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Retro

A Játékszín bemutatója

Alekszandr Galin darabja, mely az 1981-
es év végén már sikert aratott Moszk-
vában, most ősbemutatóként - Benedek
Árpád rendező fordításában - került a
Játékszín színpadára. A népszerű, Rozov
által felfedezett szovjet író, aki hazánkban
még alig ismert, nem új keletű
problémákat érint Retro című művében.

A félbehagyott, elharapott szónak tetsző
cím nyilvánvalóan visszautal a múltra,
visszaperel egy egyszerűbb és
emberségesebb életformát, s tán - jó
értelemben használva a kifejezést „vissza-

nosztalgiázza" mindazt, ami rohanó,
ideges, egymásra oda nem figyelő vilá-
gunkból hiányzik.

Alekszandr Galin fiatal író, mégis kor-
osztálya helyett inkább az öregek ember-
és életismeretével, megélt tapasztalatokon
alapuló igazságával vállal közösséget. E
művének középpontjába is el-
magányosodott öregeket állít, mindenek-
előtt a tisztes kétkezi munkában meg-
őszült, de idős korára tétlenül, asszony-
lányának „kiszolgáltatottan", városi
„száműzetésben" éldegélő Csmutyint.

Csmutyin papa egyszerű ember. Falusi
tetőfedőként dolgozott egész életében,
gondolkodását a becsületes munka, a csa-
ládi béke s nem az anyagi javak fel-
halmozása utáni vágy határozta meg.
Lánya moszkvai otthonában idegenül érzi
magát. Nemcsak a vej féltett műkincsei, az
örökké protekcióért csöngő telefonok, de a
társnélküliség, az értelmes elfoglaltság
hiánya, a „megtűrt rokon" helyzete is
zavarja. Csmutyin büszke és konok ember
ma is, aki nem változott és nem változik
könnyen. Elvei sziklaszilárdak, s noha
kétségtelenül pozitív eszményeket vall
(közösségiség, hajthatatlan munkaszeretet,
őszin-te, természetes életmód stb.),
alkalmazkodásra majdhogynem képtelen.
Az író nem ítéli el ezért, sőt a döntő
szituációkban főhőse igaza mellett voksol.
Csmutyin ebben a rideggé berendezett
anyagi jólétben csak a galambokkal vagy
tükörbeli önmagával oszthatja meg
gondjait, örömeit, álmait és emlékeit.

Lányához való viszonya sem felhőtlen.

Ludmilla fáradt és ideges, ha hazatér, s
noha felelősséget érez apjáért - ezért is
hozatta Moszkvába - a hétköznapok
fárasztó rohanása közben igazában sem
ideje, sem ereje nem marad az öreg „lel-ki
életére". Kettejük kapcsolatát a lány
múltbeli sérelmei is feszültté teszik.
Ludmilla többször apja szemére hányja a
nyomort, a gyerekkori nélkülözéseket, s
anyja korai halála miatt is a makacs,
önfejű apát hibáztatja. Fontos momentum,
hogy Csmutyin e „vádakat" soha nem
cáfolja a darab során. Valljuk be, a „csupa
emberség", „csupa tisztesség" apóka
jelleme csak így lesz valamelyest hiteles a
néző számára is. Szerencsére a történet
nemcsak, illetve nem elsősorban a
generációs problémák bemutatására
vállalkozik, hanem inkább eltérő
életformákat, életminőségeket állít egy-
mással szembe.

Az öregnek vejével, Leonyiddal, ha le-
het, még rosszabb a kapcsolata, mint lá-
nyával, Ludmillával. Két világ, két egy-
mással gyökeresen ellentétes életszemlé-
let, ember i magatartás ütközik össze (azaz
ütközne, ha erre a darabban módja lenne)
e két figurában. A kifinomult, sima mo-
dorú üzletember pompásan ért a pénz
„fialtatásához", s kényes ízléséhez (antik
tárgyakat gyűjtő becsüs) nemigen passzol
a papa munkászubbonyos, zokniban téb-
láboló alakja. Csmutyin nem illik az ele-
gáns régiségek közé. Ráadásul nem is-
meri az etikett szabályait, tálca nélkül
szervíroz, modortalanul a konyhába szö-
kik a vendégek elől, s még az unoka miatt
is nyaggatja a fiatalokat.

Kétségtelenül ismerősek ezek a motí-
vumok. Talán túlságosan is. Nap mint nap
olvasunk újságcikkekben, hallunk rá-
diójegyzetekben vagy akár szomszéd-
asszonyaink közvetítésében ilyen és ehhez
hasonló családokról. Galin nem keres
magának különleges műveltséget,
szertelen fantáziát kívánó témákat, anya-
gát a mindennapok közismert szituációi-
ból meríti. Ettől még szárnyalhatna,
emelkedhetne filozófiai magasságokba a
gondolat, de szerzőnk csak néhány pilla-
natot engedélyez a költőiségnek.

Csmutyin bácsi mindennapjait tehát a
rezignált lemondás és a hangtalan magány
üres egykedvűsége hatja át. Sorsában
semmi rendkívüli, semmi magasztos
nincs, vágya csupán annyi, hogy a maga
módján, a maga törvényei szerint ismét
falujában élhessen. Lánya és veje azonban
más jövőt szánnak neki. Meg akarják
házasítani, hogy Moszkvában is ma

radjon, de a háztól is elmenjen, hogy
magányos se legyen, de az ő életüket se
terhelje tovább. A családi gondok ily
kényelmes megoldásához három kis öreg-
asszonyban talál partnerra a „cselszövő
férj". Mindhárman lelkesen vállalkoznak
az „akcióra". Róza Alekszandrovna, a
hajdan népszerű balett-táncosnő valóban
magányos és szeretetre vágyik; Nyina
Ivanovna, a harcias ápolónő már inkább
csak megfontolt józanságból, konfor-
mizmusból választja a férjhezmenést: az
olykor hitelező Leonyiddal való jó viszony
fönntartása érdekében. Diána „nő-vérnek"

(a figura egyéniségére ez a jelző illik a
legjobban) azonban szerető család-ja,
unokája, értelmes munkája van. Miért
vállalkozik e kényes és kínos randevúra
hát? Csak egy válasz lehetséges : Diána
nem tud élni anélkül, hogy nap mint nap
ne tegyen jót valakivel. Egy asszony Luka
ez a nénike, aki mindent megold, mindent
elrendez, a haragosokat kibékíti
egymással, egyszóval maga a „deus ex
machina" e darabban.

A Csmutyin fájdalmas, mondhatnánk
tragikusra hangolt sorsát középpontjába
állító mű hangneme e három „grácia"

megjelenésével a komikus felé mozdul el.
Klasszikus a szituáció: a férjnéző
asszonyok egymásról mit sem tudva,
egyszerre toppannak be a konfliktusoktól
terhes levegőjű otthonba. Ettől kezdve
humoros félreértések és elszólások
kavalkádja teszi mulatságossá a je-
leneteket, s csak a darab végén tér viszsza
a rezignált, lírai hang, mely könnyes
romantikával kíséri a falujába hazatérő,
immár szerető társakra talált öreg tető-
fedőt.

Benedek Péter színpada a szöveghez
precízen alkalmazkodva állítja elénk a
bizományi becsüs antik ritkaságokkal. zsú-
folt, ezért már szinte barátságtalan,
múzeumi gyűjteménynek látszó lakását.
Az előadás gonggal kezdődik, s szabályos
függönyleengedéssel ér véget. A rendező
nem törekszik újításokra. A klaszszikusan
egyszerű témát jól szituált, szabályos
színpadi eszközökkel jeleníti meg.

A játéktér is a szöveghez idomul: kevés
mozgásra, hely- és helyszínváltozásra ad
lehetőséget, de a kényelmes-öreges
üldögéléshez, anekdotázáshoz és a nem túl
pergő (mozgás tekintetében) cselekmény
előadásához elegendőnek tűnik.

Csmutyin sorsát a színpadon Bessenyei
Ferenc eleveníti meg. Szigorú, de
feltétlenül tisztességes, az emberekkel



morcos, galambjaival azonban duruzso-
lóan kedves, konok, sértetten öntudatos
apaként játssza el az öreg tetőfedő
szerepét. A szeretetre éhes, rezignált
öregúrszerepek (Naplemente előtt) mos-
tanában különösen megsokasodtak Besse-
nyei repertoárjában. Csmutyin figurájában
az elesettséget, a fizikai és szellemi örege-
dés jeleit inkább az első felvonásban
hangsúlyozza (apró gesztusokkal jelez:
kézremegés, tétova mozdulatok, nagyot-
hallás, túlérzékenység stb.), később több-
ször kizökken vagy nem figyel úgy
mozdulataira. A kezdő jelenetben fel-
villantott sokszínű, sokrétű emberi port-rét
ígérő ábrázolási mód, melyben a magány
tragikumának visszafogott, ön-iróniával
elegyített lírai hangját ütötte meg a
művész, az előadás további részében
gyengül, sőt lassan el is tűnik. Pedig
Csmutyin figurájában ez a befelé figyelő,
iróniával oldott keserűség a legalapvetőbb
tényező. A menyasszonyjelöltek
társaságában már csak a büszkeségé-ben,
emberi méltóságában sértett ember dühét,
a meg nem értett apa „gőgjét" képes
ábrázolni. Mintha a félreértett, sértett
nagyurak (Othello, IV. Henrik, Bánk)
megformálásából szivárogtak volna át
bizonyos gesztusok az öreg tető-fedő
figurájába ezekben a jelenetekben.
Valószínűleg a rendező hibája is, hogy
Csmutyin sorsából csak a rezignált, fáj-
dalmas hangsúlyokat emelte ki az elő-
adás, és így kissé leegyszerűsítetten po-
zitív hősként került elénk.

Ha Galin darabja jó, csak attól az, hogy
kellően tud sírni is és nevetni is szeretett
öregjein, hogy nem tragédiát, hanem - ha
egy kicsit szentimentálisan is -
tragikomédiát írt. A komikumra nemcsak
a főszereplő nem hangolódik rá, de a
Ludmillát alakító Dancsházy Hajnal sem.
Igaz, szerepe egyébként is túl egy-síkú,
Galin nem sokat foglalkozott vele.
Dancsházy korrekt módon oldja meg a
szüntelenül türelmetlen, elfoglalt, fáradt
mai nő szerepét, nem hajlik el a szél-
sőséges ábrázolás felé, s néhány pillanat
erejéig az apja életét féltő ember fele-
lősségét is felvillantja.

Straub Dezső viszont roppant szélső-
séges és kizárólag külső eszközökkel for-
málja meg a „kerítő" Leonyid alakját,
egyértelműen bohózatként értelmezve a
darabot. Sztereotip színészi eszközöket
használ, kikacsint a közönségre, órájára
nézve türelmetlenkedik, a poénok előtt
mindig kivár, rutinosan, de felszínesen
komédiázik. A megkeseredett, az élettel
kompromisszumot kötő s ettől

cinikussá váló, fiatalon kiégett ember
tragikumát nem képes felmutatni a mu-
lattató komédiás szerepében. Az előadás
tapsai leginkább neki szólnak, de ezt ez
esetben nem írnám sem a színészi, sem a
rendezői munka javára.

Főszereppé emeli viszont Róza alak-ját
Békés Itala. Az agyoncicomázott, kicsit
sznob, kicsit bizalmaskodó vén-
kisasszony-balett-táncosnő nagyúri allűr-
jei mögött hiteles és teljes emberi portrét
rajzol a magányos, szeretetre vágyakozó
asszonyról. Csupa báj, csupa ellenszenv
egyidejűleg ez a hölgyike. Remekül fel-
találja magát a számára is komikus
szituációban, de az elhallgatások, a rejtett
irónia, a ki nem mondott, elharapott
félszavak a figura tragikus mélységeire
hívják fel a figyelmet. Igazi tragikomikus
kis beteg páva ez a Rózácska Békés Itala
kitűnő alakításában.

Pásztor Erzsi a hallgatásaival fejez ki
legtöbbet Nyina Ivanovna jelleméből. A
szófukar, józan ápolónő egyszerű és
öntudatos figurája sokszor csak rezonőr a
két másik „menyasszonyjelölt" mellett.
De Pásztor Erzsinek ezek a legbeszé-
desebb jelenetei! Az ujja mozgásával, egy
szoknyaránc lesimításával, egy szem-
pillantással tud derűs vagy borongós
atmoszférát teremteni. Időnként egy ki-
csit mintha már Nyina Ivanovna alak-
jának paródiáját is eljátszaná. De még ez
sem idegen a figurától! Diánát Göndör
Klára személyesíti meg. Mindent
megtesz, hogy életet leheljen a „mindent
elhisz, mindent megold" nagymama sé-
májába, de amit már a kezdeteknél (az
irodalmi alapanyagban) elrontottak, ne-
héz azt a színpadon átformálni, újrate-
remteni. Dramaturgiailag is felesleges ez
a figura, hisz a szituációt létrehozó
feszültség (sikerül-e kiházasítani az öre-
get) sem az ő beavatkozása révén oldódik
meg, hanem Csmutyin - váratlanul --
emberszeretővé, lelki tanácsadóvá

válásával. Róza Alekszandrovna vissza-
térése után ugyanis az öreg férjjelölt
ripsz-ropsz felhagy addigi dühös morgá-
sával, udvariatlan gorombaságával, és
hirtelen mások bajára gyógyírt kereső,
megértő beszélgetőtárssá válik. Ez a
meglepően gyors váltás a színpadon nincs
előkészítve, bár a szerep alapvetően in-
volválja ezt a magatartást.

Benedek Árpád érdeme, hogy felfe-
dezte és megrendezte ezt a nem túl nagy
igényű, de ízlésesen érzelmes darabot.
Nem tarthatjuk azonban érdemének azt,
hogy színészeit szabadon engedve,
mindenki akként értelmezte Galin mű-
vét, ahogy épp neki tetszett. (Bohózat,
tragikus színmű, tragikomédia stb.) A
rendezői koncepciót ezúttal anynyiban
kérjük számon a színpadra állítótól, hogy
vajon miért nem egysége-sítette a
játékstílust? Vajon szándéka szerint
milyen műfajban akarta megrendezni e
darabot? Az utolsó jelenet, a narrátori
hang is elhagyható lett volna.

Bőgel József moszkvai színházi esték-
ről s Galin ottani bemutatójáról szólván
írja le: „Hejfec elhagy bizonyos szen-
timentálisra hangolt zárórészeket, megkí-
mél romantikus vagy éppen retrográd
illúzióktól, s tiszta szándékú, eredményű
katarzisban részesíti a nézőt."

Benedek Árpád nem élt a fent említett
lehetőségekkel, és a nem hibátlan, de
mindennapjainkról, mindenkori öreg-
jeinkről, emberi megalkuvásról, tisztes-
ségről, magányról őszintén beszélő darab
színpadra állításában színészei mögött
megelégedett a statisztaszereppel.
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