
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-



szony édesanyja örül, hogy megszaba-
dulnak a „züllött csavargótól", de a
sógornő, Liza húga továbbra is bálvá-
nyozza. A feleség régi hódolója, Kare-
nyin a nehéz helyzetben felajánlja segít-
ségét, elviszi Liza visszakönyörgő levelét
Fegyához, aki kedvelt kompániájával, a
cigányokkal mulat. Fegya erre úgy dönt,
hogy mindhármuknak jobb lesz, ha ki-
lépnek a család kötelékeiből, és ezzel a
Karenyin-Liza kapcsolat előtt szabaddá
válik az út. Az állandó rossz közérzetet,
melyet hivatalában és a társadalmi szo-
kások gyakorlása közben magán tapasztal,
csak a cigányok s énekesnőjük, Mása
társaságában képes feledni. Hajlandó
válni, bár ahhoz semmi kedve, hogy a
hivatalos vádaskodásokban, nyilvános
megszégyenítésekben részt vegyen, no-ha
éppen arra kérik, hogy ő indítsa meg a
pört. Ebből nem kér, már-már véget vet
életének, mikor Mása javaslatára csak
színleli az öngyilkosságot, ruháit a víz-
parton hagyva. Liza és Karenyin felléle-
gezve egybekelnek, s tisztelik a férj ne-
mes nagylelkűségét. Ám Fegya kocsmai
életének egyik tanúja elárulja a történte-
ket a rendőrségnek. Bíróságon vonják
felelősségre mindhármukat. Fegya, hogy
saját és felesége becsületét, felesége
életét mentse, valóban szíven lövi ma-gát.

Mint annyi nagy műben, bűnügyi iz-
galmú történet az egyik réteg, szerelmi
háromszög a másik, rossz társadalmi lel-
kiismeret, kiúttalanság a harmadik. A
civilizációból való kitörés, az ősi szabad
életforma ideálja felé tapogatózás lehet egy
további. Esetleg központivá válhat az a
motívum, hogy az ember maga intézhetné
a sorsát, de ebben éppen az általa
létesített intézmények akadályozzák. Az
egyén nem változhat meg anélkül, hogy
ne változtasson. A három ember már-már
rendezné közös sorsát, de az In-
tézményesített Rend nem engedi. Össze-
fonódik személyes és általános érdek : a
bürokrácia felrúgása oldaná meg az egyé-
ni problémákat, azaz a totális lázadás.

Idáig Fegya nem jut el, áldozatként hal
meg, a „nincs-kilépés" áldozataként. A
társadalom nem tűri meg a személyes
kezdeményezést, hatalmának ki-
kezdhetőségét véli benne. Nincs mód
kitörni: az, ami Fegya szorongását, szinte
állandósuló szégyenkezését kiváltja,
végső fokon az életét is követeli. Szabad-
ság nincs, mert az öngyilkosság sem tesz
szabaddá, csak másokra hozza a bajt. A
személyes sors bekapcsolása az általános
léthelyzetbe, illetve különválasztásának

abszurditása írható le a mű mélystruk-
túrájaként.

Török Endre, hazai Tolsztoj-kutatá-
sunk kiemelkedő személyisége az orosz
társadalmi állapotok Tolsztoj által érzé-
kelt válságának ezt a fázisát az „intéz-
ményesített bűn" felismerésének nevezi.
Mintha ez lenne Lengyel György rende-
zésének is a kiindulópontja, az az alap-
szín, melyre felrakódik a többi.

Szűkülő fasikátor a díszlet (Fehér Mik-
lós szuggesztív munkája), melyből kitol-
hatók olyan kockák, amelyek a különbö-
ző helyiségek falait képezik. A nyomasz-
tó utcarészletben a kezdő képben embe-
rek, szem- és fültanúk sétálnak körbe. Fo-
lyik az a napi megszokott szertartás,
amelynek végleges megmerevedése Fegya
Protaszov depresszióját, italba menekülé-
sét kiváltja. Lejátszódik az utolsó jelenet
is, a pisztoly átadása: de ez nem képileg
szimmetrikussá komponált keret csupán,
hanem dramaturgiai fontossággal bír:
Fegya a feszültség kirobbanása előtt, azaz
otthonról való elköltözésével egyidőben
már kölcsönkéri a végzetes pisztolyt,
amelyet majd másodszor is megkap a
törvényszéki folyosón, s akkor már
használja. Tehát lehetőségként, a megol-
dási kísérletek egyikeként már ekkor
számba veszi Fegya az öngyilkosságot. A
rendezés ezzel máris kimenti a főhőst a
züllött, magatehetetlen tétovaság képze-
téből, s a mérlegelés, az intellektuális
feldolgozás komolyságával bízza meg.

A komor séta s a későbbi színválto-
zások alatt csodálatos zene szól:
Penderecki Uretnja című oratóriumának
részletei. Összhatásában felidézi ez a
kép a Győrben látott Harag-féle Vihar
kezdő illetve körmeneti jeleneteit. Úgy
látszik, egy bizonyos (az orosz miliőre s
a lelki

alkatra egyaránt érvényes) helyzet kive-
títésére mindkét rendező hasonló jeleket
talált, s ezek mindkét esetben a tárgyhoz
méltó módon hatásosak és megrázóak.

Hogy az erős kezdés miért nem foly-
tatódik ugyanolyan hőfokon, arra egy-
részt a darab maga is magyarázattal
szolgál. Megvan benne mint láttuk - a
rendkívül pontos építkezésű probléma--
együttes, de a jelenetek nem
elégfunkcionálisak, sok a kitérő, nem
mutatnak következetesen egy irányba az
epizódok, néhány szereplő felbukkan és
eltűnik anélkül, hogy jelenléte
dramaturgiai indoklást kapott volna.
Tolsztoj dramaturgnak nem volt elég
erős kezű: az epikum ráérősségéhez volt
szokva. Göcsörtös, akadozó, ziháló mű
ez: nem sima pergésű rutinmunka.
Ezekkel az akadályokkal azonban
számolni kell, eltüntetni őket nehéz (s
talán valami el is veszne közben): ez
látszik.

A sűrű jelenetváltásokat a ki-be moz-
gatható falakkal könnyű elérni, a világí-
tás azonban nem tudja átvenni a tempót:
olyan, mintha villanyt kapcsolnának le-
föl. Kiveszik a reflektorokat a jelenet
vége felé, szinte lenyesve az utolsó
szavakat: nyilvánvaló technikai kénysze-
rűségek játszhatnak közre, mégis zavaró,
mert az amúgy is szaggatott előadásmó-
dot még jobban széttördelik.

Lengyel György rendezése, mint már
mondottuk, a nyilvánosság elé viszi, kö-
zös vállalásra utalja a tragédiát. Mindenki
hall-lát valamit, senki sem egészen tiszta,
mindenki kap s ad sebeket, óhatatlanul
szennyeződik. Így van felépítve a világ,
az intézményesített lét kilöki az olyan
szabálytalanokat, mint Fegya Protaszov,
s a szabálytalanságból esetleg előnyhöz
jutókat, mint Liza és Karenyin.

Juhász Jácint (Fegya) és Bajza Viktória (Cigánylány) az Élő holttestben



Érdeme a színpadra állításnak, hogy e
két embert nem szívtelen házasságtörők-
nek, hanem az önnön poklukból szaba-
dulást reménylő, megzavarodott embe-
reknek ábrázolta. A kisszerűség gúnyos
apoteózisa is érdemtelenül sújtaná őket:
esendők és szerencsétlenek, s kevésbé
tudatosul bennük a hibás élet, mint Fe-
gyában.

Ezt Csikos Sándor és Takács Katalin jól
oldotta meg, bár - a látszat ellenére -
hálátlan feladatról van szó. Csikos Sán-
dornak olyan belső izzása van, mely
őszintén jeleníti meg a visszafogottságot,
fegyelmet, undort és szenvedélyt
egyaránt. Takács Katalinnak jelenleg
még kevesebb gesztus áll rendelkezésére
ah-hoz, hogy ezt a bonyolult érzelemre-
gisztert változatosan szólaltassa meg. Az
értés foka nem lehet elegendő a láttatás-
hoz, gazdagítania kell a külső közvetítő-
csatornák rendszerét ahhoz, hogy az
egyedi színészi gesztusnyelv
téveszthetetlenül létrejöhessen, a figura
érdekében is.

Juhász Jácint - akinek pályáján jelen-
tős állomás ez a meghívásos főszerep -
megbízhatóan helytáll : ezt mondanám, ha
ez a szókapcsolat nem lenne már feles-
legesen koptatott ameliorációs szabvány, s
így lassan ellentétes jelentésű. De eredeti
értelmében hadd használjam mégis: mert
nem tett többet hozzá ahhoz, ami itt
kellett. Tépelődött, undorodott. nagylel-
kűsködött és irigykedett hitelesen, hamis
hangok nélkül, nagyon értve a darabot.
Megérezte, hogy tőle nem is kívántatik

más, a szenvedély többletének nincs he-
lye az értelmezésben: hát lemondott róla.

Sajátos felfogással lepett meg a két
anya (Lizáé és Karenyiné) alakítója,
Hegedűs Erzsi és Spányik Éva. Az utóbbi
értelmes, józan nőnek ábrázolja a Kare-
nyin házasságát valláserkölcsi alapokról
ellenző anyát. Hegedűs Erzsi pedig a be-
teg türelmetlen rosszindulatával színesí-
tette Liza anyjának szülői aggodalmát.

Tetszett Görbe Nóra naiv, tiszta lelke-
sedése Szonya figurájában és Bajza Vik-
tória Mása-alakítása. Feltűnően szépen
énekel, bravúrosan adta elő a cigányda-
lokat. Ez a jelenet azonban még igényes
koreográfiájával s tarka ruháival sem elég
atmoszferikus ahhoz, hogy az elszürkült
élet ellenpontja legyen, hogy kifejezze
azt, amit Tolsztoj maga is oly vonzónak
tartott a cigányságban.

Korcsmáros Jenő Abrezkov herceg, a
közbenjáró alakjának megformálásban
nagyon közel került az „intézményesített
bűn" fogalmának megértetéséhez.
Simulékony, jó szervező, társasági figura -
hideg, részvétlen lény.

A vizsgálóbíróval való összecsapás az
igazi drámai jelenet, Fegya föltárulkozása
a mű csúcsa. Ezért fontos a rövid szerep
is, lévén a vizsgálóbíró a törvényesség
őre s így az értelmezés egyik kulcsa.
Barbinek Péter alakításában láttuk (a
kettős szereposztásban a másik Sárközy
Zoltán) és sajnáljuk - feltehetőleg csak
ezen az egy estén -, hogy fegyelmezet-
len, szétszórt, súlytalan játékot láttunk.

A szereplők - az egyéni jó teljesítmények
ellenére - nem lépnek be ugyan-abba az
áramkörbe. Ez az észlelt fogyatékosság
visszavezet a korábban felvetett kérdéshez:
mi a darab hibája, s mi keresendő másutt.
Véleményem szerint a problémák
sokaságának azonos szinten tartása
akadályozza meg egy olyan fontossági
sorrend felállítását, mely éppen a
mindenkori színpadravitel célja. Most, ma

mi a fontos nekünk Fegya Protaszov
meghasonlásából és tépelődéséből: ezt
kéne tudtunkra adni. Ha ilyen sürgető
apropót nem találunk, érzelmileg is sze-
génynek érezzük az egyébként finom és
elegáns előadást, mely a gondolatiságot
nem hogy nem nélkülözi, hanem éppen
túladagolja. A színpadkép és a zene erős
hangulatiságát nem folytatja, nem veszi át
a játékben semmi, a felütés megokolás
nélkül marad. Ihlettelenné válik az
előadás, szenvedélytelenné a játék. A
meglevő értékek, alátámasztás nélkül,
elfelejtődnek.

A szép, pontos, problémafeltáró munkát
az anyag bátrabb kezelésének kellene
kiegészítenie ahhoz, hogy a Kosztolányi-
féle erkölcsi csomók megköttessenek. Az
élesebb kontúrok pedig segítenének fel-
színre hozni az így csak átgondolt, de nem
megélt tartalmat. Erre annál inkább
számíthatnánk, mert Lengyel György
sokszor bizonyította már, hogy avatott
mestere az érzelmi telítettségű előadások
létrehozásának.

Egy talált tárgy megtisztítása - mond-
hatnám Tandori metaforájával -, de nem
kifényesítése, nem megcsillogtatása ez
rég várt Tolsztoj-felújítás.

Lev Tolsztoj: Élő holttest (debreceni Csokonai
Színház a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ
Kamaraszínházában)

Fordította: Németh László. A dalszövege
ket fordította: Weöres Sándor. Rendező
Lengyel György. Díszlet: Fehér Miklós
Jelmez: Mialkovszky Erzsébet.

Szereplők: Juhász Jácint m.v., Takács
Katalin, Hegedűs Erzsébet, Görbe Nóra
Újhelyi Olga, Csikos Sándor, Spányik Éva
Korcsmáros Jenő, Bajza Viktória, Barbinek
Péter, Sárközy Zoltán, Zsolnay András,
Ho- rányi László, Linka György, Kóti
Árpád Géczy József, Kiss László, Boross
Mária Bán Elemér, Horváth Katalin,
Matkó Sán- dor.

Juhász Jácint (Fegya) és Horányi László (Festőművész) Tolsztoj drámájának debreceni előadásában


