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A forradalom passiója

Babel-adaptáció Zalaegerszegen

Kaposvárott Bulgakov Mester és Marga-
ritája, a Katona József Színházban a
Menekülés, Zalaegerszegen Iszaak Babel
Lovashadseregének Húsvét címen előadott
adaptációja szinte egyidőben került szín-re.
A három produkció egyidőben és
egymástól függetlenül jött létre, közös
gyökerük azonban elvitathatatlan. A
Menekülésről írott egyik beszámoló e
szavakkal kezdődik: „Félhomályos
templom-hajó ... pravoszláv kórus énekel.
Aztán a vörösök igazoltatnak ... a pincéből
előmásznak a rémült papok ..." Mintha
mindez a Babel-előadás nyitóképének
leírása volna. A Mester és Margarita jeru-
zsálemi képei pedig a zalaegerszegi pro-
dukcióban lelnek visszhangra.

A két epikai adaptáció, Bulgakov re-
génye és Babel elbeszélésciklusa - vala-
mint a két szerző sorsa - közötti rokonság
több, mint véletlen. A műveikben rejlő
időszerűség itt és most történő fel-mutatása
pedig külön elemzést igényel. A Mester és
Margarita, hasonlóan a kor számos más
regényéhez, a polihisztorikus regény
típusába tartozik. A műfaj elnevezése
Hermann Brochtól származik, és két
értelmet rejt magában. Egy-felől az írónak
arra a képességére (és mód-szerére) utal,
hogy alkotásaiban az emberi művelődés
valamennyi lényeges területét egyesíti és
szintetizálja; másfelől arra a regény-
konstruálási módra, hogy a mű több történet
szövedékéből, egymásra játszásából jön
létre. Ez a regényforma a húszas-harmincas
évek terméke, s főbb jellemzői a
következők: hősei nem egy szilárd
értékrendszerben élő alakok, s az általános,
a példaszerű pólusa felé mozdulnak el. E
hősválasztás eredménye a műben a
párhuzamos történetek és alakok, valamint
a világirodalmi és kultúrtörténeti utalások
szerepeltetése. Ezek az alkotások szinte
kivétel nélkül felvetik a művészet
létjogosultságának kérdését, és teljes
korreprezentációra törekszenek.
Regényelméleti jellemzőjük, hogy totali-
tásra törnek, szigorúan megkonstruáltak, s
így alkotóelemeik csak a konstrukció
egészében értelmezhetőek; jelentős
szerepet kap bennük az önreflexió: mind a
szerzőre, mind a műre, mind a hősökre

vonatkozóan. (E típusba sorolható az
Ulysses, A tulajdonságok nélküli ember, A
pénzhamisítók, Az eltűnt idő nyomában stb.
Ez utóbbiról például Proust egy levelében
ezt írja: „könyvem egy dogmatikus,
keresztül-kasul megkonstruált mű I")

A darabjaira hullott világkép mozaik-
jainak összeállítására azonban nemcsak a
regényműfaj kínál - a fenti módon - le-
hetőséget, hanem a kisepikai formák is. Ez
utóbbiak azonban nem önmagukban,
hanem egymáshoz való viszonyukban,
egymást értelmezve és a felidézett alako-
kat és tárgyiasságokat mintegy „körüljár-
va" hozzák létre a maguk koherens
világszerűségét. Az autonómiájukat
megőrző egyes elbeszélések Babel szin-
tézisteremtő igénye nyomán ciklusba
rendeződnek, melyben az alkotóelemmé
váló egyedi művek a kötet egészében

egy szigorúan megszerkesztett konst-
rukciót hoznak létre, olyat, amely számos
ponton mutat rokonságot a fenti regény-
típus főbb jellemzőivel. Ily módon a Lo-
vashadsereg egyetlen műalkotásnak tekin-
tendő, mely teljes jelentéstartalmát csak
mint kötet nyeri el. (Hasonló jellegű mű
ebből a szempontból a Babel-kortárs
Kosztolányi Esti Komédia, vagy a mai ma-
gyar irodalomból Örkény Egyperces novel-
lák című többször bővített kötete.) A
Lovashadsereg elbeszélésciklusának ho-
rizontális tagolódása közvetlenül meg-
mutatkozik az egymástól címmel elvá-
lasztott harmincöt egységben. A mű mély-
szerkezete, az utalások rendszere azonban
egy más minőségű tagolódást hoz létre,
olyat, amely közvetlenül nem jelenik meg.
Ez a referenciaháló mégis érzékelhető: a
befogadó, amikor például a kötet első
elbeszélésében találkozik egy metaforával,
egy léthelyzettel stb., akkor ezt a ciklus
folyamán a tudatában „tovább cipeli", s az
ezekre reflektáló utalások során e korábbi
jelek újjáéled-nek.

Az esztétikai élmény mélysége annál
nagyobb, minél több ilyen, a műben el-
rejtett utalást érzékel a befogadó. Azt is
mondhatjuk, hogy az alkotás és az olvasó
közötti kapcsolat (hasonlóan az emberi,
személyes kapcsolatokhoz) annál
intimebb, minél több utalás épül he a
kommunikációs folyamatba. Az intimitás
azonban a huszadik század hiány-cikke. A
polihisztorikus regény esetleges naiv
olvasója lehetetlen helyzetben van, amikor
a kultúrtörténeti, mitológiai, poétikai
utalások bonyolult szövedékével
találkozik, hasonlóan a magánéletben in-
timitással találkozó átlagemberhez. A

színházi előadásban megjelenő utalás-
rendszer jelentős része pedig rejtve marad,
mert a néző képtelen valamennyi megélt,
érzékszerveire hatást gyakorolt referenciát
tudatosítani és összefüggéseiket
felismerni.

Ruszt József a Babel-novellák szín-padra
alkalmazása során azt a megoldást
alkalmazta, hogy az elbeszélésciklus
konstrukciós rendszerével analóg, de saját,
autonóm konstrukciót, írott anyag-ként is
önálló műalkotást hozott létre. A Húsvét
című produkció szereplői a Lovashadsereg
központi figurái. Jó pár közülük egy-egy
elbeszélés címszereplője, mint Pán Apolek,
Gedali, Krisztus-Szaska, Afonyka Bida,
Trunov; a többiek pedig: vagy szintén egy-
egy írás fő-hősei, vagy a kötet
„vándorfigurái". A legérdekesebb ilyen
„vándor" szerep-lő az - általában Babellel
azonosított - fiktív narrátor, Mitya Ljutov
önkéntes. A Lovashadseregben az ő szemén
át látjuk az eseményeket, ám róla szinte
semmit sem tudunk meg. Az egész kötet
értelmezhető úgy, mint „egyetlen szereplő:
az értelmiségi elbeszélő által a valóságban
bejárt és szellemileg-lelkileg keservesen
megtett, mert saját koordinátáin kívülre
vezető út". (Gereben Ágnes, „Literatura",
1982(3- 4.) Ez a látópont azonban a
színházi előadásban nem vehető fel, mert
ott nincs mód arra, hogy az események és a
befogadó között egy szereplő vagy az
elbeszélő közvetítsen, így Ljutov illetve ez
az értelmiségi problematika is csak
kiegészítő elemmé válhat. Nem válik
viszont mellék-szólammá a

Lovashadseregnek az a minden részletét át-
meg átszövő téma, mely a kötet színpadi
megjelenítésre különösen alkalmassá teszi
: ez pedig az „egyidejű tudás" kérdése. A
színház a mű látópontját a nézőbe helyezi,
így ő kényszerül arra, hogy a megjelenő
képek szinkron mérlegelését elvégezze. Es
Babel művében ez az egyidejű tudás válik a
'befogadói élmény magjává. A történelem
korszakváltása manipulálatlanul,
illúziómentesen jelenik meg, akárcsak
Bulgakovnál. Ők mindketten jelen vannak,
de nem válnak a jelen foglyaivá. „Sokat
tudunk... a korai és késői fölismerés
tragédiáiról avagy komédiáiról.
Kevesebbet tudunk az egyidejű, a
történelemmel szinkron tudásról s a vele
járó életállapotról. Ilyen hát az ember,
mondhatjuk, akinek hamis tudata nin-csen.
Babel esetében ráadásul. a szinkron-tudás
nem a szemlélő passzivitásból, nem a
kívülállás distanciájából fakad.



gédiáikat és kollektív szenvedésüket
egyaránt. Itt gyűlnek össze a Vörös
Hadsereg kozákjai, a kisvárosban maradt
polgárok és egyházfiak. Ruszt József
térszínházában azt a funkciót, amit
Babelnél Ljutov tölt be, részben Apolek úr
veszi át, aki egyfelől a történésekhez fűzött
kommentárjaival, a szereplők-kel folytatott
párbeszédeivel fejez ki a Ljutovéhoz
hasonló szerepet, másfelől az előadás
folyamán láthatóvá váló, hat képből álló
freskójával értelmezi és magyarázza a
szintén hat képből álló szín-házi
jelenetsort. Ez a falon megjelenő hat kép a
következő: I. Saloménak tálcán felmutatják
Keresztelő Szent János levágott fejét, 2.
Mária Magdolna meg-mossa Jézus lábát, 3.
A kufárok kiűzése a templomból, 4. Az
utolsó vacsora, 5. Jézus sírbetétele, 6. Jézus
mennybemenetele.

Ez a hat kép a cselekményben nem
ebben a sorrendben és nem közvetlenül
ebben a jelentéstartalomban jelenik meg. A
megfestett képek - a Babel-elbeszélésekhez
hasonló módon - egyfelől a bibliai
alakoknak a darabbeli szereplőktől
kölcsönöznek arcot, másfelől megelőle-
gezik vagy utólag „megismétlik" az elő-
adás hat képének valamelyikét, illetve
valamely részletét. Az ily módon létre-jövő
utalásrendszer azonban csak a leg-
általánosabb összefüggésekre mutat rá, az
előadásban mindezen túl az immanens
kapcsolódásoknak egy igen bonyolult
szövedéke jelenik meg, ami a freskók és
jelenetek viszonyát ugyanúgy értelmezi,
mint az egyes szereplőportrékat. A befo-
gadóban kialakuló élmény magját mégis a
bibliai képek és a templomban a történelem
évadját élő emberek egymásra montírozása
hozza létre. Ez a kapcsolat, mely a
forradalomban a passiót, a krisztusi példát
láttatja meg, nem áll egyedül

Jelenet a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Húsvét-előadásából

az orosz irodalomban, gondoljunk csak
Blok Tizenketten című költeményére. Ez az
egymásra játszás és többrétegűség az
előadásban megszólaló hanganyagot is
jellemzi. A pravoszláv férfikar, a kozák
harmonikaszó, a Gedali ócska gramofonján
felsistergő d-moll toccata, a részeg katonák
nekikeseredett színpadi éneke mind-mind
árnyalja és színezi az előadás sokrétegű
érzelmi kompozícióját.

A Babel-novellákból újraszerkesztett és
öntörvényű módon megalkotott „dra-
matikus fantázia" elbeszéléssé egyszerű-
sítve a következőképpen foglalható öszsze:
húsvét előestéjén Novográd-Volinszkba
megérkeznek a lovashadsereg kozákjai,
akik kiűzték a lengyeleket. Néhány tiszt a
templomban rendezi be a szállását,
melynek gazdasszonya Eliza asszony. Páter
Romuald (a harangozó, Ludomirski úr
tudtával) a kivágott nyelvű Janeket egy
levéllel titkon a lengyelekhez küldi
követségbe. Közben a templomban Apolek
úr képről képre festi a freskót, s az
előadásban sorra megjelennek a sereg és a
városka jellegzetes alakjai: Ljutov
önkéntes szolgálat-ra jelentkezik,
felbukkan Elka, a fiatal zsidó lány, akinek
apját meggyilkolták, s most előbb Ljovka
akarja megerőszakolni, majd Szása veszi
pártfogásába. Feltűnik a régiségkereskedő
Gedali, s találkozunk Griscsukkal,
Afonyka Bidával. Trunovot, az
ezredparancsnokot a templom pincéjében
halálos sebesülés éri, Szavickij
hadosztályparancsnok pedig erkölcsileg
semmisül meg: győzelemnek hitt
előrenyomulását a komisszár felesleges
áldozatnak minősíti, és ezért leváltja. A
lengyelektől visszatérő Janeket elfogják,
aki Páter Romualdra mutatva jelöli meg az
üzenet címzettjét. A papot lefejezik, a
katonák pedig győzelmi mámorukban - a
húsvéti szokással ellentétben - és a
Trunovnak megadandó végtisztesség miatt
arra kényszerítik a harangozót, hogy
harangozzon. Ő azonban kétségbe-esve
tiltakozik, nemcsak azért, mert húsvétkor
„a harangok Rómába mentek", hanem azért
is, mert tudja, ez a lengyeleknek tervezett
jeladás. A harangok azonban
megszólalnak, s ezzel a tiszavirágéletű
győzelemnek is vége: az előadás
záróképében előttünk pusztul el Krisztus-
Szaska, akit a templom tetejéről lezuhanó
keresztre vet a légnyomás; Apolek úr, a
festő, aki az állványzatnak dőlve, széttárt
karokkal idézi a krisztusi pózt; Janek, aki
néma boldogsággal majszol-ta az utolsó
percekben az áldozati tál

Van distancia, de ezt maga a tudás
teremti, nem pedig fordítva ... Kétféle
fény járja át a Lovashadsereget: az író
tekintetéé és a harcoló tollforgatóé. A
rézkarcok pedig [az egyes szereplőkről -
M. P.] nem kerülhetnek sem a Vörös
Ujságba, sem a papírvirág-koszorúkkal
övezett házioltárok fölé. A Vörös Ujságba
nem kerülhetnek, mert nem romantizálják
a forradalmat, a házioltárok fölé pedig
azért nem, mert romantizálás nélkül igenlik
a forradalmat." (Ancsel Éva : Írás az
éthoszról. Kossuth, 1981. 23. lap)

A zalaegerszegi előadásban a messia-
nizmusától megfosztott (megtisztított?)
forradalom passiója jelenik meg előttünk.
Az elbeszélésfüzérből megkomponált
jelenetsor szakadatlan önátértékelésekre
sarkallja a szereplőket s a nézőket, hogy
végül az előbbiek pusztulásában
betetőződjék a látványban és szövegben
egyaránt megidézett passió. A közönség a
Kamaraszínház előadóterébe lépve
templomba lép. Menczel Róbert
díszletében a nézők két helyütt, a kóruson
és a jobb oldali falat szegélyező
széksorokban foglalhatnak helyet. A má-
sik fal fehéren virít, az állványzaton
szétszórt eszközök jelzik, készül a freskó.
Elöl az oltár, a körülötte húzódó korlát
összetörve; bal oldalon, a sekrestyébe
vezető boltív előtt a falnál egy vaságy,
mellette ovális asztal, székekkel.
Középütt, a templom központi terében
szétszórt imaszékek és matracok. A
mennyezetet fekete drapéria borítja, me-
lyen az előadás különböző részeiben más
és más helyről, más és más tónusú és
erősségű fények szűrődnek át. A játéktér
közepe fölött egy szárával enyhén az oltár
felé mutató kereszt.

Ebben a térben elevenednek meg a
Babel-novellák hősei, akik ebben a fel-
dúlt templomban élik át egyéni tra-



eledelét; Elka, aki immár túljutott minden
szenvedésen, és a többiek.

Az a profanizált „liturgia" és deheroizált
történelem, ami ebben a zalaegerszegi
előadásban összekapcsolódik, legapróbb
részleteiben is hordozza ezt a
többértelműséget, s nemcsak a háromórás
produkció befejezése, hanem számos
részlete is katartikus pillanatokkal aján-
dékoz meg bennünket. Az idő múlásával
mindinkább bizonyosak lehetünk abban,
hogy az egyszer felbukkant tárgyak,
léthelyzetek legalább még egyszer
felidéződnek. Valamennyi részletet lehe-
tetlen elsorolni, de néhány példával meg-
világítható ennek a kompozíciós bravúr-
nak a természete. Már említettem, hogy az
Apolek freskóin láthatóvá váló jelenetek az
előadás hat képének is a magját alkotják.
De a kisebb részletek is így egy-másra
felelnek. Sztyopka, Trunov barát-nője
például batyujába összegyűjti a keze
ügyébe kerülő értékeket. Egy feszület
kihullik a batyuból, s ekkor ezt Szavickij
az „utolsó vacsora" asztalára helyezi, majd
egy későbbi jelenetben a kifosztott
Gedalinak kárpótlásul ezt a feszületet
nyújtja át mint értékes régiséget. Paska
Trunovot az oltár előtt ravatalozzák fel,
testét az „1 konnoj armii" zászlaja borítja.

O a húsvét első áldozata - az ő
„mennybemenetelére" válaszol majd tár-
sainak pusztulása.

Ruszt József a produkcióban a Babel-
novelláknak, illetve az elbeszélésciklus-nak
azt a jellegét is megőrizte, hogy a lírai és
drámai részletek folytonosan egymásba
játszanak, s ennek következtében az
előadás dinamikája is rendkívül
változatossá és árnyalatokban gazdaggá
válik. Egyúttal megszületik a Lovashadsereg
két novellatípusának szintézise is: az
előadás egésze, illetve az egyes jelenetek
kimunkált összhangot teremtenek az életút-
szinopszisok, azaz a teljes élet-pályáról
képet adó elbeszélések, valamint a
metszetnovellák között. A nagypéntekre
sűrített történés egyúttal több is és más is
lesz, mint a novográdi templomban
lejátszódó események sora: a mű
történelmi, sőt mitológiai horizontúvá
tágul. Ebben az 1920-as dátumban pedig
összesűrűsödik egy korszak minden
ellentmondása: egyén és történelem, gyö-
kértelenség és a hagyománytisztelet, a
forradalom és a szeretet összeegyeztet-
hetetlen antinómiái. „Az életet meghatá-
rozó egyértelműség, annak eldöntése, hogy
mit kezdjen az ember az életével, nem
jelentkezik problémaként, míg vannak
közösségek és velük együtt

Kerekes László f. h. (Szása) és Maronka Csilla f. h. (Elka) a zalaegerszegi Babel-előadásban (Kelet i Eva

fe l vé te l e i )

miért vannak itt a háborúban? Öntudatlanul
sodródnak, anélkül, hogy végig-gondolnák
... Én idegen vagyok .. . Két álló héten
keresztül a végső kétségbeesés állapotában
éltem. Ez a vad, állati kegyetlenség miatt
volt, amelynek tombolása egyetlen percre
sem lankadt, meg attól, hogy világosan
megértettem, mennyire alkalmatlan vagyok
a pusztításra, mennyire nehéz elszakadnom
a régi dolgoktól [egy szó olvashatatlan],
mindattól, ami talán csakugyan nem jó, de
számomra mint kaptár a mézet, árasztja a
költészetet." („Valóság" 1981/12: 86-97.)

Az elemzés érdekében eltávolított
élmény talán nem árulkodik kellőképpen
arról a kimondhatatlanig hatoló el-
ragadtatásról, mely a zalaegerszegi szín-
háznak ezt az évadzáró bemutatóját a
kritikusban övezi. Élményt jelent a Húsvét
abban az értelemben is, hogy a nézőt olyan
tudat- és érzelmi állapotba hozza, melyben
az észleli, érzékeli és át-éli a színtéren
megjelenített helyzetek-ben, a szereplők
sorsában ható külső és belső erők teljes
összefüggésrendszerét; de abban az
értelemben is, hogy

tradíciók" írja idézett művében Ancsel
Eva. „Ilyen viszonyok közt a múlt garan-
tálja az egyértelműséget A messianizmus
esetében a jövő. Ahol egyik megoldás
sincs jelen, ott hiátus keletkezik ..." (i. m.
'8.) Ruszt alkotása Babellel kongeniális
módon ezt a jelent ragadja meg, s nézetem
szerint ebben rejlik időszerűsége is. I
liszen mai jövőképünknek jó, ha halvány
kontúrjai itt-ott kirajzolód-nak, saját és
felvett múltunk értékeinek pedig lassan
már nem lesz hova deval-válódniuk. E
jelen felmutatásában különös szerepet kap
az előadásban a komisszár, aki a darab
végéhez közeledve feltárja Szavickij előtt
a valódi helyzetet. Apolek meszelt falára
felvázolja a csapa-tok állását, és
megmutatja, hogy ez a hadosztály
elszakadt a sereg többi részétől, túlságosan
előreverekedték magukat, ám a város
elfoglalása és az emberáldozatok is
fölöslegesek voltak. Vissza kell vonulni.
Babel a történelemnek arról a pillanatáról
tudósít, amikor ez
a komisszárra jellemző - szinkron tudás
alig néhányaknak adatott meg. Álljon itt
pár idézettöredék Babel naplójából:
..Gyűlölöm a háborút ... a többiek mind



könnyebb lelkesedni érte, mint beszélni
róla. Ebben az élményben egyenrangú és
kiemelkedő szerepük van a színészek-nek,
akik nemcsak egyéni karakteralakí-
tásokkal, hanem a kollektív játék örömével
is megajándékozzák a nézőt. A rendezés
figyelmet fordít arra is, hogy az egyes
jelenetekben a játék homlokterében álló
szereplők mellett a háttéralakok is
„éljenek", erősítsék vagy ellen-pontozzák
a központi helyzetet, s olyan
mellékszólamokkal gazdagítsák az elő-
adást, melyek saját jellemük árnyaltabb
megvilágítását és a műbeli világ sok-
színűségének felmutatását is biztosítják.

Meghatódást és derűt, szelíd iróniát és
rezignációt egyaránt idéz Máriáss József
az öreg Gedali alakjában. Két jelenetében
a színész és a szerep határai eltűnnek, s
egy egész életúttal hitelesített bölcsesség
szólal meg minden mondatában. Az a
figyelmesség, ahogy Bach d-moll
toccatáját a gramofonra helyezi, s az az
alázatos ravaszság, ahogyan elkéri
Szavickijtól a feszületet, ugyanúgy az elő-
adás legszebb pillanatai közé tartozik,
mint elmélkedése a jó forradalomról,
amelyik nem gyilkol. A „régiek" közül
emlékezetes Barta Mária, Eliza asszony
megformálójaként, aki a műveltség fölé-
nyét és a mindennapi élet szertartásai-nak
jelentőségét hangsúlyozza játékában.
Humort és erőt egyszerre sugároz, és
Szavickijjal folytatott párbeszédeiben a
szeretői felhangok is előtűnnek.

A katonák sorában a színlap a szolgálati
utat követi, ám a szereplők kapcsán
engedtessék meg némi eltérés ettől a
sorrendtől. Kitűnően megállja a helyét a
produkcióban a három főiskolás, akik
közül Farkas Ignác Ljovkaként és Kerekes
László Szasa Konyajevként komplementer
szerepet töltenek be, az előbbi a bővérű
indulatok, az utóbbi a krisztusi szelídség
megformálója. Alakításuk homogén,
minden megnyilvánulásukkal központi
jellemvonásukat juttatják kifejezésre. Pálfi
Zoltán Paska Trunovként azt a
parancsnokot mintázza meg, aki
vezetőként is megőrizte az egyszerűséget,
s akinek egyik legfőbb ereje be-
csületességében rejlik. Haldoklásában is
erős, és ezzel csak fokozza sorsának
tragikumát.

Szalma Tamásról, aki Szavickij had-
osztályparancsnokot alakítja, ismét csak
elismeréssel szólhatunk. Az orosz lélek
szélsőségeit egyesíti játékában, a komisz-
szárral folytatott vitájában vad indulattal
kap a pisztolyához, majd váratlanul ki-tépi
füléből a fülbevalóját. A pálinká

zás, valamint a leváltás szégyene követ-
keztében csak egy pillanatra inog meg,
majd erejét összeszedve újra biztosan áll
lerészegedett katonái között. Rácz Tibor
komisszárja nem fölényes, de a dolgokat
fölülről látó, nem a pillanatot, hanem a
távlatokat szem előtt tartó jellem. Nem-
csák Károly Ljutovként esetlen, de elhi-
vatott, idegen, de elvegyülni vágyó figura.
A katonák közt Derzsi János, K. Nagy
László és György János is egy-egy
felvillanásukkal - Afonyka, Griscsuk és
Hlebnyikov alakjában - a babeli elbe-
szélések jellegzetes hőseit formálják meg,
átütő erővel.

Az Apoleket alakító Farády István és a
Fjodorovnát játszó Pap Éva játékmódja
némiképp eltér a többi szereplőétől,
mindketten a megéléssel szemben a meg-
jelenítést helyezik előtérbe, s ezáltal sze-
repeik - ebben a közegben - bizonyos
mértékig idézőjelbe kerülnek. Farády
esetében ez hozzájárul a figura darabban
betöltött szerepének pregnánsabb kife-
jezésre juttatásához: ezzel a játékmód-dal
a kívülállás és a távolságtartó irónia kap
kellő hangsúlyt. Pap Éva esetében pedig
ez a stílus a kisvárosi tanítónő magányát
és elszigeteltségét fejezi ki. A további
alakításokról is a méltatás hangján
szólhatunk: Deák Éva, Maronka Csilla,
Bagó László, Baracsi Ferenc és Zsótér
Sándor egyaránt jelentős részt vállalnak e
kitűnő előadás megteremtésé-ben.

Ruszt József Babel-adaptációjáról el-
mondható ugyanaz, amit Babel a maga
alkotómódszere kapcsán így fogalmazott
meg: „A legrövidebb novellámon is úgy
dolgozom, mint a kubikos, akinek egyedül
kell lehordania a Mount Everestet." Ez a
rendkívüli igényesség a Húsvét előadására
is jellemző, melynek műgondja és
mívessége nemcsak a létre-hozott
„konstrukcióban" idézi Babel zsenialitását
és szellemét, hanem abban is, hogy
minden elemén és alkotórészén át-süt és
átsugárzik az esztétikum.

Iszaak Babel: Húsvét (zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház)

Összeállította, színpadra alkalmazta és ren-
dezte: Ruszt József. Díszlettervező: Menczel
Róbert. Jelmeztervező: Vágvölgyi Ilona.
Szcenikus: Bischof Sándor. Dramaturg: Zsó-
tér Sándor.

Szereplők: Farády István m. v., Bagó
László, Barta Mária, Baracsi Ferenc, Rácz
Tibor, Szalma Tamás, Pálfi Zoltán f. h.,
György János, Derzsi János, Farkas Ignác
f. h., Kerekes László f. h., K. Nagy László,
Nemcsák Károly, Pap Eva, Deák Éva, Má-
riáss József, Maronka Csilla f. h., Zsótér
Sándor.

KOVÁCS DEZSŐ

A fizikusok paradoxonai

Dürrenmatt-felújítás
a Nemzeti Színházban

Dürrenmatt első tétele így szól: „A ki-
indulópontom sohasem holmi tétel, ha-
nem egy történet." E tételben benne van a
darab első paradoxona: A fizikusok
tételdráma a javából, s az a krimiszerű
történet, amit elmond, rendkívül humánus
gondolat - a tudomány felelősségé-nek -
megérzékítésére szolgál. Majdnem
illusztrációt mondtam, bár azt hiszem, a
profi színpadi szerző Dürrenmatt-tól távol
áll az illusztratív ábrázolás, még ha ebben
a művében nem is éri el azt a sziporkázó
szellemességet a történetmondás során,
ami, mondjuk, A z öreg hölgy látogatása

vagy A nagy Romulus dialógusait jellemzi.
A szerepek paradoxonaiból: normális

fizikusok titkosszolgálati ügynökként
bolond fizikusokat játszanak meg a bo-
londokházában. Őrült doktorkisasszony
épeszű főnénit alakít ugyanott, csak-hogy
megkaparintsa a normális őrültek titkát.
Épelméjű felügyelő az épelméjűekkel
zsúfolt diliházba lépve egyszerűen
megbolondul. „A világ bolondokháza" stb.

A játék, az egymásba gubancolódó
színlelések hálója ezekre a paradoxonok-
ra épül. Dürrenmatt, végső soron, pazar
lehetőségeket kínál a színjátszásra. A
leleményes dramaturgiájú, kiglancolt
szerkezet mögött mégis írói üresjáratok
ásítanak. A színpad virtuóza produkció
közben időnként elfelejti hozzátenni:
„csak a kezemet figyeljék, mert csalok".
Ilyenkor oda téved a figyelmünk, ahová
nem volna szabad. Esetleg ásítunk egyet,
vagy megnézzük az óránkat.

Az előadás elemi paradoxona a darab
átváltozása. Pontosabban a dráma mögé
rajzolódó társadalmi háttér alapos át-
formálódása. Az író figyelmeztetése a
tudomány felelősségéről, korunk veszély-
helyzetéről aktuálisabb, mint valaha. Bru-
tálisabban aktuális, mint a húsz év előtti
bemutatók idején. Csak valahogy másképp
aktuális, mint, mondjuk, a Víg-színház
1965-ÖS nevezetes sikerszériája idején.
Mert valóban: fenyegetettségünk
sokkolóbb, mint valaha. A megváltó
tudomány által elpusztíthatóbbá vált a
földgolyó, mint gondolhatta volna az


