
között zajlott le. A. probléma csak az,
hogy a nagy sikerek és nagy bukások nem
a magyar dráma területén játszódtak le.
Lehet ezt fölróni a dramaturgiának, de
sokkal inkább annak a hagyománynak,
hogy nálunk az igazán erős és határozott
kísérletek tradicionálisan a klasszikus
drámák előadásához kötőd-nek. S itt derült
ki, hogy Magyarországon a problémák
minden újdonságuk el-lenére is rendkívül
klasszikusak. Sokkal klasszikusabbak,
mint a több mint egy évtizedes Deficit
mutatja, vagy, mint a teljesen friss A meráni
fiú. Az Úrhatnám polgárra gondolok. Több
okból volt az Úrhatnám polgár nemzeti
színházi elő-adása példamutató. Az a
feszesség, az az átgondoltság, az a
következetesség, amely minden komolyan
vett színpadi munka alapja lehet -
kétségtelenül a siker egyik záloga. De az,
hogy Monsieur jourdain és a belőle élő
élősdiek kerültek pellengérre, annyira
aktuális napjainkban - a fő támasza volt
annak, hogy ez a rendkívül érdekes
előadás létrejött. Mert az úrhatnám polgár
napjainkban igenis újratermelődik, még ha
nem is feltétlenül polgári jelszavak között,
de mindenesetre külső formájában
jourdain úrhoz hasonlóan. És
újratermelődik vele együtt az a siserahad
is, mely ehhez a reprodukcióhoz
ideológiát, táncot, vívó-leckét vagy -
bárónőt nyújt.

De ugyancsak társadalmi oka van an-
nak, hogy Congreve kitűnő darabja, egy
szintén végiggondolt rendezésben bukott.
Nyilván hozzájárul ehhez az is, hogy az
angol dráma Shakespeare és Shaw között
sosem volt népszerű Magyarországon, és
még Sheridan kitűnő komédiájának
bemutatója alkalmával is az volt a
visszhang, teljesen igaztalanul, hogy túl
poros ez a darab. De az igazi ok az, hogy
azt a fajta társadalmi szét-esettséget, amit
a restaurációs kor pro-dukált, azt a fajta
teljes anarchiát, amely-ben minden szokás
és erkölcs a feje tetején áll, egyelőre a
magyar társadalom még nem produkálta.
Ezért a kiváló el-gondolás ellenére is a
darab színpadi struktúrája szétesik,
minden érthetetlen-né válik.

A bukás és a siker egyaránt azt a kér-
dést veti föl, hogy eljön-e az az időszak,
amikor a magyar drámák a színházi
életben centrális szerepet játszanak, vagy
az a korszak tér vissza, amikor a magyar
dráma bemutatója illendőség és kötelesség
lesz csupán. Ezekre a kérdésekre majd a
jövő évadok fognak választ adni.

MÉSZÁROS TAMÁS

„Az ember
társadalmi életre
teremtődött"

A Jövedelmező állás
a Nemzeti Színházban

Nincs függöny, mégsem fogadu a nézőt
nyitott színpad. A Guckkastenbühne ne-
gyedik fala - piszkosszürke, amolyan
maszatolt-karistolt kortina - azért elénk
ereszkedett; ezt a felületet egyelőre leg-
feljebb semlegesnek tekinthetjük, gusz-
tusos látványnak aligha.

És aztán nyikorogva emelkedik, sőt:
mintha valami ócska gépezet kopott csigái
húznák erőlködve, baljósan súrló-dó
hangok hallatszanak. Tessék, lehet
bekukucskálni.

A szoba, amelyre belátás nyílik, szintén
nélkülöz minden kellemetességet. Először
is szűk. Nagyon szűk. És megint csak
valami, ami szürke. (Bárha világos
árnyalatban.) A berendezés nem sze-
gényes - egyszerűen hiányzik. Egyetlen
keskeny fekhely a fal mellett, meg egy
lavór, vasállványon. Az ágyban, elszánt
álomba fúródva, félmeztelen fiatalember.
A padlón elszórt ruhadarabok. Reggel: a
reflektorokból erős fény hull a képre. Mert
ablak sincs.

Három órával később, az előadás végén,
tágas, komor méltóságot árasztó terem
látképét falazza vissza előlünk az a a
koszos vászontábla. Hatalmas perzsa-
szőnyeg, míves bútorok, leghátul im-
pozáns íróasztal; szórt megvilágítás,
majdhogynem homály - bizonyára be-
esteledett, ám ablakokat ebben a monu-
mentális, dolgozószoba és nappali keve-
rékeként használt mauzóleumban is hiába
keresünk.

A szürkés kortina, amely búcsúzóul
olyan közel hozza ismét a szemhatárt,
legvégül sem működik valami olajozottan.
Bántó robajjal zuhan elénk.

Osztrovszkij drámájának csak a negyedik
felvonásában kerül először színre az ifjú
Zsadov „igen szegényes szobája";
következésképpen az a néhány perces
néma jelenet, amellyel a Nemzeti Színház
produkciója indul, teljes egészében
Ascher Tamás rendezői leleménye. Mottó
és invokáció, s több szinten is az előadás
szerkezeti tartópilléreinek egyike.

A látványkompozícióban beszédes tér-
formaként kap szerepet; Pauer Gyula
díszlete az egymásba helyezhető dobozok
(avagy az ismert orosz játék: babában egy
kisebb baba, abban egy még kisebb, elvére
épül. Zsadov odúja a legkisebb tér ebben a
rendszerben; a második kép majd átmenet
nélkül vált a legnagyobba, Visnyevszkij
átriumába. Az elő-adás végén pedig
szintúgy megismétlődik ugyanez a

kitágulás: Zsadov ismét ebből a szobából
indul meglátogatni - csakúgy, mint az első
képben -- nagybátyját, s újra felemelkedik
mögötte az ő doboza, hogy áteressze a hőst
abba a teremnyi térbe, ahol sorsa felett
dönthetnek. E két színváltozás egymásnak
mintegy a képi pandanja, ugyanakkor az
első és az utolsó jelenet téraránya
dramaturgiai feszültséget is
„megfogalmaz". Hiszen Zsadov útja mind
a két alkalommal Visnyevszkijhez vezet,
mind a kétszer jobb állásért folyamodik. A
dráma e két - nagyon is valóságos -
instanciázás között feszül. De a rendezés a
reálszituációk megrajzolása mellett az
általánosabb, jel-képesebb zsadovi pályát
is kijelöli. S az, ha úgy tetszik, szintén a
sivár lakózugtól a hivatali fennköltséget
árasztó dolgozó-szobáig vezet.

A játékkompozíciót Ascher szorosan
hozzákapcsolja a terek metamorfózisához.
Amikor Balkay Géza Zsadovja abban a
bizonyos első, néma jelenetében felébred,
s előbb kábultan, majd egyre frissebben,
elszántabban magára ráncigálja szerteszórt
öltözetét, akkor ez az akció még nem
mutat túl önmagán, mint ahogy
természetesen a kietlen sufni sem
viszonyítható a dráma későbbi
helyszíneihez. A mind lelkesebb, gyorsabb
iramú öltözködés a tenyérnyi helyiségben,
s aztán a valamerre igyekvő, vala-mit akaró
lendület, amellyel Balkay nem tudni hová
kiviharzik, akkor csupán annyit mond
még, hogy ez a szemmel láthatóan
nonkonformizmusra berendezkedett alig
felnőtt ma reggel vár valamit az élettől.
Hogy úgy érzi, dolga van a világban. De
mindenképp olyan ügyek kötik le a
figyelmét, amelyekhez képest lakhelye
minőségének nincs jelentősége. Balkay
nem azt játssza el, hogy menekül ebből a
nyomasztó környezetből; az ő sietsége a
közeljövő felé mutat, mint aki' eljegyezte
magát a remény-nyel. Arcán feszült
átszellemültség, kapkodó mozdulataiban
görcsös akarás. Sors, nyiss nekem tért! -
kiálthatná ez a Zsadov, mikor kitépi magát
az ajtón.

Ritka telitalálat röpke jelenet, sűrű a



„jelektől", amellyel a színész máris kör-
vonalazza figuráját. Egyetlen szó nélkül
majdnem kész Zsadov portréja - az alap-
vonások legalábbis megvannak, s a to-
vábbiakban majd minden visszavonatko-
zik ezekre.

Most még csak a jelenet fokozódó
dinamizmusát és elsődleges jelentését
érzékeljük: azt, ahogyan Zsadov felöltözik.

A második rész második felében - az
eredeti negyedik felvonás végén - a
felesége hisztérikusan számító, zsaroló
kirohanásától megtört fiatalembert újra
öltözni látjuk: a rendezői expresszivitás
remekbe sikerült megoldása, ahogyan
Zsadovot a szótlan hivatalnokok segéd-
csapata beöltözteti. Keménygallér, ing-
mell, fekete szalonkabát. Ascher elme-
részkedik egészen a nyelvi közhely le-
képezéséig: két „korumbó" szó szerint
nadrágba rázza a jobb belátásra bírt Vaszi-
lij Nyikolajicsot. Akinek most már nem
kell kilépnie szűkös otthonából; a kis do

boz mozdul el, mielőtt a kép áttűnik a kö-
vetkezőbe, a Visnyevszkij-rezidenciába.

Hogy ott, annak hátulsó ajtajából már
egy átvedlett Zsadov közeledjen a rivalda
felé: merev szabásvonal, szigorú
válltömés, a lezser-fegyelmezetlen moz-
dulatoknak oda. Hátranyalt haj, az arc
fehér és kifejezéstelen. A hatalmas helyi-
ség kifejezően ellenpontozza azt a semmi-
lyen szállást, amelynek gazdája íme meg-
jelent; egy báb, tökéletes ellentéte egykori
önmagának.

Ascher keveset húz Osztrovszkijból, né-
hány passzustömörítéstől eltekintve,
mindössze egyetlen szálat mellőz teljes
egészében: a Visnyevszkaja szerelmi le-
velezéséből származó bonyodalmat. A da-
rabot olvasva, könnyen beláthatjuk, hogy
ez a beavatkozás módfelett indokolt; ha
van a Jövedelmező állásnak gyönge pontja,
akkor ez éppen itt keresendő. Ez a motí-

vum dramaturgiai szempontból is ügyet-
lenül, csináltan illeszkedik a cselekmény-
be, az ötödik felvonásban elhangzó Vis-
nyevszkaja-vallomások pedig - azonfelül,
hogy lassítják a végkifejletet - túlságosan
is didaktikusak, természetellenesek.

Mindettől függetlenül nyilvánvaló, hogy
Aschernek lényegibb oka volt
Visnyevszkaja alakjának elszegényítésé-re.
Ez a megoldás már magának Vis-
nyevszkijnek, a férjnek határozott meg-
fiatalításából is következett: Őze Lajos nem
az a „roskatag öregember, a kösz-vény
tüneteivel", amilyennek Osztrovszkij leírja.
Az eredeti viszonylatban - vénember és
fiatal feleség - talán több értelme lehet
Visnyevszkaja magándrámájának. Az
energikus, középkorú nagy-menőt játszó
Őzével azonban a rendező másként életi
meg a feleségével kapcsolatos érzelmi
traumát. Ennek a kettősnek nem az a
drámája, hogy Visnyevszkajáról kiderül,
megcsalta a férjét - sokkal több ennél az,
amit Moór Ma-rianna megmutat: tudniillik,
hogy ez az asszony fizikailag undorodik
ettől az egyébként épkézláb embertől.
Osztrovszkijnál az első jelenet
(„Visnyevszkij flanellköntösben, vendéghaj
nélkül") vígjátékibb, groteszkebb, mint a
Nemzeti színpadán, hiszen nála egy
aggastyán könyörög szerelemért. Moór és
Őze szavak-nélkül is mélyebb konfliktust
játszik: a férfi megvett magának egy nőt,
aki irtózik tőle, s akiből legfeljebb a
frigiditást sikerült kiváltania.

Ezenfelül a szálhúzás fontos előnye még,
hogy a rendező egyedül Zsadov drámájára
összpontosíthat, s az ötödik felvonásban a
jóval gyorsabb, erőteljesebb levezetéssel
zárhatja az előadást. Ugyanakkor Ascher
fair play viselkedik Visnyevszkajával;
Moór Marianna figura-értelmezése -
ahogyan a csendes alkoholizmust beépíti a
szerepbe, amikor a keze egy kicsit tovább
időzik a kelleténél Zsadov arcán - pótolja a
szövegben vesz-tett árnyalatokat.

A hagyományosan lehetséges értelmezés
szerint adva van egy fiatalember, aki
tanulmányai befejeztével hiába próbál
ragaszkodni az egyetemen belénevelt
szép, ám életidegen ideálokhoz: az ér-
telmes-becsületes munka szeretetéhez, a
tisztesség igényéhez, a társadalmi hasz-
nosságba vetett hitéhez. Mert részint a
kérlelhetetlen körülmények, de még in-
kább a saját állhatatlansága, a könnyebb
megoldások iránti hajlama csakhamar le-

Osztrovszkij: Jövedelmező állás (Nemzeti Színház).
Máthé Erzsi (Kukuskina), Agárdi Gábor (Juszov) és Vajda László (Belogubov)



térítik a büszke útról. S végül már bele is
kezd a töredelmes megbánásba, bocsánat-
és álláskérésbe, hatalmas pártfogója és
rokona, Visnyevszkij előtt, amikor saját
opportunus szavai hallatán mégis-csak
visszahőköl az énmegtagadástól, és bátran
kivágja a nemet. Ekként az ingatag hős
jelleme azért kívánatosan tiszta marad, a
korrupciós botrányba keveredett
nagybácsit pedig szerencsésen meg-üti a
guta. Es a fiatalok egymáséi lesznek a
boldog, szegény becsületben.

Megint csak a dráma olvasására szeret-
ném buzdítani mindazokat, akik netalán
nem hiszik el, milyen erőltetett ez a
befejezés. Az ötödik felvonás ötödik, azaz
utolsó happy end-jelenete olyan, akár egy
nyelvöltés a cenzúrára. Ha nektek ez kell -
gondolta Osztrovszkij, és hat-hét
mondatban összeütötte a kielégítő-nek vélt
megoldást. Mint tudjuk, a cenzúrának ez
sem volt elég, a darab hét évig nem
kerülhetett színre.

Természetes, hogy ha Ascher hű akart
lenni a szerzőhöz, változtatnia kellett a
befejezésen. Kézenfekvő lett volna, ha ki-
húzza például Zsadov erkölcsi megszilár-
dulásának monológját, és lezárja az elő-
adást ott, ahol az végképp megadja magát.
Igy érvényesülhetne az úgynevezett
kritikai nézőpont, a hős feletti rendezői
ítélet is. Csakhogy ez a változtatás dra-
maturgiailag is, tartalmilag is meglehe-
tősen primitív volna - bármennyire is a
hétköznapi realitás jegyében történne.

Ascher (és a dramaturg Fodor Géza)
nagyvonalú eleganciával oldják meg a
záróképet. De ne vágjunk a dolgok elébe.

Mert a rendezés nemcsak az utolsó
percekben „avatkozik be". Ascher kez-
dettől lemond arról a lehetőségről, hogy
Zsadov pszichikumában keresse a drámát,
pontosabban: őt nem a manapság divatos
ifjúértelmiségi-kép érdekli, amelyen a
beépülni-nem beépülni dilemmáját rágcsáló
diplomás látható, illetve az a folyamat,
amelyben lassanként elveszti önbecsülését
és korrumpálódik. Ez az elítélő szellemben
tálalt karriertörténet ma már közhely; a
belőle kifacsarható társadalomkritika a
tévéjátékok dramaturgiai minimuma lett.

Ascher, és Balkay Zsadovja nem jel-
lemhibás, nem akaratgyenge és nem is
komolytalan hőzöngő. Ez a fiú naiv, hi-
székeny és érzelemgazdag. És ezek a tu-
lajdonságok csapdába ejtik. Így lesz a
jövedelmező állás Ascher rendezésében
fájdalmas nemzedéki önvallomás.

Mert Zsadov az iskolában meggyő-
ződéssé érlelte azokat az eszményeket,

Balkay Géza (Zsadov) és Pogány Judit: (Polina)

amelyeket az életben, a társadalomban
mindenki csak üres szólamnak tekint. Ezt
azonban nem veszi észre, illetve sajátosan
dualisztikus világképet alakít ki magának:
vannak a korruptak és becstelenek, a sötét

erői; és vannak a tiszták és tisztességesek, a

világos erői. O az utóbbiak közé tartozik,
tehát tisztán és tisztességesen fog élni, s az
lesz a győzelem, hogy bebizonyítja: így is

lehet.
Ez a Zsadov nem azért kéri már a

második képben Visnyevszkijtől az iro-
davezetői állást, amiért Belogubov. Amaz
ott akarja megszedni magát, míg Balkay
tekintetében semmi hátsó gondolat nincs;
tudja, hogy végzettsége alkalmassá teszi az
állásra, és a magasabb fizetésből szeretné
eltartani a családját. Amikor Visnyevszkij
elutasítja, Zsadov még beljebb bújik a
csapdába: csak azért is az érzelmeire
hallgat, és elveszi a butuska Polinát, akit
szövetségesnek hisz a küzdelemben.

De a világosnak nincsenek erői. Ezen az

oldalon csak pofonokat lehet kapni, csak
alul lehet maradni, csak tönkre lehet
menni. Zsadov ezzel a kérlelhetetlen
igazsággal először a vendéglői jelenetben
néz szembe, amikor Mikinnel (Helyey
László) találkozik. Az egykori iskola-társ
„még tartja magát", de milyen áron?
Lemondott a lányról, akit szeretett.
Zsadov számára ez az út nem járható,
mert ő egyszersmind boldog is akar lenni.
Neki érzelmei vannak, amelyekről bizo-
nyára azt olvasta, hogy gazdagítják a
lelket. Zsadovot nem a konformizmus
tartja vissza a lemondástól, hanem az
emberi lét szépségébe vetett hite.

Az emberi lét szépségéből ízelítőt kap
továbbá Doszuzsevtől (Sinkó László), aki
megkötötte a maga kompromisszumát, és
aztán a világ alkohollal alapozott, megvető
gyűlöletébe vonult vissza. Juszov
infernikus tánca és Belogubov erő-
szakos, megalázó „segítségnyújtása" is
megteszi a magáét. Zsadovnak egyetlen
mentsvára maradhatna: az a bizonyos



magánszféra, amelyért, mint megőrzendő
életértékért, minden áldozatra képes; ám
Polina nővére és anyja elvégzik, hogy a
csapda légmentesen bezáruljon. A ful-
dokló Zsadovnak ki kell törnie. S ha
amúgy sem lehet csak a vereség felé -
hiszen Polina elvesztése is egyértelmű a
kudarccal -, akkor gyerünk a bácsikához,
jövedelmező állásért.

És Balkay átváltozik. Tragikusan meg-
éli az eszményfeladásra kényszerített em-
ber kínját; ugyanazzal a szilajsággal öl-
tözik át, amellyel a nyitóképben felöl-
tözött, csak éppen a remény veszett ki a
mozdulataiból; ez már nem kiröpülés,
hanem megtöretés. Ascher itt „megtá-
mogatja" a színészt e metamorfózis ren-
dezői celebrálásával.

S a hivatalnokok megjelenése egy-
szeriben visszautal az első rész végének
záróképére, amikor Zsadov és Belogubov
választottaikkal meg Kukuskina ma-
mával családi tablót alkottak, s a színpad-
nyílás két oldalán némán beállt a kép-
szélre két keménykalapos, fekete ruhás úr.
Mint kik tudták, hogy itt még dolguk lesz.

Ezen az előadáson sokat lehet nevetni.
Legalábbis az első részben, s különösen
annak második felében. Itt Máthé Erzsi
robusztus, lányait lefegyverző nyíltsággal
árusító Kukuskinájához Vajda Lászlónak
már az első képben pazarul intonált
Belogubovja is csatlakozik. Mind-ketten
őszinte emberek: csak az érdekeik szerint
cselekszenek, és pontosan látják
lehetőségeik határát. Kukuskina egyet-len
esélye a lányok kiházasítása, hogy
anyósként biztosítsa jövőjét, Belogubov
pedig nem aspirálhat többre az iroda-
vezetői állásnál, de ha megkapja, akkor

„lesz valaki". Mert amíg ki nem nevezik,
amíg „fel nem figyelnek rá", ahogyan
Juszov is mondja, addig csupán egy senki.

A lányok a férjhezmeneteltől várják az
egzisztenciát. Polina együgyű, Julinyka
számító. De egyként természetes
számukra, hogy függőségi és érdekviszo-
nyokban határozzák meg az életet. Es aho-
gyan ezt magától értetődően pertraktálják,
abban van valami ellenállhatatlanul
mulatságos. Mert ez a szemérmetlenség
már túlzásnak tűnik, és a túlzások meg-
nevettetnek. Azután egyszer csak rádöb-
benünk: hiszen mindennapjaink józan
valóságát látjuk - és akkor nagyon meg-
sajnáljuk ezt a hülye Zsadovot.

Jó néhány színészi remeklés teszi em-
lékezetessé a Jövedelmező állást. S talán
Agárdi Gábor Juszovja a legerőteljesebb.
Juszov az eszményi hivatalnok. Nem
egyszerűen azért, mert lefelé rúg, felfelé
nyal. Hanem azért, mert igenis vannak
eszményei. Ugyanúgy, mint Zsadovnak.
Csak nem ugyanazok. Életképesebbek.
Az ő eszménye a hivatalnokság. Ebben
ugyanis maradéktalanul megvalósíthatja
önmagát, ez az a keret, amit hiánytalanul
betölthet. Belogubov nem hiába néz fel
úgy Juszovra, mint utolérhetetlen mes-
terére. Mert Belogubov gerinctelen, pu-
hány, csúszómászó. És ezt tudja is.

Agárdi száraz, szikár és szigorú. Arkhi-
médészi pont a világban. Mert nem
önálló, nem kezdeményező, nem irányító
alkat. Ő a szolga - nem lakáj ! -, aki
szilárdan hisz a mindenki szolgája vala-kinek
igazságában, mint a társadalom
fundamentális elvében. Alatta és felette
történhetnek változások; a Belogubo

vokból sok van, a Visnyevszkijek is
cserélődnek. Juszov, a hivatalfőnök öröktől
létezik.

Agárdi izzó tánca, dacos dobbantása a
vendéglőben, ennek a helyiértéktudatnak a
pontos leképezése. Ez vagyok én, ennyit
engedhetek meg magamnak - mondják
ezek a gesztusok, s olyan félelmetes
kisszerűség árad a képből, hogy eszünkbe
se jut nevetni rajta. Holott komikus az
egész: a diagonálban tapsoló beosztottak, a
tágra nyílt szemű pincérek, még a zene is.
Egyedül Agárdi nem komikus. Elkeserítő.
S egyszer csak - egy pillanatra legalább -
szembe is kell néznie ezzel a képpel.
„Táncoljanak

csak
kedvükre, én nem zavarom magukat"-mondja
Zsadov, amikor Belogubov mindenáron a
hivatalnokok asztalához akarja átültetni,
nehogy az ő makacsul félrehúzó-dó
„rokonától" a főnök feszélyezve érezze
magát. Osztrovszkij instrukciói szerint itt
nem történik semmi különös : a hiva-
talfőnöki táncprodukciót Zsadov kivéte-
lével mindenki megtapsolja, s Belogubov
pezsgőt bontat. Ascher azonban itt is
„megcsinálja" a drámát. Őnála Zsadov a

»Táncoljanak csak.. ." kezdetű mondattal
kisiet a várható élmény elől, mint aki
inkább a mellékhelyiséget választja. Es túl
hamar, mondhatni, a legrosszabbkor ér
vissza. Juszov épp az átélés csúcsain ropja,
s egy lendülettel véletlenül-váratlanul a
belépő Zsadov elé toppan. Agárdi
hátrahőköl. Duhaj keze megáll a levegő-
ben, szája tátva: Balkay döbbenten vi-
szolygó tekintetében hirtelen kívülről lát-ja
meg Akim Akimovics Juszovot.

A produkció színészi alakításainak
gesztikus kidolgozottsága egyébként is -
több évados viszonylatban - példa nélkül
való. Villanások: Helyey suta Mikinje,
ahogyan végigönti nadrágját Zsadov
asztalánál, Sinkó Doszuzsevje, ahogyan
felhajtja a poharát, s leitatja Zsadovot,
Vajda Belogubovja, ahogyan tusakodva
tukmálná Zsadovra a pénzét. Rendkívüli
precizitás jellemző minden mozdulatra, s
minden lényeges mozzanat Zsadovval
kapcsolatos.

Amikor ő nincs a színen, a jelenetek
kevésbé intenzívek. Így például az első
részben Kukuskina és a lányok percei,
amelyekben még Pogány Judit „meg-
testesült butaság" Polinája is halványabb,
mint a második részben, amikor Balkayval
játszik. (A másik szereposztást, vagy-is
Szirtes Ági Polináját az első részben
kifejezetten gyengének láttam, mert
Pogánnyal ellentétben az ő mórikálása
erőltetett; a későbbi részletekben sokkal

Juszov (Agárdi Gábor) mulatójelenete (lklády László felvételei)



őszintébb tud lenni. Sztyosaként pedig
egészen kiváló: minden porcikájában ott a
Kukuskinától való rettegés.) Mindkét
Polina ebben a rendezőileg feszesen „fel-
húzott" nagyjelenetben éri el önmaga
legjobb színvonalát. Pogány idegtépő,
szinte imbecillis megszállottsággal haj-
szolja Zsadovot a megadásba, Szirtes
pedig könyörtelenül kihasználja az érzelmi
zsarolás lehetőségeit.

És feltétlenül megemlítendő Pathó
István Antonja. O a lakáj. A fölényes-
nyegle, a cinkos fajtából. Azok közül való,
akiket gazdáik legszívesebben ki-
rúgnának, ha meg mernék tenni. De hiába,
az Antonok túl sokat tudnak.

Hogy oldja meg tehát Ascher a befejezést?
Mint már jeleztem, nagyvonalúan. Mert nem
húzza ki Zsadov második fordulatát, azt a
mozzanatot, amikor az meg-bocsátást és
támogatást kunyerál, majd Visnyevszkij
gunyoros reakciójától meg a saját
szánalmas tirádájától ellenerőre kapva,
végül mégiscsak ezzel fejezi be
monológját: „szégyellem, hogy itt vagyok
magánál."

Nem, Aschernél Zsadov ezt is elmond
ja. És Visnyevszkij rá is ripakodik: „Akkor

lódulj kifelé!" A változtatás most következik.
A darabban ugyanis Zsadov nem lódul
kifelé, hanem ott marad, és szépen
megvárja, amíg a hirtelen roszszullétre
panaszkodó Visnyevszkijt Juszov kivezeti,

majd visszatér a hírrel: „Arisztarh
Vlagyimirovicsot megütötte a guta!"

A Nemzeti színpadán Zsadov - Vis-
nyevszkij felszólítására - valóban kivágtat a
teremből. Polina utána. Ezalatt pedig
Visnyevszkijjel ott, a nyílt színen végez a
roham. Dermedten, görcsbe rándulva ül
trónszékén. Juszov látja, mi történt, de
nincs ideje szólni. Polina már cipeli-
lökdösi is vissza férjét a még mindig
mindenhatónak (és élőnek) vélt nagy-bácsi
elé. Zsadov, akár egy marionett, derékban
földig hajol a hullával szemben. Polina
kettőjük között, diadalmasan ki-húzza
magát.

A fali kandeláberekből már a kép
indításától kezdve fokozatosan erősödő
vöröses fény most szinte felizzik, mint
valami rosszul sikerült fotokémiai eljárás a
színes felvételen; s a pozitív valószerűt-

lenül kimerevedik Zsadovval, aki immár
menthetetlenül eltörte gerincét egy ön-
magát túlélt hatalom előtt.

PÓR ANNA

Dunántúli
balettműhelyek

Zsúfolt nézőtér és viharos tetszést
nyilvánító fiatal közönség fogadta a
fennállásának huszadik évfordulójához
érkezett Pécsi Balettet a budapesti Víg-
színházban; a Győri Balett második mű-
sorát a győri Kisfaludy Színházban pedig
a nézőtér lépcsőit is elárasztó, örömmá-
morában virágot dobáló ifjúság ünnepelte.

Április folyamán zajlott le a fenti két
bemutató, amelynek nyomán rövid pil-
lantást vethettünk e két egymástól tö-
kéletesen eltérő, sajátos arculatát meg-
teremtő alkotóműhely tevékenységére.

Jubileumi bemutató Pécsett

A Pécsi Balett határozott művészi prog-
rammal robbant be a húsz év előtti mű-
vészeti életbe, és megalakulásának első
pillanatától kezdve az Operaházunk akkori
klasszikusbalett-repertoárjától merőben
elütő, azzal vitázó-szembehelyezkedő
stílusával szenvedélyes lelkesedést és
heves elutasíitást kiváltó műveivel

hívta fel magára a figyelmet. A Pécsi
Balett hosszú évekig a modernség, kor-
szerűség megtestesítője volt, s a magyar
színházi élet decentralizációjának első
zászlóvivője lett; a fiatal színházi alkotó
közösségek, a kaposváriak és szolnokiak
jelentkezése előtt vívta ki azt a dicsőséget,
hogy nagy színházi esemény lett egy
„vidéki" társulat minden egyes fővárosi
bemutatkozása. Az együttest alapító Eck
Imre nemcsak rendkívül termékeny
koreográfusnak, de az indulástól fogva
eleven alkotóműhely-teremtőnek,
sokoldalú kezdeményezőnek,
szcenikusnak, díszlet- és kosztümterve-
zőnek, rendezőnek is bizonyult, aki pá-
ratlan együttműködésre tudta serkenteni a
magyar zeneszerzőket.

Az együttes két évtized során nem-csak
Pécs művészeti életének lett egyik
meghatározó tényezőjévé, hanem a Du-
nántúl városainak és apró falvainak láto-
gatása mellett a földteke közeli és távoli
idegen országaiban is bemutatták kore-
ográfiáikat.

A hazai tánckultúra fejlődésével és az
Operaház balettjének a korszerű nem-
zetközi táncstílusokra is kiterjedő, széle-
sedő, gazdagodó műsorával, a külföldi
vendégművészek és együttesek látoga-
tásaival, a különböző „modern" tánc-
stílusok meghonosodásával a Pécsi Balett
kezdeti különlegessége, „úttörő" jellege

Prepeliczay Annamária és Hajzer Gábor a Balett 1980 cimű Pécsi Balett-esten
(MTI fotó - Kálmándy Ferenc felv.)


