
viIágszínház
stílust igénylő ősbemutatók garmadájával
mennénk egy-egy színházhoz (különösen
vidékre, ahol a városban csak egyetlen
színház van), nem lenne tisztességes az ott
élőkkel szemben. Egy város szellemi
életében sokat jelent a színház, ebben
pedig lényeges a folytonosság is, amit be-
mutatói sorával teremt. A nagyszínházi
rendszer viszont nem tud stílusválasztási
igényt teremteni, még kevésbé azt
kielégíteni. Sajnos ma már a néző is csak
azt várja a színházban, amit és amilyen
stílusban kapni szokott. Ezen nem könnyű
változtatni. Ehhez kellene a több kis
színház: önálló társulattal, állami
támogatással.

KULCSÁR ISTVÁN: Bár félmegoldás,
mégis, már az is sokat segítene, ha
azokban a vidéki városokban, melyekben
több helyen is lehetne a színházon kívül
előadásokat tartani, a rendezők felosztanák
maguk között az elő-adótermeket, hogy
kikristályosodhassék a stílusok
különbözősége. Kétségtelen, hogy a
technikai lehetőségek szűkösebbek
volnának a kis színházakban, de ez nem
jelentené azt, hogy értéktelenebb
előadások jönnének létre. Nyereség volna
már az is, hogy több egyfelvonásos
kerülhetne színre.

KAISER LÁSZLÓ: A magyar dráma
ügyét is jól szolgálnák e kis színházak.
Több mód és lehetőség lenne a még nem
kiforrott, de tehetséges szerzők bemu-
tatkozására. Közismert, hogy milyen sokat
számíthat a drámaírói gyakorlatban, ha a
szerző - bármilyen kicsi színpadon -
láthatja a művét. Nem beszélve arról, hogy
drámairodalmunk egészével szem-ben is
komoly adósságaink vannak, melyek
„törlesztésére" is helyet adhatná-nak e kis
színházak.

Nem pusztán az illendőség, de a hall-
gatók egy-egy kérdésre adott válasza miatt
a tárgyilagosság is megkívánja, hogy
vezető tanáruk, Ungvári Tamás vé-
leményét is ismerjük. E kérdések közül
talán az elhelyezkedéssel és a gyakorlati
munkával kapcsolatosak a legfontosabbak,
a választ érdemlők.

UNGVÁRI TAMÁS: Köztudott: ma
igen nehéz értelmiségi pályán elhelyez-
kedni. Vonatkozik ez természetesen a
dramaturgokra is. Hogy valaki drama-
turgállást nyerjen el színházban, film-
gyárban, előbb rátermettségét kell bizo-
nyítania. Ez utóbbihoz a főiskola lehető-
séget is biztosít. Ugyanakkor a hallgatók
körében a kelleténél erősebb az igény a
gondoskodásra. Azt szeretnék,

hogy az mindenre kiterjedő legyen.
Beleértve a munkavállalásuk megoldását
is. Márpedig ez nem a mi oktatási
intézményünk kizárólagos feladata. Ehhez
nincs megfelelő befolyása. Nagyon sok
múlik a hallgatók egyéni erőfeszítésén is.
Egy labdarúgó is csak akkor kap labdát,
ha mutatja magát. Nem vagyok
meggyőződve arról, hogy ezen változtatni
kellene. Kétségtelen tény, hogy az
elhelyezkedés lehetősége bizonyos fokig
összefügg a gyakorlati munkával.
Harmadéves korukban azonban kivétel
nélkül mindnyájan elmentek gyakorlati
munkára. Színházhoz, filmgyárba, ki hová
kívánkozott. Az viszont már más kérdés,
hogy az ott eltöltött időt ki hogyan
használta ki. A főiskola arra sem vállalhat
garanciát, mert erre nincs mód-ja, hogy a
színház miként, mire használja a
gyakorlatra hozzájuk került fiatal
embereket. Egyébként a gyakorlati képzés
nem kielégítő voltát akkor méltányos
szóvá tenni, ha az elméleti alapok már
biztosak. A dramaturgképzéssel
kapcsolatban az a téves elképzelés is él,
hogy az valamiféle íróképzést jelent.
Olyant, mint ami leginkább az amerikai
földrészen ismert. Nálunk nem ez a célja a
dramaturgképzésnek. Persze ez nem
jelenti azt, hogy nem jelentkezhetnek
közülük is olyan írók, mint Moldova
György, Csurka István, vagy olyan kriti-
kusok, mint Létay Vera, Molnár Gál
Péter. (Szántó Judit. A szerk.) Ók is ta-
nultak annak idején történelmet, filozó-
fiát; alapjait mindannak, ami a dramaturg
számára nélkülözhetetlen, ha munkáját
magas színvonalon akarja végezni.
Amellett úgy vélem, a hallgatók számára
gyakorlati munkának kell tekinteni az
olyan házi feladatokat is, mint egy forga-
tókönyv vagy egy drámarészlet megírása.
Végül még valami: véleményem szerint
nagy szüksége van ma a magyar film-és
színházművészetnek jól képzett, biztos
ítéletű elméleti szakemberekre. És nem
egyre - sokra. Kritikusra, színház-
történészre, esztétára, dramaturgra.

Az elmúlt négy esztendő a tanárok
számára is szolgált tanulságokkal. A
jövőben például nagyobb gondot kell a
nyelv-oktatásra fordítanunk; miként a
dráma-és színháztörténet tanítására is.
Még akkor is, ha ez „csak" elméleti
képzés. Azonban változatlanul fontos célja
marad a főiskolának, hogy aki itt tanul, az
szerezze meg, sajátítsa el, alakítsa ki
magában az önmegismerés, az önképzés
igényét. Hiszen minden tekintetben kész
dramaturgot nem lehet „gyártani".

SZAKOLCZAY LAJOS

Erdélyi színházakban

Nagyváradi Ősvigasztalás
Tamási Áron első színpadi művéről, a
kolozsvári színház pályázatára írott
Ősvígasztalásról ma már elég sokat tudunk.
Éppen e hasábokon (SZÍNHÁZ, 1974.

szám) Radnóti Zsuzsa fejtegette a - még
az író által is elveszettnek vélt - színmű
„balladás expresszionizmusát", kitérvén
arra, hogy e jelentős kezdemény mily
sokat lendíthetett volna az alakulóban lévő
modern magyar szín-
házművészeten. A körülményeket, közép-
európai megkésettségünket, mely
hátráltatta az önálló - az avantgardizmus
minden jegyét magába oldó - szín-házi
nyelv (forma, játékstílus stb.) kialakulását,
ismerjük, s ma már tudni véljük azt is,
hogy mit veszítettünk e másutt
törvényszerűen alakuló kapcsolat
elmaradásával. Tamási furcsa, konvenciók
ellen lázadó színházát még ma sem
teljesen fogadta el a magyar színház-
művészet. S ennek nem csupán az az oka,
hogy a balladás rituálék - ha az
Ősvígasztalást nézzük, misztériumok -
nehezen illeszthetők be a jobbára polgári
igényekhez szokott s azokat jól kielégítő
magyar színházművészetbe, hanem az is,
hogy eme drámák „dramaturgiá-ja",
nyelvezete, motívumkincse - a világ, ami
bennük s általuk ábrázoltatik - jobbára
eltér az átlagostól. És az
Ősvvígasztalásban, noha talán a
legegyetemesebb mondanivalójú dráma,
az is zavaró, hogy igazán csak
részleteiben izgalmas. Ha nem hangzik
sértésként a megnevezés: monumentális
torzó. Pedig Tamási Áron, bizonyítja a
téma regénybeni (Szűzmáriás királyfi)
tovább élése, komolyan gondolta, amit
mondott: a mosta-ni világ nem kedvez
annak a természetességéről híres
népcsoportnak - a székelveknek -, amely
őseik hitét és szokásait megtartván kíván
élni.

Ila ismerjük a történelmet és e sokat
kaszabolt nép - tragédia: önmagukat is
írtották - balladavilágát, vonzódásukat -
ezt különleges léthelyzetük is elő-segítette -
a hősi, a magasztos sorshoz, előttünk
Tamási pogány misztikára visszautaló
látomása: a Csorja nemzetség, amint
fölmorzsolódik. Amire esküsznek,



annak már vége. A tűzimádat, a halott-
égetés, a véráldozat, az ősköltészet tala-
jából kisarjadt Mária-himnuszok sora: az
énekkel való verés és a föltámasztás
gyönyörű képessége csupán egy kis
közösségnek érték, a világ számára már
megbecsülendő hagyomány, művészet.
Amíg a „nagyvilág" eme dolgok er-
kölcsiségével akar hatni, a jellegzetes
tulajdonságaikkal Csorjákat példaképül
állító népcsoport bennük él. Számuk-ra
egy-egy babona, rítus, a majdan el-
jövendő utód ünneplését szorgalmazó
termékenységünnep anyagi valóság. O l y

fölfokozottan s erős intenzitással élik
hitvilágukat, hogy környezetükben a
csoda nem égi jel - álmaik és vágyaik
tükörképe , hanem megmaradást elősegítő
erő, amivel gyakran egymásra is hatással
vannak. „Lázálmukban" Élet és Halá l ,
akárcsak a falu vagy a havas szegénye,
emberi alak, lehet vele veszekedni és
vitatkozni, lehet szólongatni, segítségét
kérni. Az elégetett - saját kívánságára
fölmagasztosított - fivér hammája így lesz
végig élő, a testvér s a véle jel-képezett
nemzetség sorsát meghatározó tényező,
egy grádicsa a hitvilágban meg-mártózott
s ezáltal megemberiesült természetnek.

Tamási a húszas évek elején va-
gyunk jól érezte meg: a misztérium-játék
csak kerete eme hatalmas kiáltás-nak.
Mint annyiszor, e barbár példázatot is a
nyelv élteti , sokszor meglepő egyezéseket
mutatva a siratók monotóniájával.
Kántáló, vég nélküli ismétlésekbe
bocsátkozó versbeszéd ez; úgy is mond-
hatnánk, a tájnyelv ünnepi formája.
Méltóságos ereszkedésében ott van a
megemészthetetlen fájdalom, az újra-
kezdés kilátástalansága. Persze hogy rí-
tusszerű jajgatásként is fölfogható, és a
zeneiség hangsúlyozása csak emelné a
mondanivaló becsét, mégsem tudom el-
fogadni Radnóti Zsuzsa azon megálla-
pítását, mely „az alapvetően zenei fogan-
tatású nyelv" hanganyagának elsőbbségét
célozza. („Kis túlzással: a szöveg értelme
alárendelt a hangzáshoz képest.") Még
akkor sem, ha „a primitív népek
szertartásaiban, az egyházi ceremóniák-
ban, a népszokások nagy részében soha-
sem a szó értelmi, hanem érzelmet ki-
váltó funkciója dominál" . Tamási mu-
zsikája archaizált, képekkel teletűzdelt
mondatainak bódulata - csak járulékos
rész, a z Ősvigasztalás mondanivalójának
hangulati aláfestése. Ő , bárhogyan is
tágítja a „konkrét történet" keretét, nem
csak „úgy általánosságban" akar

szólani. A pontos rámutatással lesz csak a
tragédia az, ami: egy népcsoport, egy jobb
életre hivatott „kis ország" tragédiája. Ezt
az összetettséget, szeretett övéit sem
kímélve, szépen mutatja a
máriás királyfi vonatkozó része:

„Hát miféle ország ez ?
Remetéké, kiknek kétaraszos ösvenkén kívül
semmi sem kell?
Álomélőké, akik percenként építenek s

rontanak utat, csi l laggal összekötőt? Vagy,

semminépé, amelynek élete lezajlik, mint a
templomi egereké ?
Vagy talán kegyetlen emlék itt az időtől

elmaradás s csupán divatjamúlt nemzetség,
aki ittmarada, hogy életével illetlenkedjék a
művelődésnek ?
Nem lehetetlen.
Mert ki nem ismerhető, különös illatú
föld ez !

Torz és konok massza.
Kínba merevedett múlt.

Élő csontváz.
És főleg szellemek levegőtlen barlangja ! S a
népe?

Hi-hi !
Bolond, aki lakja. Vagy ismeretesebb néven
székelyek ők ..."
És a z Ősvigasztalás egyik monológja, a

Csorja Ádámé is azt bizonyítja, hogy nem
lehet a nagyon is karakteres jellemzést
elmosni. Aki tudja, hogy mirő l van szó, az
pontosabban fogja érezni az értelmezést
segítő mondatok dallamát i s . „ A k i elítél
engem, elítéli az országot, mely törhetetlen
hitével minket felnevelt, elítéli kicsi népem régi
nagyjait, kik szívüket és látásukat hagyták
nekünk, s elítéli az árván hagyott erdőt s a
vizek lebegő erejét. Aki el-ítél engem, a
bujdosó vezéreket ítéli el, akik

csillagfénynél számolták apadásukat ..." Majd
ugyanitt: „ É n vagyok, aki rokon szóért
visszamentem Á z s i á b a , s hosszú bolygás
után, mikor visszatértem, arcámra borulva
sírtam el minden halmon, hogy árvák vagyunk
régképpen."

Tehát e létdráma úgy beszél „a lét ősi
alaphelyzeteiről" - Radnóti Zsuzsa: „a
halálról, a halottsiratásról, temetésről,
szerelemrő l, féltékenységrő l, gyermek
utáni vágyról és az ölésről" , hogy meg is
nevezi pontosan a helyet, mi több az
időpontot is, noha a millennium csil-
logásából itt semmi sem látszik. Sűrű ,
fojtott világú ez a görög tragédiákra
emlékeztető sorsdráma. „Én a félmillió
székely fájdalmának a tetejébe állok. De
amit onnan mondok, értelmét örökre el-
tegyétek és rajta éjjel-nappal gondolkoz-
zatok" - írja Tamási Áron 1923-ban a
Jussomat ne vitassátok című cikkben (Keleti
Újság). Ez i dő tájt készül a Csorj a
nemzetség megszakadásának története is.
A nagyváradi színház műsorfüzete,
középpontban Tamási fönti cikkének új-
raközlésével, minderre figyelmeztet. Nem
egy sohasem volt absztrahált világ körül-
ményei közt zajlik e beszédes példázat,
nem egy földöntúli , hanem nagyon is valós
rém - a lassan kapitalizálódó világ, a
szegényember igazát elvető „úrias" város,
a mindig a fölsőbb hatalmat szolgáló
törvény ellen hadakoznak szereplői . S ha
gondolkodásmódjukban, szokásaikban
tükröződik is valamiféle pogány hit ,
nagyon is ügyelnek arra, hogy lássék:
vallástalan vallásuk az új emberért harcol,
ezt a - kis megengedéssel
társadalmi embert ülteti a szentek helyé-
be. Hiába véráldozat és egyéb kultikus

Tamási Áron: Ősvigasztalás a Nagyváradi Állami Színház előadásában (Miske László és Meleg Vilmos)



cselekvés, ez az ember itt akar meg-
dicsőülni - a földön. (A Szűzmáriás királyfi
Csorja Bódija azért kerül össze-ütközésbe
az egyházi hatalmassággal, mert az általa
festett Mária-kép az eddig megszokott
idealizált alak helyébe egy valóságos
szenvedőt, mezítlábas paraszt-asszonyt
állított.)

Szabó József, mielőtt színpadra vitte
volna a drámát, újraírta. Ő szerényen

csak „átigazításnak" nevezi munkáját,
de ennél sokkal többről van szó. Terem-
tésről. Mindez természetesen Tamási Áron
eredeti szövegének figyelembevételével
történt. Rá figyelve és mondani-valóját
értelmezve, de sohasem szolgai alázattal
„kerekítette" egésszé az Ősvigasztalást. Az
eredeti és színpadon látott dráma más-más
minőség - az egyik bíráló, Méhes György
szerint az új darab remekmű -, s ezt úgy
sikerült Szabó Józsefnek elérnie, hogy
bátran élt átcsoportosításokkal,
húzásokkal. A Szűz-máriás királyfi című
expresszionista regény - úgy látszik,
Tamásiban még erősen ott munkált az
elveszettnek vélt dráma mondanivalója -
tulajdonképp remek környezetrajzot ad, s
műfajánál fogva részletesen magyarázza -
megjeleníti - a hősök gondolatvilágát,
cselekvéseiknek mozgatórugóit. A rendező
nem csupán egy-egy párbeszédet,
monológot emelt át innen az
Ősvígasztalásba, hanem alaphelyzeteket is.
Így a dráma szerkezete megváltozott - az
előjáték teljesen el-maradt -, s ami evvel
együtt jár: meg-változott a szereplők
egymáshoz való viszonya. A legfontosabb
új vonás (a regénnyel és a dráma eredeti
szövegével is ellentétben): Kispál Jula és
Gálfi Bence szerelme nem kap akkora
hangsúlyt, sőt elsikkad. Helyébe Csorja
Ádám, az utódért egekhez fohászkodó
„székely ős-gyökér" és Jula egymást segítő
és fölnövesztő, már-már mitikus
kapcsolata lép. 'A darab vége szintén
egyértelmű: a lány - Ádám látomásában: a
Csorja nemzetség meghosszabbítását
jelentő „ős-székely asszony" - kedvesének
elvesztését siratja, a megszakadt életet, és
nincs ereje a gyilkossá vált Bence
lelkifurdalására figyelni.)

Szabó József „átigazítás" közben nem
csinált mást, mint hogy Tamásira figyelt.
Árra, amit Izsák József is észrevett:
„Figyelemre méltó a fiatal író gondja és fele-
lőssége szülőföldje népéért, amelynek küzdel-
mes sorsától a felhőkarcolók árnyékában - ez
idő tájt járt Tamási Amerikában --sem
szakadt el, nem tudta megszédíteni sem a
pénzszerzés lehetösége, sem az ultra-civili

zációs örömökben való elmerülés. Nagy, ide-
genségtől táplált vigasztalanságában az ott-
hon maradottak számára kereste a vigaszt,
mert keservesen érezte, hogy az »ősvigasz«
nem teremt jövőt." Sem az öldöklés, sem a
céltalan - csak virtusból kerekedő -
„küzsdés". Nem teremthet jövőt a bor, az
egyetlen ősvigasztalás. „Torz és konok
massza" ez, vergődés egy kétszeres - mert
önmaguk is állította - kelepcében, s e
körülmények közt is megőrzése
mindannak, ami érték. Kétségtelen, a
mese élni is segíthet, elviselhetőbbé teszi
a sanyarú sorsot, igazságtevésével meg-
jutalmazza a szenvedőket. Tamási észle-
lése valós: valami, eddig hősiesnek tudott
sors megszakad. Eme tragikus el-
múlásnak kívánt emléket állítani, fölmu-
tatván: a búcsúzóban is van megőrzendő,
a „kínba merevedett múltban" is van
fenséges.

Szabó József rendezése, a föntiekből is
kitetszik, a létdrámát úgy érzékelte, hogy -
párhuzamban az eredetivel - föl-erősítette
a helyi színeket. Azon tovább-ra is el kell
töprengenünk, hogy e „monumentális
torzó" kiigazításának egyet-len módja-e a
képi világ miatt ugyan nem idegen, de a
Csorják látomását új látomásokkal tetéző
Halál (fehérben) és Élet (pirosban)
megszemélyesítése. Az előbbihez
kétségkívül fontos, a sikeres átírást
figyelembe véve azt is mondhatjuk:
elmaradhatatlan - a Szűzmáriás királyfiból
átvett - szövegrészek elmondása fűződik.
De az értelmező funkció, a Halál egy-egy
megnyilvánulása kapcsán, gyakran
didaktikus magyarázkodásba csap át, és
megtöri a látomás ívét. (Nem is annyira a
hang, hanem a föltámasztás eme formája -
az Ige testté lőn - zavaró.) Tudjuk, a
pogány hitvilág képi kibontásában
nagymértékben segített e „valós" alakok
föl-fölbukkanása; reagálásaik nélkül
kevesebb volna a dráma. Különösen a
Halál gúnyos, majd óvó s intő szavában
fedezhető föl a kívülálló harlekini fölénye.
Ha a hanganyagban ugyan szegényes, de
megjelenésében ünnepélyes kórus
(Leányok kara) funkciója egyértelműen az
„angyali dicséretben" merül ki, a Halál
luciferi maszkja mögött végig ott az
ellenkezés, az övéit elítélő, s mert nem
hallgatnak rá: megfenyegető hangja.

Á játéktér Görgényi Gabriella munkája -
monumentális építmény. Híven visszaadja
a mondanivaló két legfontosabb rétegét, a
realitásból építkező anyag-szerűt és a
mitológiába burkolt sejtelmeset. Előtérben
a Csorja fivérek egy-

szerű szobája - hogy a ház a havason
épült, azt a gerendázatot jelképező, mind-
két oldalról három-három befelé döntött
szálfenyő szuggerálja -, hátul a színpadon:
Golgotára vagy ehhez hasonló szent
helyre emlékeztető magaslat. Itt, a mészkő
fehérségét szimbolizáló „hegyen" fog
alkalmanként megjelenni a Halál, Csorja
Ádám, Kispál Jula segítségével, ezen a
kultikus helyen égeti el virágkoporsóban
bátyját, e fölött a szent domborulat fölött
fog kigyulladni Tűz-isten veres csillaga, s
eme, természetben épült oltár támasztja
föl majd Csorja Ádámot is szeráfok éneke
kíséretében. (Á fenyő-oszlopokkal határolt
előtér, kis változtatással, bírósági teremmé
is alakítható, akárcsak holdfényes
tisztássá, ahol a tömlöcből menekült
„csender" és rab

Gálfi Bence és Csorja Ádám - meg-
húzhatja magát.) Á mélységben való ta-
gozódás mintha sugallná a megvilágoso-
dás paradoxonját: a realitásból a sejtelmes
felé!

Szabó József nagy hatású, gyakran a
látványnak a szükségesnél nagyobb sze-
repet biztosító rendezése jól átgondolt, a
maga keretei közt biztonságos munka.
Elsősorban az anyagismeret jellemzi.
Ahogy a rendező az Ősvigasztalásban
eredeti szövegéből és az utána pár évre
írott regény, a Szűzmáriás királyfi egy-egy
részletéből új minőséget hozott lét-re -
evvel a dúsítással ragyogó szerepet
teremtvén a főhőst, Csorja Ádámot játszó
Miske László és a Botár Mártont alakító
Török István m. v. számára -, úgy
bizonytalanodott el olyas helyeken, ahol
nem volt mire építeni. Tamási, elemzői
számtalanszor leírták, az Ősvigasztalásban
két hangot ütött meg: egy komor, barbár
viszonyok közt is fenséges dallamot,
melyben a lét nagy kérdéseire adott
válaszának méltósága a szembetű-nő, és
egy góbéskodó, urat, törvényt fricskázó
könnyedebb hangot, melyet elsősorban a
feleselések, szójátékok, pazar
visszavágások jellemeznek. Szabó József
metszőkése ugyan éles volt, de a
rendezőnek nem volt bátorsága a bíró-sági
jelenet átszabásához. Kiiktatást egészen
azért nem mondanék, hiszen - négy
előadáson meggyőződhettem - e min-
dennél jobban tamásis „betét", amellett,
hogy kitűnő alkalom egy-egy színész
komédiázókedvének megcsillantására,
valódi közönségcsalogató. S akárhogy is
van, elhagyásával megbillenne a szerke-
zet. Ennek a dráma egészétől jobbára elütő
hangnak köszönhető a felemás játékstílus
is. Kivételként csupán Csorja



Ádám egyenletes szerepformálása említ-
hető. O a bírósági tárgyalás humoros
légkörében is meg tudott maradni zord-nak
és fenségesnek, sziklaként súlyos és
védőbeszédében következetes igaz-
mondónak.

A rendező két részben játszatja az
Ősvigasztalást, s talán nem érdektelen meg-
jegyezni: az első rész a bírósági tárgya-
láson hozott ítélet kihirdetésével-- az
eredeti szöveg szerint a harmadik jelenés
első felével - fejeződik be. Szabó József
egy negyvennyolcas obsitos (most trottyos
szolga) kürtszavára kimerevíti a képet.
Olajnyomatra emlékeztető festői kivágást
kapunk így hatása nyilván-való -- s miként
csoportba rendeződik a fölbolydult
bírósági terem minden egyes alakja, úgy
lesz a néző számára egyre világosabb:
Csorja Ádám elítélésével valamennyire a
szabadságharc bukása is fölidéztetik. Á
zárókép szintén hatásos: a búba
belefeledkező Botár Márton egyszer csak
fegyelmezett, a sirató komolyságához illő
táncba kezd, s a legények emez életigenlő
mozzanatot híven követik. Persze a
befejezés is több rétegű, Csorja Ádám
föltámad, s a va-
lóságos alakok Kispál jula, Botár Márton
és a három legény - őt is köszöntik,
Miközben Csorja szétfeszíti a „Golgotán"

levő sziklákat, a föld, a természet
muzsikája ballik. Szabó József hang -és
fényhatással el tudta érni, hogy a néző egy
tökéletes illúzió részesévé váljék: énekel a
föld.

E keretbe simul bele minden egyes jól
kidolgozott jelenet. Legjellegzetesebbek:
Csorja Ambrus búcsúzása, Botár Márton
bölcs siratója, Kispál jula eszeveszett - a
halott fölött népdallal induló, majd a
székelylamentáció esdeklését köz-vetítő
(Tamási: „Sors-Jeremiás énekelt")
„őrjöngése". (Ez utóbbit a rendező a
regényből - Gálfi Zsiga és Csorja Péter
együttes halála előtti nép-siratójából

emelte ide.) Bár kissé elnyújtott, ezek
közé sorolható a börtönjelenet - az italos
Csorja Ádám és Gálfi Bence humoros s
egyben keserű játéka -, mely a szökés után
a havasi lakban folytatódik.

Lehetetlen észre nem venni: Szabó
József „értelmezése" bizonyos történelmi
tapasztalatok ismeretében készült. Á
század első harmadában írott regényt, a
Szűzmáriás királyfit is már úgy olvasta, hogy
kiegészítőt látott benne: a múl-tat
vizsgálván ért közelebb a jelenhez. Á
szavalókórusok számára minden bizonnyal
érdekes expresszionista vers - a regény
leíró részének nagyobb hányada

nem érdekelte, viszont fantáziát látott
minden olyan részletben, mely a dráma
szereplőit karakteresebbé teheti, s így azt
„átcsoportosította". Aki ismeri a ko-
lozsvári Korunk településtörténeti, nép-
rajzi, népességtudományi cikkeit, és be-
hatóbban foglalkozott a Székelyföld mint
valahai etnikai egység iparosodásával s a
magyarságot legjobban sújtó gond-dal, az
egykével, az megbizonyosodhatik: a
rendező komoly múltértelmező,
szociológiai ismereteinket is előhívó
munkát végzett. Kispál jula - Csorja
Ádám teteme fölött -- egy népet (nép-
csoportot) sirat, és hogy e székely lamen-
táció (eredetije a regény legizgalmasabb
része) mily súllyal menekíttetett át a drá-
ma záróképébe, azt az alábbi részlet
némiképp érzékeltetheti. „Tüzet öntöttél,
Uram, a Te népednek vérébe önmaga el-len, és
halált az ő csontjaiba örök lakónak
és felékesítéd őt a virtusnak piros virágával,
amely temetőben termett; és a Te néped alig él,
és mégis egymást öli meg áldozatul Néked,
mert az ő halála véghetetlen ..."
„Sötét van, Ura m, és nincsen világosság a Te

néped országában, és nem látszik a föld, és

nem látszik a Holnap, csak a Halál látszik
közeledni fényes koponyával, de hiába kiál-

tok, és hiába két síró szemem, mint a patak,
mert dalol a Te néped a Halálnak, Uram .. .

Á föntiek szerint, a darab végén látássá
alakul a látomás, majd egy pillanat múlva
átcsap költészetbe: a sirató vad, keserves
fájdalmát fölváltja az angyali szférák
zenéje. Hajnalodik. És a rendezőnek volt
mersze a föltámasztott Csorja Ádámot
odaállítani a nagy „fehérség" közepibe,
hogy a szenvedéstől megszépült arc
sugározzék - a Golgotáról ugyan, de
eljövendő koroknak. Szabó József
sohasem tagadta: az Ősvigasztalás már a
munka kezdetén megérintette:
gondolatvilágával, szimbolikájával, ér-
telmezési lehetőségeivel. Ő - az előadással
- egy „elveszett fényt" akart átmenteni,
amit édesanyjától kapott, és ami Ta-
másiban lelte meg közvetítő közegét. Jó
ritmusú előadása - említettük, talán csak
a börtönjelenet tűnik egy kissé
hosszabbnak a kelleténél - valódi közön-
ségszínház, mely nem szégyell az érzel-
mekre (is) hatni.

Csorja Ádám szerepe mintha Miske
Lászlóra íródott volna, s e szerencsés
találkozásnak köszönhető: alakításának
súlya van; úgy tud méltóságos, gondjai-,

Jelenet a Nagyváradi Állami Színház előadásából (Miske László. Fábián Enikő, Fekete Károly)



ba egy népcsoport gondjait sűrítő „ős-
gyökér" lenni, hogy közben nem vész el
emberarca, úgy sziklaszilárd és törhetetlen
hitű, hogy nem takargatja érzelmeit sem.
Rideg, a havas világához és tör-vényeihez
szokott agglegényt formál Miske, ki a
benne megbúvó értékeket

látomásait és hirtelen haragú „csöndjeit"
- tisztának maradva, becsülettel próbálja
továbbadni. Leginkább ő hisz a pogány hit
keménységében, s ezt nem egyszer - a
közönség számára nagy hatású - kultikus
mozzanatokkal is alátámasztja; ünnep,
ahogy markában szét-morzsolja a
búzakalászt a halott báty feje fölött, s nem
kevésbé az, mikor saját vérével szenteli
meg fivérének hamvát.

Török István Botár Mártona éppen a
Miske játszotta alak ellentéte, higgadt
szavában történelmi bölcsesség van.
Nyugodt, kiegyensúlyozott beszéde si-
mogat. Különösen emlékezetes a Csorja
Ambrus hamvát szólongató, becézgető jó
ízű adomázása és az a fegyelmezett
zárkózottság, fájdalom, mely a „halotti
tort" kísérő táncban érte el csúcspont-ját.

Fábián Enikő (Kispál Jula) fokozatosan
melegedett bele a játékba, fiatalsága
ellenére már most sok színt ismer. Egészen
ragyogó ott, ahol énekhangját
interpretálásában az Édesanyám rózsafája
szinte siratóként hangzott föl - Jeremiás
siralmát idéző székely-lamentációvá fo-
kozta. Kár, hogy maszkírozása inkább a
nagyvilági nőt mutatta, mintsem az egy-
szerű székely hajlék „virágszálának" ne-
vezett leánykát.

Kis szerepében is figyelemre méltó volt
Meleg Vilmos (Csorja Ambrus), Fekete
Károly (Gálfi Bence), Hajdu Géza (Albert
Zsiga) és Varga Vilmos (Szeredai Szándék
Lajos). Meleg Vilmos nevéhez fűződik a
beszédes kezdés: mielőtt meghalni
indulna, egy kelengyésládába beledobálja
környezetének legkedvesebb
ruhadarabjait: a szőttest, a bekecset, a
kendőt, s a láda fedelét lehajtván, ráteszi a
bibliát. Csak úgy tudja nyugodt szívvel
föláldozni testét a tűznek, ha már rendet
csinált maga körül. Fekete Károly
komédiázókedve - leleménnyel végzett
„tárgyszelídítései" - a második részt
hangulatossá teszi, s ebből az önfeledt
játékból (a csendőrcsákó és a civil kalap
megmérkőzéséből) kerekedik végül is ki-
rálygyalázat, majd „testvérgyilkosság".
Hajdu Géza és Varga Vilmos a bírósági
jelenetben jobbak: Hajdu teljesen kiak-
názza a szöveg adta lehetőségeket, Tamást
humora az ő falusi kisbíró alakításá

ban él a legnevettetőbben. Varga - szerepe
is ezt kívánja - visszafogottabb,
szarkasztikusabb.

Villanásnyi szerepében Balla Miklós
(negyvennyolcas obsitos) légkört terem-
tett; az alak és a szájába adott mondatok
Szabó József telitalálatai. Szentmiklósi
József (Gazsi), Kertész Attila (Gergő) és
László Attila (Dénkó) meg-feleltek. (Az
utóbbi a tragikus körülmények közt
meghalt színész-írótól, Darkó Istvántól
vette át a szerepet.) Viszont - igaz, hogy
nem túl jellegzetes alakokat formálva -
erőtlennek tűnt Gábor József (Elnök),
Laczó Gusztáv (Ügyész), Ács Tibor
(Védő), Szabó Lajos (Első bíró) és Borsos
Barna (Második bíró). Jóllehet a Halál
többször is színre lépett, nem az álarca
mögé bújt Laczó Gusztáv tehet arról, hogy
jelenléte sokszor funkció nélküli. Fábián
Enikő másik alakítása -- Élet - szinte alig
érté-kelhető.

Á jelmezeket Marie-Jeanne Lecca ter-
vezte; ahol kellett - például a székely
férfiak harisnyáin - hangsúlyozta az
anyagszerűséget, másutt (a Leányok ka-
ránál) a könnyedebb vonalvezetésű ruha
dominált.

Zene: Dankó János. Fényhatások: Merk
János.

Az öngyilkos Sepsiszentgyörgyön

Mejerhold, a híres rendező egy levélben
az alábbiakat írta színészeinek : „... éles
szemmel figyeljétek meg a természetet és
az embereket; gyönyörködjetek bennük,
és jegyezzétek meg őket magatok-nak . .
." Mejerhold 19z5-ben Nyikolaj
Robertovics Erdman A megbízólevél című
színművét is színpadra állította; valószínű
azért, mert az íróban és darabjában
fölfedezte az „éles szemet", mely
könyörtelenül át tudja világítani a dol-
gokat, és úgy jegyzi meg magának a lát-
ható és láthatatlan panoptikumvilágot,
miként azt színtársulatának tagjaitól meg-
követelte. Erdman keveset játszott zse-
niális vígjátéka, Az öngyilkos - akár csak
nem egy, azóta klasszikussá vált mű -
Gogol „köpönyegéből" bújt ki. Ha csak ezt
az egyetlen művet írja, akkor is meg-
maradt volna klasszikus nevettetőnek.
Bulgakov, Rettenetes Ivánjában, egy idő-
gép segítségével tudott - a történelmi
alámerülés apropójából - a szovjet élet
legmélyebb rétegeibe hatolni, Erdman
számára elég volt a szem, ez a mindent
fölnagyítva látó s evvel a huszas évek hősi
pátoszát kegyetlenül leleplező „szerkezet".
Erdman nem titkolja: a kis-

polgárt akarja pellengérre állítani s a
zűrzavaros viszonylatokat. Őt sohasem a
fönt - a hangzatos jelszavak, az építés láza,
a forradalmi átalakulás - érdekli, hanem
ami alatta húzódik, vagyis a kavargó
mélység.

Podzsekálnyikov polgártárs, aki éppen
munkanélküli, teng-leng otthonában. Fe-
leségének, Marjának és anyósának a tá-
mogatásával él, ha ezt a napról napra való
küszködést egyáltalán életnek lehet
nevezni. Vágya: a maradék véres hurka!
Éjjel is a gyötrő éhségre ébred fel. S mert
fölverte a ház népét, elszabadul a pokol.
Felesége úgy gondolja, hogy megkínzott
férje öngyilkos akar lenni, ezért segítségül
hívja Alekszandr Kalabuskint, a Vörös Éra
céllövölde bérlőjét, mentse meg
Podzsekálnyikovot. A nagy természetű és
nemi dolgokban feltűnően jártas
céllövöldés elvéti á közeledést, s
tulajdonképp ő ad tippet a munka nélküli
kispolgárnak, hól tudja borotváját
pisztolyra cserélni. És elindul a lavina: a
lőfegyver birtoklása egyre közelebb hozza
az öngyilkosság gondolatát. Noha egy-egy
mentőötlet - basszus-kürtöt kap
Podzsekálnyikov, hogy igazi „művészként"

kereshesse meg kenyerét - odébb-odébb
tolja a végzetes lépést, nagyon sok kívülről
jövő hatás serkenti a főhőst a ravasz
mielőbbi meghúzására.

Ha eddig a pontig jutva Erdman,
helyzetkomikumból helyzetkomikumba
lépve, drámájában cirkuszi nevettető, ettől
kezdve gyilkos erejű, fullánkos látnok.
Korábban csak egy jól-rosszul működő
háztartás gúnyrajzát adta, most már a
társadalomét. Podzsekálnyikov körül nem
kis had tűnik föl, melyet az ő halálát -
jövőbeni halálát - kiárusító Kalabuskin
mozgat. Erre a sok irányból s a társadalom
megannyi rétegéből követelt
öngyilkosságra, akárcsak a mozira vagy a
lóversenyre, be lehetett fizet-ni. Csakhogy
Kalabuskin egymással el-lentétes erőknek
is kiárusította ezt a ligő-lógó életet:
Goloscsapov, a régi orosz intelligencia
képviselője éppúgy igényt tartott rá -
mármint hogy az ő nevükben vonuljon ki
Podzsekálnyikov az élők világából -, mint
Pugacsov, a maszek mészáros, Jelpidij
atya, az orosz-ortodox pópa vagy
Kleopátra, a romantikus és Rájsza, a testi
szerelem híve. Mindőjüknek
Podzsekálnyikov egy szem élete kellett,
pontosabban evvel a várt halállal akart
mindenikük valami ellen tiltakozni.
Körülvették, befonták nagyon is ingadozó,
de az öngyilkosságra



azért valamennyire hajló hősünket, és egy
hatalmas búcsúbankettet rendeztek szá-
mára. „Kérem, végezzen magával, saját
érdekében, de annyit tegyen meg, hogy ezt
társadalmilag fontos egyéniségként
kövesse el!" -- hangzott a régi orosz
értelmiséget képviselő Goloscsapov szá-
jából, majd ugyaninnen: „Manapság,
Podzsekálnyikov polgár, csak a halott
mondhatja azt, amit az élő gondol."

Erdman evvel bezárta a kört: az ön-
gyilkosság azért kívánatos, mert valójában
a halott a legigazibb élő. S ez a holt, kinek
már nem kell félnie senkitől, mondhatja ki
az igazságot is. Á vidám parkbéli
vendéglőben csapott mulatozás - a
valóságban búcsúztatás - ennek a furcsa
logikának a megmutatására hivatott. A már
jócskán italos Podzsekálnyikov, miközben
az ortodox pópa sikamlós történeteit,
Goloscsapov nagyon is logikusnak tetsző
handabandázását és szimbolikus meséjét
az orosz értelmiség-ről és a
proletariátusról, valamint Viktor, a költő
„szabályellenes száguldozását" hallgatja -
„Á trojka, Gogol Oroszhonja, Oroszország
anyácskánk, ott száguld tova. De merre?" -,
lassan ráébred: bármit csinál, védi őt a
siralom-házi szerep. Fölhívhatja a Kremlt,
hogy közölje, olvasta Marxot, de nem
tetszik neki. És a félelmet is kiűzte belőle a
különleges létállapot: a „halál árnyékából
beszél". „Elvtársak, kétszázmillióan élünk
itt, és mindannyian külön-külön félünk
valakitől. Kétszázmillió félelem."

Ahogy közeledik önmagához s meg-lelt,
vélt igazához, úgy lesz számára egyre
kínosabb az öngyilkosság. Pedig hány
embernek fog csalódást okozni a
meggondolatlan tettével: nem fordítja
magára a pisztoly csövét. Jól berúg, és
evvel menekül meg. Akik a „hulláját"

hazaszállítják, két züllött ivócimbora, nem
tudják, hogy pártfogoltjuk csak az italtól
dőlt el. Közben Marja megtalálja a
búcsúlevelet, a „barátok" (a halálára
fogadók) részvétnyilvánításra megjelen-
nek. S mikor Podzsekálnyikov felesége és
anyósa elmegy gyászruhát csináltat-ni, a
halottnak vélt ember fogadja a koszorút s
koporsót szállítókat, és veszi át az árut.
Ismét föltünnek házában a gyászolók,
előlük befekszik a koporsóba.

És innen már csak a temetőbe vezet az
út. Többen is megpróbálják búcsúztatni, és
számtalan félreértés folytán remek
játéklehetőség a színészeknek már-már
föld alá kerül Podzsekálnyikov. De akkor
ki mondaná el a gyászruhás,

dühös, hoppon maradt tömeg - „a ba-
rátok" előtt a zárómonológot.

.. olyan keveset kérek! ... az építést, a
vívmányokat, a világégést, a hódításokat,
mind-mind tartsátok meg maga-toknak.
Nekem, elvtársak, adjatok nyugalmat,
biztonságos életet, elegendő fizetést." „...
ne vegyétek el az utolsó lehetőséget is!
Azt a jogot, hogy mond-hassuk,
suttoghassuk : rosszul megy nekünk. Úgy
is jó, ha csak suttoghatjuk. Elvtársak,
milliók nevében kérem, ad-játok meg azt
a jogot, h o g y suttog-hassuk: rosszul.
megy nekünk. Á nagy építési lázban
úgysem hallanátok meg. Mi pedig
suttogva leélnénk egész életünket."

A mondottakért - és főként „feltáma-
dásáért" - többen gyalázzák, de Pod-
zsekálnyikov a pisztollyal távol tartja a
lóvá tett seregletet. „Kinek a halála szárad
az én lelkemen?" -- kiáltja, és egy-szer
csak megjön Viktor a hírrel: „Fegya
Petunyin öngyilkos lett." Es mi volt
búcsúlevelében? „Podzsekálnyikov nak
igaza van ... nem érdemes élni."

Erdman öt felvonásban írott szatirikus
vígjátékát Seprődi Kiss Attila két részben
játszatja. A pergő cselekmény, a
számtalan félreértés, reális és valószí-
nűtlen percenkénti cseréje, mi több:
egymásra montírozása, a gyakran pár-
huzamosan futó s groteszkül egymásra.
felelő dialógusok különös színt kíván-
nak, a lilát. A rendező láthatóan maga is
élvezte eme rikító színnek a használatát.
E valószerűtlen vibrálást beépítette a
mozgásokba, a játék kezdetét megha-
tározó börtönfénybe, megtisztelte vele az
orosz-ortodox pópát és egy úri hölgyet,
Szinka Pas d'Espagne-t. A lila színnel - az
elvonatkoztatás, a költői túlzás, a nevetés
közben is rémület és félelem „színével" -
ábrázolt világ egyszer csak élni kezdett:
fényében a vörösebbnél vörösebb lett a
Vörös Éra céllövölde, mulatságosabb
tulajdonosa, bárgyúbb és tenyeres-talpas
voltában darabosabb 'Mar-ja,
szánalmasabb a különben együttérzésre
igényt nem tartó Podzsekálnyikov,
fenyegetőbb és dogmatikusabb az újság-
levelező s feljelentéseket írogató „haladó
elveket valló fiatalember" Jegor
Tyimofejics.

S e karaktert adó „máz" rakódott rá
Goloscsapovnak, a régi orosz intelli-
gencia képviselőjének fondorlatosságai-
ra, vonta be a veje által majdnem bányába
küldött Szerafima Iljicsnát, és tette
bárgyúvá-kívánatossá a három nő -
Kleopátra, Rájsza és Perezvetova - testét.
Viktor,' a narodnyik költő, szintén ebben
a lebegő - félig valós, félig álom -
közegben találta meg a „művészeté-nek"
kifejtésére kedvező állapotot. Sír és
szépeleg, s tragédiája a választani nem
tudás. Igazából csak a volt: a sztyeppén
száguldó szán, a harangzúgás, cigányozás,
mulatozás - „imádkozni és káromkodni,
szitkozódni és megbánni" -, a „jó orosz
szokás szerinti." vágta és ordítás mint
költői megnyilatkozás érdekli, s mégis a
vasöntőről ír verset. Jóllehet „egy rend-
kívül pozitív alak", Fegya Petunyin el-
lenfeleként mutatkozik, örömmel híresz-
teli: Petunyint a féreg rágja, a valóságban
azonosak ők: panoptikumfigurák Erdman
következetesen könyörtelen cirkuszi
világában.

Seprődi Kiss Attila érzékkel tapintott
rá: e nagy rohanásról valló - jobbára
valahol mégiscsak megrekedt -
m o c sárvilágban érdekek ütköznek össze, s
mindig az marad fölül, aki az adott
pillanatban ki tudja vágni magát. Nem
bűnösök, nem megtévedtek, nem sztaha-
novisták és nem kóklerek ezek a „hősök",
csupán itt ragadtak. A fősodrás - a lázas
építőmunka - valamiként nem tudta őket
aktivizálni. Félelmük az újtól, a
bizonytalan jövőtől gúzsba kötötte őket.
A túl harsogó jelszavak náluk ellenkező
hatást értek el: idegenkedést a naponkénti
bizonyítás magasztos eszméjétől.
Podzsekálnyikov majdnem abba hal bele,
hogy élni akar; s ha számára élet a
véreshurka-lét, miért ne ihatná meg
naponta a kedélyét megpezsdítő pohárka
tojáslikőrjét. Ha Erdman - víg-játéki
keretek között - egy munka nélküli
polgártárs félelmét s ennek veszélyeit
ábrázolta, a rendező a „tenyészet" jellegét
miként lepi be Podzsekálnyikovot a
békanyál. E ragacs a „kis család"

anyós és feleség -, valamint a hősünk
halálát magasabb érdekek szempontjából
kívánó „nagy család" összejátszásával
mutattatik meg: önzés és kapzsiság jel-
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lemzi. A cél érdekében egymással szövet-
kezők - a Vörös Éra céllövölde bér-lője, a
régi orosz intelligencia képviselője, a
maszek mészáros, az ortodox pópa, a
testüket áruba bocsátó kurtizánok - sűrű
hálót fonnak Podzsekálnyikov köré, de
megfojtani pontosabban: halálba kergetni -
nem tudják. A halálraítélt könnyedén
siklik ki karmaikból. Észes, ravasz,
számító hősünk mintha minden erejét a
búcsúpercekre tartogatná. A rendező is ezt
nagyítja fel leginkább: a részeg
Podzsekálnyikov meg-mérkőzését a
hatalommal.

Leleménnyel építette föl a díszlet- és
jelmeztervező Constantin Russu (m. v.)
Podzsekálnyikov szobáját: a sötétbarna
falécekből összetákolt belső térből szám-
talan ajtó nyílik, de a gödörből csupán
egyetlen lépcsősoron át lehet kijutni. A
rendező hatásosan alkalmazta a bohózati
elemeket (tárgyak fölcserélődése: véres
hurka, pisztoly, búcsúlevél, kereseti ki-
mutatás), bátran élt a túlkarikírozó moz-
gások és a némajáték alkalmazásával, de
igazán a búcsúbankett megkomponálásá-
ban remekelt. Asztaltársasága - lehet-e
véletlen ? - emlékeztet a bibliai utolsó va-
csorára, avval a különbséggel, hogy itt -
Podzsekálnyikov kivételével - minden-ki
Júdás. Sűrű, sötét, ám röhejbe fúló halotti
tor ez: folyik a bor, búcsúbeszédek
váltakoznak sikamlós viccekkel, kezek
indulnak vándorútra - az egyik a gitár
húrját tépi, a másik borosüveg nyakát
szorongatja, a harmadik (az ortodox
pópáé) duzzadt női keblet próbál
kiszabadítani a ruha szorításából -, s a
legremegőbb a telefonkagyló után nyúl, s
tárcsázza a Kreml hívószámát. Podzse-
kálnyikov tettétől csak egy pillanatra hő-
kölnek meg a jelenlévők, aztán minden
folytatódik tovább. Nem vitás, a bortól
hirtelen fölbátorodott kispolgár életének ez
volt a legnagyobb eseménye.

Az öngyilkos avagy a véres hurka bosszúja
nem mindennapi komédia, már egy jobb-
rosszabb szövegfölmondás is biztosítana
valamennyi sikert. Szerencsére a sep-
siszentgyörgyi társulat másfelé törekedett.
Seprődi Kiss Attila víziója sokkal
összetettebb feladatot kínált a színé-
szeknek: több rétegű játékot, melynek a
harsány bohóctréfa csak egyik eleme.
Alighanem a mozgás koordinál mindent,
olyannyira, hogy egy-egy jellegzetes test-
tartásban (a végtagok használatában, az
oldalazó, fennhéjázó, settenkedő járásban
stb.) bizonyos mértékig a szöveg-
értelmezés is benne foglaltatik. Pillanatig
sincs megállás: nyüzsög, hullámzik a tö

meg, különösen a népesebb jeleneteknél -
a búcsúbanketten és a temetésen - érezni,
hogy a koreográfia (Jánosi József m. v.
tervezése) mit adott a szín-padképhez. A
rendező fergeteges iramot diktált, meg is
lett az eredménye: Erdman
megszólaltatása valódi csapat-munka.

A színház brassói vendégjátékán két-
szer láttam az előadást. Legjobban Dobos
Imre (Podzsekálnyikov), Balázs Éva
(Marja) és Szabó Zoltán (Kalabuskin)
tetszett. Dobos munka nélküli kispolgára
nem csúszómászó, akinek szégyellnie
kéne minden tettét, hanem valódi „hős". S
e hősi pózt - összes megbicsaklásaiban -
úgy jelenítette meg a színész, hogy kétség
nem fért hozzá: a rézsodronyos ágyon
való hancúrkodása és bátorságról valló
telefonálása egyenértékű. Balázs Éva
Marjája durva, szögletes, minden
reagálása előre megtervezett: ha elájul,
úgy kell azt tennie, hogy föltét-len lássék
hosszú szárú bugyogója. Balázs Éva
kitűnően játszik rá az alak tétovaságára, és
már-már filozofikumot sejtet töprengése:
„Volt Szenyám, nem volt kalapom. Van
kalapom, nincs Szenyám." Szabó Zoltán a
Vörös Éra céllövölde bérlőjét, Kalaguskint
karikírozza, kinek az élvhajhászás
megroppantotta a derekát. (De nem
annyira, hogy felesége halála után pár
nappal ne tudna újabb és újabb
gyönyörforrások oltárán áldoz-ni.)
Kalaguskin csak azt teszi, amit engednek a
körülmények: embertársa halálát áruba
bocsátja, üzletel, bujtogat. Szabó
megroggyant térde büszkeséggel viselt
csököttség: általa egy kisszerű alak
jellemét is megismerhetjük.

Visky Árpád (Goloscsapov) hűvösen
fortélyos értelmiségi, Győry András (Jel-
pidij atya) evilági örömöket sem meg-vető
orosz-ortodox pópa, Nászta Katalin
(Rájsza) kívánatos, testi élvezeteknek élő
hölgyszemély volt. Botka László (Viktor)
Fülöp Klára (Kleopátra) és Kőmíves
Mihály (Pugacsov) alakítását a tudatosan
formált harsány szín jellemezte. Molnár
Gizella (Szerafima Iljinicsna) komé-
diázása Dobos Imre és Balázs Éva játéka
mögött maradt, mint ahogy D. Vásárhelyi
Katalin (Perezvetova) is szürkének
bizonyult Szabó Zoltán mellett. Több
kisebb szerepben - egyiket-másikat
fölváltva játszották - jól egészítette ki a
társulatot: Rozsnyay Júlia, Márton Árpád,
Simon András, Várady Mária, Nagy Ilona,
Orbán Károly, Debreczy Kálmán, Bitai
István, Kalamár György és László Károly.

PÓR ANNA

Párizsi színházi esték

A nagy francia színházi tradíció klasszikus
letéteményese ma is a Comédie Française.
Ez az alap, ahonnét el kell indulnunk. A
színház ezúttal a commedia dell'artéból
leszármazott XVIII. századi
klasszikusokkal, Goldonival és Marivaux-
val nyitott. Közülük Goldoni Fogadósnéjára
esett választásom.

Jacques Lassalle hagyományos stílusban
tartott csiszolt rendezésében tisztán
érvényesült a darab mesteri szerkezete,
drámai feszültség, komikum és játékosság
egyensúlya. Atmoszférát teremtő egyszerű
díszletek között a commedia dell'arte-
elemeket is csillogtató jellem-vígjátékot,
szatirikus társadalomrajzot láttunk;
Goldoni vallomását a polgári öntudatra
ébredt, iparát tisztességgel végző kisember
erkölcsi fölényéről. Élvezhettük a józan
gondolkodású szép fogadósnő furfangosan
szellemes játékát, emberi méltóságáért
vívott harcát a már csak hiúságuknak,
rangjuk hazug bűvöletének élő
arisztokrata urak szerelmi rohamozásai
közepette.

A hősnő költői varázsát kettős fény-
törésben láttatja a rendezés. A végki-
fejletet nem felhőtlen happy endnek,
hanem inkább kissé fájdalmas racionális
kompromisszumnak érzi a néző. A főúri
hódolókat megigéző nő józan megfon-
tolásból, majdhogynem önvédelemből
nyújtja kezét a társadalmilag hozzá illő,
„apja által is kijelölt" hűséges szolgá- nak.
A szereposztás is ezt a kissé tragikus
felhangú több értelmű befejezést sugall-ja.
A gőgjében megtört Ripafratta lovag a
délceg kiállású szenvedélyes szerelmessé
vált fiatal férfi lenne a természet rendje
szerint Mirandolina igazi szerelmi part-
nere, nem pedig a kissé zömök, idősödő,
tisztességes Fabrizio. Azzal, hogy a sze-
relmi hajsza után, melyben kis híján maga
is tüzet fogott, a szép fogadósnő nemesi
imádói helyett a hű szolgának nyújtja
kezét, egyben saját ifjúságával,
temperamentumával is leszámol, és az
osztályabeli magányos nőre leselkedő
kalandok elől menekül a tisztes polgári
házasság biztos révébe.

A darab csúcspontjának váratlan for-


