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A kör négyszögesítése

Valentyin Katajev vígjátéka
Miskolcon

„A Forradalom fia vagyok. Meglehet,
rossz fia. De mégiscsak fia. " 1967-ben ír-
ta egyik önvallomásában az akkor hetven-
esztendős kitűnő szovjet író, Valentyin
Katajev. Műveiben nyomon is követhető
szinte teljes valóságában a Szovjetunió
történetének kezdete, művészeti életével,
munkáshőseivel, olykor már-már
plakátnagyságúvá növesztett héroszaival,
de a NEP-korszak kétes hírű, kis-polgári
mentalitású alakjaival is.

A Szovjetunióban 1921-ben bevezetett
új gazdaságpolitikát (orosz nevén novaja
ekonomicseszkaja politika, rövidítve NEP)
egyebek között 1926-ban megjelent
Sikkasztók című regényében, majd 1928-
ban, mindmáig roppant nép-szerű
vígjátékában, A kör négyszögesítésében
mutatta be, az előbbi művében szatirikus
hangon, színdarabjában pedig az irónia
mellett az ifjúság iránti elnéző szeretettel.

Több mint fél évszázad óta Katajev
vígjátéka vagy még inkább bohózata -
némely helyen ugyanis ebben a stílusban
viszik színre - bejárta az egész világot.
Nálunk három évvel a moszkvai bemutató
után, 1931 őszén a mai Vidám Szín-pad
helyén működött Új Színházban vitték
először színre, Jákó Pál, az elkötelezett,
kommunista író, rendező, színész, a
felszabadulás utáni évek színházi életének
egyik vezető egyénisége fordításában.
Ezen az előadáson olyan művészek
alakították a vígjáték szovjet fiataljait,
mint Orsolya Erzsi, Peti Sándor, Apáthi
Imre, Harsányi Rezső. (Sajnos, az
adattárból nem derül ki, hogy ki volt
Katajev darabjának másik női főszerep-
lője.)

Miskolcé az érdem, hogy ezt az üde
vígjátékot, amely két fiatal párnak a NEP-
korszakban átélt társbérleti kalandjait,
szűkös életét, ma már mosolyt fakasztó
politikai merevségét, minden
gyakorlatiasságtól mentes, elvont élet-
vitelét karikírozza ki, 1958-ban Horvai
István rendezésében, és olyan művészek
előadásában vitték színre, mint Őze Lajos,
Máthé Éva, Horváth Gyula és Szentirmay
Éva. Tizenöt éves szünet

után 1973-ban Szolnokon, Debrecenben és
Békéscsabán, 1976-ban Kecskeméten és
Győrött vették elő. Budapesten a Pesti
Színházban 1972-ben Marton László
rendezésében, Halász Judit, Venczel Vera,
Tordy Géza, Tahi Tóth László és Kern
András közreműködésével játszották.

A Magyar Színházi Intézet dokumen-
tációja alapján nem érdektelen megemlí-
teni, hogy mely országokban mutatták
még be Katajev bohózatát. Íme, a betű-
rend szerinti fölsorolás: Ausztria, Anglia,
Franciaország, Görögország, India,
Jugoszlávia, Kína, Kuba, Lengyelország,
NDK, NSZK, Románia - és természetesen
a Szovjetunió. Megjegyezzük, hogy A kör
négyszögesítésének népszerűségével csak
egy másik Katajev-darab vetekedhet, a
szovjet élet fonákságait ugyancsak
megmosolyogtató Bolond vasárnap, amely
Barta András fordításában számtalan fel-
újítást ért meg Budapesten és vidéki
színházainkban, valamint a határon túli
magyar társulatoknál is.

A miskolci Nemzeti Színház 1983
márciusában az alig ötven személyt be-
fogadó Játékszínben mutatta be ismét A
kör négyszögesítését, Jákó Pál fordítását
Abody Béla átigazításával kiegészítve;
megjegyezzük, hogy hosszabb ideje eb-
ben a formában adják elő másutt is. A
premier dátumát azért írtam ide, mert jó
másfél hónap elteltével láttam a mű-vet,
változatlanul feszes, a rendezői inst-
rukciókhoz észrevehetően hűséggel ra-
gaszkodó előadásban. Ezt azért érdemes
hangsúlyozni, mert ez a darab - mint ál-
talában minden bohózat - bőséges lehe-
tőséget kínál a túlzásokra, a játék fella-
zítására, a nem mindig szerencsés, olykor
nem is ízléses színészi ötletek kiakná-
zására. Hogy tetézzem az est dicséretét;
ifjúsági közönség előtt játszott a miskolci
társulat öt fiatal tagja, és joggal lehetett
félni attól, hogy ez a diáktársaság félre-érti
az előadásnak a NEP-korszak fo-
nákságaiból fakadó humorát, és idét-
lenségeivel netán megzavarja a játékot.

Nos, Szűcs János alaposan kidolgozott, a
jellemeket pontosan meghatározó
rendezésének is köszönhető, hogy az
aggodalom fölösleges volt. Jóllehet a
színrevitel semmiféle hamis aktualizá-
lással nem élt - mint tette és teszi most is
némely nyugati színház, A kör négyszö-
gesítésében nem a húszas évek kezdetét,
hanem a mai szovjet életet ábrázolva -, ez
a mostanában oly gyakran szidott ifjúság
„vette a lapot". Még az sem za

varta meg szórakozásában, hogy erről a
korszakról az iskolában bizonyára meg-
lehetősen felületes ismereteket szerzett, és
egynémely akkori torzulás - mint például
Tánya dogmatikus bölcselkedése, a
marxizmus klasszikusainak erőszakolt
alkalmazása a húszas évek szovjet valósá-
gára, Iván demagóg szólamai a szerelem
kispolgári jellegéről - legföljebb az öt-
venes évek első felének hazai ifjúságát
fertőzhette meg.

Szűcs János mindvégig a kedves bo-
londozás szintjén tartja az előadást,
amelyben a négy fiatalt sok jellegzetes,
egyéni vonással ruházza föl. Igaz, e vo-
nások benne vannak a szövegben, illetve
az átdolgozásban, de a rendező gondosan
ügyelt arra, hogy a szatirikus helyzetek ne
ragadják túlzásokra a színészeket. Ezen a
parányi színpadon, amelytől szinte
karnyújtásnyira ül a néző, minden
erőszakolt gesztus és hangsúly fölerő-
södik, és a színház szándéka ellenében a
visszájára fordul. Nos, Szűcs Jánosnak
mindvégig sikerült ettől megóvnia a
szereplőket, akik legföljebb csak annyi
komédiai színt kevernek alakjaikba,
amennyit az akkori idők óta eltelt fél év-
század megenged. Igaz, Ludmilla, Vászja,
Tánya, Iván és Jemelján kissé kívül-ről,
gyakorta a mai élet szemszögéből tekint
az ábrázolt figurára, de semmiképpen sem
nevetve és nevettetve ki a NEP-korszak
jellegzetességeit.

A roppant kellemes és mindvégig szó-
rakoztató előadáson Ludmillát Fráter Ka-
ta alakítja. Szerepe szerint copfos, a há-
zasságba a babáját is magával vivő ár-
tatlan, naiv kislány, aki ugyanakkor telve
van túlcsorduló érzelmekkel, az anyás-
kodás veleszületett ösztönével. Az új
feleség szerepét magasított hangjaival,
cicás hízelkedéssel, suta gyöngédséggel
éli át, és szinte természetes, hogy férje,
Vászja éppen nem erre vágyik. Vászját
Dóczy Péter játssza, szólamokat szajkózó
széplélekként, aki azért a szíve mélyén
mégis babusgatásra áhítozik. Ez a Schön-
geist szemmel láthatóan nehezen illesz-
kedik be az akkori idők nagyon szegé-
nyes környezetébe, jóllehet ezeket a kö-
rülményeket éppen ő maga idézte elő.

A másik párt, amelyik ugyancsak eb-
ben az egyetlen szobában talál menedé-
ket, Sándor Erzsi és Kuna Károly játssza.
Tánya figuráját Sándor Erzsi teletűzdeli
megemésztetlen politikai frazeológiával,
és széles gesztusaival, kemény hanghor-
dozásával, egész magatartásával kitűnően
érzékelteti, hogy a klasszikus idézetekhez



fűzött egyéni magyarázatok gyakorta
idegenek számára. Hatalmas könyvekből
biflázta be őket, és most ezekkel akarja
lehengerelni férjét meg a társbérlőket is. Ő
a merev dogmatizmust elragadóan bájos
öntudattal ábrázolja, és groteszk
eszközökkel színesíti ezt az íróilag talán a
legjobban kidolgozott figurát. Kuna
Károly Ivánja természetesen a darab
humorából is következően Tánya éles
ellentéte. Ma már alig átélhető hedonista
élvezettel eszi meg Ludmilla rántottáját, és
kívánságai alig terjednek túl a szerény
étkezésen, a tejen, zsíron, szalonnán, vajon
és mindenekelőtt egy jól fejlett uborkán.
Szívesebben fogadja a gyámolítást, mint
felesége szemináriumi előadásait, így hát
érthető, hogy átmenetileg ezt a szomszéd
asszonykánál találja meg. Egy kobold és
egy élveteg fickó jelleme egyesülnek
benne, alakításával mindig előrelendítve az
olykor kissé kifulladó cselekményt.

Somló Istvánnak a narrátor szerepe
jutott, viszonylag kevés szöveggel, de
mindvégig a színpad előterében maradva,
és közbeszólásaival, gitáron kísért dalaival
kommentálva a játékot. Egy minden lében
kanál kópé és a koncra - jelen esetben a
netán megüresedő szobára - leselkedő
intrikus vonásait elegyíti, sok
kedvességgel, akkor is a háttérben meg-
kínlódva, amidőn a rendezés és szerepe
szerint legelöl kell lennie a színpadon. Ta-
lán az ő szótlan alakítása jellemzi a leg-
pregnánsabban az egész előadást, amely-
ben senki sem akar a másik fölébe kerülni,
önző módon magára vonni a figyelmet. A

kör négyszögesítésének miskolci produk-
ciója olyan összjátékot eredményez,
amelyben senki sem kíván több helyet
birtokolni, mint amennyi szövege szerint
megilleti.

Katajev vígjátékának sivár szegény-
szagot árasztó, szánalmasan kopár szobáját
Gergely István, a húszas évek kezdetének
szovjet életét komikai éllel ábrázoló, a
darab hangulatába is bevezető jelmezeket
Vágvölgyi Ilona tervezte.

Valentyin Katajev: A kör négyszögesítése (mis-
kolci Nemzeti Színház)

Fordította: Jákó Pál és Abody Béla. Dísz-
let: Gergely István. Jelmez: Vágvölgyi Ilona
m. v. Zene: Herédy Éva. Rendező: Szűcs
János.

Szereplők: Fráter Kata, Dóczy Péter, Sán-
dor Erzsi, Kuna Károly, Somló István,

CSÁKI JUDIT

Dráma -- kék-fehérben

Popper Péter: Színes pokol

Lehetne véletlen, hogy az a Popper Péter,
aki kirobbanó könyvsikert, igazi slágert
tett le az asztalra a Színes pokollal, „civil-
ben" pszichológus. Lehetne, hiszen maga
is azt állítja könyve előszavában, hogy
anyagának megismerési forrása kizárólag
a személyes élmény ez pedig megadatik
másnak is, ha színész közelében él.
Mondja azt is, hogy könyve mű-faja
önvallomás, amely - még ha helyettesítjük
is a kevésbé intenzív tartalmú s ezáltal
talán egy fokkal objektívebben hangzó
esszével, akkor is - könnyedén védi ki a
tudományos vizsgálódással, elméleti
alapvetéssel szemben fölmerülő kritikai
alapmagatartást.

A Színes pokolt persze mégse írhatta volna
bárki, még ha ismeri vagy ismerni véli a
világot, amiről szól, akkor sem. Popper
könyvének minden oldalán elő-bukkan a
pszichológus - s ez hol jót tesz a műnek,
hol nem. Egy-egy felismerésből,
meglátásból túlságosan gyorsan és
magától értetődően lesz tipizálás, a tu-
dományosság látszatát sugalló elmélet -
holott esetleg nincs is szó másról, mint
magáról a meglátásról. Másutt a szellemes
megfogalmazás, a laikusnak is - élvezetes
stílus, az egész önironikus bolyongás e
bevallott útvesztőben magát a szerzőt, a
sugárzó, érdekes személyiséget tolja
előtérbe.

A könyv megjelenése idején elsősorban
a szakmát kavarta fel. Volt, aki neveket
sorolt Popper tipológiája mögé, s épp
ezért szerette vagy lenézte a művet.
Mások magukat próbálták betuszkolni a
komédiás vagy a varázsló megkapó és
vitatható elméletébe -- s aszerint, hogyan
sikerült a művelet, tetszett vagy sem a
könyv.

Ami a Színes pokolból végül színpadra
került - a Vigadó kamaratermének sajátos
adottságú s nem mindenben kifogástalan
színpadára -, egészében nem, csak
részeiben idézi a könyvet. Ami ön-
magában a legkevésbé sem sugallta vagy
kívánta a színházi megfogalmazást, sőt.
Mintha éppen egy hatalmas drámacsokor -
típus? - elméletté desztillált változata
lenne; általában két ember kapcsolatáról
vagy egy ember önmagához fűződő vi

szonyáról. Az, ugyebár, színpadi ürügy-
nek kevés, hogy színészről, színészetről
szól. A bemutatni kívánt pokol ugyanis
akkora, s annyi bugyra van, hogy belefér
sok ember és sok foglalkozás; mindazok,
amelyeket gyűjtőnéven tehetséget is kö-
vetelő hivatásnak, valamely értelmiségi
típusú alkotótevékenységnek nevezhet-
nénk.

A könyv adaptációja helyett tehát meg
kellett írni a Színes pokol című drámát. Ezt
a művet is nagyobbrészt Popper Péter
esszéista írta, aki „mellékállásban"

pszichológus, és legfeljebb társadalmi
munkában drámaíró.

A kétszereplős színpadi mű hivatása
szerint azt mutatja be, hogy hogyan járja
végig kapcsolatában a már-már tradicio-
nálisnak számító utat egy színésznő és
egy pszichológus. Az örök témáról lehet
drámát írni; s hogy ne a klasszikusoktól
kezdjük a sort, elég csak a színházaink
jelenlegi műsorán szereplő magyar mű-
vekre utalni: Szakonyi Holdtölte című
drámájára vagy Karinthy Ferenc Duna-
kanyarjára. De a Színes pokolban sem a
szerző, sem a dramaturg Deme Gábor
nem hagyhatta figyelmen kívül, hogy egy
esszé a forrás, így aztán derekasan küsz-
ködtek a kettős ellenállással. Egyrészt
szigorúan a színpad felé hajoltak el, s a
könyv számos kihagyni fájdalmas - és,
sajnos, ki sem hagyott része kísérthette
őket; másrészt a színpadra kitalált helyze-
tek, dialógusok helyenként - sőt, több-
nyire - arra szolgálnak, hogy fel- illetve
levezessék a könyvből átemelt elmélete-
ket, szimbolikus vagy allegorikus képe-
ket, monológokat; az illusztrációk se-
gédeszközei.

Az is a helyzet szükségszerű következ-
ménye, hogy a dráma két szereplője közül
a könyvben csak az egyik volt „készen", a
másikat a színpadra kellett volna
megformálni. A pár egyik tagja írta az
alapul szolgáló művet, a másikról szól -
ennek megfelelő szakadék tátong a két
figura közt. Az is ballasztként terheli az
előadást, hogy mindkét alak elsősorban
egy foglalkozás illusztrációja és terméke;
a hivatás kliséjébe nyomakodnak be az
alapvétő emberi személyiségjegyek - s
nem a személyiséget jellemzi a hivatása.
A két foglalkozás csatája ez a kapcsolat, s
nem a két emberé. Sőt: a megírás
alaposságát tekintve nem is kettőé, csak
egyé - a színésznőé.

Lengyel György rendező nyilván épp-
úgy elmélyedt a könyvben, mint az alko-
tógárda többi tagja. Éppúgy kötődik is
hozzá - és se neki, se a dramaturgnak


