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römmel tapsolunk. Hisz mintha azt a
zuggesztív, fájdalmas, tiszta hangú ala-
ot vette volna magára ismét, amelyben
okszor nagy sikert aratott, s amely
ályájának egy szakaszán a legfontosabb
lakításokhoz segítette. Ruszt ezt a Psota
rént igyekezett visszaadni a szín-
adnak. Csakhogy Betti Agatája nem

lyen asszony. Sokkal több benne a vad-
ág, az elvakult szenvedély, a kegyetlen,
egfontolt gyű lölet, több az őrületig

okozott sikoly.
jobba Gabi megpróbál eljátszani Pia

igurájával. Megpróbál nő lenni, a szó
gazi értelmében. Vonzó és kacér, hogy
iszabaduljon e sivár világból. Az ő
anírjai azonban már - úgy tűnik -

llandósultak.
Soproni Agi Silviája jelentéktelenül

setlik-botlik Betti színházában. Maga
em tudja, mit kellene eljátszania, hogyan
eremthetne emberi figurát szerepéből.
Angelót Trokán Péter játssza. Leír-
atjuk: a tőle megszokott színvonalon.
m nagy kérdés, nincs-e itt az ideje,
ogy túllépjen a „megszokott" jó szín-
onalon? 'Módot ad-e színháza, hogy

bizonyíthassa, mást is, többet is tud, mint
a mintaszerűen jót.

Csikós Attila úgy tervezte meg, való-
színű leg a rendezői instrukció szerint, a
jelmezeket és a díszleteket, hogy azok
akárhol lehetnének, délen, északon, eb-
ben a drámai világban vagy egy teljesen
másfajtában egyaránt.

Betti kétségtelenül a huszadik századi
olasz dráma kiemelkedő egyénisége volt.
Darabjai meghatározóak a modern olasz
dráma történetében. De egy adott idő-
szak megújító szelleme nem azonos az
örökkévalósággal. Betti drámaépítési
technikája ma már megszokott, filozó-
fiáját túlszárnyalták kortársai. A korszak
drámatermésének ismeretében nem egy
fontosnak vélt gondolat közhellyé hígult.
Ezt tudomásul kell venni.

Ugo Betti: Bűntény a Kecskeszigeten
(Józsefvárosi Színház)

Fordíotta: Ispánki János. Rendező: Ruszt
József. A rendező munkatársa: Vági Ferenc
Dramaturg: Forgách András. Díszlet-
jelmez: Csikós Attila.

,Szerep/ők: Psota Irén, Soproni Ági, Jobba
Gabi, Trokán Péter, Hajdú Endre.

ESZTERÁG ILDIKÓ

A Kispolgárok
Miskolcon

Tovsztonogov és a leningrádi Gorkij
Akadémiai Drámai Nagyszínház
magyarországi vendégjátéka a
Kispolgárokkal megváltoztatta a darab
hazai értelmezését s. „Mi az a
kispolgáriság? . . . A kispolgár kategóriája
társadalmilag veszélyes. Bizonyos fajta
gondolkozást, világnézetet, emberi
pszichikumot jelent. Miben ejlik a veszély
lényege ? . . .Abban , hogy az emberek
fétiseket alkotnak maguknak,
vakon hisznek azok megingathatatlan-

ságában, nem látják a körülhatárolt
fogalmak mögött a való, reális életet. Az
önkéntes rabság pedig korlátolttá teszi az
embert, hatalmába kerít ik a holt sémák és
kánonok, amelyek saját maradiságának
keretei közé falazzák be." Tovsztonogov
(az idézet is tő le való) ezt az állandót ke-
reste a darabban, a mait, az időtlenül ak-
tuálisat. Szükségszerűen változtak tehát a
hangsúlyok az előadásban. Az akkori kri-
tikák mint a megrázó reménytelenség
megtestesülését emlegetik, ahol a színészi
játékot a fölényesen eltávolító gúny jel-
lemzi, nevetségessé válnak a kisszerű
szenvedések, s ahol Nyil, az addig mint a
jövő embereként megjelenő heroizált alak
is kilép patetikus mezéből , abból a már-
már sematikussá váló pózból, aminek az
addigi előadások mutatták. Addig ő volt a
kispolgári léttel, gondolkodásmóddal
szemben álló, magatartásával azt tagadó,
a jövő egészséges, tiszta, haladó céljaiért
küzdő alak. Egyértelműen pozitív figura,
aki egyenrangú ellenpontja Bessze-
menovék beszűkült, megrögzött szoká-
sainak, céljainak, ingerlően kicsinyes lété-
nek. Tovsztonogovnál árnyaltabbá vált a
figura, kiütközött vonásainak kétarcúsá-
ga, jövendő „kispolgáriságának" körvo-
nalai. A játék elején és végén megjelenő
családi tablóba való beillesztése is ezt
akarta hangsúlyozni. A november köze-
pén bemutatott miskolci előadás alap-
jaiban vette át a tovsztonogovi koncep-
ciót, mint ahogy az 1969 óta sorra került
magyarországi bemutatóknak szinte
mindegyike hasznosította a szovjet ren-
dező eredményeit.

Úgy tűnik, hogy a rendező , Szűcs }á.-
nos, alaposan végiggondolt, következetes,
egységes előadást hozott létre. Nem

sota Irén mint Agata Ugo Betti darabjában (Iklády László felvételei)



zökkent ki a tragikomikus alaphangvétel.
Megmaradt a kettősség: a kispolgári lét
alapvetően terméketlen, önpusztító,
boldogtalan voltának bemutatása, de
egyben elutasítása, megvetése, fölényes
bírálata is. Jól sikerült megragadnia a
darab „mai" gondolatait, célba vennie
kicsinyességeinket, korlátainkat, remény-
telennek tűnő kiúttalanságunkat. Az
1902-ben megjelent dráma történeti vo-
natkozásai ennek megfelelően háttérbe
szorultak, az orosz társadalom akkori
állapotának jelenségei némileg átérté-
kelt, megváltozott formában kerültek
színpadra. A problémák centrumában
már nem a Nyil és Polja személyében
hangsúlyozódó eszményi, tiszta, nagy-
szerű jövő előképeinek és a kizárólag
maradiságot képviselő kispolgárnak a
konfliktusa áll. Ez az ellentét ilyen for-
mában nincs jelen. Léteznek összeütkö-
zések, tanúi vagyunk végeérhetetlen vi-
táknak, de ezek nem mint két egymással
szemben álló világ kibékíthetetlen ellen-
tétei vannak jelen, hanem sokkal inkább
egy világ belső feszültségeiként, egyénei-
nek személyes problémáiként.

A fő hangsúly az előadásban az apa
szerepén van, mint a kispolgári lét leg-
főbb hordozóján, annak leghűségesebb
kiszolgálóján. Teljes értetlenséggel, me-
rev elzárkózással áll környezete más szem-
pontjaival szemben, a megértésre képte-

lenség egész fegyvertárával. Számára
egyetlen igazság létezik: az övé, amit
megkövetel környezetétől is. Gyakorla-
tilag ez a merev magatartás kergeti az
állandóan ismétlődő vitákba, makacs és
kérlelhetetlen ellenállást váltva ki a csa-
ládtagokból, kíméletlen bírálatot kör-
nyezete más tagjaiból.

Somló Ferenc igen szemléletesen érzé-
kelteti Besszemenov tulajdonságait. Re-
mekül játszik. Minden gesztusa, beszé-
dének, hangjának kitűnő illeszkedése a
szerephez élményt nyújtott. Ízig-vérig
kispolgár volt, élő, eleven figura, aki a
látszatok szerint él (lánya öngyilkossági
kísérlete főleg ezért izgatja), zsugori (de
a presztízsért hajlandó költségeket
vállalni), akit semmilyen tőle távol álló,
általa be nem vett gondolat meg nem
érint. Somló Ferenc tudott olyan légkört
teremteni maga körül játékával, amitől
hitelessé lettek a többi szereplő akciói;
Tatjana és Pjotr hisztériái, Akulina Iva-
novna örökös félelmei, Tyetyerev határ-
talan cinizmusa, Nyil nemtörődömsége és
ellenállása. Valóságos méreg környezete
számára, hol kegyetlen, hol meg-
alázkodó, büszke, de tele van kisebbségi
érzéssel, aki szerencsétlen és szánalmas,
de részvétre nem méltó.

Besszemenovfiáról, Pjotrról a játék vé-
gén Tyetyerev joggal állapítja meg, hogy
minden jel szerint olyan lesz, mint az

apja. Hiába tűnik úgy, hogy Jelena, az
özvegy, könnyelmű életű asszony útján
sikerült megszabadulnia az otthoni élet
gyötrelmeitől. Nem egyéb ő, mint egy
végletesen akaratgyenge, öncélúan lá-
zadozó, a konvencionális hivatalnok-
életforma után vágyódó kicsapott egye-
temista. Se fantáziája, se ereje nincs ah-
hoz, hogy maga változtasson sorsán, nem
látja lehetőségeit. Ő nem választ, őt
kiválasztják. Kuna Károlynak sikerült
valamit megragadnia a szerep lényegéből,
de ez csak egysíkú játékra volt elég.
Mindvégig hisztériás kamasz volt és
maradt, sokszor ezt a pózt is túljátszva.
Kimaradt annak bemutatása, hogy való-
jában apja fia - vagyis nemcsak a vagyon-
ban, de státusban, létformában is méltó
örököse. E nélkül ugyanis a kántor „jós-
lata" légből kapott ideának bizonyul.

Tatjána, a másik gyermek - tanítónő,
vénlány. Mindenből kiábrándult, fásult,
unott. Egyetlen célja, vágya, hogy Nyil
felesége legyen, hogy feleség legyen. Fél,
hogy elmulasztja az életet, s közben ki-
kerüli a lehetőségeket, nem látva meg
saját életében azt, ami fontos lehetne. Nyil
közömbössége, természetszerű csalódása
még fokozza reménytelenségét.
Öngyilkossági kísérlete azonban áttetsző-
en silány, nevetséges, depresszióra való
hajlandóságának tünete, de nem megol-
dás, mint ahogy nem megoldás az alkohol
sem, legfeljebb lehetséges út, amit a
rendező végül is Tatjana sorsának szánt.
Világos következménye annak a maga-
tartásformának, aminek legfőbb sajátja,
hogy nem tud célt adni saját életének. Ez
a kilépés a drámából nyilvánvaló
asszociáció napjaink felé, jól választott
ötlet, létező, konkrét probléma. Molnár
Zsuzsa telibe találta Tatjana egyéniségét:
sovány, nyúlánk alkat, hajlott tartás,
szürke, kopottas ruha, hátrafésült, lesi-
mított haj. Oly hitető erővel tudott és mert
hisztériázni és lehiggadni, csügged-ni,
idegesen, feszülten mozdulni, fölényesen
nyilatkozni vagy akár csak jelen-tősen egy
helyben állni!

Tyetyerev, a kántor a legfeltűnőbben
csehovi figura a darabban. S ha párhuza-
mok vonhatók, akkor leginkább Csehov
orvoshőseinek a párja, azok közül is Cse-
butikiné, a Három nővér katonaorvosáé.
Nem újdonság Csehov és Gorkij között
hasonlóságot keresni és találni. Az előbbi
említett műve az utolsó drámai alkotások
közé tartozik, Gorkij a Kispolgárokkal
kezdte színműírói tevékenységét, s a kettő
között mindössze egy év az időbeli
különbség. A világ szinte változatlan,

Molnár Zsuzsa (Tatjana), Újlaky Dénes (Nyil) és Polgár Géza (Tyetyerev) a Kispolgárok miskolci
előadásában (Veres T. Attila felvétele)



az élményanyag talaja közös. Természe-
tesek tehát a találkozási pontok, még
akkor is, ha a gorkiji életmű más irányú
fejlődést, más íróegyéniséget mutat. En-
nek példája a K i s p o l g á r o k Nyilje is, aki a
szocialista eszmék híve, a szabad, függet-
len, egészséges élet mintaképe volt a ma-
ga idejében - a szocialista realista iroda-
lom hőseinek előfutára. S mint már szó
volt róla, nagyon sokáig a színpadon is
ilyen alakjában jelent meg. Szó volt már
ennek az álláspontnak megváltozásáról is.
A miskolci előadás megpróbált ez utóbbi
szerint véleményt alkotni, de némileg
„semlegesítette" is a figurát. Nyil nem lett
sem forradalmár, sem mások felett
akaratát könyörtelenül érvényesítő funk
cionárius. Szűcs János embert faragott
belőle, aki szereti az életet, Polját, a ha
sát, szeret szabad lenni, függetlenül dön-
teni, de aki mégis benne él a kispolgári
világban, s attól függetleníteni magát
teljesen nem tudja. Újlaki Dénes ilyennek
játszotta cl Nyilt, derűsen, robusztusan,
természetesen, s ha kellett, hangos mél-
tatlankodással.

Tyetyerev tehát beillenék a csehovi
hősök sorába. Ő is amolyan „bölcs igaz-
ságmondó", akit azonban tönkretett az
alkohol. Némileg párja lehetne remény-
telenségben Tatjanának (hisz Poljában
nem sikerül megkapaszkodnia), de szem-
léletmódban lényegesen különbözik tőle.
Fölötte áll bírálatában, hideg, józan íté-
letében a kispolgári világnak, de nem
tartozik sehova. Elvan a világban, de
értelmetlenül. Polgár Géza játssza a sze-
repet, jól, bár olykor kissé túl zajosan, túl
„alkoholosan".

A darab legkevésbé jól kiválasztott
szereplője a Polját játszó Sándor Erzsi
volt. Az egyszerű, szerény, természetes
eszű és viselkedésű szerepbeli egyéniség-
gel nemigen egyezett a színésznő szemé-
lyisége, alkata, megjelenése, s ezen játé-
kával sem tudott változtatni.

Igen élvezetes színfoltjai voltak az elő-
adásnak Perecsihinnek (Csapó János), a
madarásznak megjelenései. A Jelenát
játszó Polyák Zsuzsa sokszor erőltetett,
középszerű teljesítményt nyújtott.

A z egész előadás összhatása igen meg-
nyerő, pozitív képet mutat. A rendezés
egységén kívül a társulat összefogottsága,
együttes játéka is örömet, okozott, vala-
mint Gergely István remekbe szabott, a
funkciónak tökéletesen megfelelő dísz-
letei, melyek lehetővé tették egymástól
elkülönült helyszínek és cselekvések egy-
szerre láttatását.

FORRAY KATALIN

Dr. Dolitt le
és a Zöld lovag

Gyerekelőadások
Miskolcon és Kaposváron

Miskolcon és Kaposváron ígéretes anya-
got választottak az új gyerekelőadások-
hoz. Más-más szempontból ugyan, de
mindkettő rendkívül sok lehetőséget
teremt a gyerekek fantáziájának meg-
ragadására, bőséges alkalmat ad a szó-
rakoztatva neveléshez. Egyszóval távoli
tájak, izgalmas emberek, fordulatos
sorsok sorakoztak mesés keretek-ben,
leplezetten vagy leplezetlenül azzal a
céllal is, hogy színházba szelídítsék a
zajongó gyerekeket. Bizonyára elfogult
vagyok, mert mindkét irodalmi mű
ifjúkorom nagy élménye volt, de
mindenesetre őszintén hiszem, hogy a
kedves állattörténetek és a naiv egyszerű-
séggel megjelenített lovagtörténet akko-
riban sokunkban sokkal mélyebb viha-
rokat kavart, mint az olyannyira kedvelt
Grimm- vagy Andersen-mesék. Ugyan-is
lehetőséget adott belekapcsolódni egy
olyan tiszta és színlelésmentes világba,
amely épp e két tulajdonsága révén vált
mesévé. Vagyis nem azért éreztük mesé-
nek Hugh Lofting Dr . Dolittle és az
állatok című meseregényét, mert az egy
álla-tokkal csevegő doktorról vagy az
ember-módra cselekvő állatokról szólt,
hanem mert kapcsolatuk őszintesége,
egymás iránt érzett szeretetük tisztasága,
romlatlansága vágyódást keltett ez iránt.
Az Arthur-mondakör lovaghőse, Sir
Gawain, rettenthetetlenségében is emberi
volt, s mert tiszta erkölcsű ember, erejé-
vel magasan felette állt minden varázsla-
tos erőnek. Volt tehát miért - ha másért
nem, nosztalgiából a gyerekekkel együtt
izgulva beülni a nézőtérre és várni a m esét.

Dr. Dolittle Miskolcon

Dab-Dab, Dzsip, Polinézia, Göb-Göb,
Csi-Csi - azaz a Puddlebv-on-the-Marsh-
ban élő doktor állatseregletének derék-
hada - sutaságukkal pillanatok alatt a
gyerekek szívébe lopja magát, így nem
csoda, hogy a nézőtér lelkesen és kórus-
ban ad hangot helyeslésének, mikor a
doktor inkább kedvenceit választja,
mintsem akkurátus és humortalan nővé-
rét, Sárát. Ettől kezdve közösen látják el
a ház körüli teendőket, és mi is elkísér-

hetjük őket tengeri útjukra, majd Afriká-
ba, ahol megmentik a majmok életét.
Körülbelül ennyi maradt az eredeti regény
szerteágazó történetéből, s talán még
ennyi sem abból a harmonikus élet-nek
leírásából, amelyben minden állat ön-álló,
rendkívül pontosan kidolgozott jellem
volt. Nincs jogom számon kérni ki-
maradt epizódokat, szereplőket. Viszont
okkal kérdezhetem meg, ha már alap-
anyagul választotta az árdolgozó-rendező
Schwajda György Lofting rendkívül ter-
jedelmes, magyarul csak részben hozzá-
férhető mesefüzérét, miért irtotta ki a
gyerekelőadásnak kifejezetten kínálkozó,
emberpalánta-nevelő, -formáló, mélysé-
gesen humánus „tanításokat"? Talán mert
nem kívánta didaktikus osztályfőnöki
órává egyszerűsíteni az ember-állat
kapcsolat megannyi momentumát? In-
kább játékosabb, „viccesebb" megközelí-
tésben próbálta tálalni rendezői téziseit,
miszerint: A jó mindig segít a rászoruló-
kon! A jó elnyeri a többiek tiszteletét! stb.
Ha ez utóbbiak voltak céljai, ezt tö-
kéletesen elérte. Az más kérdés, hogy az
ifjú nézők ilyenformán már kora gyer-
mekkorukban is ezt szajkózzák, és valami
mást, rendszerint többet várnak mondjuk
egy színházi ellőadástól.

Kiaknázatlan lehetőségnek maradt
többek között a legfontosabb gondolat-és
asszociációs sor, melyben az állatok a
doktorra ruházzák nyelvük megértésének
képességét. Ez nem azt jelenti, mint azt
előszörre Dr. Dolittle is hiszi, hogy rö-
fögni vagy csivitelni kell, hanem egy-
szerűen a gondolatok közvetlen áramába
tud belakapcsolódni. Ehhez nem kell
más, mondják az állatok, mint szeretet,
jóság, bizalom, hozzáértés, azaz semmi
különleges. Vagy talán mégis ritka az
ilyen, ugyanis a doktor az első ember, aki
ilyen képesség birtokába jutott. Ebből a
központi jelenetből kiindulva a rendezés
semmit sem tesz az ember és az őt
körülvevő állatok egymás mellett élé-
sének, barátságuk, hűségük, egymásra
utaltságuk legalább olyan mértékű meg-
jelenítésére, mint azt az irodalmi műben
olvashattuk. Pedig a nézőknek, akik
rendkívül hamar szívükbe zárták a sze-
replőket, többet kellett volna adni a
gyorsan pergő, bár nem mindig izgalmas
események egymásutániságánál, azoknál a
döntő érzelmeknél, amelyek az érdek
nélküli szeretetet, a gondoskodást, a
törődést s felelősségérzetet hangsúlyozták
volna - a mese keretein belül.

Kétségtelenül nyilvánvaló viszont az
átdolgozás-szerkesztés második részének


