
minden tekintetben megfelelő Cyranót
talál a rendező. Nincs oly kitűnő Roxane
vagy Christian, mely kárpótolni tudna egy
akár csak közepesen megoldott fő-
szerepért. A békéscsabai előadás Cyranója,
Barbinek Péter megfelel mindeme
követelménynek. Alkata, megjelenése,
szerepfelfogása szövegmondási, ének-,
mozgáskultúrája alkalmassá teszi a híres
szerep megformálására. Nem csúf és bús
férfiút állít elénk. Orra nem ormótlan, a
maszk inkább sajátos, fanyar karakterű
arcot formál. Barbinek Péter nem szegé-
nyes antihős, de nem is pompőz roman-
tikus lovag. Kedves és gunyoros bohém,
két dologért harcol a legelszántabban:
szellemi önállóságért és a becsületért. A
többi számára mind csak elegáns játék,
még a szerelemben is csak a forma érdekli,
nem a tartalom. Mint említettük, a többi
szerep kissé hálátlan, persze csak a
címszerephez képest. Jó lehetőségeket
azért e figurák is kínálnak, e lehetősé-
gekkel élnek is a játszó művészek. Kő-vári

Judit szép és szelíd Roxane, ének-hangja
kellemes és tiszta, adottságai jó
musicalszínésznőt ígérnek. Pelsőczy
László Christianként nem akar sem túl
szépnek, sem túl butának látszani - inkább
a fonák helyzetbe került ember ta-
nácstalanságát, tehetetlenségét ábrázolja.
Kedves komikus jelenség Hodu József,
szép hangjával és szerény játékával tűnik
ki Tomanek Gábor, a hű barát Le Bret
szerepében. Várday Zoltán ízléssel oldja
meg Guiche gróf szerepét - ez aztán
tényleg hálátlan feladat, hisz oly ellen-felet
kell alakítania, aki inkább csak vég-szavaz
Cyranónak, de a küzdelmet aligha veheti fel
vele. A csapatmunka is igen jó ebben az
előadásban. A színpad természetes és
hangulatos látványt nyújt, melyhez
nagymértékben hozzájárul a díszlet- és
jelmeztervező Gyarmathy Ágnes munkája.

Edmond Rostand: Cyrano (Békés megyei Jókai
Színház)

Ábrányi Emil fordításának felhasználásá-
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FORRAY KATALIN

A Turbin család
karácsonya

A Fehér karácsony Nyíregyházán

Bulgakov színművéről, a Fehér kará-

csonyról gondolkodván szinte lehetetlen
nem felidézni Sztálin híressé vált feleletét
azokra a kritikákra, melyek a fehérek
eszményítését nehezményezték a műben:

. ha vannak is ilyen emberek, mint
Turbinék, kénytelenek letenni a fegyvert,
és fejet hajtani a nép akarata előtt, mert be
kell ismerniük, hogy ügyüknek végképp
befellegzett - vagyis a bolsevikok
legyőzhetetlenek, ellenük semmire sem
lehet menni ... természetesen, fikarc-nyit
sem függ a szerzőtől, hogy ez de-
monstrálódik a darabjában, de mi közünk
nekünk ehhez?" Sztálin ezzel a vé-
leményével jó időre kiállt a dráma (de nem
írója) mellett - melyet tizenöt éven át
tartott műsorán a Művész Színház,
Sztanyiszlavszkij rendezésében.

Bulgakov A Turbin család napjaiban egy
jómódú, művelt orosz tiszti család és
annak baráti társasága révén enged be-
pillantást az í918 karácsonya és 1919

vízkeresztje közti, pillanatonként változó
politikai, katonai erőviszonyoktól terhes
időszakba. Kijev, a színhely, mely
legalább egy tucatszor cserélt gazdát
másfél év alatt, épp Ukrajna hetmanjának
utolsó napjait, csúfos megfutamodását éli
át, és gyűjti erejét a Petljura csapatai elleni
harcra. Maga a küzdelem heroikusnak, de
egyben kilátástalannak is látszik, nem-
csak a számbeli fölény, a jobb felszerelés,
hanem a fehérgárdisták morális lezüllése
miatt is; a megfélemlített, kifosztott nép
pedig már rég nem látja értelmét életét
áldozni értük. A Turbinok közül Alekszej
ezredes elesik, öccse, Nyikolaj nyomorék
lesz, húguknak, Jelenának a férje, Talberg
ezredes az első adandó alkalommal
elmenekül. A megmaradt család és három
barátjuk döntés előtt áll: mivel Petljurát
rövidesen kiverik a bolsevikok,
beilleszkedjenek-e vagy folytassák a
harcot. A döntés elsöprő, csak egy tiszt
indul Gyenyikin táborába, a többiek a
szovjetekhez vezető utat választják.

Sztálint ebben a történetben az érdekel-
te, hogy a „Turbinok" belátták végleges
vereségüket. Ellenben Bulgakov azt az
utat emelte ki, melyen idáig eljutottak -
nála ez a dráma tétje. A darabot bírálók

viszont nem tudtak túllépni azon, hogy
csak „hófehér" fehérekkel találkoznak, a
cári orosz tisztikar legkiválóbbjaival, pe-
dig nyilvánvaló, hogy súlyos erkölcsi
kérdések felvetéséhez és azok tisztázásá-
hoz a legkézenfekvőbb épp ilyen kiélezett
szituációkat teremteni. Bulgakov-nál,
ebben a darabban, a döntés és annak
meghozatala a dráma, de ehhez szükséges
az a sarkított helyzet, amelybe egy
gondolkodó, mérlegelő, katonai esküjé-
hez, tiszti becsületszavához hű fehérgár-
dista kerül, ha kénytelen eddigi életének
folytathatatlanságával szembenézni. Bul-
gakov túllép a fehérek lelkiismeretének
vizsgálatán; azt a visszavonhatatlan tör-
ténelmi pillanatot ragadja meg, amely
megköveteli a sorskérdések megválaszo-
lását.

Ennek előzménye hosszúra nyúlt: 1917

tavaszától, az első szovjetek megalaku-
lásától a polgárháborún át 1919 február-
jáig tartott. Alekszej Turbin, Mislajevsz-
kij, Servinszkij és Sztudzinszkij, a világ-
háborúban 1914-től egyfolytában harcolt
tisztek, 1918 fehér karácsonyára már túl
vannak néhány megpróbáltatáson, csa-
lódáson. A harcban, a katonaságnál még
fegyelmezettek, de családi-baráti körben
már egyre többet üti fel fejét a kétely:
van-e értelme ennek a háborúnak. Vér-
mérsékletük, tapasztalatuk szerint más-
ként reagálnak a gyorsan változó esemé-
nyekre, de a zavarodottság, a talaj kicsú-
szása lábuk alól mindannyiukat jellemzi.

Bulgakov kényesen ügyelt az egyen-
súlyra. Ahhoz, hogy hitelesen és sokol-
dalúan jellemezhesse a választásra kény-
szerült emberek vívódását, egymástól
élesen eltérő karakterű, végleteket is
képviselő figurákat írt meg, mintegy fel-
vázolva az elképzelhető döntések közül a
legvalószínűbbeket. Az egyik véglet
Talberg vezérkari ezredes, a
hadügyminiszter helyettese, aki veszélyt
érezve - mint az ifjabb Turbin fiú,
Nyikolaj mondja: patkányként - elinal,
eszébe sem jut menteni családját vagy
bajtársait, a nyílt harc felvételéről nem is
szólva. Alekszej Turbin becsületes
katona, aki-nek csak egy választása lehet:
„Látom ... Petljurát még nem tudjuk
feltartóztatni, de hát ők nem időznek itt
sokáig. Utána a bolsevikok következnek.
Ezért megyek én harcolni! Fejjel rohanok
a falnak, de megyek!" Alekszej az a
katona, aki még úgy érzi, hogy van mit
megvédenie. Ő nem azért harcol, mert
katona, hanem mert erkölcse szerint nem
hagy-hatja osztályát - és vele együtt
természetesen kiváltságait sem -
elpusztulni. Szá-



Bulgakov: Fehér karácsony (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Hartmann Teréz, Téri Sándor,
Györgyfalvai Péter és Vitai András (Keleti Éva felv.)

magából. Marcangolja magát és mást is,
mert nem képes összeegyeztetni az átélt és
várható valóságot azzal az értékrenddel,
ami eddigi életét irányította. Elhatározása a
szovjetek mellett tudatos, abba
kapaszkodik, ami az életben maradás-hoz
nyújt reményt. Elege volt az értelmetlen
mészárlásból, azt keresi, ami ennek véget
vet, vagy ha még nem lehet vége a
pusztításnak, legalább értelmét lássa, miért
verekszik, miért kockáztatja életét. „Mivel
tudnék én szembeszállni velük? A
paszományos lovaglónadrágommal? ... Elöl
a vörösgárdisták, mint egy tömör fal, hátul a
spekulánsok és a rongyos gyülevészhad a
hetmannal, én pedig középen álljak? Mint
alázatos szolga? Nem, elegem volt belőle,
hogy hányódjam-vetődjem, mint szalmaszál
a folyólékben. Sorozzanak be! Legalább
tudom majd, hogy az orosz hadseregben
szolgálok." Mislajevszkij, bár nincsenek
illúziói, végre egy néphez, nemzethez akar
tartozni, ezért meg kell ragadnia az
események kínálta új lehetőségeket. A
kapitánynak van érzéke a történelmi rea-
litásokhoz, így fel sem merül benne, hogy
továbbra is a vörösök ellen harcoljon és
ezzel vállalja a kudarc után az emigrációt.
(Az már a történelem fintora, hogy épp
abban az évben, 1926-ban gyilkolták meg
Párizsban a sokat emlegetett Petljurát,
amikor a Művész Színház bemutatta a
drámát.)

Bulgakov drámájának tisztek tolmácsolta
komor hangjait a civil, a „fel-mentett"
unokaöcs esetlensége, sutasága oldja fel.
Larioszik az a kisember, aki nem árt
senkinek, akinek a történelem-ben csak az a
szerep jut, hogy rosszkor szóljon közbe,
olyat vegyen észre, amit nem lenne szabad,
vagy csak annyi, hogy leejtsen egy üveg
vodkát.

Egyértelmű az író szándéka: nem füg-
gönyön át bekukucskálva, hanem szem-

től szemben kell láttatni azokat, akik ál-
dozatokat hoztak, és nagy veszteségeket,
fájdalmat okoztak egy harc ellentétes ol-
dalán. Ez nemcsak tisztességes, hanem
mint az bebizonyosodott, hasznos állás-
pont is, okulásra, továbbgondolkodásra
sarkall, és egy konkrét helyzet tisztázásán
túl lehetőséget teremt nagyobb történelmi
távlatok korrektebb vizsgálatára.

A Nyíregyházán, Nagy András László
rendezésében, a Fehér karácsony címmel
bemutatott darab erénye, hogy az író
szellemében a „túloldal" sokszínű palettáját
állította előtérbe. Következetesen a Turbin
családra összpontosított, az egyes figurák
eltérő karakterét kívánta hang-súlyozni. A
rendezői koncepció világosan tudatta, hogy
itt szó sincs a fehérek negatív történelmi
szerepének kendőzéséről, a felelősség
elhárításáról; ebben az előadásban az egyén
döntéséről, ennek a döntésnek társadalmi,
konvencionális vagy egyéb
befolyásoltságáról van szó.

Mindennek színpadi megvalósítása fe-
lemásra sikeredett. Ennek elsősorban az a
dramaturgiai beavatkozás az oka, amit
szintén Nagy András László végzett el.
Elhagyta a Turbin házon kívül zajló jele-
neteket (a hetman palotájában, a petljurista
parancsnokságon és a gimnáziumban
játszódókat), tehát a teljes II. felvonást és a
III. felvonás elejét, hogy ezzel még inkább a
családra irányítsa a figyelmet. Ez a jelentős
húzás szinte biztosítéka lehetett volna egy jó
előadásnak, vagyis egy olyannak, melyben
egyértelműen kirajzolódik a Bulgakov
gondolatait jól szolgáló koncepció. E helyett
azonban többször is megszakad a
kibontakozó el-gondolás íve, mert a
rendező-dramaturg Bulgakov Fehér gárda
című regényéből (mely a Turbin c sa lád
napjainak az előzménye) átemelt részeket.
Alekszej Turbin lázas víziói az elesett
katonákról, a mennyországról, kizökkentik a
nézőt a feszes tempóból. Mindehhez még
egy elnyújtott temetési szertartás is
kapcsolódik, sírhanttal, énekkel, tömjénnel,
ami végképp zavaró, főként mert többször
ismétlődik.

Amit tehát nyerhetett volna az előadás a
tömörítéssel, legalább annyit, sőt többet
vesztett a temetés és az álomképek
beiktatásával, különösen azok nehézkessége
miatt. Szlávik István különben ízléses,
hangulatos, jól funkcionáló díszletei közé
begurítanak egy forgatható emelvényt,
amely egyben sírhant is, és erről szólal meg
az Úr, valamint Szent Péter a
mennyországról, a katonákra váró jövőről.
Ennek végeztével kigu-

mára ez becsületbeli ügy. Emberi értékei
azonban még osztályérdekeinél is erő-
sebbek: inkább szétkergeti a diákokból
verbuvált sereget, mintsem azokat a túl-
erő ellen bevetné.

A legszínesebb és legismertebb figura
Servinszkij főhadnagy, a hetman szárny-
segédje, aki Jelenának udvarol, és való-
jában csak operaénekesi karrierje szem-
pontjából foglalkoztatja a jövő. A jég
hátán is megélő típus, akinek soha semmi
konfliktusa nem akad lelkiismeretével. A
darabban mindössze egy mondat erejéig
támad fel benne a kétség, vajon
tisztességesen cselekszik-e, amikor elégeti
a szárnysegédek névsorát és kereket old.
„Most disznó vagyok vagy nem vagyok
disznó ? Nem, nem vagyok disznó" -
nyugtatja meg magát, hiszen az új
rendszerben éppoly szívesen kamatoz-
tatja majd tehetségét, mint a régiben.

1919 januárjában valószínűleg igen
kevesen látták oly tisztának és egyértel-
műnek a szovjethatalom győzelmét a fe-
hérek, a nacionalisták és az intervenció-
sok felett, mint egy ízig-vérig fehérgár-
dista tiszt, Sztudzinszkij. „Kinek proló-
gus, kinek epilógus" - kommentálja re-
zignáltan a „vörösök" Kijevbe való be-
vonulásának hírét, miközben tökéletesen
tisztában van vele: saját életének befejező
fejezetét írja meg azzal, hogy Gyenyi-
kinhez csatlakozik. Katonai, emberi ta-
pasztalatai alapján tudja, hogy egy kor
végérvényesen lezárult, még akkor is, ha
ez neki személy szerint fájdalmas csapás.
De ellentétben Alekszej Turbinnal, a ka-
tona szemszögéből tekint az új események
elé: egyik napról a másikra nem tud azok
mellé állni, akik ellen eddig szívvel-
lélekkel harcolt.

A dráma legsúlyosabb egyénisége Mis-
lajevszkij kapitány. Míg a többiek addigi
életükből kiszámíthatóan cselekszenek,
Mislajevszkijt a választás kiforgatja ön-



rítják az építményt, és folytatódhat a meg-
szakított cselekmény. A temetés hasonló-
képpen zajlik, csak itt Szent Péter helyett a
pópa beszél, és hosszan énekelve vonul-
nak a szertartás résztvevői. Ezeknek a
jeleneteknek irracionalitása önmagában
kifejező, de nem illeszkedik a darabhoz,

Az előadás mégsem a dramaturgiai be-
avatkozás tisztázatlansága miatt nem vált
átütő erejűvé. Az a koncepció, melyet
Nagy András László kitalált, az
egyéniségekre, a pregnánsan elkülöníthető
személyiségjegyekre épül. Ebben a
darabban mindenki átél kisebb-nagyobb
tragédiákat, csak másként reagál ezekre.
Egyedül csak Sztudzinszkij álláspontja,
viselkedése marad változatlan, a többiek
átmennek valamilyen átalakuláson. Mivel
alig néhány szituációban találkozunk a
szereplőkkel, az általuk képviselt maga-
tartásformáknak a kiélezett, legjellemzőbb
tulajdonságait kellene megragadniuk.
Ennek a feladatnak azonban nem tudott
eleget tenni a társulat.

Alekszej Turbin szerepében György-
falvai Péternek a joviális parancsnok
megjelenítésére van csak ereje, a tisztán-
látásból fakadó kétségbeesés, az élete
eddigi értelmét veszni látó ember kapasz-
kodása legalább a hősi pusztulásba hi-
ányzik alakításából. Vitai András (Nyi-
kolaj Turbin) szépen gitározik és éne-kel,
de ezen kívül észrevehetetlen. Horváth
István Talberg ezredese sem nem
kicsinyes, sem nem gyáva: unottan ját-
szik. Ifj. Tatár Endre Sztudzinszkijként
nem elég konok, rendíthetetlen katona.
Lakatos Istvánnak színesebb játéklehe-
tősége nyílik az elegáns, talpraesett, elveit
könnyen felcserélő Servinszkij szerepében.
Váltakozó sikerrel oldja meg feladatát,
egy-egy pillanatra hitelesen villantja fel az
adjutáns zsiványságát.

Hartmann Teréz szerepértelmezése el-
tér a darabban megírtakétól. Bulgakov
jelenája könnyed, varázslatos, ám tartóz-
kodó úriasszony, akit meg kell hódítania
Servinszkijnek, s akiben jó adag hatá-
rozottság, keménység és céltudatosság
lakik, akinek egészen biztosan lesz ereje
saját ízlése szerint megszelídíteni a
szárnysegédet. Ehelyett a színpadon egy
ideges, erőtlen, könnyen elcsábítható
Jelenát látunk, aki meglepő közönnyel
viseltetik környezete iránt.

Minden hálás szerepnek megvan a maga
hátulütője. Az esetlen, csetlő-botló
kisembert könnyen a szívébe zárja a kö-
zönség, és boldogan derül minden bohó-
ságán, miközben nem figyel arra, amit
valójában mond, ki akar fejezni a színész.

Ebben a darabban Larioszik, a zsitomiri
unokaöcs alakítójának, Berki Antalnak
kell megbirkóznia ezzel, s ezt többnyire
sikerrel teszi. A jelentéktelen, észrevétlen,
jó szándékú ember elesettségét ragadja
meg jól és sűríti bele kedvenc mondatába:
„ Lelkem mélyéből örvendek .."

Amiért, a gyengébb társulati munka
ellenére, mégsem halványul el a rendező
által is kidomborítani kívánt néhány
bulgakovi gondolat, az Téri Sándor
Mislajevszkij-megformálásának köszön-
hető. Ez a szerep kétségtelenül a legjobb a
darabban, de összetettségénél fogva a
legnehezebb is. Ez a kapitány végigissza,
néhol delíriumban tölti a darabot,
miközben egy-egy pillanatra kitör és si-
kolyként hatol bele mindannyiuk gon-
dolatai közé kétségbeesése, kételye: mit
kell tennie, nem csupán a túléléshez, ha-
nem ahhoz, hogy a néphez, melyhez tar-
tozni szeretne, tisztességes maradjon. Téri
játékában van meg az az erő, mely
közvetíti az író mondandóját: történelmi
sorsfordulókban, egy nemzet születésé-
nek vagy pusztulásának pillanatában
egyértelmű döntésekre van szükség: lehet
az Eszme, az Ügy mellé állni vagy
elutasítani azt, de bujkálni, bomlasztani,
alakoskodni nem. Bulgakov - saját
életével is bizonyította - számára a tisz-
tességes ember csakis az építés mellett
dönthet, de megérti, ha valaki a szemtől
szembeni nyílt harcot választja ehelyett.
Téri Mislajevszkije biztosan nem fog
sohasem hátulról támadni.

A pontosság kedvéért kell azt mon-
danunk, hogy Szlávik István hasznos és jó

díszletterveket, Szakács Györgyi szép
jelmezterveket készített. De úgy látszik, a
kivitelezésnél már akadtak hibák: a szép
vonalú ruhák (természetesen az egyetlen
nő ruhái) nem a megfelelő anyagból ké-
szültek, rossz esésűek, rendetlennek ha-
tók. Egyes megvilágításoknál a tetszetős
szobabelső kopottnak és elhasználtnak
tűnik.

Bulgakov: Fehér karácsony (Móric. Zsigmond
Színház, Nyíregyháza)

Fordította: Rab Zsuzsa. Dramaturg és ren-
dező: Nagy András László. Díszlet: Szlávik
István m. v. Jelmez: Szakács Györgyi m. v .
Zenéjét szerezte ér összeállította: Tomasovszki
Pál. Segédrendező: Kádár Katalin. A rendező
munkatársa: Palotai István.

Szereplők: Györgyfalvai Péter, Vitai And-
rás, Hartmann Teréz, Téri Sándor m. v.,
Horváth István, Lakatos István, Berki An-
tal, ifj. Tatár Endre, Stettner Ottó, Pankotay
István, Majoros Zoltán.

RÓNA KATALIN

Merre tart a Népszínház?

A színházak legújabb átszervezésével
kettészakadt a Népszínház. A Nemzeti
Színház magához vette a Várszínházat és
a társulat rangosabbnak tartott felét.
Ugyanakkor meghagyta a Józsefvárosi
Színháznak és az utazó társulatoknak a jól
csengő elnevezést. Ezzel kimondva vagy
kimondatlanul visszaállt a korabeli
Faluszínház, ha úgy tetszik, Déryné Szín-
ház státusa. Lehet, hogy nem szívesen
ismerjük el ezt a formát, hisz ellenérv,
hogy a Népszínház ma rendelkezik ál-
landó fővárosi otthonnal a Józsefvárosi
Színházban, de a valóság mégiscsak az,
hogy a már meglévő-megtartott előadások
mellett az idei első két produkció
bemutatóját vidéken tartották, csak ezt
követte a józsefvárosi szereplés. No, nem
mintha ez bármi problémát jelentene,
bármit levonna vagy hozzátenne a pro-
dukciók lényegéhez vagy színvonalához.
Csupán egy tendenciát mutat, amelyet az
értékelésnél nem lehet figyelmen kívül
hagyni. A kérdés tehát eleve adott: kinek
szólnak ezek az előadások, milyen kö-
rülmények között készülnek, milyen kö-
rülmények között kerülnek színpadra, és
nem utolsósorban kik a résztvevői.

Nyilvánvalónak tetszik, hogy az első
időszak efféle őrségváltás idején még nem
mutathat pontos képet. Ahogy mondani
szoktuk, ez még többé-kevésbé „örökölt
évad". Igazságtalan volna tehát az első
bemutatók után szembesíteni a látottakat
a tervekkel, hisz egy együttes csak
hosszabb távon mutathatja meg
törekvéseit, bizonyíthatja
következetességét. Ám már az első
előadások is illusztrálhatják a le-
hetőségeket, meghatározhatják a szán-
dékot, irányt adhatnak a karakternek. Az
első félév négy bemutatóját tekintsük
most a számvetés szándékával, rangso-
rolás nélkül, időrendi sorrendben.

Vissza a népszínműhöz: Liliomfi

Nyolc esztendeje annak, hogy Horváth
Jenő a szolnoki Szigligeti Színházban egy
akkor meglehetősen divatos és ennek a
játéknak valóban nagyszerű teret engedő
cirkuszszínpadon megrendezte a Liliomfi

zenés változatát. Az átdolgozó Simon
István verses dalbetéteinek tempe-


