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Vodkalinka hígítva

Az Anna őfelsége
a József Attila Színházban

Manekenek vonulnak a színen. A Nagy
Unió divattervezésének remekei. A
szigorú, merev vonalvezetésű Egyetlenke,
a sárga kulikabát frappáns kis kuli-
kalappal, a puritán lóden, szürke állig
gombolt blúzzal. Majd az egyénibb hang-
vételű öltözékek változó színekben, ku-
koricasárgában, kukoricazöldben.

S hogy miért e díszes felvonulás?
Miniland első embere asszony, és a Nagy
Unió minilandi diplomatája is nő. És
hogyan is tudna asszony asszonnyal szót
érteni jobban, mint az öltözködés, a divat
nyelvén.

Ha egy kicsit is komolyan vehetnénk
Szamuil Aljosin Anna őfelsége című mese-
játékának következtetéseit, könnyű lenne a
világ dolgán változtatni. Nem kellene
egyéb, mint néhány szép és okos nő, akik
némi asszonyi fifikával és mosolygó
pillantással helyrehoznának mindent, amit
a férfiak elrontottak, megoldhatatlannak
vélnek. Ha másként nem megy, hát
vodkalinkával koccintva próbálnák jobb
útra téríteni a férfiakat, akik komolyan
ragaszkodnak a politikához, és akik nem
akarják megérteni, hogy fölényük látszat
csupán, amelyet az okos, kedves,

bájos nők adnak nekik. Ám c nagyon
bölcs asszonyoknak, akik diplomáciával
foglalkoznak, tudniuk kell, hogy csak
egészen pompás divatbemutatóval káp-
ráztathatnak el egy királynőt, és csak a
tiszta vodkalinkától vesztik el a fejüket a
diplomaták. Ha pedig a divatbemutató, bár
ironikus, de mégsem ad ötleteket az
öltözködéshez, s a vodkalinka is hígított,
legföljebb egy kényszeredetten vidám
színházi estére telik hatásából.

Vajon lehet-e mesei keretbe ágyazva
szatírát írni a világpolitikáról, egy ország
politikájáról, a diplomáciai játékokról?
Bizonyára igen. Csak el kell dönteni, a
mese szolgál keretül a szatírának, vagy a
szatíra hajlik mesébe. Ugyanis a kettő nem
egészen azonos. Amennyiben az első - és
elfogadható - megoldást választja a
szerző, a mesének hitelesnek, igazán
meseszerűnek kell lennie. Könnyed, för-
geteges játékosság, fordulatokban bővel-
kedő, mégis egyszerűen kibogozható cse-
lekményvezetés, mesteri drámaépítés, fö-
lényes irónia a jellemzője az effajta drá-
máknak. A műfaj biztos kezű alkotói
csalhatatlan színpadi ismerettel rendelkez-
nek. Történeteikkel úgy röpítenek egy
távoli tündérvilágba, hogy közben bizton
érezzük, a jelenben vagyunk, s még-sem
akarjuk állandóan saját világunkra
lefordítani az eseményeket. Ezekben a
darabokban kora kérdéseit groteszk-
fantasztikus formában fogalmazza meg az
író. A műfaji keretek szétfeszítése, a
felnőtt gondolkodás és az álmok, a le-
gendák összefűzése teszi meseszerűvé,

ugyanakkor őszintén komollyá a drámát. E
műfaj kétségtelenül föllelhető a szovjet
drámairodalomban, s vonulatának kései,
halvány újrafogalmazása, meglehetősen
gyönge változata Aljosin mesejátéka, az
Anna őfelsége.

Anna, Miniland királynője kis orszá-
gának ősi függetlenségét szeretné min-
denáron megőrizni. A nagyhatalmak közt
államának önállóságát védi a Nagy Unió, a
Transzmarinia és a Kontinentália
nagykövete képviselte hatalmi
törekvésektől, miközben saját honfitársai
sem állnak mellette. Mindezt már a füg-
göny felgördülte előtt megtudjuk. A já-
téknak ugyanis narrátora van. A színlap
tanúsága szerint: „egy ember közülünk".
Hogy valóban közülünk való-e, bizton
nem derül ki. Az azonban bizonyos, ha
egy dráma arra épül, hogy jón egy ember,
aki mindazt elmeséli, amit el kellene
játszani, talán nem is hiheti magáról, hogy
igazi dráma. Sokkal közelebb áll az epikus
színházhoz, s ez egyetlen mesejátéknak
sem válik javára. Ha még a narrátor
valami olyasmiről tudósítana, ami
dialógusokba nem fűzhető, ami nem azt
magyarázza el, amit úgyis meglátunk,
netán csak egyszer jelenne meg és nem
minduntalan, talán még el is fogadhatnánk
jelenlétét. Ehelyett ez „az ember
közülünk", miként egy rossz kabaré
konferansziéja humorosabbnál humoro-
sabb mondatokkal kedélyeskedve próbál-
ja elszórakoztatni a közönséget, mígnem
szándékával éppen ellentétben az érdek-
telenségbe lankasztja a nézőt.

Jelenet Aljosin Anna őfelsége című vígjátékából (József Attila Színház) (Iklády László felv.)



Így aztán hiába tudunk előre mindent,
hiába a politikai cselszövések, a diplo-
máciai játékok sora, Anna őfelsége akár-
hogy is igyekszik, a mese csupán mese
marad mindvégig. Derűs mesejáték,
amelyből hiányzik az igazi gondolat, az
igazi szenvedély, amely túlemelhetné a
történetet a mesén. A történelmi, politikai
mondanivaló nem képes elegyedni a
mesejátéki ötletekkel. Minduntalan elő-
térbe tolakszik a didaktikus magyarázat, a
bátor szókimondás látszatában tetszelgő
közhelyek ismételgetése.

A pesties bemondásokkal tarkított for-
dítás Maráz László munkája. Nehéz meg-
állapítani, hogy a magyarított fordulatok
közül melyik a fordító érdeme, és mi a
próba közben született ötlet. Néhány - bár
szellemes - térben és időben rendkívül
aktuális akar lenni, de inkább ízetlenre
sikerült, mint ez is: „Kis Miniland nem
ország, nagy Miniland menny-ország" -
idézi a parlamentben elhangzottakat a
miniszterelnök. Ki ne értené a célzást.
Mégsem vagyunk biztosak benne, hogy az
efféle aktualizálás bármilyen szellemi
erőfeszítésre serkentené a nézőt.

Az egész előadás komédiai igyekeze-
tében van valami erőltetett. Mintha a
rendezés nem döntötte volna el, mit fogad
el a darabból, mit tesz hozzá, mit enged
megfejteni a meséből, és mit hagy meg
meseszerűnek. Mintha nem tisztázta volna
megnyugtatóan, hogy az alakok mennyire
valóságos emberek és mennyiben
mesefigurák. Mennyiben bohóctréfa vagy
mennyiben szatíra, amit látunk. Barlay
Gusztáv rendezése, mivel igazi értéket
nem talál, igazi jókedvet is képtelen
kicsikarni a darabból.

Megkockáztatnók, az eredeti darab talán
tartalmasabb. Ez az előadás túl sok
engedményt tett a bohózat valóban kí-
nálkozó rutinmegoldásainak, holott Al-
josin művében sokkal kevesebb a bohó-
zati fordulat, mint amennyit a József
Attila Színház együttese szeretne kiak-
názni. Így mit tehetnek a színészek?
Megpróbálnak ötletet ötletre halmozni.
Milyen sikerrel? A második felvonás
bohózati csinnadrattája közben már nem
tagadhatjuk, unatkozunk.

Az előadást a színészi önmutogatás
jellemzi. A színház a darab bemutatásával
valószínűleg két vezető színésznőjének
akart parádés szerepet adni a nagy-követ
és a királynő figurájával. Kállay Ilona a
diplomatanő szerepét felszabadult
komédiázókedvvel, néhol még az irónia

egy-egy villanásával is gazdagítva for-
málja meg. Elsősorban okos asszonyként
hiteles. Az ő nagykövete eszével valóban
táncoltatni tudja maga körül a ravasz,
kifinomult észjárású diplomatákat.
Szemes Mari ezúttal is, mint komédiai
szerepben már annyiszor, szívével-lelké-
vel játszik. Színes hangulatváltozásaiban,
hangsúlyaiban. Sokszor már túlságosan is
színes. Mindenáron érzékeltetni kíván-ja,
hogy ő a középpont, és nem veszi észre,
hogy erőteljes jelzései nélkül is az. Kár,
hogy rendezői majd' mindig túlságosan
szabadjára engedik. Némi rendezői
„hangfogó" még egyetlen nagy szí-
nésznőnek sem ártott. S végül anélkül,
hogy bárkit is bántani akarnánk, anélkül,
hogy elevenbe akarnánk vágni, nem
titkolhatjuk a föltoluló kérdést: a parádés
vagy annak vélt szerepek kiosztásánál
néha nem lehetne, hogy a József Attila
Színház vezetői épp a két művész-nő és az
előadások érdekében ne csak kettejükben
gondolkozzék?

Bodrogi Gyula a narrátor alakjában
kissé fáradtan próbálja megadni az elő-
adás alaphangját, nehezen küzd a fölös-
legesen magyarázkodó szöveggel. A két
nagyhatalom diplomatájának szerepét
Kaló Flórián és Fülöp Zsigmond játssza.

Aljosin - még inkább egy igazi szatíra -
világát Örkényi Évának és Tahi Józsefnek
sikerül megteremtenie. Játékuk e g y

pillanatig sem válik hivalkodóvá, nem
tűnik erőltetettnek. Örkényi Eva a
divatház vezetőjeként eljátssza a
mindenkitől és mindentől rettegő, a min-
denkiben ellenséget, provokatőrt sejtő,
mindig éber kísérőt. Mély humorral,
groteszk eszközökkel tesz pontos, lé-
nyegretörő jellemformáló készségről ta-
núságot. Tahi József a divattervező szere-
pében ártatlanságot, naivitást tettető hu-
morérzékkel, egy-egy ironikus fintorral
minősíti az eseményeket.

A vendégként dolgozó díszlettervező,
Vayer Tamás körhintaszerű színpadképe a
játékot segítette. Kemenes Fanny
kosztümjei finoman csipkelődők, a darab
szatirikus hangvételéből táplálkoznak.

Szamuil Aljosin: Anna őfelsége (József Attila
Színház)

Fordította: Maráz László. Rendező: Barlay
Gusztáv. Díszlet: Vayer Tamás m.v. Jelmez:
Kemenes Fanny.

Szereplők: Bodrogi Gyula, Szemes Mari,
Vogt Károly, Láng József, Harkányi Endre,
Kállay Ilona, Soós Lajos, Kaló Flórián,
Fülöp Zsigmond, Both Béla, Örkényi Eva,
Tahi József, Telessy Györgyi.

BUDAI KATALIN

Az Élő holttest
Debrecenben

A drámát idegenkedéssel figyelő, Shakes-
peare-t élesen kritizáló Tolsztoj mégis írt
színműveket: de nem említjük őket együtt
a hatalmas regényekkel sohasem. Talán az
É l ő holttest a kivétel. Jó néhány évtizede
változatlanul szerepel a világ-színházak
műsorterveiben, s nem csupán a szerző
neve tartja sikerlistán.

Tolsztoj körülbelül tíz évvel halála előtt,
1900 körül már elkészült a darab-bal,
mégis a fiókban tartotta: mintha rejtette
volna a prófétikus, az embert tökéletesedni
lendítő szózatok árnyékában a keserű
gyötrődés termékét.

Fegya Protaszov élete kiúttalan, elke-
seredett élet. Felszabadulni, megváltódni
nem tud: pedig a nem sokkal előbb
keletkezett regény, a Feltámadás hőse,
Nyehljudov ledönti saját korlátait, s a nagy
bűn mértékéhez szabott vezeklés árán
megtisztul. Szinte kicseréli önmagát, ki tud
lépni osztályából, magára véve annak
bűneit, s kilépve régi énjéből is,
feltámadhat. Miért, hogy Fegya Protaszov
nem képes erre, cél és értelem nélküli
életéből nem errefelé nyílik kiút? Miért,
hogy önpusztítását nem követi a belső
megigazulás fényességében való újjáte-
remtődés? Mert nem az Annák, Nyehl-
judovok, Pierre-ek, a cselekvők és szen-
vedők rokona, hanem az Ivanov-féle fe-
lesleges embereké. Szinte utolsónak szól
hozzá az Oroszországból Európába is
átkerülő súlyos kérdéshez Tolsztoj, s
mindjárt összetettségében, felelős után
kutatva veti fel a Puskin óta jól ismert
tárgyat: az orosz gondolkodó ember
morális tisztasága, jó erkölcsi közérzete
megőrzésének lehetetlenülését. Mindezt
olyan gazdag életanyagba ágyazza Tolsz-
toj, hogy szinte zavarban van a minden-
kori színpadraállító, mibe vágjon bele.
Kosztolányi mondja találóan: „Erkölcsi
mozzanatok bogozzák a csomót, csigázzák
az érdeklődést."

A darab rendkívüli sokoldalúságát ér-
zékeltetheti, ha néhány rétegére utalunk a
történet összefoglalásakor: Fegya Pro-
taszov jól szituált kandidátus több áldatlan
családi perpatvar után elköltözik hazulról,
otthagyja az őt mindig vissza-váró
feleségét és kisgyermekét. Az asz-


