügetőn a herceg
beállítja a versenybe, és ő legyőzi a híres
versenylovakat.

Tobzódó, léha és értelmetlen életet élt
Szerpuhovszkoj. Elherdálta vagyonát,
emberségét, mindenét ... Tolsztoj mintegy
párhuzamba állítja a két sorsot, összeméri
azt, ami Holsztomerrel és ami
Szerpuhovszkojjal történt, hogy Holsz-
tomer kimúlása után összegezzen: „Szer-
puhovszkoj élő teteme még sokáig járkált
szerte a világban, evett és ivott; csak
sokkal később tették a földbe. Sem bőre,
sem húsa, sem csontja nem kellett senki-
nek. Húsz éve már mindenkinek csak
terhére volt földön járó holtteste; temetése
is csupán fölösleges gondot okozott
embertársainak."


