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Alacsony-, közép-és
magasfeszültség

Szovjet drámák bemutatói

Öt este
A közönségnek mindenkor elvitathatatlan
joga, hogy a saját problémáit is lát-hassa a
színházban. Ha a legújabb honi
drámatermés - bővebb kifejtést igénylő
okok folytán - kerüli a jelen témáit,
magától értetődő gesztusnak tűnik, hogy
színházaink közül egyszerre három is mai
szovjet drámát tűzzön műsorára.
Alekszandr Vologyin öt estéje a Madách
Kamarában csak periférikusan (de
legalább így és nem is színvonaltalanul),
Viktor Szlavkin Egy fiatalember felnőtt lánya
című színműve a Várszínházban, illetve
Gelman Magasfeszültsége a Reflektor
Színpadon a mai negyvenes értelmiség
közéleti és magánéleti önmegvalósításával
vagy annak kudarcával foglalkozik, vagyis
olyan problematikával, amely a
változtatandók megváltoztatása mellett
nálunk is jócskán ismerős és aktuális.
Mindhárom darab úgynevezett kisrealista
stílusban fogalmazódott, és áthallások,
történelmi analógiák, rejtett utalások
nélkül foglalkozik a felvetett társadalmi
kérdésekkel, a nézőben a szerzők és a
szín-házi produkciók eltérő teljesítménye
szerint alacsony-, közép-, illetve magasfe-
szültséget indukálva.

Az Öt este Madách színházi hagyományt
folytat: azoknak az erősen lírai

hangvételű, érzelmes daraboknak a sorába
illeszkedik, amelyek évekre vissza-nyúló
vonulatát egyfelől a jövőre, veled, ugyanitt,
másfelől a Kései találkozás jelzi. Említsük
meg rögtön, hogy Vologyin színműve, ha
megmarad is a kommersz tartományában,
nem követ el határsértést a giccs felé. Az
pedig különösen a darabválasztás javára
könyvelhető el, hogy parádés főszerep
kínálkozik benne a régóta nem
foglalkoztatott Nagy Annának.

Az ilyen jellegű darabok sablonja többé-
kevésbé pontosan felvázolható, ha le-
számítjuk az egyedi esetek konkrét vari-
ánsait. Szerelmes férfi és szerelmes nő
valamely elháríthatatlan, végzetes okból
elszakadt egymástól. Sok-sok év után új-
ból találkoznak, érzelmeik fellángolnak,
ennek folyományaként együtt marad-nak,
avagy mégsem maradnak együtt, beérik
szép emlékeikkel. Ez a sablon mindig
osztatlan sikert arat, az előadás hosszú
szériában játszható, a közönség
meghatódik és saját emlékeibe réved.
Vologyinnál a háború az, ami a szerelmes
fiatalokat - Iljint (Gáti Oszkár) és Tamarát
(Nagy Anna) - elválasztotta egy-mástól.
Tizennyolc év telik el. Iljin újra megkeresi
Tamarát, és öt estén keresztül igyekszik
visszaszelídíteni magához. Köz-ben
számos bonyodalom látszik meghiúsítani
ezt, de végül örökre együtt maradnak.

Vologyin nem túlzottan egyéni vál-
tozatát írta meg a számtalan más műből
visszacsengő történetnek - de hálás
szerepeket talált ki. Nagy Anna alakítása
visszaigazolja a színház gesztusát. Szug

gesztíven, az apró gesztusok, parányi
részletek, találó megfigyelések sokaságá-
val hitelesíti ezt a negyven év körüli,
befelé forduló, szinte már besavanyodott
nőt, aki - hogy élni tudjon - önmagának is
azt hazudja: teljes életet él. Holott a
munkájába való belefeledkezés sok
minden más pótléka is, árván maradt
unokaöccsének, Szlávának (Szerednyey
Béla) nevelését pedig mintha túlzásba
vinné. Ez a Tamara egyre kevésbé fontos
és érdekes bárkinek. Nagy Anna legelső
színpadi pillanata már tökéletes lát-lelet
erről az állapotról: tartása, ahogy kopottas
szobájában, fején hajcsavarókkal, lábán
meleg mamusszal üldögél, s unalmában
almát rágcsál, máris jellem-rajz. Még
inkább azzá teszi a váltás: amint tudja,
hogy látják, ernyedt egy-kedvűségét
sértődött, fensőbbséges, elutasító modor
leplezi. Épp ilyen érzékletesen jelzi a
darab végén a magára erőltetett álarc
elvetését. Utánozhatatlan mozdulattal
szorongat egy buta kis re-tikült, amikor sál
nélkül, nyitott kabátban rohan el lljint
megkeresni - valósággal belekapaszkodik
a táskájába, mint-ha az élete függene tőle.
Ahol azonban Vologyin darabja
kivédhetetlenül átvált melodrámába,
például annak elmondása közben, hogyan
látta Tamara utoljára Iljint, mielőtt elvitték
a háborúba, a színésznő megadja magát a
túlzott érzelmesség csábításának.

Iljin könnyebben megoldható szerepét
Gáti Oszkár stíluszökkenők nélkül, éretten
és érdekesen oldja meg. Fér-fias alkata,
környezetéhez képest kissé „nagyvilágias"

megjelenése olyan embert formáz, akin
már külsőleg is lát-szik, hogy sem a
háború, sem az egyetemről való kidobatás
nem tudta meg-törni. Iljin múltjának
„titka": egyik professzorának vizsga
közben keményen megmondta a
véleményét, s ezért felfüggesztették a
tanulmányait. A folytatás már meglepőbb :
nem állt be a saját sikertelenségükön
merengő, elfuserált lelkű, önmagukat
sajnáló értelmiségiek sorába, hanem
elment sofőrnek a tajgába, s ezen a zord
éghajlatú vidéken megbecsült és
kiegyensúlyozott munkás lett. Minden-
esetre nyugodtabb és szabadabb életet él,
mint volt évfolyamtársa, egy nagy léte-
sítmény megkínzott lelkű főmérnöke
(Koltai János alakítja meggyőzően, két kis
jelenetével is hitelesítve egy egész
életérzést), aki - mint bevallja a darab
végén - irigy Iljinre, holott lljin az, aki
Tamarával való újbóli találkozásakor fő-
mérnöknek hazudja magát. Erre a hazug-
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ságra Iljint korántsem a helyzetével való
tényleges elégedetlenség készteti. Annak
van tudatában, hogy a külvilág, a szűkebb
és tágabb környezet megítélése szerint
számít kudarcnak, hogy csak az lett, ami
lett, ő pedig nem akar egykori szerelme
előtt kudarcot vallott emberként
jelentkezni. Tudja, hogy nem hinnék el,
hiába bizonygatná: nagyobb gyönyörűség
számára sofőrnek lenni északon, mint
fontos beosztású műszaki vezető-nek egy
nagy vállalat felelősségteljes posztján. A
társadalmi sznobéria bírálata, különösen,
ha hangsúlyosabb volna a darabban, még
időszerűbbé és fontosabbá tehette volna az
Ot estét a hazai közönség számára. Sajátos
félreértések mozgatójává lesz a darabban,
hogy lljin, noha tizennyolc év sem
halványította el benne Tamara emlékét,
abban mégsem bízik, hogy ez a nő nem
ítélné el, ha megmondaná az igazat. Gáti
Oszkár él is ezzel az ellentmondással; a
mindig erős és kemény lljin jellemének itt
a gyöngéje, s jó, hogy van ilyen vonása is,
ez menti meg a túlzott idealizálástól. Gáti-
nak nincs egy fölösleges gesztusa, oda
nem illő mozdulata. Nem csinál „hőst" a
figurából, s ahol a darab már-már ezt
erőltetné, ellenpontozó játékával vissza-
vesz egy keveset a pátoszból, az
érzelmességből.

E két utóbb említett jellegzetességet
külön szereplők hivatottak az elviselhe-
tőség határáig csökkenteni. A fiatalok s
döntően a Szlávát alakító Szerednyey Béla
új színt: a humor színét csempészik az
előadásba. A folyamatos meghatottság
másképp kibírhatatlan volna, a lírai
pillanatok elnyújtottsága után üdítő e
fiatal színész természetessége, elevensége,
rájátszás nélküli vidámsága, ironikus
alkata.

Vologyin darabja, noha még felbukkan
benne néhány mellékszereplő, valójában
kétszemélyes színmű, modern környezetbe
ágyazott mese, amelyben a lírai egymásra
találás a fontos, minden más egyéb a
háttérben marad, a további motívumok
éppen csak felskiccelődnek, de felületesek
és vázlatosak maradnak. Sajnálatos, hogy
olykor a szerelmi történet lélektani
hitelessége is csupán a színészi játék
természetességének köszönhető - íróilag
meglehetősen labilis. Amí végképp bántó,
olyannyira, hogy erőteljes dramaturgi
vagy rendezői beavatkozást (például
húzást, idézőjelbe tételt stb.) követelt
volna, az a színmű végén „vörös
farokként" fityegő befejezés. A darab
ugyanis már hosszú percekkel a va-

lósagos lezárás előtt véget ér. Tamara és
lljin egymás karjában, a főhősnő sírását a
nézőtér diszkrét szipogása kíséri, amikor
Tamara váratlan politikai szónoklatra
ragadtatja magát. Minden jól van, csak
háború ne legyen! Ezt aztán többször is
megismétli, noha kijelentése tartalmával
már mindjárt előszörre egyet-értünk,
éppen csak nem értjük, hogy kerül ez a
felhívás ide. Funkciótlan drama-
turgiailag, nem következik a szituációból,
színészileg pedig jóformán megold-
hatatlan.

A fiatal Korcsmáros György rendezése,
sajnálatos módon, a darab lírai egyhan-
gúságát erősítette fel. Vologyin művé-
ben mindenki csak az érzelmeiben léte-
zik, s a különböző érzelmek széttördelik
az egészet- ez azonban az előadásban is
változatlanul maradt. Mindenkit egyfor-
mán azonos mértékben megértéssel szem-
lél az előadás: a sikeres, de rezignált fő-
mérnököt, a szeretetre vágyó, magányos
bolti eladónőt, a fiatalokat, a tüskés
modorú Tamarát és a kemény, de
ellágyulásra is képes Iljint. Találónak és
ötletesnek éreztem viszont a minduntalan
felbukkanó, mindenhová betolakodó
szomszédok epizódjainak beállítását. Az
enyhén naturalista stílusú díszletek jól
érzékeltetik a zsúfolt lakások szűkössé-
gét, a forgószínpad gyakori forgása
azonban egy új technikai lehetőség túl-
zott kihasználásának tűnik, hiszen még
inkább széttördeli az előadást. A minden
bizonnyal poétikusnak szánt vetített ké-
pek pedig az érzelmességben amúgy sem
szűkölködő produkció lírai voltát erősí-
tik - de vajon feltétlenül szükséges e '?

Egy fiatalember felnőtt lánya

Ami az Öt estében a jelen - az ötvenes
évek vége -, az a kor képezi Szlavkin Egy
fiatalember felnőtt lánya című darabjában a
negyvenévesek nosztalgiájának tárgyát.
Vologyin darabjának Szlávája is akkortájt
lehet negyvenéves, amikor

Szlavkin színművében az egykori főis-
kolások, sűrűn idézgetve múltjukat, ta-
lálkozóra készülnek. Érdekes elidőznünk
egy percre annál a motívumnál, hogy az
egyetemi és főiskolai konfliktusokat
mennyire meghatározónak, egész életre
szólónak érzik e drámák szerzői. Nyilván
a véletlen műve, de egy mozzanat
kísérteties egybeesést mutat: az Ot ette
szereplői közül lljin és Tamara
unokaöccse döbbenten fedezik fel, hogy
az a professzor, akinek lljin beolvasott, s
aki ezért kirúgatta őt, változatlanul tanít
az egyetemen, s éppen úgy közutálat
tárgya, mint két évtizeddel korábban.
Szlavkinnál ez a mozzanat már a cselek-
mény egyik legfőbb elemeként tér vissza:
az a professzor, akivel Bemsznek és
társainak konfliktusa volt az ötvenes
években, most Bemsz főiskolás lányával
kerül összetűzésbe, mert még mindig
ugyanabban a pozícióban van, és hatal-
mában áll bosszút állni a renitens diáko-
kon. Úgy tűnik e drámák láttán, mintha a
felsőoktatási intézmények a konzer-
vativizmus bástyái volnának.

Szlavkinnak első és mindjárt nagy si-

kerrel bemutatott darabja volt az Egy
fiatalember felnőtt lánya (Sztanyiszlavszkij
Színház, Moszkva, 1979) . Négy mai
negyvenes, aki az ötvenes években
„jampecnek" számított, találkozik Bemsz
lakásán, de nem Bemsz akaratából. Pro-
kop, aki vidéken él, fehér asztal mellett
szeretné rávenni a hajdani komszomol-
titkár Ivcsenkót, aki egykori főiskolá-
juknak ma döntő szavú elöljárója, hogy a
felvételi vizsgán támogassa majd a fiát.
Létre is jön a találkozás, de közben
kiderül, hogy aki annak idején mindük
között a légtehetségesebb volt, akire „a
legnagyobb jövő" várt, Bemsz, ma
csalódott, kiégett ember, úgynevezett
„százhúsz rubeles" (vagyis csak rutin-
szerű, lélekölő feladatokra használt)
mérnök. Szakmai sikertelensége elvi-
selhetetlenné teszi a házasságát is, hiszen
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jelenének tanúja, Ljusza, társa volt már a
dicsőségesebb múltban is, amelyre puszta
létével is folyton emlékezteti. Bemsz
egyetlen vigasza az a tudat, hogy minden
helyzetben tisztességesen viselkedett. A
tőle várt karriert éppen az futotta be, akit
legfőbb ellenségének tud: Ivcsenko. Ő
járhatta be a világot, ő jutott el nyugatra, ő
él azon az életszín-vonalon, amelyre
Bemsz áhítozott, ő taníthat a főiskolán.

Az együtt töltött este nosztalgiázással
indul, s amint kezd oknyomozássá válni,
úgy telik meg feszültséggel, fokozva ezt
egészen az első rész végéig. Bemsz és a
többiek felidézik a valamikori botrányt,
egy „tiltott" zeneszámra előadott ártatlan
táncnak politikai üggyé történt felfújását.
Bemsz egész élete kudarcáért ezt az
epizódot teszi felelőssé, illetőleg az olyan
embereket, mint Ivcsenko, aki lehetővé
tette, elősegítette ilyen „ügyek"

túldimenzionálását. Ivcsenko szájába olyan
érveket tud adni Szlavkin, amelyek
elgondolkodtatóak, és nem nélkülözik az
igazságot: túl egyszerű minden
sikertelenséget a főiskolai botrány
számlájára írni. A későbbi, elmulasztott
pillanatokért Bemsz a felelős. Erre mutat,
hogy lázadása lázongássá szelídült, máig is
csupán az inkriminált táncot tudja
felidézni, mint olyan esetet, amikor harcba
szállt valamiért, valakikkel - ezen túl csak
az önsajnálat és az ivás jellemzi. Szlavkin
azt is képes ábrázolni, hogy a Bemsz
terhére rótt igazságok viszont nem
csökkentik Ivcsenko gyávaságát és
felelősségét.

A felvonás végére berobban Bemsz
lánya, akiről kiderül, hogy ugyanazzal a
professzorral sodródott konfliktusba, akit
már apjának nemzedéke is gyűlölt, s
előreláthatólag ő éppúgy alulmarad eb-ben
az összecsapásban, mint Bemsz. Nemcsak
a szituáció azonos, de a szerep-osztás is: a
Bemsz-félék rendre veszítenek, a
professzor felül kerül, és a végre-hajtó
minden esetben: Ivcsenko.

A helyzetet további bonyodalmak ár-
nyalják. Ahogy Bemsz Ivcsenkóban a saját
közéleti kudarcának megtestesülését látja,
úgy döbben rá Ivcsenko a saját magánéleti
sikertelenségére Ljusza lát-tán, akibe ő is
szerelmes volt annak ide-jén. Ivcsenko
egyedül él, se felesége, se gyereke. Amikor
Bemsz feje fölött tornyosultak a veszélyek,
Ljusza - tudatában Ivcsenko érzelmeinek -
megtette, amivel Bemsznek segíthetett, és
most, a jelenben, lányának feje fölött látva

ugyanazt a veszélyt, ismét tudja asszonyi
kötelességét. (Ez a fontos motívum Gel-
man drámájában is visszatér, jelezve, hogy
általánosabb érvényű társadalmi
problémáról van szó, nem pusztán Szlav-
kin konfliktusszaporító hajlamáról.)

Igazi drámai helyzet, kitűnő első felvo-
nás, jól exponált konfliktusok, egyénített
figurák, akikről az író sokat tud - így fest
Szlavkin darabjának első fele. Típusokat
látunk, akik akció közben, mintegy
„elárulják" jellemük mozgató-rugóit.
Szlavkin ritka erénye, hogy morális
kérdések megfogalmazásakor is reálisan
tud mérlegelni, egyetlen figurája felől sem
táplál illúziókat, áldozatai sem ártatlanok,
vétkeseit sem fosztja meg a maguk
igazságától. Ivcsenkót nem az teszi
félelmetessé, amit a múltból megtudunk
róla, hanem az, hogy előttünk bizonyítja
be: semmiből nem tanul semmit, tegnap
Bemszet árulta el, ma Bemsz lányát
rúgatná ki habozás nélkül, holnap valaki
mást. Karrierjének titka, hogy a világtól
mindig pontosan annyival van lemaradva,
amennyire szükséges, mindig bevárja,
amíg a hivatalos „vonal" tovább lép egyet,
s akkor lépi meg a magáét ő is.

Ennek a feszültségekkel terhes első
résznek a végén Bemsz lánya azt kiáltja az
összes negyvenéveseknek: „Gyűlöllek
benneteket!" A második rész a be-csapott
ajtó másik oldalán játszódik - Bemsz
lányának szobájában -, és nem-csak a
helyszín változik ezzel, de mint-ha új
darab is kezdődne. Szlavkin itt az általa
megfogalmazott társadalmi problematikát
egyszerűbb nemzedéki ellen-téttel
helyettesíti, melyben az egyik oldalán a
huszonévesek állnak, a másikon az összes
szülőkorabeliek, tekintet nél-kül arra,
hogy közöttük milyen konfliktusok
húznak választóvonalat. Változik a darab -
sajnos - abban a tekintet-ben is, hogy a
szerző lényegében felhagy annak a
generációnak az ábrázolásával, amelyet
alaposan ismer, és egy sajátos fordulattal
áttér azok bemutatására, akikről úgy tűnik,
semmi lényegit nem tud. Az általa
megjelenített három fiatal figurája arról
tanúskodik, hogy az író nem ismeri azt az
ifjúságot, amelynek nemzedéki
konfliktusáról beszélni akar. Csak külső-
ségeket lát, trikófeliratokat, frizurákat,
kiszólásokat és felszínes magatartási je-
gyeket. Iglódi István rendezése még fel is
erősíti a darabnak ezt a gyengéjét. Ella
(Kubik Anna) virágos hippi, Igor (Tahi
József) valami punkféleség akar lenni,

a „vidéki bunkó"-ként emlegetett Prokop
fia, Tolja pedig (Kassai Károly), a
jólnevelt, agyondresszírozott iskolás ka-
rikatúrája. Szlavkin akkor, amikor őket
teszi meg a második rész konfliktusának
hordozóivá, pontosan arról tesz tanúságot,
hogy nem tudja belülről megérteni ezt a
generációt, de különösebb erőfeszítéseket
sem tesz ebben az irányban. Mint író,
rosszul választ, hiszen cserébe a
nemzedéki ellentét divatos témájáért,
kiereszti darabjából az első részben
felgyülemlett feszültséget. Ebből a rossz
választásból pedig elképesztően gyönge
befejezés következik: a külön-külön
felvázolt konfliktusok megoldásaként egy-
más keblére borítja az összes szereplőket.
Mindenki megbocsát mindenkinek,
mindenki elfelejt mindent, szeressük egy-
mást, gyerekek, az élet úgyis tovaszáll.
(Tánc.)

Eközben író (és a rendező) nem veszik
észre azt az alapvető ellentmondást, hogy
amennyiben az első felvonás tekinthető
igaznak, akkor az itt látott Ivcsenkónak
egyszerűen nem lehet megbocsátani,
hiszen kártékonyságát a darab történésé-
nek idején is újra meg újra igazolja - ez
esetben a befejezés hazug. De elképzelhető
(elméletben), hogy a befejezés az igaz -
ebből viszont az következnék, hogy az első
részt nem lehet, nem szabad komolyan
venni. Valószínű persze, hogy ezúttal a
következtetések levonásához szükséges
művészi bátorság hiányáról van szó.

Iglódi István rendezésének meg kellett
küzdenie azzal a tehertétellel is, hogy
Szlavkin színműve lényegét tekintve ka-
maradarab, a Várszínház színpada azonban
nem túlzottan kedvez ilyen típusú művek
előadásának. Tere nehezen be-szűkíthető, s
ezúttal is túlságosan tágas-nak érezzük a
cselekmény intim jellegéhez képest. Az
első rész színpadi meg-oldása sokat ígérő,
annál szembeötlőbb, hogy a második rész
írói gyöngéit a rendezés tétovasága szinte
kozmikus méretűre erősítette fel. A három
fiatal figurájának tökéletes
megoldatlanságáért, azonnal lelepleződő
jelszószerűségéért Iglódit is felelősség
terheli. A befejezés ki-áltó hazugságát
pedig - a talán egyedül megoldást jelentő
irónia helyett - a falak elmozgatása, a nagy
kollektív tánc ki is szélesítette, általános
érvényűvé tette.

Az előadás revelációja: Fonyó István
Prokopja. Érett, erőtől duzzadó, eredeti
színészi munka, igazi telitalálat. A „vidéki
bunkó", akit Fonyó megjelenít, egy-



szerre hordozza egy típus örök ismerte-
tőjeleit és az adott figura egyszeri, sajátos
elegyét. Ahogy Fonyó a kabátját viseli,
ahogy ki- és begombolja, ahogy fehér
zoknis lábát a rövid nadrágszárban át-
csapja a másikon, ahogy megpróbál
előtérbe kerülni vagy észrevétlenné válva
„dekkolni" a társaságban, bármiről essék is
szó, mindig fia felvételi vizsgájának
érdekeit szem előtt tartva - nagyszerű
alakítás. Dicséri a színész ízlését, hogy
sosem „játszik rá" a sikerre. Nem teszi csak
nevetségessé Prokopot, megtanít bennünket
becsülni és szeretni is őt. A Bemszet játszó
Fülöp Zsigmond játéka is régen volt
ennyire életszerű. Művészi hangváltásának
vagyunk tanúi; keserűsége az első rész
szituációiban mély és átélt. Természetesen
a második rész írói bukfenceivel, amelyek
Bemsz alakját is érintik, ő sem tud
megbirkózni. Ivcsenko szerepében
figyelemre méltó Ferenczy Csongor
mértéktartó játéka. Korábbi alakításaiban
tapasztalt merevsége itt az általa
megjelenített figura hitelét növeli,
megérteti azt is, hogy ez a szertartásos
ember általában miért lepleződik le csak
sokára, s akkor is nehezen. Ez az Ivcsenko,
noha karrierista, de kétségbevonhatatlanul
tehetséges ember; „valaki", akivel számolni
kell. Feltűnt még jobba Gabi oldott
természetessége végre egy valóságos
szerepben, amelynek dimenziói is vannak.

Magasfeszültség
Gelman drámájában, a magyarul
Magasfeszültség címmel játszott
Négyszemközt mindenkivelben ismét
visszatér az önmegvalósítás és a külső
karrier, illetve a magánélet konfliktusa.
Gelman drámaírói jellegzetességeként
ismertük meg korábbi műveiből, hogy a
társadalmi folyama-tok ellentmondásainak,
konfliktushelyzeteinek ábrázolását nem
emeli ki eredeti, valóságos, életbeli
közegükből, hanem a drámát helyezi
közvetlenül ebbe a közegbe. Gyárak,
üzemek, pártirodák voltak Gelman eddigi
műveinek megszokott természetes
helyszínei. Ehhez a módszeréhez
tulajdonképpen most sem lett hűt-len,
amennyiben a Magasfeszültség sem
valamiféle emelt vagy részben elvont,
sterilitásában jellegzetes környezetben
játszódik, hanem keletkezésének szín-
helyén. Igaz, ez a színhely most egy há-
zasság, pontosabban a családi otthon négy
fala. Gelman úgynevezett termelési
drámáiban nem egy vagy két egyén viselte
a helytelen döntések, visszaélések,
személyeskedések ódiumát, hanem min-

Mécs Károly és Csomós Mari Gelman: Magasfeszültség című drámájában (Reflektor Színpad)
(MTI fotó, l lovszky Béla felv.)

dig egy közösség. Az ember privát szfé-
rája eddigi műveiben sosem kapott kü-
lönösebb szerepet. Ezúttal fordított egyet
látószögén; a probléma a régi, de meg-
közelítésének módja változott. A nagy
formátumú, sok szereplőt mozgató, ha-
gyományosan építkező dráma kétszemé-
lyes kamaradarabbá változott, a hely-szín
pedig egyetlen lakás egyetlen szobája. A
drámai történés eddig egybeesett a
színpadi történés idejével a
Magasfeszültségben a dráma már korábban
meg-történt, a színpadon csak
utórezgéseket, a következményeket
látjuk. Egy házasság néhány válságos
órájába sűrítve fogalmazza meg Gelman
a korábbról jól ismert, éles és fájdalmas
kérdéseket. Ezúttal azonban mindez
emberközelbe került, nem
tárgyalótermekben és irodákban hallunk a
problémákról, amelyeket az otthon békés
kikötőjébe visszavonulva még el lehetett
hessegetni, hanem magában az
otthonban: ez vált harci tereppé, innen
már nincs hová visszavonulni.

Érdemes szemügyre vennünk e három
dráma hőseinek skáláját a társadalmi és a
magánéleti karrier szempontjából. lljin
(Öt este) : nem azt csinálja, amire készült,
de elégedett. Külső karrierről szó sincs,
viszont rendbe hozza a magán-életét.
Ugyanitt a főmérnök: azt csinálhatja,
amit tanult, de rossz a közérzete,
magánélete sivár. Bemsz ( E g y fiatalem-
ber felnőtt lánya) : munkában kudarc;
magánéletben kudarc. Ugyanitt lv-
csenko: komoly karrier magánéleti csőd.
A Magasfeszültség Andrej Golubjovja,
ellentétben az eddigi hősökkel, látszólag
mindent elért. Azt a nőt vette feleségül,
akit szeretett, felelősségteljes munkája
van, fontos pozíciója. H o g y mennyire
tehetséges, arra nincs válasz a darabban,
nem lévén viszonyítási alap. Az egész
dráma nem más, mint a kér ember,
Andrej és felesége reagálása a már

megtörtént tragédiára. (Fiuk egy baleset
következtében, termelési gyakorlaton apja
vállalatánál, elveszítette mindkét kar-ját.)
Itt is oknyomozás folyik; egymást vádló
kifakadásaikból feltárul, hogyan jutott
válságba ez a házasság. Andrej nagyon
szerette Natasát, mindent meg-tett, hogy
elnyerje a becsülését. Natasának azonban
mindig több kellett - lakás, lakberendezés,
pénz, kapcsolatok. Andrej mindezt
teljesíteni igyekezett, s eközben nem vette
észre, mi az a pont, amely után már
túlteljesíti az elvárásokat. A társadalomban
elért pozíciója most már éppúgy fogva
tartja őt, mint ő a pozícióját. Rettegő,
neurotikus szörnyeteggé változott, aki
jobban fél a feletteseitől, mint attól, hogy
saját fiát a magasfeszültség alá küldje
dolgozni. Folyton el kell érnie valamit,
ennek érdekében pedig folyton
kozmetikáznia kell a jelentéseket, csal és
szabálytalanságokhoz folyamodik a
tervteljesítés érdekében. Állandóan résen
van, vajon ki, mikor, hol akarja megingatni
a pozíció-ját.

A konfliktust az robbantja kettőjük
között, hogy az asszony őt és csakis őt
teszi felelőssé fiuk balesetéért. Natasa úgy
érzi, nem tud tovább élni vele, fel kell
rúgnia ezt a szennyessé vált életet.
Felszakad minden valaha volt, beteme-
tettnek hitt sérelem. Natasának mint valódi
drámai hősnek, megvan a maga igazsága,
joggal hányja Andrej szemére gyávaságát,
karrierizmusát. Csakhogy Andrej igazsága
is mellbeverő: ha Natasa megveti őt, a saját
kreatúráját veti meg. Ezt a házasságot
ketten rontották el. S ez az írói ítélet már
előttünk, akció köz-ben igazolódik:
Andrejre még magasabb pozíció várna, de
ha más nem menti meg a kapcsolatukat,
otthagyna mindent, és elmenne kevés
pénzért tanítani technikumba. Ez a fizetés
azonban olyan ala-



csony, hogy így már Natasa beszéli le a
megtisztulásnak szánt lépésről. Marad a
másik lehetőség: Andrej fogadja el
kinevezését a tröszt élére, és mutassa meg,
hogy van benne alkotó fantázia, tudja a
dolgokat másképp is csinálni, mint eddig.
Ismét Natasa az, aki reálisan méri fel a
viszonyokat: Andrej ugyanolyan
függőségben maradna szintén feljebb
lépett főnökétől, eddigi rossz szellemétől,
mint korábban, beosztottaitól sem
szabadulhatna, hiszen azok a korábbi
vezér emberei, tehát meg volna kötve a
keze. Így derül ki, hogy bűnös módon
minden mindennel összefügg, az egész
megváltoztatása nélkül a legkisebb
részleten sem lehet változtatni. Gelman
eddig a pontig tökéletesen következetesen
ítél. A megtörtént tragédiában mind-két
ember vétkes, és a változtatásra is
egyaránt képtelenek. Logikus és az írói
hitelesség szempontjából is egyedül
elfogadható megoldás volna, hogy ez a két
ember saját gondolkodásmódjának fog-
lyaként élje le további életét. Gelman,
mintha megijedne ettől, a feleséget egy-
szerre csak tisztábbnak ítéli, és kimenekíti
ebből a kapcsolatból. Natasa elmegy,
otthagyja Andrejt. A közvetlen ok, ami-re
hivatkozik, merőben formális: férje nem
hajlandó maga mellé venni a tröszt-be
mint igazgatói titkárnőt, hogy élő
lelkiismeretként állandóan vigyázhasson
rá. A néző tudja, hogy ez az indok csak
látszatra elfogadható, de a lényegen az
sem változtatna semmit, ha Andrej igent
mondana a kérésre, hiszen éppen Natasa
vágta a szemébe percekkel azelőtt, hogy
az adott helyzetben csakis ugyan-azt
folytathatná, amit eddig. Akárki ül is az
előszobájában.

A feleség morális megtisztulásának fel-
csillantott lehetőségével Gelman nem zárta
rövidre az áramkört. A baj csak az, hogy a
látottak alapján a néző nem hihet e
szakítás végérvényűségében. Natasa talán
visszamegy Andrejhez néhány hét múlva,
talán nem, de önmagával szembeni
morális igénye minden valószínűség
szerint kielégítést nyert azzal, hogy most
elrohant a lakásból. Esetleg, lévén nem
csekély anyagi, életszínvonalbeli igényei,
újabb férfi után néz, akiből „embert
csinálhat". Sajnálatos módon egy cseppnyi
erőszakolt optimizmus érződik abban,
hogy egyik fél erkölcsileg különbnek
ítéltetik a másiknál, s ezt a rendezői
munka is finoman aláhúzta. A befejezés
erőtlensége mindhárom drámára jellemző.
A két igényesebb mű, Szlavkiné és
Gelmané, mintha a meg-

oldhatatlant akarná mégis megoldani;
választ kínálni olyan kérdésekre, ame-
lyekre csak a történelem fogja megadni a
választ. Valószínű, hogy Szlavkin is,
Gelman is félnek attól, hogy levonják a
maguk felállította premisszák konklúzióit.
S a rendezői munka ebben a kezükre
játszik: Korcsmáros György nagyon
megcukrozza a keserű pirulát, Iglódi
István mézet is használ, míg lengyel
György a Magasfeszültség végén csak egy
leheletnyit édesít - pontosan annyit,
amennyit maga Gelman.

A Reflektor Színpad tenyérnyi játék-tere
igen alkalmasnak mutatkozik a szintén
kamaradarab Magasfeszültség bemutatására.
Kedvez az előadásnak az is, hogy a
nézőtéren se lehetnek túl sokan. Csomós
Mari játékának intenzitása, né-ma
színpadi pillanataiban is kirajzolódó
gondolatai, pontosan követhető érzelmi
hullámzásai olyan áhítatosan feszült csen-
det teremtenek, hogy az ember a szom-
szédja felgyorsuló lélegzetvételét is hallja.
Csomós Mari drámai kifejezőerejéről nem
most győződtünk meg először, de
eszközeinek puritánsága, letisztultsága
talán még sosem ragyogott olyan erővel,
mint itt. Játéka magával ragadja Mécs
Károlyt is, aki a kezdeti merevségből
mindinkább feloldódva sokszínű, gazdag
alakítással lepi meg a nézőt, olyan színészi
tartalékokat sejtetve, amelyeknek
feltárulásához valóságos feladat, az em-
berábrázolás tényleges lehetősége szük-
ségeltetett, s mint tudjuk, ehhez éppen
saját színházában vajmi ritkán jut hozzá.

A. M. Vologyin: Öt este (Madách Színház
Kamaraszínháza)

Fordította: Nikodémusz Elli. Díszlet:
Koltai János. Jelmez: Borsi Zsuzsa. Rendező:
Korcsmáros György.

Szereplők: Nagy Anna, Gáti Oszkár,
Menszátor Magdolna, Tóth Enikő, Szered-
nyey Béla, Koltai János, Kádár Flóra, Vic-
tor Gedeon, Nagy Béla.

Víktor Szlavkin: Egy fiatalember felnőtt lánya
(Várszínház )

Fordította: Morcsányi Géza. Dramaturg:
Emődi Natália. Díszlet: Bakó József.
Jelmez: Füzy Sári. Rendező: Iglódi István
m.v.

Szereplők: Fülöp Zsigmond, Fonyó Ist-
ván, Ferenczy Csongor, Jobba Gabi, Kubik
Anna, Kassai Károly, Tahi József.

Alekszandr Gelman: Magasfeszültség (Reflektor
Színpad)

Fordította: Benedek Árpád. Díszlet, jel-
mez: Dóra Gábor. Rendező: Lengyel György.

Szereplők: Mécs Károly, Csomós Mari.

KISS ESZTER

Ibsen - mai színpadon

A Kísértetek a Várszínházban

A Kísérletek - megjelenésekor - meg-
bélyegző kritikai fogadtatásban része-sült,
erkölcstelennek, társadalmat mérgezőnek
minősítették. Támadták Ibsent, mert a
törvény és rend elleni lázadást láttak
művében, s mert a morált és a papságot - a
fennálló társadalmi berendezkedést és a
hatalmat biztosító, a társa-dalmi életet
szabályozó alapvető tényezőket - leplezte
le. Érdemes egy kicsit hosszabban idézni
Ibsennek e kritikákra reagáló leveléből,
már csak azért is, mert kiderül belőle,
hogy Ibsen ekkor már mindent tudott a
drámáról, amit tudni lehet: „Engem
akarnak felelőssé tenni azokért a
nézetekért, amelyeket a dráma egyes
alakjai hangoztatnak. Pedig nincs abban
az egész könyvben egyetlen olyan
gondolat, egyetlen olyan kijelentés sem,
amit az író számlájára lehetne írni. Min-
den effélétől őrizkedtem. Az a módszer,
amely a dráma formájának alapja, már
maga is lehetetlenné teszi, hogy az író
megnyilatkozzék a dialógusban. Az én
szándékom az volt, hogy az olvasó úgy
érezze, mintha átélt volna egy darab va-
lóságot. De semmivel nem ronthattam
volna úgy el ezt a hatást, mintha a pár-
beszédekbe írói véleményeket rakok be-le.
És otthon nálunk tán nem teszik fel rólam,
hogy elég drámaírói kritikám van ennek
belátására? (. . .) Aztán azt is mondták,
hogy a könyvem a nihilizmust hirdeti. Szó
sincs róla. Egyáltalán nem szándéka
bármit is hirdetni. Csak rámutat arra, hogy
nálunk is, másutt is, nihilizmus erjed a
felszín alatt. Es arra, hogy ennek
szükségképpen így is kell lennie." (Róma,
188z.)

De túllépve azokon a tartalmakon,
melyek Ibsen korában oly nagy felhá-
borodást váltottak ki, s oly nagy vihart
kavartak, hogy szinte nem is volt senki -
Georg Brandest és Björnsont ki-véve -, aki
el ne ítélte volna az írót, számunkra az a
kérdés érdekesebb, vajon mit mond a
Kísértetek - és általában Ibsen drámái - a ma
emberének, tartalmaz-e máig érvényes
jelentéseket, melyek indokolják színpadra
állítását? Vagy azoknak lenne igazuk, akik
szerint Ibsen jelentős volt a maga korában,
de


