
lis megközelítésből, tudatosságból dol-
gozik. Az előadás nagy szerencséje és
nyeresége, hogy ő az elejétől a végéig
egészen pontosan kidolgozta Richard
bonyolult és összetett szerepét, az irányító
felsőbbrendűségtől a kudarcot vallott,
megalázott felsőbbrendűségig. A színész
hibátlanul visz végig egy kettős játékot: a
kimondott, eljátszott gondola-tok és
érzelmek mögött egy legalább annyira
tartalmas jelentésű elhallgatott réteget
mutat fel. A darab szereplőinek és az
előadás színészeinek jókora kor-
különbségét elsősorban az ő játéka tünteti
el, illetve teszi lényegtelenné: hite-lesen
koraérett, a világról teoretikusan sokat
tudó bölcset játszik, aki éppen közvetlen
környezetének gyakorlati gondjaira vak és
süket, és ezeket is az élet másik szférájába
emeli át.

Kulka János megfelelően bőséges és
sokszínű színészi eszköztárral rendelkezik
e furcsán sokoldalú író eljátszásához.
Tétova mozdulatokkal lassú ébredést
játszik, amikor munkájától állítják föl.
Gyermeki csodálkozást, tapintatlan
érdeklődést, amikor a külvilág hozzá
fűződő viszonyát tapogatja le; ilyenkor
apró, de hirtelen gesztusok, szüntelen
mozgás jelzi a mértéktelen kíváncsiságot.
Szinte öregemberré változik, ami-kor
rádöbben, hogy kísérletének alap-
feltételei kerültek veszélybe, hogy el-
veszítheti irányító pozícióját, s nemcsak a
többieké, hanem a saját élete is ki-
csúszhat a kezéből. Ritkán kitörő szen-
vedélyes felvillanásokból és azonnali
ellenpontként összegörnyedésekből, nagy
hallgatásokból építi fel ezeket a je-
leneteket. A végén hatalmas fáradtsággal
elnyúlik a széken, vékonyan, hosszan,
szinte végtelenül. Fejét elfordítva
valahová hátra néz, egyik keze lecsüng, a
másikat Bertha szorítja. Magányba
burkolózik. Kulka szavak és mozgás
nélkül - voltaképpen egyetlen testtartással
- egész drámát játszik el másodpercek

alatt. Kiváló, ritka színészi teljesítmény.
Oláh Zsuzsa, úgy tűnik, nagyon is

elemében van Bertha szerepében. Ott-
honosan, rutinosan, éretten hozza az érett
nőt, az ösztönös asszonyiságot, az anyát,
a megingó szerelmest. Éppen, mert nem
kell minduntalan alakot változtatnia -
egységes és súlyos a játéka; ugyanaz az
elemi erejű érzelmi biztonságigény,
szeretet és szeretetéhség hajtja Richard és
Robert felé is.

Balikó Tamásnak nehéz dolga van
Robert alakjával. Vázlatosan kidolgozott
szerep, mindössze két kapcsolat - az
asszony iránti vágy és barátja iránti hűség
- minősíti a színpadon. Balikó kezdeti
bizonytalansága után fokozatosan
magabiztossá válik, s mire a szerepe
szerinti sorsdöntő jelenethez ér, már
birtokában van a figura: kissé gyávának,
kissé megalkuvónak, ugyanakkor jó
szándékúnak, tisztának láttatja Robertet.

Molnár Ildikó mintha szoborrá mere-
vedne a szellemi partner, Beatrice sze-
repében. Voltaképpen nincsen is más
dolga, a játéka szükségképp egysíkú.

Csík György, aki vendégként a dísz-
letet és a jelmezt is tervezte, legjobban a
gyerek, Archie - Gábor András játssza -
figuráját találta ki.

Szegvári Menyhért rendezése végül is a
maga teljességében hatásos a szín-padon.
Nem elsősorban azzal, hogy mindenáron
mai drámát igyekszik faragni Joyce
művéből, s nem is azzal, hogy
irodalomtörténeti - drámatörténeti
kuriózumot tálal, Magyarországon
elsőként. Leginkább azzal, hogy a kettő
közt a helyes arányt találta meg.

James Joyce: Számkivetettek (pécsi Nemzeti
Színház)

Fordította: Czímer József. Díszlet- és
jelmeztervező: Csík György m. v. A rendező
munkatársa: Heindl Vera. Rendezte: Szegvári
Menyhért.

Szereplők: Kulka János, Oláh Zsuzsa,
Gábor András, Balikó Tamás, Molnár
Ildikó, Bódis Irén.
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Földhözragadt csodák

Vampilov:
A megkerült fiúja Pécsett

A színen ütött-kopott földszintes ház, falán
a jól ismert, magyar nyelvű használati
utasítással ellátott utcai telefon-készülék
lóg. És ahogyan az már lenni szokott, nem
működik. A hazai közönség - mindennapi
tapasztalatai mozgósíttatván - honorálja
Valerij Fokinnak, a moszkvai
Szovremennyik Színház
vendégrendezőjének ötletét, amellyel
mintegy „honosítja" a pécsi Nemzeti
Színház stúdiószínpadán bemutatott
Vampilov-drámát, A megkerült fiút, de
legalábbis elmossa annak konkrét föld-
rajzi meghatározottságát. Igaz, a szereplők
első mondataiban elhangzik a pontos
helymegjelölés: Vnovo-Milnyikovóban
vagyunk, egy külvárosban, ahol két
fiatalember didereg tanácstalanul, mert
lekésték az utolsó HÉV-et (a jármű ilyetén
megnevezése is az említett célt szolgáló
nyelvi transzformáció), és mind-ennek a
tetejében még a kapcsolatteremtés egyetlen
lehetőségét kínáló telefon is süket.

Hogy a készülék ilyen exponált helyen
van, s a figyelem már az előadás elején
ráterelődik, az - miként a sokat emlegetett
csehovi puska - további dramaturgiai
funkciót sejtet. Telefonálni ugyan a
későbbiekben sem lehet rajta, ám a
rendezői következetesség - újabb hu-
morforrásként - külön kis játékot kanyarít
köré. A készülék belsejéből halássza elő
egy váratlan mozdulattal apja dugiitalát
Vászja, a reménytelenül szerelmes
legifjabb Szarafanov. Ezzel a gesztussal
Fokin már jelzi azt a többszörösen
összetett hazugságrendszert, amire
Szarafanovék felbomlóban levő családi
élete épül, s amibe drámai katalizátorként
saját hazugságaikkal a kül-városban ragadt
jövevények belecsöppennek. E rendezői
megoldásoknak te-hát, miközben könnyed,
szellemes nüanszoknak látszanak csupán,
valójában több rétegű funkciójuk van.
Felfoghatóak bizonyos fokig rendezői
önreflexió-nak is, amennyiben a színpadi
dolgok, történések kettős
meghatározottsága által Fokin „leleplezi",
direkten meg-mutatja saját helyzetének
kettősségét, iróniát kovácsolva a befogadó
és a szer-

Kulka János (Richard) és Oláh Zsuzsa (Bertha) a Számkivetettek pécsi előadásában (Tér István
felvételei)



zőt ihlető környezet egyidejű érzékelte-
téséből, együttes vállalásából. De funk-
cionális, szituációt teremtő ötletei konkrét
helyzetet teremtenek olyan pillanatok,
érzelmi váltások „kijátszására" is,
amelyeket egyébként csak sejtetni lehetne
a színészi játékkal, mimikával. Ilyen a
családfő, Szarafanov megvilágosodásának
pillanata, amikor nem találván rej-
tekhelyén, a már említett telefonkészü-
lékben, szíverősítőjét, rádöbben, hogy
élete hazugságjátékát nem egyedül játssza,
hogy részesei annak csonka családjának
tapintatosan hallgató tagjai, házasod-ni
készülő lánya, Nyina és Vászenyka is.

Mindezeken túl Fokinnak e rendezői
bravúrjai megadják az előadás alap-
hangütését is. Azt a fanyar, iróniára haj-
lamos, a groteszk helyzetek iránt fogékony
látásmódot előlegezik meg, ami Vampilov
komédiájának is sajátja, de amit Fokin
hangsúlyozottan érvényesít rendezésében,
a dráma születésének szín-helyétől távol
eső közegben, a minél teljesebb hatás
érdekében. Az eredmény egy kitűnő
előadás, író és rendező mű-vészi
egyéniségének rendkívül szerencsés
találkozása.

Valerij Fokin kivételes képessége a líra
és irónia, elérzékenyülés és távolság-tartás
összhangzatának megteremtésére
megmutatkozott már a Szovremennyik
Színház 1983-as vendégjátékának alkal-
mával is, amikor az ő rendezésében ját-
szotta a társulat Valerij Gurkin Szerelem é s
galambok című színművét. A banális
történet kínálta szentimentalizmusból
költészet lett, az érzelmek naiv, magasztos
tisztasága pedig természetesen oldódott a
mindennapok szertelen, kedvesen
bumfordi civódásaiba. Az arányokat
patikamérleg-pontossággal adagolta
Fokin, mert -- „olvasatom" szerint
akart is hinni az érzelmek ilyen mesébe
illő győzelmében, az ember örök meg-
újulási képességében, ám rendezésében ott
volt a valóságismeret enyhe fintora is, ami
nem engedte sem a színészeket, sem a
nézőt teljesen ellágyulni. Es tulaj-
donképpen ez a fintor teremtette meg a
kapcsolatot, ez hozta közelebb illúziókban
éppen nem tobzódó világunkhoz a darab
szinte mesebeli világát, s e fintoron
keresztül hatolhatott az előadás a tiszta
emberség létezésében, a szeretet erejében
hinni v á g y ó énünkig. Hogy Fokin maga is
rokonságot érezhetett e korábbi munkája
és Vampilov drámája között, arra egy a
Gurkin-darabból át-csempészett,
mellékesnek tűnő mozzanat, a
galambetetés valójában személyi-

séget jellemző, szimbolikus értékű motí-
vuma utal. (Annak a Vászenykának -
egyébként túlságosan hosszúra nyújtott

némajátéka ez az előadás elején, aki a
darab végén féltékenységében rágyújt-ja
rajongásinak tárgyára, a kacér szom-
szédasszonyra a házat.)

A megkerült fiú pécsi színrevitelében
azonban határozottabb a fintor, erőtel-
jesebb az ironikus felhang. Ennek oka
nem pusztán a feltételezhető befogadói
attitűdhöz való alkalmazkodási szándék-
ban keresendő. Fokin nagyon pontosan
igazodott Vampilov drámaírói világához.
Ráérzett dramaturgiájának lényegére, a
kettős fénytörés állandó játékára, ami-ben
Vampilov a legegyszerűbb,
leghétköznapibb szituációt is meg tudta
emel-ni, átpoétizálni, hajszálnyira a föld
felett lebegtetni, s ugyanakkor hol
kesernyés, hol együttérző iróniája révén
mindvégig földközelben tartani, valós
életigazságok hordozójává mélyíteni.

E kettős fénytörés értelmezéséhez ma
már óhatatlanul hozzáadódik a kímélet-len
tény, Vampilov írói pályájának tragikusan
korai megszakadása, ami - noha nem lehet
az értékelés kritériuma - együttesen is
értelmezhető lezárt egésszé teszi a
mindössze fél tucat darabból álló drámai
életművet.

Paradoxonnak tetszhet ezek után, de
miközben A megkerült f i ú t Fokin inkább
földközelben igyekszik tartani, látszólag
kevesebb tehát a „lebegés", mégsem
hűtlen a vampilovi dramaturgiához (és
saját korábbi rendezéséhez), ellenkezőleg,
az előadásban képes megszólaltatni az
életmű teljességét. Mégpedig elsősorban
úgy, hogy azokat a motívumokat teszi
hangsúlyossá (részben jól megoldott
szöveghúzással, részben a beállítással),
amelyek a többi dráma gondolatkörét
bevonják az előadásba. Ebben a komé-
diában Vampilov nem teremtett olyan
szimbólumot, mint amilyen a Múlt nyáron
Csulimszkban hősnőjének, Valentyinának az
örökös újrakezdést, a szépség iránti v á g y
eltiporhatatlanságát jelképező kiskertje, „e
kétszerkettővé egyszerűsí-tett
Sziszüphosz-mítosz", ahogyan El-bért
János nevezte elemzésében; vagy olyan
egyértelmű példázatot, mint amilyen a
Húsz perc az angyallal című egyfelvonásos,
ez az abszurdoid kísérletezés az önzetlen
jóindulat kiváltotta emberi reakciókkal.
Mégis létrejön a színpadon a kettős
fénytörés. Ahogyan a hideg éjszakában
kininrekedt fiúk egyike, a bohókásabb,
léhább Szilva (Balikó Tamás) el-kezd
énekelni, majd szózatot intéz a

meleg otthonaiban közömbösen vagy
félve meghúzódó emberiséghez némi
együttérzést remélve, és akciójának nem
hiábavaló voltáról próbálja meg-győzni
barátját, a később ugyancsak az ő
ötletéből „megkerült fiúvá" váló
Buszigint, abban, ha nyersebben, "föld-
hözragadtabban", a humor oldaláról
megragadva is (a jelenet egy lépcsőház-
ban, kukák tövében zajlik), de a Mú l t
nyáron... Jeremejevjének, a tajgából jött
fakitermélőnek a szavai csengenek vissza:
,,Mire való ijedezni meg félni? A
vadállattól kell félni az erdőn, nem az
embertől"; s egyúttal a Húsz perc a z

an gy a l l a l hasonló alapszituációjára utal. A
díszlet, a huzatos lépcsőház - a színészi
játék a huzatot is érzékeltetni tudja -,
valamint a kukák ellenpontozzák a
fennkölt szöveget, jelezve a helyzet kény-
szerűségét, és a rokonságot a Húsz perc ...
szereplőinek mentalitásával. A különbség
annyi, hogy míg ez utóbbi darabban a
kétségbeesett kísérlet sikere - megjelenik
a nem remélt jótevő, és pénzt kínál a
harsány kérelmezőknek - éppen a
bizalmat elvárókból vált ki
bizalmatlanságot, Busziginékat a hasonló
kísérlet eredménytelensége, az általános
elutasítás készteti arra, hogy a bizalomra
apellálva játsszák ki a bizalmat,
vagyis Szarafanov jóhiszeműségét.
Mindkét szituációban a racionalitás a
döntő mozzanat. Racionális magyarázatra
van szükségük a kölcsönkérőknek és
fukar szomszédaiknak, hogy el tudják
hinni, nincs semmiféle hátsó szándék,
svindli az „angyal" adakozó kedvében.
Szarafanov viszont a kézenfekvő magya-
rázat ellenére sem akarja tudomásul ven-
ni, hogy becsapták, hogy elsőszülött fiá-
nak megkerülése csupán svindli. Mert az
egy éjszaka alatt kialakuló új helyzet, a
beköszönni készülő magány feletti győ-
zelemi esélyének megcsillanása, az új
emberi kapcsolat ígérete erősebb minden
racionalitásnál.

Vampilov, varázslataként a magyará-
zatok nyomán mindkét esetben az emberi
viszonyok magasabb minősége jön létre.

Fokin az okoknak e nagyon is prózai
valóságából indult ki, aminek következ-
tében a megváltást jelentő találkozás
hétköznapi csoda jellege vált hangsúlyossá.
(Egyébként a díszletezésben is e racio-
nalitás érvényesül, nincs színváltozás, át-
díszletezés, egyszerre vannak jelen a pa-
rányi színpadon a különböző színterek: az
udvar, a lépcsőház, Szarafanovéknak a
nézőtér felé nyitott otthona és a csábos
szomszédasszony, Makarszkaja háza.)



A rendező olyan szemérmes tapintattal
bánik az érzelmekkel, ahogyan Szarafa-
nov vagy Buszigin. A humoros szituációk
legmélyére rejti őket. Miként az újdonsült
báty esetében - Kulka János érzékeny,
okos alakítása -, aki segítés címén a
felmosóronggyal vívott csatájába fojtja
Nyina iránti ambivalens vonzalmát,
hirtelen támadt testvéri felelősségérzetét
és férfiúi féltékenységét. Valóságos
koreográfiája van érzelmi viharai-nak.
Hasonlóképpen klasszikus vígjátéki
gaggé válik Buszigin rémülete, amivel
füllentésének következményét, Szarafa-
nov hirtelen támadt elhatározását fogadja,
miszerint azonnal csomagolnak, és
indulnak a fiú anyjához. De ebben a
rémületben már nemcsak a lelepleződéstől
való félelem van benne, hanem a gyen-

gédség megnyilvánulása is, „apja" féltése
a csalódástól. S ilyen duplafenekű az
előadás majd minden jelenete, a jöve-
vények (Kulka és Balikó) sziporkázó
kettősei, valamint triójuk a Nyina vőle-
gényét, Kugyimovot alakító Csuja Imré-
vel. Utóbbiról csak úgy sugárzik a ren-
díthetetlen korlátoltság. Busziginék vele
folytatott reménytelen küzdelme Szara-
fanov önérzetének védelmében és Nyina
„megmentéséért" az előadás egyik leg-
jobb jelenete. Kevesebb lehetősége van a
sziporkázásra a Vászenykát alakító Saf-
ranek Károlynak, de ő is megtalálja a
vampilovi hangot, csak időnként csúszkál
bizonytalanul a férfias és a gyermeteg
hangnem között. Az övénél lényegesen
egysíkúbb a női szereplők, a Nyinát
alakító Oláh Zsuzsa és a magányos

szomszédasszonyt játszó Ferenczi Krisz-
tina feladata, ezért ők kevésbé tudnak
beilleszkedni a darab követelte játék-
stílusba, bár Oláh Zsuzsa még így is
többet érzékeltethetett volna Buszigin
iránti érzelmeinek fokozatos átalakulásá-
ból.

Ebben a „földközeli" felfogásban Győry
Emil - meggyőző - Szarafanovja nem
szánalmas, megcsalt öregember. Sokkal
inkább egy kortalan entellektüel, aki
elrontott életét krónikus kapatossággal, de
még nem mindent feladva viseli.
Egyszerre groteszk és megható jelenség,
ahogyan kinyúlott pulóverében diadal-
masan téblábol, újra és újra visszafordul,
hogy az átbeszélgetett éjszaka után még
egyszer megmártózzon a beszélgetés
örömében, még egyszer ránézzen meg-
került fiára. Mintha minden pillanatban
attól tartana, hogy egyszer csak, miként
egy látomás, eltűnik - s ez Szilva távo-
zásra buzdító kísérleteit figyelembe véve
nem is alaptalan. Nem tudni erről a
Szarafanovról, hogy álmokat kergető
dilettáns vagy valódi tehetség-e. De
állandó feszültség, készültség vibrál
benne, minden kudarca ellenére még vár
valamit az élettől. Vele még történhet-nek
csodák. Győry Emil árnyalt játéka - az
egész előadást meghatározóan -
bizonytalanságban hagy afelől is, melyik
az a pont, amikor Szarafanov már sejti,
hogy Buszigin nem a fia, de tovább ját-
szik a lehetőséggel, a számára talán
utolsóval. Ennek következtében a le-
lepleződés sem igazán megrázó, mintha
inkább megkönnyebbülést jelentene, hogy
ezen az utolsó kínos vallomáson is
túlestek. Mégsem nyújt teljes feloldódást
az előadás lezárása, nem működik
„tökéletesen" a szokványos „minden jó, ha
a vége jó" vígjátéki konstrukció. Mert ha
létre is jön itt és most a föld-közeli csoda,
az is nyilvánvalóvá válik, hogy Kugyimov
és a kölcsönkért nadrágban - a sajátja
ugyanis Vászenyka féltékenységének
áldozata lett - távozó, ellenállhatatlanul
komikus Szilva számára Szarafanovék
világának megszenvedett más minősége
idegen. És ezért sajnálni kell őket.

Alekszandr Vampilov: A megkerült fiú (pécsi
Nemzeti Színház)

Fordította: Maráz László. Díszlet: Vata
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