
gokkal kelletlenül szembeszegülő, ügyé-
ben eleitől fogva bizonytalan, kisstílű
szélhámost játszotta. Jól kitervelt nagy
merénye sikerültében egy percig sem hisz.
Nem a Hlesztakovok és Csicsikovok
nemzetségéből elfajzottnak bizonyult,
inkább a csehovi Cservjakovval vagy
Okudzsava Sipovával tartotta a szellemi
(kísérleti) rokonságot. Hanghordozását
panaszosra vette. Bolondos dia-dalma
perceiben, pimasz célozgatásainak csúcsán
is maradt, aki volt: Varravin talpnyalója,
alávetettje, nyomasztó titkainak rettegő
titoknoka. Elfogása után testnedveivel
együtt minden tartás el-párolgott belőle.
Amikor kiszomjaztatva Varravin elé kerül
és (Popriscsin kínjaira emlékeztető)
sivatagi szenvedését abszolválja, már
éppúgy nem ellen-fél, mint Kátay Endre
(kifejezéstelen) házmestere, aki a körzeti
rendőrbiztos-nak azt vall be, amit csak
kívánnak tőle. Egy realista Tarelkinnel -
akit Kun épp-úgy el tudott volna játszani -
négy-pólusúakká váltak volna az erőviszo-
nyok; élesedett volna a vérszopók há-
borúja.

Benedek nagy színész lett; borzalmas
bádogfogával széles e hazában ő a
Varravinok Varravinja, „a vérszipoly, a
fordult farkas, a szopórém" és a hegyi-
lakókon diadalmaskodó kalózkapitány;
suhogva és csörömpölve hozza magával a
lermontovi démonfát, a hamincas évek
német filmes vámpírhistóriáit, a Bram
Stoker-i késő gótikus rémregény hangu-
latát, a hoffmanni Dappertuttók károgását,
„vagy amit akartok", Másodmagával
képviseli az eredeti mű hangulatát. De úgy,
hogy játéka a rendezői átalakításokhoz is
illik.

A másik nagy hangulatkeltő nem Vajda,
hanem Gelley, azaz: Antyioh Jelpi-
gyiforovics kerületi rendőrkapitány. Ő a
bizonytalan, alkoholista élősködő, akar-
noki belső energiákkal és kinyilvánításukra
alkalmatlan fizikummal Hányás-
maradványokat őrző, tépett váll-lapú
egyenruhája Vágó Nelly jelmeztervező
leleménye; a hányingerrel küszködő,
rutinosan aljas, osztrák-magyar monar-
chiabeli árnyalatú rendőrfőnököt az
egyenruha gombjához azonban Gelleynek
kellett hozzáfércelnie. Mintaszerű
jellemvarrónak képezte ki és adta elő
magát.

Vajda László nagyon jó; itt is, akár
Kaposvárott, a közönség kedvence, a
mackós kedvesség a vérében van, jól-lehet
már oroszlánként küzd ellene.

A földbuta ember gyanakvását, az
ösztönlény undorító kiszámíthatatlanságát
az első részben nem eléggé „domborítja".
Arcmimikája sem fenyegető ehhez a
lelkiállapothoz. A nehézkességért nem
küzd meg külön. Két nagy-jelenetét, az
instrumentumáról szóló el-beszélést és a
mechanizáció szervezését mindemellett
remekül építi fel. Az élő-képben is
borzadva hisszük cl neki, hogy még
mindig nem múlott el - helye-sebben:
visszatérhet - az „ő ideje". Viszonyát
feljebbvalójához dölyfössége ha-tározza
meg. Ha több félelmet mutatna iránta,
Gelley finom karakterszínészi eszközei a
kölcsönösség révén százszázalékosan
érvényesülnének.

Befejezésül - hisz mégis jócskán tizen-
kilencedik századi műről van szó - talán
nem szentségtörés feltenni az iskolás
kérdést: „kijön-e" valamiféle - akár mű-
faji, akár történelmi - tanulság ebből a,
bízvást mondhatni, mindeddig legki-
egyensúlyozottabb, legjobban propor-
cionált, minden öncélú bohóckodástól,
külsőségtől mentes, a szó nemes értel-
mében felnőtt előadásból? Van-e itt
morálja a Tarelkin halálának?

A válasz egyszerű. A címszereplő
áldozattá változtatása ellenére sincsen.
Hacsak az nem, hogy „legyek" híján a
hálóba bonyolódott pókok végül egy-
másnak esnek. Belharcukból azonban
ekkorra már eltűnik az erkölcsi hivatkozás
utolsó lehetősége. Ahol pedig nihil az
erkölcs, ott élő és halott, hazug és őszinte,
áldozat és hóhér személye föl-cserélhető.

Mejerhold tudta ezt. Azért mondta a
szörnnyé változott kisemberről (Raszp-
lujevről), hogy nem szánandó, nem
nevetséges, de rettentő. A Tarelkin halálá-
ban már a kafkai Kastély urai tevékeny-
kednek. Modoruk, igaz, még pórias, és a
módszereik ildomtalanok.

Alekszandr Syrihovo-Kabilin : arelkin halála
(Nemzeti .Színhdz)

Fordította: Elbert János. Rendező: Székely
Gábor. A rendező munkatársa: Tatár Észter.
Dramaturg: Duró Győző. Zenei vezető: Simon
Zoltán. Díszlettervező: Székely László.
Jelmeztervező: Vágó Nelly. Mozgástervező:
Dölle Zsolt.

Szereplők: Kun Vilmos, Benedek Miklós,
Gelley Kornél, Vajda László, Papp Zoltán,
Sinkó László, Kátay Endre, Sarlay Imre,
Olsavszky Éva, Berek Kati, Csurka László,
Patkó István, Horkai János, Izsóf Vilmos,
Szokolay Ottó, Dezsényi Péter f. h.

NÁDRA VALÉRIA

Baleset
a biztonsági színházban

Dürrenmatt az ötvenes években már ol-
vasni tudó és a náluk idősebb nemzedékek
számára valószínűleg végérvényesen a
„nagy áttörés" egyik felejthetetlen írója
marad. S mint ilyen, nekünk (nekik)
mindig izgalmas, mert műveik olvas-
hatásához a kitágult világ élménye páro-
sult. Dürrenmatt munkáit akkor kezdték
nálunk fordítani, kiadni, amikor rövid idő
alatt kellett pótolni azt a hiányt, amely az
előző évek kultúrpolitikája következtében
keletkezett a tájékozódásban. Milyen
izgalommal vártuk a Nagyvilág
megjelenését, pedig akkor sem született
több remekmű, mint ma-napság, csak
majdnem egy évtized világ-irodalmi
termésének legjavát kellett e folyóiratnak
néhány év alatt tolmácsolnia. Volt miből
válogatnia. Az 1956-os ellenforradalom és
az azt követő „nyitás Nyugat felé"

különleges fénytörésben világította meg
Dürrenmatt (és persze mások) műveit is.

Ha ma akarjuk értékelni Dürrenmatt
eddigi munkásságát, számolnunk kell
ezzel a csalóka élménnyel is.

A mi esetünkben: A baleset 1956-ban
íródott, nálunk 1958-ban jelent meg a
Magvető gondozásában, így szükség-
szerűen belekapcsolódott azon művek
sorába, amelyeket olvasva, feldolgozva
ismét a világirodalom vérkeringéséhez
kapcsolódott a magyar kultúra. A bal-eset,
mint annyi más - valójában közepes vagy
annál alig jobb mű - a reveláció él-
ményével hatott az egzisztencializmussal,
Kafkával, Saxtre-ral, Beckett-tel, Iones-
cóval ismerkedő nagyközönség számára. A
legtöbbünknek ilyen élménye maradt a
kisregényről. Azóta huszonhárom év telt
el. Pótoltuk a hiányokat, megismerkedtünk
az említett szerzők műveivel és rajtuk
kívül másokkal is. Az eltelt majdnem
negyed század távlatában higgadtabban
tudunk értékelni, többek között azért is,
mert több mű ismeretében valóságosabb a
képünk. A „kollektív bűnösség", az „egyéni
cselekedet mint vallásos teljesítmény", az
„istentől el-hagyatott világ", az „üres ég
alatt esetlegesen csetlő-botló, becsapott
ember", a „végzete felé véletlen-mégis-
sorsszerűen rohanó emberiség" gondolata,



Dürrenmatt: A baleset (Madách Színház). Márkus László, Haumann Péter, Lesznek Tibor f. h. és Gombos
Katalin (Iklády László felv.)

hetővé válik. I la a kollektív bűnösség az
istenektől van, akkor ártatlanok vagyunk -
nem kell végignéznünk ezt a darabot se,
hogy megtisztuljunk.

Dürrenmatt a drámában a cselekményt a
csattanóig „hömpölyögteti". A színpad
azonban a csattanóra alkalmatlan, ide
bármilyen, de végkifejlet szükségeltetik.
Végkifejlet viszont csak akkor van, ha a
színpadi mű legalább kétszólamú, azaz:
minimum egy tézis és egy antitézis vagy
legalább egy másik tézis van benne. Kivel,
mivel áll szemben Traps úr a drámában? Ha
jól meggondoljuk, senkivel, semmivel.
Vacsorapartnerei pontosan olyan részesei a
kollektív bűnnek, mint amennyire Traps úr.
Egy-más mellé kerülhetnek a bűnben, egy-
mással szembe soha. Önmagával, a lelki-
ismeretével sem kerülhet szembe Traps úr,
mert ahhoz a vacsora folyamán tragikus
alkattá kellene emelkednie. Traps úr pedig
minden egyéni teljesítményre, a klasszikus
értelemben vett bűnre, de a bűnhődésre is
képtelen. Hogy bűnhődhessék, ahhoz
kellene léteznie egy valóságos
igazságszolgáltatásnak vagy igazságnak az
ábrázolt világban. Itt még isteni
igazságszolgáltatás sincs, mert az ég üres,
vagy jobb esetben csaló istenekkel van teli.
A tükröt, amelyben a kereskedelmi utazó
meglátja önmagát, Traps úr a régi szemével
nézi, ez nem is lehet másként, mert akik
kényszerítik, hogy belenézzen ebbe a
tükörbe, azok is Traps urak, valamivel
cinikusabb kiadásban.

Ezek szerint a csattanóhoz, hogy ugyanis
a főszereplő mégis meghal, drámai módon
nem juthatunk el. Még látszatkonfliktus
sincs, nem marad más hátra, mint
„hömpölyögtetni" az eseményeket. Ez a
maximum, amit ezzel a művel csinálni
lehet színpadon. A szín-padon a
hömpölyögtetés viszont olyan mértékű
unalmat kelt, amely megszünteti a színház
kollektív műfaját. A néző kezdettől fogva
kívül marad a látottakon, a hömpölyögtetés
folyamán unalma fo

kozódik, majd felháborodásba csap át. Igen
ám, de ez a felháborodás nem katartikus
élményből, hanem a becsapottság
élményéből fakad; hogy mire áldozott időt,
pénzt, energiát.. .

Hagyjuk a klasszikus dramaturgiát,
közelítsünk ezúttal az előadás felől: ha
valaki azt mondja nekem, hogy olyan
színészekkel, mint Haumann Péter, Kör-
mendi János, Márkus László, nem lehet
bármilyen darabot sikerre vinni, nem
hiszem el. A baleset bemutatóján alig
hittem a szememnek, hogy a Gyermek-
színházban vendégeskedő Madách Szín-
ház előadásaként azt látom, ami a szín-
padon történik.

Színpadkép: hat bordó paplan csüng a
földig, s hátul középütt egy fehér, stilizált
római kapu, valamint egy hatalmas csillár
teszi még meghökkentőbbé a „puritán"
színpadot. Az előtérben egy asztal, ekörül
bohóckodik öt jobb sorsra érdemes, kitűnő
színész, és egyetlen sikerült gesztusuk,
hihető szavuk, szórakoztató vagy eltalált
pillanatuk nincs. Igazságtalan vagyok:
amikor az előjátékban Haumann Péter
kipattan a koporsóból, még reménykedtem.
Aztán rá kellett jönnöm, hogy ennél végig-
gondolatlanabb rendezést - Szirtes Tamás
munkája - még sohasem láttam.

A szituáció a kisregényből ismert.
Alfredo Traps, a felkapaszkodott, pénzt és
hatalmat szerzett kereskedelmi utazó egy
nálánál cseppet sem különb társaságba
kerül: egy aggastyánkorú hajdani bíró, egy
ügyész, egy ügyvéd, valamint egy
ítéletvégrehajtó közé. Hogy az öregurak ne
unatkozzanak a nyugdíjazásuk és az
elhalálozásuk közötti időben,
szórakozásképp jó emésztést, hosszú életet
lehetővé tevő hobbit találnak ki maguknak.
Törvényt ülnek azok felett, akik a hajdani
bíró házába tévednek. Így kerül sor sok
más után Trapsra is. Ebből az
alaphelyzetből kellene ki-derülnie a mély
igazságok nak, amelyek sajnálatos módon
mégse derülnek ki. A betoldott szerepet, a
nimfomániás unokát Sunyovszky Szilvia
alakítja. Fehér rózsáival, csábos
gyászfátyolában kecsesen ül egy koporsón.
A későbbiekben egyre többet sejtető
toalettekben libeg-lobog a színpadon, vagy
éppen csak álldogál manekeni pózokban.
Hogy valaki mégis díszletnek ne nézze,
néha meg is szólal. Ez a rosszabb. Amint
fentebb szó volt róla, se szerepe, se
dramaturgiai funkciója nincsen. A színház
dramaturgjának vagy ki kellett volna
operálnia a színpadi változatból, vagy ha
már

képe más művekből is ismerős, és hadd
mondjam ki végre, nagyobb formátumú
és hatású alkotásokban is megjelent, mint
a Dürrenmattéi.

A baleset minden valószínűség szerint
nem remekmű, egyszerűen jó kisregény.
Pontosabban fogalmazva: kisregénynek
jó. Minden igazán jó mű valójában
egyetlen formát bír el, amelyben íródott,
az eredeti élmény, más műfajt választva,
teljes egészében visszaadhatatlan. A bal-
esetből már készült film, tévéjáték és
sajnos dráma is. A baleset ugyanis az
eredeti mondandójával, komponáltságá-
val csakis kisregényben jeleníthető meg.
Ezt annál inkább kellett volna tudnia
Dürrenmattnak, mert kiváló drámákat is
írt. Az író által láttatni akart világ A nagy
Romulusban, Az öreg hölgy látogatásában
vagy még az ezeknél gyengébb
Fizikusokban is sokkal-sokkal irra-
cionálisabb, félelmetesebb, hátborzon-
gatóbb és groteszkebben komikus.

A kisregényben a modell még elfogad-
ható, a drámában ordítóan művi, ki-
agyalt, következésképpen érdektelen.
Ezen kívül van még két súlyos ok, amiért
ez a kisregény akár filmre, akár televízió-
ra alkalmazható ugyan, de színpadra
nem. Gondoljunk a leírt kerti idillre, ami
filmszalagon képileg megjeleníthető,
színpadon visszaadhatatlan. Pedig ez az
atmoszféra adja a groteszk egyik pólusát -
- az idillben megjelenő komikusan
morbidot.

A kisregény cselekménye, kompozí-
ciója egy drámára kevés, illetve egy fel-
vonásnyira elegendő. Hogy az író maga is
mennyire érzi ezt, mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy megtoldja a művet egy
groteszknek szánt bevezetővel, egy
nimfomániás unokahúggal - ezt szereppé
formálni az eredeti elbeszélés zártsága
miatt már nem tudja, majd hozzáír egy
minden felelősséget az istenekre hárító
utójátékot. Mindettől a kis-regény
műfaján belüli eredeti feszessége felhígul,
a befejezéstől tekintve pedig
komolytalanná, azaz nem komolyan ve-



benne hagyták, talán a rendező gondos-
kodhatott volna a számára valami "elját-
szanivalóról". S mivel a Madách Szín-
házban sem az egyik, sem a másik nem
történt meg, Sunyovszky Szilvia kénytelen
egy kétségtelenül nagyon dekoratív
díszletelemként jelen lenni a színpadon. A
darab egy vacsorán játszódik, székek is
kellenek. Hogy legyen hova leülni. Két és
fél órán át (eddig tart az előadás) nem lehet
ácsorogni. A színészek időn-ként fel is
állnak a székekre, máskor meg leesnek
róluk, ugyanilyen játéklehetőséget ad az
asztal is, fokozandó a feszültséget vagy a
burleszkjelleget. A kerti jelenetek díszletei
sokkal izgalmasabbak. Talpig feketébe
öltözött színpadi munkások tartják fehér
kesztyűs kezükben a bokrokat jelképező
egy vagy két szál rózsát, néha Sunyovszky
Szilviát, olykor egy kerti padot.

A játékban az említetteken kívül Koltai
János, Lőte Attila és Ilosvay Katalin is
részt vesz. Időnként felveszik fehér
maszkjukat, és festői csoportozatokba
rendeződnek, máskor leveszik, és
felaggatják a bordó paplanok egyikére-
másikára. Mindez a hercehurca az elide-
genítés végett találtatik fel. S hogy az
előadás tempója ne csökkenjen, mintegy
tízpercenként ivási rituálé következik :
kortyolás, nyelés, vedelés. E műveletet
megafonban felerősített szürcsölés és
nyeldeklés hangjai kísérik. Aki még ettől
sem érzi, hogy fergeteges komédiát lát, az
magára vessen. De ne gondoljuk, hogy
Szirtes Tamás ilyen egysíkúra rendezte ezt
a mélyértelmű darabot. Nem. Helyenként
félelmetessé akarja tenni. Erre példa Lőte
Attila (Pilet, a hóhér) szerepének két
mondata közül az egyik. Vagy más
alkalommal: Pilet hatalmas, vörös,
krumpliorrú arca elkomolyodik, rettenetes
lesz, s fenyegetően meg-ragadja Traps úr
karját. A félelmetességet fokozandók még:
a villa celláiról szóló párbeszédek,
artikulálatlan üvöltések. A
legfélelmetesebb mégis a végső dördülés.
A társaság Traps úr kivételével
vaktölténnyel lövöldöz a csillagokra, az
istenekre, miközben elmondják, mit kell
tanulnunk a darabból. Elhangzik az utolsó
dördülés. Traps úr pisztolya „élesre" volt
töltve. Annyira élesre, hogy nemcsak hogy
megölte szegény gyilkos-áldozat urat, de
fellőtte a csillár tetejére. Felfoghatatlan,
milyen rendezői meggondolásból kellett a
boldogtalan és nyomorult kereskedelmi
utazónak a csilláron végeznie. Bár nem ez
az egyet-len felfoghatatlan ezen a színházi
estén.

Felfoghatatlan, hogy egy előadás, mint ez,
ne szóljon semmiről. Legvégül pedig
felfoghatatlan, hogy amennyiben Szirtes
Tamás nem tudott ezzel a minden kétséget
kizáróan rossz darabbal mit kezdeni, miért
mutatta be a Madách Színház?

Egyetlen gondolat a nem Dürrenmattra
és nem pusztán a rendezőre hárít-ható
felelősségről. A Madách Színház utóbbi
évadainak bemutatóit tek intve, vajon
milyen koncepciót, milyen művészeti
ízlést tükröz a darabválasztás? Központi
vezérlő elv csakis a biztonság lehet. Le-
gyünk jóindulatúak; kezdjük a művészeti
biztonsággal: klasszikusok egy-szerű - új
rendezői elgondolás nélküli --színpadra
állításából nagy baj nem lehet. Legfeljebb
néhány fanyalgó kritika. A törzsközönség
és a kötelező olvasmányként éppen ezeket
olvasó diákok egy része úgyis bejön. A
gazdaságilag esetleg jelentkező hiányt
könnyű pótolni a közönség érdeklődését
legprimérebben kielégítő darabok kiváló
színészekkel történő színpadra állításával.
Hosszú évekre szóló biztos közönség-
siker. Az abszolút sikerdarabok viszont
erősebb kritikai elmarasztalást vonnak
maguk után. A kritikai elmarasztalás
vitorlájából pedig olyan módon kell ki-
fogni a szelet, hogy neves író még be nem
mutatott, közepes vagy annál rosszabb
darabját mint „modernet", „szűkebb
közönségréteghez szólót", előadják. Vajon
nem jellemző-e, hogy ilyenkor mindig
biztos kézzel választják a rosszat?

Ebben a mechanizmusban sem művé-
szileg, sem gazdaságilag nem lehet
tönkremenni. Budapesten több színház
van, akinek ez nem tetszik, elmegy
máshová. A Madách Színháznak van
törzsközönsége, amelyre számíthat. Ren-
dezőnek is könnyebb színházat változtat-
nia. Aki biztosan tönkremegy, az a
színész. A dolog pikantériájához tartozik,
hogy kitűnő színészek játszanak eb-ben a
színházban. A halesetben: Traps -
Haumann Péter, a bíró - Márkus László, az
ügyész - Körmendi János, az ügyvéd -
Koltai János.

Friedriech Dürrenmatt: A baleset (a Madách
Színház vendégjátéka a budapesti
Gyermekszínházban)

Fordította: Ungvári Tamás. Rendező:
Szirtes Tamás. Díszlet: Vayer Tamás. Jel-
mez: Vágó Nelly.

.Szereplők: Haumann Péter, Márkus Lász-
ló, Körmendi János, Koltai János, Lőte
Attila, Sunyovszky Szilvia, Ilosvay Katalin,
Gombos Katalin, Újlaky László, Bay Gyula,
Lesznek Tibor f, h,

RÓNA KATALIN

Bolond vasárnap

Katajev a Józsefvárosi Színházban

Amikor egy színház úgy érzi, hogy a kö-
zönség érdeklődésére aligha számíthat, a
biztos sikerhez folyamodik, és elő-kerül a
zenés játék. Színház még soha-sem
fizetett rá a régi, kipróbált mód-szerre. A
közönség szeret szórakozni, szeret
önfeledten kacagni, szeret a zene ütemére
tapsolni. A közönség szava, a közönség
hangulata döntött a József-városi
Színházban is. S ez nem is haj. Csak az a
kérdés, miféle az a vígjáték, milyen
színvonalú az az előadás, amely a
színháznak segítségére sietett.

Bohózat vagy szatíra

A híres Napraforgó Szálloda vendégei
ismert, befolyásos személyiségek. Pi-
henni, kikapcsolódni járnak ide. Gyógy-
fürdő és terápia segíti a teljes felüdülést.
ltt mindenki nagy ember, s ennek meg-
felelő elbánásban részesül. Ám betoppan
a kis anyagbeszerző, Oszkár Zürecsev.
Nincs más kívánsága, mint egy aláírás a
hétvégét itt töltő egyik igazgatótól. Egy
aláírás, bármi áron is. S ettől a pillanattól
kezdve minden a feje tetejére áll, mígnem
a bohózat aranyszabályai szerint az
összebogozott szálak végül rendeződnek.

Ennyi a történet. Könnyed szórakozta-
tás, a bohózat klasszikus sémája, pontos
receptje szerint. A darab bohózati szer-
kesztése a helyzetkomikum, a naiv félre-
értések gyermekien egyszerű drama-
turgiájára épül. Sikamlós szerelmi motí-
vumokkal, bujkálásokkal, rejtegetések-
kel, véletlen találkozásokkal, mulatságos
félreértésekkel teli habkönnyű komédia.
Talán még kellemes szórakozás lehet-ne,
ha lemondana arról, hogy a szatíra felé
kacsingasson. A förgeteges komédia
ugyanis legföljebb csak tetszeleg a szatíra
látszatában. Talán csak egy-egy röpke
utalás képes a valóságos irónia, a metsző
gúny hangján megszólalni. A többi
szólam a komédiáé, a bohózaté.

Katajev játékához, amelyet Barta And-
rás fordításában játszanak, Aldobolyi
Nagy György komponált muzsikát,
Romhányi József verseire. Ezúttal a zené-
sítés nem vált a komédia előnyére. A ze-
nei jelenetek, amelyek vígoperai hatást


