
denesetre hangsúlyozta a vitathatatlan és
egyértelmű illyési gondolatot, bizonyítva,
hogy értő rendezés mit tehet a drámáért.

A Fővárosi Művelődési Ház színpadán
bódult szerelmesek szaladgálnak föl s alá,
tévedés tévedésre halmozódik, mintha nem
is a korabeli Magyarországon állna Ezekiel
uram háza, mintha nem is a nádasból
jönnének elő a menekültek, hanem valahol
az Óperenciás-tengeren is túl játszódnék a
cselekmény. Az ironikus mosoly helyébe
hódító mosoly, a fanyar mondanivaló
helyébe víg-játéki mulatság lép ezen a
színpadon. Vadász Ilona meg sem kísérli
megközelíteni Illyés gondolatvilágát.
Biztos kézzel süllyeszti történelmi
anekdotává, nép-színműves
kedélyeskedéssé a darabot. S ha néhol
mégis torkunkra fagy a nevetés, annak
semmiképpen sem az írói szándék
megközelítése az oka, hanem, hogy nem
tudjuk, sírjunk-e vagy kacagjunk a
rendezői félreértés, még inkább értetlenség
e kétségtelen példáján. Vadász Ilona
helyenként egy mézeskalács-vígjáték
álomvilágát képzelte a színpadra. Rebekát
fodros szoknyájában, egyfonatú copfja
fölött magasodó pántlikás pártájában, s
legfőként a szerepértelmezés teljes
tévedésében akárha Rákosi Jenő is
megirigyelhette volna.

Nehéz eldönteni, teljesít-e valamiféle
feladatot a Dániel az övéi közt előadása.
Illyés gondolatairól a legcsekélyebb
mértékben sem győz meg. Igazán nem is
szórakoztat, ahhoz túlságosan nehézkes.
Komédiázás helyett inkább kedé-
lyeskedik.

S ha már a mondanivalót hangsúlyozó
rendezői elgondolás hiányzott, legalább
arra törekedett volna Vadász Ilona, hogy
színészeit helyes, szép szövegmondásra
ösztökélje. Ha a dialógusokat legalább
értjük, talán kevésbé zavart volna az
előadás koncepciótlansága.

Csányi Árpád jellegtelen díszletei,
Schäffer Judit - tőle szokatlanul - nem
egységes stílusú jelmezei is arról tanús-
kodtak, ők sem tudták pontosan, miféle
rendezői elképzelést szolgálnak. Ez azért
különösen szembetűnő, mert ők ketten
voltak a gyulai előadás sikeres tervezői.

S igazán nem irigylésre méltó helyze-
tükben mire jutottak a színészek? Sin-
kovits Imre az angol vikárius alakjában
elsősorban a gondos szövegmondásra
ügyelt. Így aztán az ő szavai legalább
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érthetően, szépen zengenek. Jeromosa
furcsa értetlenséggel, bölcs kedvességgel
szemléli az ismeretlen magyar világot,
ám szerepformálásából ennél többre nem
telik.

Ronyecz Mária játssza a csípős nyelvű
szolgáló, Képíró Bori szerepét. Az elő-
adás legélénkebb perceit szerzi erőteljes,
vérbő alakításával. Tökéletes beszéd-
technikája ezúttal is a legjobb színpadi
megoldássá emelte teljesítményét.

Oszter Sándor Dánielt igyekszik élet-
teli hőssé formálni. Az ő helyzete a leg-
nehezebb, hisz valójában már az eredeti
műben sincs pontosan körvonalazva
Dániel szerepe. Valójában neki kellene
közvetíteni az írói mondanivalót, ám belső
küzdelméről inkább csak beszél, mintsem
alkalma nyílnék rá, hogy el-játssza. Ebben
az előadásban nem marad számára más,
mint a szerelmi félre-értésből adódó
komédia, amelyben Oszter Dánielje
esetlenül mozog, miközben helyét keresve
minduntalan a hős szerepköre felé próbál
továbblépni. Ha
eredménytelenül is, de mégis megkísérel
valamit érvényre juttatni Dániel hitéből.

A többiek alig gyürkőznek Illyés Gyula
szövegével. Beszédhibával, ha-
darva, a szavakat keresve, a mondatokat
törve pedig aligha marad erő föl-
szabadult játékra. Őze Lajos Ezekielje a
humor felől közelít, Farkas Zsuzsa
Deborah szerepében színtelen, Vörös
Eszter Rebekája a teljes színpadi félre-
értés áldozata, Raksányi Gellért Nádi
Péter alakjában meggyőző. Balkay Géza
angol építésze mintha megérezte volna az
illyési elgondolást, ám a színpadi közeg
ennél többet nem tett számára lehetővé.

Dánielt Illyés drámájában övéi hitük
erős várával fogadják. Megértetik vele,
hogy ha nincs más, paticsból is fölépülhet
egy templom, csak az a fontos, hogy
álljon. Ám élhetünk a gyanúval, hogy a
Fővárosi Művelődési Házban látott elő-
adás még a paticsnál is gyöngébb anyag-
ból épült. Így lett a Dániel az övéi közt
színrevitele az igazi dráma erős vára
helyett erőtlen színház.

Illyés Gyula: Dániel az övéi közt (Nemzeti
Színház a Fővárosi Művelődési Házban)

Rendező: Vadász Ilona. Díszlet: Csányi
Árpád. Jelmez: Schäffer Judit.

Szereplők: Oszter Sándor, Farkas Zsuzsa,
Vörös Eszter, Ronyecz Mária, Sinkovits
Imre, Őze Lajos, Balkay Géza, Raksányi
Gellért, Versényi László, Tarsoly Elemér.

ISZLAI ZOLTÁN

Vampilovból - elégtelen

Nincs már Magyarországon előadatlan
színdarabja az irkutszki születésű Alek-
szandr Vampilovnak, aki 1972 nyarán,
motorcsónak-kiránduláson belefulladt a
Bajkál tóba. Ezzel - két hónappal har-
mincötödik születésnapja előtt - befeje-
ződött az egyik legígéretesebb tehetségű
szovjet színműíró pályafutása. A Ház, rétre
nyíló ablakokkal (Dom oknami v polje)
című 1964-es zsengéjét leszámítva (amit
hazájában, Kisinyovban 1974-ben vittek
színre) mind az öt egész estét betöltő
darabjának megvolt az itt-honi bemutatója;
igaz, eléggé kavart sorrendben.

Az 1965-ös Búcsúzás júniusban (Pros-
csanyije v ijunye) premierjét csak 1979.
október 19-én tartották meg, a kecskeméti
Katona József Színházban. (Magyar
nyelven mégis ezt a darabját lehetett először
látni 1972 decemberében, Kassán, a
Területi Színházban, Beke Sándor ren-
dezésében.) Az itthoni rendezések sora
1973 márciusában indult; Vampilov két
„leggogolosabb", szatirikus egyfelvoná-
sosával, a Vígszínházban. Mind a Kaland a
főmettőrrel (Isztorija sz metránpazsom),
mind a Húsz perc az angyallal (Dvadcaty
minut sz angelom) színre állítása Horvai
István nevéhez fűződik. Ő készítette el, s
szintúgy Elbert János kitűnő fordításai
alapján 1974 júniusára Az elsőszülött
(Sztarsij szin) televíziós adaptációját,
Feleki Kamillal a főszerepben. Érdekes
megjegyezni, hogy két fiatal színész, Egri
Márta és Kern András itt találkozott
először Vampilovval mint szerzővel, öt
évvel megelőzve - más szerepeikben -
legutóbbi színpadi föllépéseiket. Kuriózum
még, hogy a leningrádi Színművészeti
Főiskola P. Vlagyimirov osztálya kerek
egy hónappal a tévévetítés előtt az Ódry
Színpadon már eljátszotta nálunk az
eredetileg 1967-ben írott és 1969-ben
Irkutszkból útjára indult darabot.

Az 1972-ben írt utolsó, szerkesztésé-ben
Gorkijra és Csehovra egyaránt utaló
(címével Alain Resnais Marienbadja felé is
vágó) A múlt nyáron történt (Proslim letom
v Csulimszke) című alkotását Nemzeti
Színházunk mutatta be, Nagy András



László rendezésében, Bodnár Erika és
Sinkó László főszereplésével.

Ezután közel félévtizedes snitt kö-
vetkezett, hacsak nem számítjuk az újabb
szűk körű Horvai-vállalkozást az 1978-as
veszprémi felolvasószínpadon - ahol
formálisan megtörtént A vadkacsavadászat
(Utyinaja ohota) első „felvezetése",
mígnem 1979. szeptember 28-án meg-
valósult a hivatalos, Oleg Jefremov
rendezte vígszínházi premier.

Öt év távlatából elég nehéz eldönteni,
melyik volt vagy lehetett a 79-es színre-
állításokat megelőző legsikerültebb be-
mutató. Bennem a televíziójáték kel-tett
maradandó illúziót. Itt éreztem leginkább
plasztikusnak bizonyos vampilovi
sajátságokat: a hiteles köznapiságot, az
emberközelséget, az atmoszférát és főként
az író képességét a helyzetek teremtésére,
kiélezésére, végigjátszatására.

A két egyfelvonásossal már volt bajom;
könnyedebbnek, felszínesebbnek találtam a
játékot, minta tartalmát, illetve a
mondanivalót. Ezért adtam igazat Sziládi
Jánosnak, aki a SZÍNHÁZ-ban (1973/6.
sz.), talán szigorúan, szinte előre
panaszkodott valamiféle kényelmetlen
érzetről, ami - mint most már egyre
biztosabb , úgy látszik, az első menet-ben
végig kell kísérje a Vampilov-előadásokat
Magyarországon.

A Nemzeti Múlt nyáronja Horvainál
rutintalanabb rendezőt avatott. A rendezés
ennek megfelelően fölöslegesen modoros
volt. (A díszletelgondolás ormótlan:
akadályozta a mozgást a színpadon.)
Bodnár Erikának, Sinkovits Imrének és
Pápai Erzsinek mégis módot adott arra,
hogy elénk állítsanak néhány hihető
légkörű alakot. (Más kérdés, hogy Bodnár
Erika esetében hajmeresztő szereposztó-
tévedés tanúja lehettem. Meg annak is,
hogy ahány színész, annyifelé játszott,
kizökkentve ezzel stílusából, jellemrajzilag
tisztázatlanná téve a leginkább együttesre
komponált - finom tükörképekkel és lelki
egyezésekkel operáló Vampilov-
konstrukciót.)

A kritikusok már jobban odafigyeltek az
előadásra, mint a korábbi bemutatóknál.
Kórusban elemezték (porrá) Csányi Árpád
díszfunkcionáló színpad-képét. Dorgálták
kímélettel - az ifjú rendezőt. Fölvetették a
(szerintem erőszakolt, mert történetileg-
szociológiailag indokolatlan) Sarkadi-
párhuzamot.

Vampilov: Búcsúzás júniusban (kecskeméti Katona József Színház). Mátray Márta, Bregyán Péter,
Szirmai Péter és Kovács Zsolt

És megint csak Sziládi, rajta kívül pedig
Koltai Tamás meglehetős nyomatékkal
rámutatott: színházaink a maguk
másodlagosan szuverénkedő módján egyre
kevésbé képesek eljátszani reális
indíttatású, a sémáknál bonyolultabb
karakterekkel dolgozó, középfajú szín-
művet.

Különösen megsínylették a szimbolikus,
didaktikus (sőt: nyilatkozattal do-
kumentálhatóan: parabolisztikus) célzatú
és szándékú rendezés ötleteit A múlt
nyáron... emberi viszonylatai és ter-
mészetesen eltompultak a társadalom-
kritikus hangsúlyai is.

Ezek után nem mondok merészet, ha
feltételezem : nemcsak A vadkacsavadá-
szattal kapcsolatos szovjetunióbeli viták
bizonytalanították el a kezdeményezéseket
a két fennmaradó mű előadására.
Kicsinyhitűség is bénította a potenciális
színrehozókat. Vajon meg tudunk-e érteni
és értetni, el tudunk-e fogadtatni -- előbb a
színészekkel, majd a közönséggel - olyan
darabokat, melyek egyik lényeges
meghatározó jegye a levegő, s hátterük
olyan - még a moszkvaiaknak és
leningrádiaknak sem elég ismerős --
társadalmi és életközeg, amit vulgárisan
„szibériai provincializmusnak" kell ne-
veznünk. Méghozzá a fogalomnak nem a
pejoratív, hanem az elismerő, meg-
különböztető, esetleg nosztalgikus ér-
telmében.

De ki az a rendező nálunk, aki - majd-
hogynem órásmesteri - aprómunkával, az
ilyesmi eljátszásában mind gyakorlat-
lanabb színészek megdolgozásával, a
szokásosnál sokkal gondosabb előké-
születek révén mintegy „földlabdástul"
átülteti színpadjainkra ezt a mienkétől
elütő vidéki tenyészetet, s fölismerhe-

tően átmenti számunkra Vampilov mű-
vészi specifikumát (amit a nagyobb
gesztusokkal dolgozó Suksinnál külön-
ben érezni vélünk): a jellemekből ki-
bomló kollektív sorsanalízist, az egyéni
drámák mindennapos ütközéseiből adó-dó
(a véletlenen morálisan túlemelkedő)
társadalmi késztetést - általában a lét-
hezkötöttséget, ahogy meghatározza az
író egyik legjobb ismerője, A. Gyemidov.

1979 őszéig kellett várni, amíg erre
megint két rendező vállalkozott. Kecs-
keméten Tömöry Péter, Budapesten a
legilletékesebbnek tetsző nagy szovjet
vendégművész: Oleg Jefremov. Gyür-
kőzésük elégtelennek bizonyult. Hogy
miért? Arról szól a következő beszámoló.
*

A kecskeméti Katona József Színházban a
nézőt fölhúzott függöny fogadja. A
színpad nagy részét betölti a nézőtér felé
ferdülő deszkadobogó. Rajta egy még
kisebb dobogót látunk. Erről csak az első
nyíltszíni változásnál tűnik ki, hogy a
rendezőnek speciális elképzelése van
vele. A kis dobogó ugyanis -- kicsap-ható
lábaira állítva, az első részben két-szer
lesz asztal és egyszer -- lapjára fektetve
temető; amennyiben hanyatt döntve még
egy-egy keresztirányú deszkát hajtanak le
az égnek fordított lábakról

Az asztal funkcióba helyezése koreog-
ráfiával történik (mozgásszínház-ihle-
tettség). A műveletek végrehajtására van
is megfelelő számú mellékszereplő: egy
tanulócsoport.

A második részben az asztal eltűnik.
(Pedig már hozzászoktunk, hogy a szí-



majd adott alkalomkor - már nem a sze-
replők, hanem a díszletezők - az ugyan-
azon árokban elhelyezett forgatható fa-
hengerre rácsavarnak. A szőnyegspulnizás
is jelkép: az aranjuezi szép napok
ünnepélyességének végét ekvilibrálja.
Egyúttal még jobban eltereli a figyelmet
arról, hogy a szereplők miket mondanak.

A szöveget (Gál Sándor precíz, jól
mondható fordítását) meggyomlálta Tö-
möry Péter, aki Darvas Ferenc rutinos
zenéje kedvéért - meg nyilván a közön-
ségvonzás érdekében - sok dalbetétű,
„zenés komédiára" alakította át a prózai
vígjátékot.

A dalszövegeket is Tömöry szerezte -
posztoperetti és prepopzenei mélyréte-
gekből - igazán nem feltűnő műgond-dal,
hanem diákos incselkedéssel. (Például:
„Csak áll, csak áll egy lány a késő délután.
Ki is ez a lány, s ki tudja, mire vár . . . "

Vagy: „Meghalt, mert meg kellett dögöljön
a madár" Vagy: „Fehér medvék, fehér
medvék, magányos, ritka állatok. Fehér
medvék, fehér medvék, tinéktek nincsen
párotok." Vagy: „A búcsúzás, akár a kés,
az érzésekbe belevág" stb.)

Végül érdemes megemlítenem, hogy
(diapozitívről) háttérvetítés kíséri a szín-
változásokat. A vetített hátterek elég
észrevétlenek maradnak, mert többnyire

Esküvői kép a Vampilov-darab kecskeméti előadásából

teljes a fény a színpadon. Csak a fináléban
döbbentem rá, hogy ezek a diák is részei a
- véleményem szerint rámutogatós és
magyarázgató jellegű - rendezési
felfogásnak, mely ingadozik az idézőjelbe
tétel és a hatásvadász kinagyítás módszerei
és eszközei között. A patetikus
zárójelenetet szerintem ha-tározottan
megkérdőjelezi az „életbe induló" fiatal
pár összehajló és felnagyított sziluettjének
rákopírozása a kezd háttér nyírfaerdejének
vetítővásznára.

*

Amit elmondtam, egy csöppnyit ironiku-
san hangzik. A gunyorosság arra szolgál,
hogy ne kenje el, hanem lehetőleg híven,
áltudóskodás nélkül tükrözze
kétkedéseimet.

Tömöry Péter - bizonyára hosszas.
töprengést, tervezgetést kívánó - szceni-
kai-dramaturgiai plusz (mínusz) munkáját
alaposnak, ám egyben hiábavalónak
tartom. Aki ismeri a darabot (magyarul
olvasható a csehszlovákiai Irodalmi
Szemle 1972/10-es számában), annak ha-
marosan feltűnik, mennyire kiüresedettek,
mennyire nem teljesek Kecskeméten a
Vampilovnál még alaposan „ k i b eszélt"
(igaz: túl is beszélt) jellemfestő és
helyzetteremtő dialógusok.

Elmaradt rögtön az elején az a pergő
riposztozó párbeszéd, amiből kiderül,
hogy Koleszov milyen szeretetreméltón és
„slágfertigen" évődik a professzor-lány
Tányával az autóbuszmegállóban
Olyannyira, hogy nemcsak azt értjük meg,
miért szeretnivaló vezéregyéniség a
kollégiumban a fiú, hanem konkrét
viselkedésmintákat is látunk az ifjú pártól,
melynek analógiájára alakul majd később
kettejük - két szuverén egyéniség -
kapcsolata. A szellemes, kerekre formált
párbeszéd virtuális helyét foglalj el már az
első képben két zeneszám (Minőségileg
ugyanolyanok, mint amilyenekből idéztem
föntebb.)

A második - kollégiumi-esküvői -
képben a rektor és Koleszov sötétben
folytatott konfliktusának kirobbanását
„előjelző" purparléja esik áldozatul
húzásnak. Helyette - mellesleg jól meg-
szervezett - mulatozási szcénákat é: egy
„rendőrviccesre" vett milicista szi-
matolásait vehetjük észre, ha akarjuk A
negyedik képben lép föl Koleszov mint
kérelmező a professzorék lakásában
Mielőtt azonban megjelenne, az író
néhány replikával bemutatja a „rektori
papucsban", elárulva, hogy családja

nészek mindig csinálnak vele valamit.)
Helyette teret nyernek az ólomhegyű piros
műszegfűk. Ezeket - az asztal-
táncoltatásban addig részt nem vevő -
főhős, Koleszov (Szirmai Péter) vagdossa
bele a színpadba; szünet után. Mutatványa
ügyes, de a vége felé már idegesítően
lassuló. A jelzett díszletelem után - ami
nem szimbolizál semmit, csak használják -
így kapunk jelképes szcenikai motívumot.

Koleszov tudniillik nemcsak növény-
nemesítő, alpesi fűtenyésztő biológus
(hivatásjelkép), hanem szíve kertjében
virágba borult a szerelem is. A szerelmet,
valamint egy maszek virágkertész
kispolgári ízlését manifesztálja egy a
dobogó közepére állított Ámor (vagy
Mannequin Pis ?) szobrocska is. Ennek
kobakjára - az érzelmek hervadtával
egyidejűleg - bánatosan félrefittyent bőr-
sapkáját húzza az átmenetileg erkölcsi
alkuba bocsátkozó Koleszov.

A földbe szúrt piros szegfűkből
(„Gazdálkodás, Horatio...") ezután ki-telik
a búcsúzó egyetemisták virágcsokra. A
nézősereg elégedetten konstatálhatja: a
virág(kés)dobálásban nemcsak a fő-hős,
hanem valamennyi mellékszereplő
gyakorlott.

Érdekes még a kis közjáték holmi
kopottas futószőnyeggel, amit a ferde
dobogóról a zenekari árokba gurítanak,



nőtagjait miként kezeli otthon. Ehelyett -
dramaturgiailag darablassító helyen -- a
rendező elénekelteti vele a professzordalt,
ami halványan emlékeztet Zsupán Kálmán
belépőjére is Johann Strauss
Cigánybárójából.

A második részben mintha kissé
alábbhagyna a zenének helyet csináló,
szövegkurtító buzgalom. Itt már csak
Koleszov időleges kenyéradója, a hará-
csoló, kapzsi Zolotujev kénytelen sok-
oldalú önfeltárása helyett groteszkül
szklerotikus táncot lejteni, s lőtt varjú-ként
lógni Koleszov diákkollégáinak karján.
Ami rémítően mulatságos. Csak éppen
külsődleges színpadi ítéletvégre-hajtás a
jellemtelenségért; nem illik ehhez az
önbüntetően ostoba és ellenszenves
vampilovi alakhoz.

A még sorolható félrefogások ellenére
Tömöry Péter, azt hiszem, nem értette
félre a darabot, amely - lecsupaszítva -
arról szól, hogy az értékes, a morális
tartással és életcéllal vértezett embert csak
ideig-óráig készteti megalkuvásra a
gazdasági kényszer, bénítja a családi
előítéletek rendszere, illetve tartja sakkban
az elöljárói, hivatali hatalom. Kár, hogy
ezt a - nem teljesen új, de szépen
kidolgozott és diszkréten didaktikus --
társadalmi-emberi igazságot operettesítve
adták elő a kecskemétiek. Ettől az előadás
a műnél primitívebb darabot sejtet. És -
akár hihetetlen, akár nem - amolyan 1955-
57-C hangulatú, magyarosan sematikus
ízeket-kozmákat kapott.

A szereplők közül előnyös megjelenésével
kitűnt Szirmai Péter. Ideális alkatú Kolja
Koleszov. Fél évtizedre visszamenőleg
veri („kenterben") a magyar színpadokon
eddig előfordult összes központi
Vampilov-hősöket. (Tahi Tóth-Zilovon
kívül Lukács-Boszigint és Sinkó-
Samanovot). Ez az a férfitípus, akiért
egyformán lelkesednek a kollégák és a
barátnők. Mert érzik rajta valami
többrehivatottság, ami sohasem kimutatott
szellemi fölénnyel és behízelgő
viselkedéssel párosul. Kritikus nyuga-
lommal szemléli környezete kicsinyes-
ségét és kisebb-nagyobb mániáit v a g y
gonoszságait. Ha nem mondanák el róla a
darabban, akkor is biztos lennék benne:
gyerekkorától egyedül kellett megállnia a
lábán, hogy húszéves korára kiküzdhesse a
független döntés készségéhez
elengedhetetlen akaraterőt és önbizalmat.
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Koleszov figurájába illik Szirmai ki-
dolgozatlan és darabos színpadi mozgása
is; amihez azonban mindenkor nem
kellene ragaszkodnia. Énekelni a
közepesnél gyengébben tud, de itt ez a
fogyatékossága is „bejön": úgy fest,
mintha elegáns távoltartással, elnéző fej-
csóválással kezelné a reá mért nótákat és
tánclépéseket. Tehetségéről jobban
meggyőzött volna, ha betéve tudja sze-
repét, s ha venné magának a fáradságot,
hogy percekig egyfolytában figyel-jen
nőpartnereire.

Szerelmét, a rektorlány Tánya Rep-
nyikovát Mátray Márta alakította igye-
kezettel. Egészséges, köznapi lánynak
formálta meg. Ha lett volna elég ideje
szavakban elemezni érzelmi változásait,
talán még hús-vér alakká is változtathatta
volna. Igy azonban kötelességteljesítő
szereplő maradt. Ügyesen énekelt, keve-
set táncolt, ki-be sietett és rokonszenvet
keltett maga iránt - személyes tulajdo-
nával: nagydarab érzelmességével.

Major Pál a tőle megszokott, átgondolt
és kifejező gesztusrenddel érzékel-tette a
professzor lármásan önsajnáló és
csöndben hatalmaskodó lényét, tehetségre
féltékeny közepességét s begyakorolt
machiavellizmusát. Külön érdeme, hogy
nemcsak szavakban, de gőgösen
méltóságteljes magatartásával is tudtára
adja Koleszovnak (és a nézőnek): jó lesz,
ha vigyáz: az előrejutáshoz az ő és a
hozzá hasonlók megalkuvásainak szolgai
követése áll csak módjában. Mert adott és
változhatatlan a helyzet, mert előre
kiszabottak a lehetőségek.

A rögeszmés maszek virágkertészt,
Zolotujevet - aki azt hiszi, hogy mindenki
megvesztegethető, csak elég nagy
összeggel kell „megsérteni" - Kölgyesi
György játssza el, nem sok invencióval.

Kulcsszerepe van - mert Koleszovot
katalizálja -, de hálátlan is ez a szerep.
Vampilov ebbe csomagolta - igaz, foná-
kul - közvetlen társadalmi didaktikáját,
az ilyen típusokat megsemmisítően el-
ítélő, majdnem állatmesei igazságot szol-
gáltató végső tanulságot: aljas és korrupt
üzletelő, erkölcseinket pénzzel piszkító
harácsoló, le veled!

Koleszov fő barátai, Bregyán Péter,
Gáspár Antal és Andresz Katalin zavaros
szerelmi háromszögben próbálták élettel
megtölteni rövid fellépéseiket.
Repnyikovné Gurnik Ilonának jutott.
Mindent túljátszott; szerepfölfogásából
valami alapvető - gyaníthatóan rendezői
eredetű -- félreértésre következtetek.

A jelmezekről Tömöry Péter a jól in-
formáló - de homályos nyilatkozatokat is
közlő - műsorfüzetben azt írta, hogy
„sajátos couleur l o c a l t tudatosítanak", Ha
Gyarmathy Ágnes jelmeztervező úgy
hiszi, hogy a szedett-vedettség couleur
locale, téved. Jelmezei ettől függetlenül
hol jók, hol bohózatiak, hol egyszerűen
ízléstelenek.

Így jelentkezett művészileg degradált
Vampilovval a kecskemétiek előtt a túl-
tengően ötletes Tömöry Péter és együt-
tese, akik valószínűleg nem olvasták
Szergej Borovikov mérsékletre intő
tanulmányát a N a s szovrermennyik 19783.
számából. Borovikov azt mondja:
„Vampilov drámát írt, nem szcenáriu-
mokat."

Társadalmi dráma, nem pedig ide-oda
vagdosható, hangsúlyaiban eltolható,
tetszés szerint kurtítható szöveggyűjte-
mény A vadkacsavadászat is, Vampilov
legtöbbet vitatott, színpadra későn került
munkája. A kézirat 1967-ben író-

Tahi Tóth László Vampilov Vadkacsavadászat című színművében (Vígszínház)



dott. Megjelent három év múlva az
Angara-almanach hatodik számában. Kö-
tetbe először 1975-ben került. Az író
válogatottnak nevezett, de lényegileg
összes szépirodalmi műveit - még töre-
dékben maradt bohózatát, a Hasonlítha-
tatlan Nakonyecsnyikovot (Nyeszravnyennij
Nakonyecsnyikov) is - tartalmazó
gyűjteményében adta közre a moszkvai
Isszkusztvo kiadó.

Első bemutatóját Rigában tartották; az
Orosz Drámai Színházban R. A. Kac
rendezte. Leningrádban - ahol a két
Tovsztonogov előzőleg több Vampilov-
darabot vitt sikerre - még nem volt elő-
adása. Moszkvában Oleg Jefremov fősze-
replőként állította színre, a Művész
Színházban, 1978 decemberében, körül-
belül másfél évtizeddel öregítve a fő-hőst,
az alkoholista és önsorvasztó Zilovot, aki
csak távolról hasonlít az író mindig küzdő-
töprengő-jobbat akaró központi hőseire.

A viták is arról folytak és folynak, hogy
valójában ki ez a Zilov, meg arról
zajlanak, hogy érdemes-e színpadon meg-
jeleníteni mint olyan típust, melyet
selejtként különít ki magából (ha egyál-
talán létrehozta) a hatvanas évek végé-nek
szocialista társadalma.

Kétségtelen ugyanis - miként B.
Rudnyickij leszögezi a Voproszi literaturi
1976/1o-es számában -, hogy Vampilov
„szituációiban... nem feltételes színházi
figurák élnek és cselekszenek, hanem
teljességgel reális, tüstént fölismerhető,
cáfolhatatlanul konkrét, mai emberek". A
vadkacsavadászat abszolút főszereplője
tehát ilyen valóságból vett figura, noha
példaképnek nem lehet állítani.

Zilov tetőtől talpig negatív hős:
Vampilov legkeményebb bírálatának
megtestesítője. A szociális és humánus
eszmék számára nem kötelezőek. Tár-
sadalmon kívüli modern felesleges em-
bernek képzeli magát. Két lábon járó
amoralitásként vagy - ahogy Szergej
Borovikov már említett tanulmányában
kimondja: parazitaként próbálja meg-úszni
az életét. Lázadozásai jellemgyön-
geségéből, eszménytelenségéből adód-nak.
Noha látszatra van bennük (némi) logika:
spontán és rutinos önrombolása egyfajta
tiltakozásnak tűnhet fel kicsi-nyes
környezetével, a kispolgári óvatoskodók,
helyezkedők, hatalmaskodók díszes
társaságával szemben.

Zilov gyáva és vakmerő egyszerre: nem
elvi alapon, erkölcsösen utasítja el
környezete senkiemberkéit, hanem lát

ványos skandalumok révén, demonst-
rációkkal. Ugyanakkor nincs hozzá ereje,
hogy vállalja undora konzekvenciáit, és
megfontolt döntés után szakítson
társaságával, ami persze egyebek mellett
azzal járna, hogy lemond a tőlük kapott
kisebb-nagyobb előnyökről. Például a
tizennyolc négyzetméteres, kellemes
garzonlakásról, no meg arról a
nézőközönségről, amely még kíváncsi a
cirkuszaira, s azt is eltűri tőle - vala-miféle
bámész szadomazochizmussal -, hogy
tevékeny önsorvasztása közben egyenként
és összességükben kigúnyolja, unos-
untalan megalázza és lepocskondiázza
őket.

Vampilov - s ezt A. Gyemidov 197 5-ös
alapvető tanulmánya is hangsúlyozza -
nem tekinti a darabjában szereplő tár-
saságot a mai vidéki életmód reprezen-
tánsainak. Életük, „provinciális létük" így
szigetként különül el az igazi értékek és a
cselekvő emberek világától. (Őket
képviseli A vadkacsavadászat két hősnője:
Galina, a feleség, meg Irina, a még tiszta
és naiv, tehát elámítható szerelmes leány.)
De hogy ilyen szigetek vannak - s hogy
rajtuk megterem-nek a Zilovok -, azt a
kiváló életismerő, tendenciákra figyelő és
figyelmeztető író le nem tagadhatja, mert
nem engedi meg az erkölcsi pozíciója.

Ebből az alapállásból következik Vam-
pilov távolságtartó viszonya hőséhez, aki -
ahelyett, hogy kiemelkedne belőle -
elmerülni igyekszik kicsinyes élete ingo-
ványában, mert már nem ismer semmi-
féle magasabb, élni segítő erkölcsi esz-
ményt. Csupán - ideges és megalapozatlan
csodavágyással a romantikus menekülést
keresi a természetbe, messianisztikusan
várva az évi szabadság eltöltését az
áhított, mert önigazolást ígérő
vadkacsavadászaton. Hogy kacsavadász-
nak éppoly szeszélyes és megbízhatatlan,
mint férjnek, szeretőnek, barátnak vagy
munkatársnak, azt nem látjuk a darabban
megjelenítve. De pontos leírást kapunk
róla a főpincér Gyimától, aki
kellemetlenül éleslátó, bénítóan józan és
könyörtelen barát.

A moral insanityben szenvelgő Zilov
belső drámája abban keresendő, hogy nem
hajlandó bevallani lényének aszocialitását,
s leplezni próbálja gyöngeségét is
mérhetetlen önzése érvényesítésére. Ezért
lesz belőle „szenvedő egoista", emiatt
zárja ki magát önként az életből.
Mindössze természetvágyát, e divatos
áleszmét dédelgeti hobbyként. Zilov
örökösen sajgó lelkét a valódi

ideálok hiánya üresíti ki, ez pusztítja le
érzéseit, készteti állandó üres színjá-
tékaira.

Bonyolult és ellentmondásos főszerep-
lőjét színpadi életképsorozaton, helyzet-
gyakorlatokon át mutatja meg a nézők-
nek Vampilov. A háromfelvonásos darab
első képében típuslakást látunk. Az
ablakon át borús időt, az ágyon a
másnapos és az állkapcsát fájlaló Zilovot,
aki sört iszik. Aztán fölemeli a kagylót,
telefonál pincérbarátjának, Gyimának,
biztosítja arról, hogy nem halt meg,
bolond lenne ilyesmit csinálni a vadászat
előtt. Majd érdeklődik a pincértől, hogy
nagy cirkuszt rendezett-e előző este a
vendéglőben. Megállapodnak: úti
készültségben várja Gyimát, és leteszi a
kagylót.

Ekkor lép be egy kisfiú. Átadja az
otrombán tréfás barátoktól származó
temetési koszorút. Először Vitya Zilov is
viccnek tartja az egészet, de végül
magába száll. Elkezdi foglalkoztatni a
halál gondolata, és belemerül vissza-
emlékezéseinek sorozatába.

Az első visszaemlékezésben behatóan
megismerkedünk a Nefelejcs kisven-
déglővel (másfél hónappal a vadászat
előtt). Föllépnek a társaság tagjai, neve-
zetesen Szajapin, a felesége ügyességé-
ben bizakodó kolléga; Vera, a könnyű-
vérű, ide-oda csapódó lány és Kusak, a
szórakozni vágyó, de a kicsapongásban
járatlan hivatali főnök. Megígérik, hogy
valamennyien elmennek Zilovékhoz la-
kásszentelőre.

A második visszaemlékezés a házszen-
telő eseményeiről szól. Megismerkedünk
a feleséggel, Galinával. „Csodálkozom -
mondja a világba élő Vera Zilovnak -,
hogy ilyen feleséget kaptál magadnak."
Tanúi lehetünk, miként szökik el a léha
Vera a begerjedt főnök udvarlása elől a
házibuliról. A következő - folytatólagos -
visszaemlékezés előtt Zilov közbevetett
telefonjait halljuk: idétlenül tréfálkozó
barátait keresi, aztán megint átmegyünk
emlékképbe.

A műszaki információs szemle szer-
kesztőségében Zilov hamis cikk leadására
buzdítja Szajapint. Majd pillanatok alatt
beleszeret a főiskolai felvételre jelentkező
s véletlenül hozzájuk betévedt Irinába.
Randevút beszél meg vele; lelkesedését
csak az hűti kissé, hogy felesége telefonon
értesíti róla, gyereket vár. A felvonás
végén, megint a jelen időben, Zilov
lakásán gördül le (a drámában) a függöny.



Ugyanott indul a második felvonás.
Hősünk egy téves telefonálóval szelle-
meskedik, majd harmadszorra merül bele
emlékeibe. Galina leleplezi, hogy nővel
látták a városban. Közli vele azt is, hogy
elvétette a gyereket, és hogy „egyetlen
szavát se hiszi el". Megpróbálják
föleleveníteni szerelmük kezdetének
perceit. De kiderül, hogy Zilov a
legfontosabb mondatokat már elfelejtette.

A közjátékban elered az eső. Zilov
újból a pincérrel beszélget telefonon.
Ezután lepleződik le Kusak előtt a ha-mis
információkkal folytatott üzelme, és derül
ki egy táviratból, hogy meghalt az apja,
akit - puszta kényelmességből és
hanyagságból - már négy éve nem láto-
gatott meg. A vendéglőben folytatódó
jelenetből megtudjuk: valószínűleg a
temetésére se fog odaérni, mert Irinával
randevúzik a Nefelejcsben, amiről a
felesége is értesül, s ezért végképp
elhagyja. A második felvonás végén - a
jelen időben -- döbben rá Zilov, hogy
végül Irina sem fog kitartani mellette.

A harmadik felvonásban Zilov le-
mondja Gyimának a vadászatot. Átvesz
egy táviratot, melyben barátai részvétüket
nyilvánítják elhalálozása alkalmából. Itt
kezdődik az utolsó visszaemlékezés a
Nefelejcsben. Ez a nagy beolvasás estéje.

Zilov összehívja társaságát a vadászat
előtti búcsúvacsorára. Még érkezésük előtt
felönt a garatra. Ilyen állapotban éri
Gyima - rendkívül ellenszenves, de
Zilovra átvitt értelemben mégis érvényes -
magyarázata arról, hogy ő va

dásznak se jó (idegesen lő, és a célzásnál
reszket a keze). Ettől is issza le még ala-
posabban magát, „számol le" barátaival,
kergeti cl utolsó mentsvárát, Irinát is
magától, és kapja a vérig sértett pincértől,
ami kijár. Gyima szabályosan - egyben
alattomosan -- leüti.

A barátok hazaszállítják lakásába. Itt
folyik Ie e semmirevaló, az életből ön-
magát kirekesztő, élőhalott és zavaros
látomásokkal küszködő Zilov utolsó
viszolyogtató alakítása: játszadozása a
barátok rossz tréfájából is származó ve-
szélyes „ötlettel", a színpadiasan elő-
készített öngyilkossággal.

A valódi halálra azonban nincs szükség.
A valaha volt Zilov úgysem létezik. A
főszereplő közvetlenül nyílt-színi
idegrohama után elindul vadászni; megint
megúszta.

A darab vázlatának rövid - kihagyásos -
átnézetéből világos: annak ellenére, hogy
helyzetmagyarázó emlékezéseket fűzött
egybe, teljesen reális, köz-napi
történetsort, nem pedig álomvidéket járat
végig hősével Vampilov. Lélektanilag
logikusan juttatja el Zilovot az
öngyilkossági kísérlethez vezető lel-
kiállapotba. Szabályos és célirányos a
jelen és múlt idő váltogatása is a cselek-
mény kibontásakor. Afelől sincs két-
ségünk (ha a színművet alaposan elol-
vassuk), hogy mennyire kiszámított --az
interferáló jelen és múlt idejű jelenetekben
- a pszichológiai motívumok fokozatos
felhalmozódása, amely a keserű, majdnem
tragikus végkifejlet végső eredője és
indítéka,

Vampilov ezer szállal köti erőtlenül
vergődő antihősét a napi valósághoz.
Jelleme lehetetlenségét, lényének társa-
dalmonkívüliségét a realitásból fakadó
erkölcsi szabályokkal szembesíti. Irreális
viselkedését és a valóság fölött lebegő
életvitelét az elfogadott társa-dalmi
normák esztelen tagadásaként,
irracionális - és nevetséges - lázongás-
ként szatírával ábrázolja.

A vadkacsavadászatban - iróniával át-
szőtt, mégis halálos komoly darabjában -
arra figyelmeztet, hogy a szocialista
társadalom is kitermelhet olyan fölös-
leges embereket, akik nem hajlandók
szembenézni a társadalmi együttélés ke-
mény követelményeivel és igazságaival.
Egyoldalúan bontják föl a humánum
íratlan kollektív szerződését, amihez a
legjobb képességű embereknek sincs
joguk, amit ki-ki a lehetőségei szerint
kell hogy vállaljon és teljesítsen.

Az élet közege ugyanis nem a ro-
mantika (a vadkacsavadászat), hanem a
realitás. Terepe pedig nem a nádas, de az
erkölcsi alapon nyugvó közösség és
társadalom.

Oleg Jefremov a Vígszínházban ellendí-
tette magát a korhoz és földhöz kötött
vampilovi darabfelfogástól. Alaphang-
ként a romantikus nosztalgiát szólaltatta
meg. Általánosítható szimbólummá
nagyította fel, lényegi jelentésűvé puf-
fasztotta a mellékmotívumot. Jóllehet „a
hit hiányának tragédiájáról" beszélt
nyilatkozatában, szcenírozásával erősen

Tahi Tóth László (Zilov) és Tordy Géza (Gyima) Szegedi Erika (Galina) és Tahi Tóth László (Zilov) a Vampilov-darab
vígszínházi előadásában (lklády László felvételei)



aláhúzta az egyetlen álhitecskét, amihez
Zilov gyermetegen ragaszkodik: a nyári
kacsavadászatot mint megváltást és me-
nedéket. Jefremov igazságnak fogadta el a
vágyálmot. Úgy állította be a dara-bot,
hogy Zilov csupán azért semmire-kellő,
mert nem lehetett - átvitt értelem-ben -
vadkacsavadásszá. Értsd: nem teljesíthette
ki önmagát.

Erről a félrevezető rendezői elkép-
zelésről tanúskodik a bemutató előtt adott
rádióinterjúja is. Ebben irónia nélkül
beszélt arról: itt mindent átleng a vágy a
jelképes vadkacsák után. Azzal, hogy egy
jelképrendszer centrumába helyezte, Oleg
Jefremov jelentő-sebbé fújta fel a
széllelbélelt Zilovot. Eltompította a
szerzőnek főhőse ellen irányuló kritikáját,
és Zilov több monológjának kiiktatásával
nem engedte eléggé szóhoz jutni
önleleplező kicsinyességeit sem.
Különböző átvágásokkal a drámai
szituációk feszültségét is le-csökkentette a
rendező, miként ezt meg-győzően
elemezték közvetlenül a premier után a
napilapkritikák.

A vadkacsavadászat „ibsenizálásából"
létrejött egy különös paradoxon. Azáltal,
hogy Zilov jelképrendszerben botorkál, és
nem kisszerű viszonyai között kapkod,
még kisszerűbbé, még érdektelenebbé
válik. A konkrétból az elvontba tolt
kritikai mondanivaló is „halvánnyá bete-
gedett"; elfoszlott a kontúrjait vesztett,
megkuszált jelenetek között.

Az előadás csak azokon a helyeken
erősödik föl és nyer kitapintható kör-
vonalakat, ahol tömörebb volt az írói
szöveg (terjedelmesebb a jelenet), ahol
áttörte a sok mindent lírailag egybe-mosó
sietősnek tetsző - rendezést egy-egy
markánsabb színészi alakítás, ösztönös
rájátszás, földhöztapadóbb sze-
repértelmezés.

Fehér Miklós díszlete - mely hordozza a
szimbolikát - először érdekes. Aztán
kiderül róla, hogy folyamatos játszásra
alkalmatlan. Nem is beszélve arról, hogy a
díszlet is semmibevétele az írói
elképzelésnek. Vampilov tudniillik -
akárhogy forgatjuk - nem rezgő nádasban,
hanem típuslakásokban, kisvendéglőkben
és hivatalokban szerette volna játszatni,
végig életből ellesett szereplőivel a
köznapi cselekményeket.

A színpadi nádasban alig lehet járni.
Fölöslegesen kell benne hurcolni be-
rendezési tárgyakat. A nádlevelek csö-
rögnek. A szereplők eltűnése és feltűnése
a bugák közt, illetve körül hama

rosan csináltnak, modorosnak tetszik.
Nem éppen véletlenül: a darab így is
ellenáll a szimbolikus operai csúsztatá-
soknak és elvonatkoztatásoknak.

*

Vityka Zilov iszonyúan nehéz szerepé-nek
eljátszását Tahi Tóth Lászlóra bízta a
rendező. Vibráló, nyughatatlan, át-
tekinthetetlen, megfoghatatlan „szeszit"
látunk személyében a színpadon. Megéli a
figurát. Jobban szeretnénk, ha eljátszaná
kárhozatos tulajdonságait. Ennek a - nem
elég érthetően artikuláló - Zilov-nak az a
baja, hogy közel sem hétpróbás. Hiányzik
mögüle az a sok eleve kilátástalan kitörési
kísérlet, nincs meg benne az a rosszra való
hajlandóság, aminek következtében
nemcsak szánalmas, hanem - mert
egyeseket el tud kápráztatni - ön-
veszélyességén túl közveszélyes a figurája.

Tahi Tóth kissé ütődöttnek, gyenge-
elméjűbbnek mutatja be Zilovot.
Elhibázottan kabarézik például az
öngyilkossági kísérlet kulcsfontosságú
jelenetében. Nem győzi erővel az azt
megelőző „címkiosztó" vendéglői bot-
rányokozást sem. Ha egy embernél több
van mellette a színpadon, érthetetlenül
jelentéktelenné válik, el-eltűnik. Időnként
mintha nem érdekelné meg-oldandó
színészi feladata. És hát - sajnos - ebből a
nagy tehetségű, még mindig fiatal
színészünkből is hiányzik a vivőerő, ami
ma már egyre inkább csak a hatvan év
körüliek sajátja.

Szegedi Erika Galinát játssza, érett
játékkultúrával, feledtetve színészalkatá-
nak meleg szépségét, intim robbané-
konyságát, aszkétikusan lemondva női
vonzóerejéről. Reménytelen félmosolyai,
abbahagyott gesztusai, félbeszakított
fellobbanásai és néhány kétségbe-esett,
panaszos kiborulása pontosan tükrözi,
hogy mennyire kicsinálta őt hat év alatt
Zilov, milyen enerválttá, cselek-
vésképtelenné tették a viszonzatlan ér-
zelmei, s mennyire csalódott abban a hi-
tében, hogy a hűség és kitartás értéke
megbecsülésre találnak. Ha nem Szegedi
Erika volna Tahi Tóth mellett
színpadon, hanem súlytalanabb színész-
nő, Zilov még ködösebb alak lenne az
előadásban. Valamennyi kritikával el-
lentétben én Hernádi Judit Irináját el-
fogadhatónak érzem. Igaz: Irinája nem
légies. Nem valamiféle röpdöső tündér
naiva. De valószínű, hogy az ilyen -
érzékiségtől ment, átszellemült - jelen
ségekre már nem figyelnek föl a Zilov

típusú széptevők. S főleg nem képzelgik
azt, hogy támaszuk lehet bizonytalan
jövőjükben. Hernádi Judit „meghosz-
szabbítása" Szegedi Erika Galinájának.
Számomra megtestesítette a strapabíró,
butuska jó bolondot, aki - elvakulva a
szerelemtől - egyelőre még érdekes-
nek látja az ócska lemezeket daráló férfit,
és meggondolatlan elszántsággal
igyekezne, hogy támogassa életviharai
kavargásában.

Egri Márta hiteles Verát alakított
mindvégig. Mint ahogy Andai Györgyi is
elemében érezte magát az ostoba főnököt
ravaszul csábítgató érdekfeleség
rövid szerepében. Bárdy György ennek a
főnöknek csak a hülyeségét érzékel-
tette pompázatosan. A keménységét,
ütőképességét eltitkolta. A barátok sze-
repében Szombathy Gyula és Kern András
versengés nélkül mutatkozott
egyformán jelentéktelennek.

Gyima pincér kulcsszerepét Tordy Géza
játszotta, félelmetesen. Érzésem szerint
csak ő értette meg igazán, mi a feladata:
puritán eszközökkel, erőltetett belső
tartással kellett elénk állítania Vityka
Zilov rossz jellemű kontrasztját, a
„nyugodt vadászt", kinek
kezében céljai eléréséhez bármi eszközzé
válhat. Ezek a Gyimák, ha egyszer pus-
kavégre kapták, sohase szalasztják el -
szánalomból, érzékenykedésből, bizony-
talanságból - a konkrét zsákmányt.

A kacsát sem persze, ami után hiába
bámulnak vágyaik borús egébe a szélva-
dászok, a felnőtté soha nem váló, em-
berlétre felelőtlen Vityka Zilovok.
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