
minden belső erő képes még a megúju-
lásra. Ezt jelzi, hogy az összebékült
szülőknek új gyermekük van születőben.
Persze nem új kistestvér ő, hanem a fel-
nőtt van születőben, a kamaszkori kí-
nokból-boldogságból a felnőttkori élet-re.
Kezdődhet hát a felnőttkori élet, amelybe
Andrius Satas magával viszi ennek az
életszakasznak legjobb, legpozitívabb
törekvéseit.

Ismeretes, hogy a modern színházi
törekvések legfontosabbja a nézők be-
vonására, aktivitásuk felkeltésére irányul.
Az aktivitásnak természetesen a művészi
élmény - Lukács György szavával -
utánjában kell bekövetkeznie, méghozzá
arra irányulóan, hogy a befogadó pozitív
irányban változtasson önmagán, ön-
magának a valóság valamely részéhez való
viszonyán. Úgy tűnik, ezt a törekvést a
lírai drámák tudják nagy erővel
megközelíteni. Ennek az az oka, hogy
rendszerint az ember benső világában
„játszódnak le", ami miatt a néző a szín-
padon nem tőle, részvételétől független
világot szemlélhet, hanem éppen ellen-
kezőleg: az ő benső világába helyezett
világot, amely arra késztetheti, hogy az

objektív világban is résztvevőként él-jen.
Ezért aktivizálódik jobban a néző egy lírai
dráma előadásakor. A miskolci Nemzeti
Színház Sicc, halál-előadása sok
vonatkozásban elérte ezt a nagyon fontos
és lényeges célt. A néző úgy távozhat a
színházból, hogy beépítheti saját magába:
a kamaszkor jót, szépet és becsületességet
akaró törekvéseiről nem szabad
lemondania, azokat meg kell és meg lehet
őrizni.

Amiért ez csak részben sikerült, nem a
miskolci Nemzeti Színház és nem a szí-
nészek hibája. A lírai képmások megfelelő
eljátszása, színészi megformálása teljesen
kidolgozatlan. S ha ez a színház ilyen
jellegű drámák színpadra állítására
vállalkozik - amire Witkiewicz Vízityúk-
jának az előadása is utalhat -, remélhetőleg
megoldja ezt a rendkívül fontos
színházművészeti feladatot.

Saulius Saltenis: Sicc, h a l á l . . . (miskolci
Nemzeti Színház)

Fordította: Bojtár Endre. Rendező: Irena
Buciene m. v. Díszlet- és jelmeztervező
Virginia Dautariene m. v. Kísérőzene: Min-
daugas Urbaitis. A mozgások tervezője: Kriv-
jánszky István. Zenei munkatárs: Kalmár
Péter. Rendezőasszisztens Balogh Erzsébet.

Szereplők: Beratin Gábor f. h., Kulcsár Im-
re, Máthé Eta, Simon György, Máhr Ági,
Rudas István, Dariday Róbert, Péva Ibolya,
Holl Zsuzsa, Bus Erika, Szabados Ambrus,
Mátyás Jenő, M. Szilágyi Lajos, Teszáry
László, Kanalas László.

KŐHÁTI ZSOLT

Felülírottak

Gelman Éjszakai utazása Szegeden

„Figyelem! Figyelem! A Vlagyivosztok-
ból érkező személyvonat előreláthatólag
tíz percet késik" - halljuk magnószalagról
az előadás kezdetén a szegedi Kis
Színházban. Azonban a leningrádi Alek-
szandr Gelman legújabb művének magyar
bemutatója példás - immár hagyományos -
gyorsasággal, késlekedés nél-kül, alig
néhány hónappal a kétszeres moszkvai
premier (Művész Színház, Szatíra
Színház) után zajlott 1979. november 2-
án, a második szovjet drámaszemle al-
kalmából. Ez a frisseség - mely megfelel a
darab szellemének, de készültségi fokának
is - tükröződött abban, hogy a bemutatóra
kiadott műsorfüzet még Utazik a
bizottság címmel jegyzi az előadást
(zárójelben adva közre az eredetit: Mi,
alulírottak).

Gelman ismét a dolgok sűrűjébe vágott,
s izgalmas, feszült „termelési drámát"

alkotott. Ezúttal is kedvenc témája, az
érdekek harca, ütközése foglalkoztatta:
hogyan rendelődik alá a szocialista
társadalmi érdek, a minőség ilyen-olyan
viszonylagos meggondolásoknak, hogyan
csorbul ennek során a szocialista erkölcs,
s - ez úgy tetszik, új hang-súly - hogyan
viszonyul mindehhez a társadalom két -
döntő szerepű - nemzedéke, azoké, akik a
Nagy Honvédő Háborúban tevődtek
először próbára, valamint a mostani
huszonéveseké.

Kitűnő jelkép, hogy a drámai történés
éppen egy vidéki kenyérgyár átvétele
(átvételének megtagadása) körül forog. A
legteljesebben alkalmazható hazai
viszonyainkra is a szimbólum (nem vé-
letlen, hogy Hernádi Miklós egy in-
terjújában - melyet Kádas Kálmán köz-
lekedés- és vállalatgazdasági szakember-
rel készített - szintén a kenyérgyár, sőt:
„társadalmi kenyérgyár" válik általáno-
sítható tanulságok modelljévé).

Magán- és közéleti síkon egyszerre bo-
nyolódik a darab. Lonya Singyin, a Me-
zőgazdasági Építő Vállalat huszonkilenc
éves fődiszpécsere megkísérli, hogy a
visszautazó átvételi bizottsággal a vonaton
aláírassa a jegyzőkönyvet (annak ellenére,
hogy hetvenhárom rendbeli hi-
ányosságban marasztalja el Gyevjatov és

két társa az építkezést). Ugyanis jól tud-ja:
szervezett aknamunka zajlik a háttér-ben,
a kenyérgyár megindításának hátráltatása
egy „maffia", magas beosztású tanácsi és
trösztvezetők malmára hajtaná a vizet,
éppen azok akadályoznák a termelés
megkezdését, akiket a legsúlyosabb
felelősség terhel az építkezés elhú-
zódásáért, szervezetlenségéért, műszaki és
egyéb fogyatékosságaiért. Könnyen
varrhatják ily módon Jegorov igazgató
nyakába az egész ügyet, pedig ő időben
jelezte a gondokat, csak hogy elődje,
Grizsiljuk - most már trösztigazgatói
poszton - nem segít neki, sőt: a saját
mulasztásait Jegorov vétkeként akarja
föltáratni. Noha nyilvánvaló : a külön-ben
szabályszerűen felrótt hibák ellenére a
kenyérgyár máris alkalmas arra, hogy
rendeltetését betöltse; a kemencék befű-
tésre készek. S még valami függ attól,
hogy a megtagadott aláírások rákerülnek-e
az öt példányban gépelt jegyző-könyvre.
Lonya Singyin felesége, Alla,
megelégelvén mindig csak mások - a
közösség - érdekeiért harcoló férjének
„élhetetlenségét", szintén csatlakozik a
jegyzőkönyv utólagos aláíratására szö-
vetkezők csoportjához, mert azt reméli,
Jegorov hálás lesz e fegyvertényért, és
lakáshoz, telefonhoz juttatja a Singyin
családot. Gelman úgyszólván arisztotelészi
hármas egység szellemében ülteti vonatra
hőseit.

A továbbiakat most már az 1979. de-
cember 1-i délutáni előadás nyomán (kö-
zépiskolás diákok voltak jelen szép szám-
mal, s odaadó figyelemben részesítették a
művészek munkáját, láthatólag vitára, a
darab tanulságainak egymás közti to-
vábbszövésére készen).

Léner Péter rendező helyesen és bátran
engedte, hogy a darab vígjátékként
induljon - s egyes mondataiban később is
annak hasson -, biztos ízléssel óvott
azonban a túl harsány, egyszersmind a túl
patetikus hanghordozástól. Ennek
következtében a bicsaklásokra életkori
sajátosságainál fogva is fölöttébb érzékeny
közönség mindig a kellő helye-ken derült
vagy komorodott el.

Felületes szójátéknak hat talán első ol-
vasásra a beszámolónk címe, de meggyő-
ződésünk: az előadás, a szegedi vállal-
kozás legfőbb érdemét fejezi ki. Ugyan-is
Gelman „társszerzőivé", tehát a drámaíró
neve mellé nyomulva, „felülírottakká"

váltak az előadás szereplői, akár az
"alulírottak", a bizottság (Gyevjatov,
Nujkina, Szemjonov), akár az aláírást
valóban vagy látszólag kiharcolni akarók



(Lonya, Alla, Maliszov) csoportjába tar-
toztak is. Persze ez kétes elismerés, mert
legalább annyira vonatkozik a színészi
teljesítmények magasrendűségére, mint a
darab megíratlanságára: a rendező irá-
nyításával ezen az előadáson jórészt a
színművészek változtatták hús-vér je-
gyekké a szerző vázlatos utalásait. Mert
Gelman nem jeleníti meg a háttérben
működő erőket (ez megbontaná külön-ben
a vonat elrekesztett drámai világának
egységét), hanem csak beszéltet ró-luk, a
két tábor képviselőinek kell a távollevőket
is eljátszania egy-egy mondattal,
hangsúllyal, s ráadásul a fronthatár nem
oly módon húzódik, hogy a bizottság az
egyik egynemű csoport, s az alá-íratóké a
másik, hanem mindkettőbe „beépültek"
egymás „ügynökei". Meg-terheli a színészi
munkát a dialógusokban elhelyezett
rengeteg információ - tehát sokszor nem a
színpadi történés beszél önmagáért -, mert
ehhez a műfaj-hoz igazán méltatlan volna
jellemzés és bemutatkozás daljátékszerű
módszere.

Maga az alapszituáció sem mentes némi
keresettségtől. Vajon miért nem próbálja
meg Singyin - jó, a vonaton, visszafelé -,
hogy bemutatkozva, Gyevjatovot
félrehívja néhány percre, s így ecsetelje a
jegyzőkönyv aláírásának vagy
aláíratlanságának következményeit? Miért
rendez méltatlan és erőltetett „véletlen"
ismerkedést? Persze, sok-sok mulatságos
ötlet és alkalom elsikkadt volna így.
Gyevjatov is eléggé nehézkesen lát-ja be
végül, hogy még ellene is folyik a Jegorov
félreállítását célzó hajsza: szabadságról
hívták be őt, mert tudták ró-la, hogy
kérlelhetetlen az építkezési hibák iránt,
más helyett szánták neki az
„ítéletvégrehajtó" szerepét. Aztán a be-
fejezés: nincs komoly tétje annak, hogy az
aláíráshoz harmadikként megnyerendő
bizottsági tag, a széllelbélelt Szemjonov -
a Jegorov-ellenesek embere - szorult
helyzetében megszökik a vonatról, ugyanis
Nujkina asszony szavai, valamint
Gyevjatov utolsó mondata kellőképpen
érzékeltetik: akár rákerül a papírra Szem-
jonov kézjegye, akár nem (s miért tagadná
meg az aláírást, ha majd Gyev-jatov
sarokba szorítja a szökevényt, be-
osztottját), a sokszor emlegetett Ivan
Ivanovics és Grizsiljuk bűnszövetkeze-
tének befellegzett. Következésképpen a
zárójelenet feszültsége - Lonyát a felesége
egy közeledő vonat elől próbálja
elvonszolni, egyszersmind rábírni arra,
hogy hagyjon fel örökös jobbító küzdel-
meivel, költözzenek más városba, s Lo

nya hangos „nem"-mel válaszol - álfe-
szültség, egydimenziós, mint a veszekedő
pár felé tolt sík mozdonyfelület, a világító
lámpáival.

Gyevjatov szerepében Kovács János az
előadás mozgatója. Gazdag jellemzéssel
egészíti ki mindazt, amit elmondanak róla
(hadbíró volt, katonatiszt - néhol a
gelmani életpálya jegyei), s amit ő mond
el saját magáról. Megnyalt tenyérrel,
bohókásan simítja - a pojáca Szemjonovot
gúnyolva - oldalra a haját, amikor
bemutatkozik Singyinéknak. Nagyapa ő:
még színes fényképet is mutat unokájáról
(pufók, kedves csecsemő rajzolata üt át a
fénykép hátulján), s névvel - Aljosenyka -
is felruházza. Pompás leleménye, ahogyan
Singyin hevült és meggyőző szavaira a
zsebéhez kap - azt hisszük: máris az
aláíráshoz rántja elő a tollat -, s aztán
cigarettáért ront be a vonatfülkébe. Szelíd,
tartózkodó, meg-közelíthetetlen - hogy
később indulatra lobbanjon, padlóra lökje
a helyzettel agyafúrtan visszaélő Lonyát.
Behunyt szemét villantja tágra, miközben
- a közönség felé fordulva - önmaga s a
többiek számára összegezi a történtek
vala-mely fordulatát.

Vass Gábor (Lonya Singyin) az elő-adás
kellemes fölfedezése. Rajta áll vagy bukik
az előadás, a legcsekélyebb hamis
intonálás vakvágányra vihette volna.
Szenvedélyes és az erőgyűjtésig higgadó;
szaporodó cigarettái jelzik a belső
folyamatok fölgyorsulását. Van valami
bulgakovi vonás ebben a figurában, s Vass
Gábor Che Guevara-szerű külseje is
napjaink világmegváltó típusát
hangsúlyozza. Többször is padlóra kerül -
Gyevjatovtól vagy Szemjonovtól -, de
morálisan sohasem. Esendő és le-
győzhetetlen; méltó továbbvivője mind-
annak, amit a Gyevjatovok, Jegorovok
bíztak a kezére (kétséges, hogy valóban az
örök „második ember"-e, akinek Gelman
festi őt saját szavaival).

Nem csekély bravúr, színészi mester-
munka, amit Barta Mária visz véghez
Violetta Nujkina megformálójaként. Két
mozzanatból építi föl vonzó hősnőjét. Az
egyik utalás: hogy a férje - világjáró
professzor. A másik fogódzó pedig egy
kellék: a nála levő, megkezdett francia
parfümöt adja ajándékba Allának, aki-nek
„születésnapját" rendezik meg a vonaton
Lonyáék. Művelt, sokat tapasztalt hölgy
ez a Nujkina, valódi jobb keze
Gyevjatovnak (s színészileg is Kovács
Jánosnak). Könnyre fakad, amidőn
Gyevjatov - „szabályellenesen" - alá-

íratja vele a gépeletlen papírlapot (mert az
igazi jegyzőkönyvet Lonya kétségbe-
esésében már széttépte), s nem gyávaság-
ból sírja el magát, hanem azért, mert
micsoda abszurd helyzet, hogy becsületes
hivatalnokok kényszerülnek áthágni a
törvényt, annak érdekében, hogy még
nagyobb törvénysértésnek vegyék elejét.
Ez a Nujkina Barta Mária - jóságos, nem
kis részt asszonyi figyelemmel kíséri
Lonya harcát, szurkol neki a maga módján.

A többiek játéka valamelyest leszállí-
tottabb - szintén eléggé egységes - ér-
tékrendet mutat. Kátay Endre mint
Szemjonov hatásosan, minden poénlehe-
tőséget kiaknázva játssza el e kártékony
figura „életrevalóságát", egyetlen moz-
dulata sem marad horkantó nevetés nél-kül
a közönség részéről. Csakhogy néhol
elveti a sulykot, rutinszerűvé válik ala-
kítása, pedig Szemjonov veszélyességét is
hivatott volna érzékeltetni (az ilyen
szerepek mintha neki íródnának!). Saj-
nálatos vesztesége az előadásnak, hogy a
vendég Menszátor Magdolna nem ta-
lálkozik Alla - egyébként is rosszul meg-
írt - szerepével. Pedig minden tulajdonsága
megvan ahhoz, hogy érzékileg is gyújtó,
ízig-vérig mai fiatalasszonyként hasson.
Csáberejét mégsem veti be Gyevjatov - s
főképp a nőbolond paprikajancsi,
Szemjonov - megpuhítására, sőt (s ez már
a darab hibája), kitűzött céljával
homlokegyenest ellentétben, ő az, aki
kedvetlenül leleplezi Gyevjatovék
megkörnyékezésének haditervét. Men-
szátor Magdolna csak a szerelmes asz-
szony aggodalmát volt képes hitelesen
megéreztetni; Vass Gáborral közös jele-
netei emlékezetesek. Király Levente -
Maliszov szerepében - a megíratlan, s
eléggé redukált jelentőségű hőssel alig
tudott azonosulni, alkalma sem volt rá.
Vöröses színű nyakkendője, a zsebéből
örökösen kikandikáló Pravda (melyet jó
néhányszor elő is vett s belétemetkezett)
csupán hasznos színpadi irányjelzői
maradtak egy kétkulacsos, Szemjonovnál
valamivel kevésbé ártalmas figurának.
Zámori László - a kalauz alakítójaként -
mulatságosan s tanulságosan játszotta el
azt a mifelénk sem ritka típust, aki egy
fikarcnyi hatalom birtokában máris
eluralkodnék a környezetén, ha gyávasága
és ostobasága nem korlátozná olykor.

Nem pusztán a tervezés részproblémája,
hanem az egész előadás stílusát és
szemléletét befolyásolta, hogy a vendég-
díszlettervező, Valerij Levental, a



Moszkvai Nagyszínház (Bolsoj) művésze
egy valódinak ható, sötétzöld vas-úti
hálókocsit építtetett föl a színpadra,
oldalnézetből. (Előzetes nyilatkozatok
szerint Varga Mátyásnak, Gelman buda-
pesti előadásai tervezőjének is volt fel-
adata Levental színpadképének megva-
lósításában.) E díszletet nyitották szét -
függönyszerűen - középen, s láthattunk a
kocsi belsejébe, ahol is újabb fülke-ajtókat
s falrészeket kellett félrehúzni, hogy a játék
kellő térhez jusson. Az elő-adás iramát nem
kevéssé befolyásolták ezek a bonyolult
manőverek, s ezért a színészek olykor -
„következetlenül" - a félrehúzott falrészen
is ki-be jártak, s nem csupán a fülkeajtókon
keresztül közlekedtek. Az egész előadásnak
jót tett volna - utalunk ismét a darab
bizonyos fokú vázlatosságára -, ha
stilizáltabban, akár oratorikusabban,
vitadráma módjára adják elő Gelman e
művét, jobban koncentrálva a
mondanivalóra, kevésbé a látványra (a
vonatdíszlet ráadásul oly-kor
hangszalagdübörgést, mozdonydohogást is
„megkövetelt" a zenei effektusok mellett,
míg a színészek - hála a tökéletes
rugózásnak - nem sok ügyet vetettek arra,
hogy vonaton utaznak. A vonatszínhelyet a
dicséretesen munkálkodó, hatásos
alakzatokat teremtő játékmester, Jachinek
Rudolf sem vette figyelembe). Vágvölgyi
Ilona úgy öltöztette a színészeket, mintha a
saját ruhájukban játszanának. Hiányoltuk
azonban a darab egyszerre szovjet-orosz s
magyar utalásainak valamiféle ötvöződését
a jelmezben.

Elbert János fordítása (mely - Léner Péter
egy nyilatkozata szerint - hazai viszonyokra
alkalmazta valamelyest a szöveget, tehát
nem tekintette szentírásnak) szellemes és
jól mondható; néhol divatosan trágár is.
Hasznos útmutatója a szegedi Nemzeti
Színház hihetőleg folyamatosan gazdagodó,
a játék bűvöletében új és új elemekkel, akár
monda-tokkal is gyarapodó, jelentős
előadásának.

Alekszandr Gelman: Éjszakai utazás (szegedi
Nemzeti Színház)

Fordította: Elbert János. Rendező: Léner
Péter. Díszlettervező: Valerij Levental m. v.
Maszkmester: Mánik László. Jelmeztervező:
Vágvölgyi Ilona. Játékmester: Jachinek
Rudolf.

Szereplők: Vass Gábor, Menszátor Mag-
dolna m. v., Király Levente, Kovács János,
Barta Mária, Kátay Endre, Zámori László,
Szabó István.

ORRAY KATALIN

Példák és ellenpéldák

A Mikroszkóp Színpad műsorán ismét
szovjet darab szerepel. Ez alkalommal két,
témájában, hangvételében különböző,
mondanivalójuk alapján mégis kapcsolatot
tartó művet mutattak be. Ajtmatov lírai
kisregénye és Suksin szatirikus
elbeszélése olyan általános emberi
problémákat vet fel (és keresi meg-
oldásukat), amelyek nem kötődnek
helyhez, időhöz. Példákat és ellenpéldákat
láthatunk emberi cselekedetekre, vi-
selkedésekre, azzal a nyilvánvaló szándék-
kal, hogy sok arcú önmagunkat láthassuk
viszont.

Csingiz Ajtmatov A tengerparton futó
tarka kutya című sikeres kisregényét
Komlós János adaptálta színpadra, kö-
vetve az eredeti szöveget és a szerkezetet.
Mindössze néhány soros bevezetővel
bővítette a történetet, segítve ezzel tá-
jékozódásunkat. Komlós a kisregény
eseményeire, cselekményére helyezte a
hangsúlyt - ezt tudomásul vette és érvé-
nyesítette Halasi Imre rendező is. Nem
hamisította meg ezzel az eredeti monda-
nivalót, de nem vette eléggé figyelembe,
hogy a mű líraisága nemcsak a mély és
tiszta érzelmekben jelentkezik, hanem
abban a környezet-, monda- és mese-
világ-ábrázolásban is, amelyet egy távol-
keleti kis népcsoport, a nyivh törzs éle-
téről az író bemutat.

A környezet, a táj - a távol-keleti

Ohotszki-tenger és annak szigetvilága -
egzotikus számunkra. Ajtmatov regénye
ezt az egzotikumot nem a különösben, a
furcsában láttatja, hiszen a hatalmas
tenger nem ismeretlenségével, hanem az
emberekhez való kapcsolatával válik
érdekessé. Ezt az átdolgozás és a rendezés
egyaránt érzékelteti. Teljesen nyilvánvaló,
hogy halász-, vadászterületként a
létfenntartásban betöltött szerepe miatt
miért is olyan fontos itt a víz. Ez azonban
legfeljebb csak kiindulás Ajtmatovnál. O
ennek hatásával, a tenger alakította
magatartásformákkal, szokásokkal és nem
utolsósorban a gondolatokkal, hitvilággal
foglalkozik. Regényét az teszi izgalmassá,
hogy következetesen minden egymásra
épül, egymásba kapaszkodik, vagy éppen
nem létezhet egy-más nélkül; ez azzal
függ össze, hogy ennek a törzsnek a
világról kialakított el-képzelése nem lépi
túl a vadász-, halász-terület határait, a
koncentrikus körökhöz hasonlóan
mindegyik középpontjában a tenger áll.
(Mint ahogy több észak-ázsiai
teremtésmítosz szerint a föld az öröktől
létező végtelen őstengerből született.)

Az előadásban ezt a sokoldalú kapcso-
latrendszert nem mindig tudták meg-
mutatni. Magából a cselekményből erre
csak utalásokat kaphatunk, mivel a fő-
szereplő, Kijriszk gyermek, főként anyja
gondolatain keresztül látja még a világot,
és ismeri meg a múltat; apja és nagybátyja
helyett is Organ apó meséli el a törzs
teremtésmondáját: megismerjük a
végtelen vízen fészket rakó és ezzel a
földet megteremtő Luvr vadkacsát és a
Halasszonyt, akitől származtatják
magukat, s akinek nevét viseli a törzs.
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