
szedettségére. S ezért hatásos, ezért
megható, amikor mégiscsak ellágyul,
amikor magafeledt, amikor Sid mellé
álmodja magát. Horvai határozott kérésére
cigarettázik a színpadon: nem a lakást
mozdonyként telefüstölő férfias aggszüzek
agresszivitásával - egy-egy rágyújtáskor
csak szégyenkezve gyengeségén, hogy
aztán mind mohóbban szerezze meg
magának a nikotin örömét. Ilyen
belekóstolós volt az egész élete, ilyen
visszahúzódó, ilyen öröméhes.

Szélyes Imre egyéniségéhez csak ré-
szint illik Nat Miller, az apa figurája.
Határozott megjelenéséből, érett férfias-
ságából, megnyerő emberségéből
könnyűszerrel születik meg a tekintélyes
családfő - nehezebben a folyton ugyan-
azokat a régi históriákat mesélgető,
"alattvalóitól" is ki-kinevetett, az öregedés
küszöbére érkezett úr. Amikor maga is
kissé pityókásan asztalhoz ül, s Sid
kivédhetlen csipkelődését és a gaszt-
ronómiai kiábrándulást is el kell szen-
vednie (az ő gyomra nem bírja a sügért, és
tessék, a felesége évek óta ezt a halat teszi
elébe pontyként! - és tessék, évek óta nem
volt tőle semmi baja az égadta világon, de
most máris csikar, nagyon csikar...),
Szélyes alkati adottságain fölülkerekedve
ennek az elkenődésnek, nevetségességnek
az ábrázolására is sikeres erőfeszítéseket
tesz.

Demjén Gyöngyvér Essie-jének van a
legkevesebb lehetősége, hogy meg-újítsa a
jól adagolt közhelyekből terem-tett
asszonyalakot. Játéka szakszerűen kitölti a
kontúrokat, érződik, hogy bár fölnéz a
férjére, a családot végül is ő tartja össze.
Állandóan ismételnie kell (a modern
könyvcímek - elfelejtését, a szobalánynak
szóló intelmeket, a múló idő miatti
aggodalmat), erénye, hogy ő maga
mégsem ismétlő.

Borbiczki Ferenc (Arthur) és Palásthy
Bea f. h. (Mildred) arra hivatottak, hogy
családi hátteret vonjanak főszereplő
testvérük, Dick mögé. Borbiczki maga-
biztos allűrjei, a serdülőt játszó Palásthy
Bea szaladgálásai erre épp alkalmasak,
közös házimuzsikájuk pedig mulattató
betétszám, főként a bátran önironikus
Arthur jóvoltából. Évfolyamtársát, a csak
katalizáló funkciójú Wintet (ő rántja
Dicket bűnbe, nem egészen szándékosan)
Kolos István úgy játssza, hogy Arthurból
is, Dickből is van benne egy kevés.
Töreky Zsuzsa megjelenése, öltözéke
igazán passzol a rosszlányról kialakított
képzetekhez; bensőleg nem mindig tud a
szerephez idomulni. Kis

törések, repedések futják be a figurát és
mind taszítóbb viselkedését. Éltes Kond
mint mixer, Háromszéki Péter mint
ügynök működik közre a kocsmai
epizódban. Homoki Magdolna a szoba-
lányszerepek konvencióitól nem men-
tesen, a sikktelen mozgástól az otromba
figyelmetlenségen át a cserfes pimaszko-
dásig és a torzított beszédmódig mindent
bevetve, de vonzó vidámsággal játszik.

Bakody József, színpadjaink egyik
megbízható epizodistája ezúttal is a
pantomimikusság határán, az értetlenség
és a gonoszság centruma köré építve
hozza az életidegen Davis McComber
mogorva alakját.

Az előadás legkellemesebb meglepetése
a főiskolás Jakab Tamás Dickje. Á
meglepetést az első percek zavaró
bizonytalankodásához, váratlanul fals
hangjaihoz képest nyújtja: egyre jobban
lendületbe jön, az ő langaléta gyerek-
felnőttje lesz az est első számú vivő-ereje.
Teljességgel átlényegül: sorskérdés
számára Dick szökése és visszatérése.
Külsődleges eszközökre nincs szüksége,
de abban máris jeles szaktudás van, ahogy
kitervelten hagyatkozik termeté-nek
groteszkumára, hangjának csuklásaira,
mozdulatainak ügyes összerende-
zetlenségére. Alom és valóság keveredik
lelkületében: helyettünk éli meg, amit mi
már nem akarunk, nem tudunk vagy nem
fogunk. Jakab Tamás remek iramúvá
gyorsuló, fiatalosan igézetes játéka közös
(az előadásban is legjobb „csónakos''')
jelenetükben telített erő-térbe vonja Antal
Olgát (Muriel), aki épp azért jó, mert nem
veszi át ezt a tempót, nem hagyja magát
elsodorni: benne már most ébredezik az a
higgadtság, az az asszonyi realizmus,
amelynek érett megtestesülése majdani
anyósa: Essie.. .

Á kritikus átfutja, pár szót töröl .. . hirelen
szeretne beírni még egy erélyes mondatot a
kritikájába, de azt már régen elvitte a
kerékpáros. Ekkor beletörődik abba, hogy
igazságot enni mindig annyi, mint az igazság
egy részét hangsúlyozni.

O'Neill: Ó, ifjúság! (veszprémi Petőfi Szín-ház)
Fordította: Osztovits Levente. Díszlet:

Fehér Miklós. Jelmez: Hruby Mária.
Szereplők: Szélyes Imre, Demjén Gyöngy-

vér, Borbiczki Ferenc, Jakab Tamás f. h.,
Palásthy Bea f. h., Szoboszlay Sándor, Dobos
Ildikó, Bakody József, Antal Olga, Kolos
István, Töreky Zsuzsa, Homoki Magdolna,
Éltes Kond, Háromszéki Péter.

SZŰCS KATALIN

Szerepdarabok -
világértelmezések

Hat szovjet darabról

Mivel a színművészet mindenkor felté-
telez játszó személyeket, tautológiának
tetszhet annak hangsúlyozása, miszerint -
- közkeletű kifejezéssel élve - vannak a
színműirodalomnak úgynevezett sze-
repdarabjai. Ám az efféle kategorizálás
önmagában hordja a tautológia feloldását
is, hiszen az egyik típus megkülön-
böztetése egyúttal egy (vagy több) másik
típus létezését is feltételezi. Ter-
mészetesen nem az következik ebből,
hogy a drámairodalom egyszerűen sze-
repdarabokra és „nem szerepdarabokra"

osztható. Magától értetődő, hogy minden
darab „szerepdarab", amennyiben a mű s
az általa fogant rendezői elképzelés a
színészi játékban ölt testet (a szó szoros
értelmében). Fel lehet tenni a kérdést: mi
szerint minősül egy darab szerepdarabnak
avagy másnak (mert végül is praktikus
okokból, az előbbieknek látszólag
ellentmondva, mégiscsak két alaptípusba
soroltatnak a továbbiakban e műnem
ennél lényegesen tarkább, a tipológia
megvonta határokat gyakran átlépő,
elmosó egyes darabjai)?

A megkülönböztetés alapja alighanem a
drámává lényegített valóság megköze-
lítésmódja, a választott kiindulópont. Az,
hogy emberi viszonyok zárt rend-szere-e
a drámai erőtér, vagy az egyéni
létértelmezés szférájából kilépő, illetve
azt tágabb összefüggésekbe helyező
világérelmezés. Ez a nyilvánvalóan le-
egyszerűsítő tipológia semmiképpen sem
jelenthet egyszersmind értékítéletet.
Pusztán arról van szó, hogy bármennyire
is elmosódottak a valóságban a határok az
említett típusok között, hiszen az egyes
ember személyes drámája (vagy
„komédiája") többnyire bizonyos fokig
önmaga is lehetőséget ad egyfajta világ-
értelmezésre, vagy legalábbis a létezés
egy szegmentuma értelmeződik általa
(elég, ha a továbbiakban tárgyalandó,
nemrégiben bemutatott szovjet drámák
közül Gelman Prémiumára vagy Gorkij
Jegor Bulicsovjára utalunk), a rendező
„szerepét" alapvetően mégis a drámába
foglalt valóságviszony határozza meg.
Ennek megfelelően működik a darab az
előadásban az egyik esetben szinte



partitúraként, amely pontosan kijelöli a
játékteret, előírja a hangnemet stb., kevés
teret engedve a dráma ihlette szuverén
rendezői világteremtő erő ér-
vényesülésének, a rendezői trouvaillenak,
aminek következtében a színész-vezetés
képessége méretik meg elsődlegesen; a
másik esetben viszont éppen e
világteremtő erő kerül előtérbe (ter-
mészetesen soha nem szoríthatva háttér-be
a színészi játék jelentőségét). Más kérdés,
hogy az árnyalatok, variációk szinte
végtelenje nem csupán a mű minőségéből,
még csak nem is az adekvát rendezői
közelítésmód meglétéből vagy hiányából
adódik, hiszen a legeredetibb, átütő erejű
koncepciót is sikertelenségre vihetik
színészi alakítások, ugyanakkor a
kiemelkedő színészi teljesítmény ott is
valódi művészi értéket teremthet, ahol
félreértelmezés vagy éppen az értelmezés
hiánya gátolja, hogy az előadás egésze
azzá váljék. Kevésbé húzhatók meg tehát
tisztán a határok, ha nemcsak a művet,
hanem a megvalósult előadást is
figyelembe vesszük.

Gorkij Jegor Bulicsov és a többiek című
drámája epikusságával nem tartozik ugyan
az író remekművei közé, de már a
megválasztott, drámába emelt történelmi
pillanat magában hordozza, szinte ki-
kényszeríti a társadalom sorskérdéseinek
felvetését. Nincs szükség az egyéni lét-
kérdéseket emberiségléptékűvé tágító
gondolati áttételekre, az adott történelmi
szituációban az ember, Jegor Bulicsov,
vagy a többiek akaratuktól, személyiségük
formátumától függetlenül maguk is drámai
hősei a társadalom sorsfordulójának, akár
a múltat, akár a jövőt kép-viselő vagy
éppen a kettő határán ingadozó, a döntés
súlyába beleroppanó emberek. Gorkij
drámája a letűnő és újat ígérő történelmi
mozgások csomópontjában kétségkívül
átfogó igényű világ-értelmezés a szó
legteljesebb értelmében, amiben az egyén
választási kényszere sokszorosan drámai,
még ha a mű nem is igazán dráma. A
darab érvényes meg-jelenítése azonban
feltételez egy szuverén - a drámával
összehangolható - rendezői
világértelmezést is, a drámába sűrített,
történelmi meghatározottságú egyéni
konfliktusok jelen idejűvé tételét. Utóbbi
mozzanatban már a szerep-darabjelleg
egyenértékűvé válik, ám sem az ennek
megfelelő színészvezetés, sem a „korrekt"

darabértelmezés nem elégséges a
színrevitelhez.

Ruszt József nemzeti színházi rende

zésében, bár volt „látomása" a darabról
(amint erről másutt már írtam), ez az
utolsó jelenetre korlátozódott, így nem egy
érvényes világértelmezés, hanem a darab
korrekt értelmezésének vizuálisan
igényesen megformált képe jelent meg a
színpadon, az ezt megelőző jelenetek-ben
pedig szerepdarabként működött Gorkij
műve, ám az előbbiekből következően
megfelelő rendezői kontroll nél-kül. Kállai
Ferenc felfogásában, Ruszt darabzáró
látomásából kiindulva egy nagy
formátumú, önmagában hiteles Bulicsov-
alakítás született, a többiek játéka azonban
- függetlenedve a Bulicsovhoz (Kállaihoz)
fűződő drámai viszonyuktól s a darab
egészétől - önálló életre kelt, más szerzők
más darabjainak előadásában már látott
gesztusokat felvonultatva. Egyes
szerepekből (a Zolnay Zsuzsa megformálta
jósnőből, vagy Dózsa László jövőbe látó
prófétájából) pedig egyenesen
magánszámok lettek.

Visszatérve a kiindulóponthoz: a szín-
revitelt végeredményben az minősíti, hogy
az alkotók mennyire tudják fel-mérni a
darabban, illetve a társulatban rejlő
lehetőségeket, s ezeket milyen mértékben
képesek összehangolni. A fel-tételek és a
megvalósítás ilyetén össze-vetéséből
kiinduló értékelés különösen a jellegzetes
szerepdarabok esetében kézenfekvő,
amilyen Katajev A kör négyszögesítése vagy
Arbuzov Én, te, ő című műve. A fenti
értelemben nem nagy formátumú
világértelmezések ezek, inkább az emberi
lélek, a belső világ rezdüléseinek egyik
esetben a komédia eszközeivel elrajzolt, a
másikban tragikus, lírai színekkel elegy
kivetülései. Mindegyikben más-más
módon, az irónia táptalajaként, az adott
környezet jellemző rekvizitumainak
formájában, vagy az egyéni sorsot,
döntéseket meg-határozó, motiváló
háttérként benne foglaltatik ugyan a
mindenkori történelmi hic et nunc, a
középpontban mégis e meghatározottságai
által gúzsba kötött, jól-rosszul választó
ember áll a maga minden gyarlóságával és
nagyszerűségével.

A Katajev-darab veszprémi sikerének
titka részben abban rejlik, hogy a rendező,
Kolos István egyértelműen felvállalta e
szerepdarabjelleget. Olyannyira, hogy
gondos dramaturgiai beavatkozással
sikerült az előadásnak elkerülnie a „többet
mondás" látszatát, az ironikus (hogy ne
mondjam, cinikus) történelem-szemlélet
manapság oly divatos ráeről-

tetését a szövegre. Kolos István másként,
az értékőrzés „hagyományosabb" módján
kereste Katajev vígjátékában az idő-állót.
Feltehetően az 1972-es, nagy sikerű pesti
színházi bemutató nyomán szerencsésen
iktatta ki a darabból a fölösleges
szereplőket, a közvélemény hangját, az
össztársadalmi értékrendet megtestesítő
figurákat, akiknek az 1928-as keltezésű
komédiában nincs más dramaturgiai
funkciójuk, mint hogy némi - kevéssé
élvezhető - kavarodást okoznak, s
megbocsátó elnézéssel szemlélik az ér-
zelmileg még tévelygő, botladozó, de jó
szándékú két ifjú pár egymásra találását,
első lépéseit a „tökéletes" szovjet
házasság megvalósítása felé. Bizonyára
nélkülözhetetlen kellékek voltak ezek az
alakok annak idején a darab előadha-
tóságának szempontjából, s talán éppen e
megbocsátó elnézésen mint követendő
példán volt a hangsúly. Ma már csak
ironikus felhanggal volnának szerepel-
tethetők, ez viszont megváltoztatná az
egész előadás hangvételét, mégpedig a
darabétól idegen szemlélet jegyében.
Kiiktatásukkal viszont csupán a bohózati
elemek tűntek el, ami csak javára válik a
darabnak. Ennek eredményeként ugyanis
már nem a jellegzetes félreértések
kormányozzák s vezetik végül révbe a
színpadi négyszög sorsát, hanem a víg-
játéki mechanizmus természetéből adódó
kiszámíthatóságon belül az emberi kap-
csolatok valóságos bonyolultsága sejlik át
a veszprémi színészek kedves komé-
diázásán. Ez pedig nem idegen Katajev
szellemétől. Mert számára mégiscsak e
négy, önmagát kereső, saját tisztázatlan
vágyaival, elvárásaival viaskodó ifjú
ember a fontos, s szeretetteljes iróniája
csak akkor élhet, érvényesülhet a szín-
padon, ha az előadás - miként a veszprémi
- megmarad „örök" emberi szerep-
konfliktusok komédiai ábrázolatjának, s
nem akar egy már meghaladott történelmi
pillanat ironizáló kritikájává „magasodni",
ami ebben az esetben menthetetlenül
érdektelenségbe fulladna.

Kolos István rendezésében „nem tesz
mást", mint hogy a szerepdarabjellegnek
megfelelően a színészi játékra koncentrál,
amihez a díszlettervező, Khell Csörsz
közreműködésével realisztikus,
valósághű, a „partitúrához" igazodó
keretet teremt. Az 1928-as szegénység
jegyeit csöppnyi iróniával és
nosztalgiával (hiszen itt az érzelmekbe,
szerelmekbe aligha szólhatnak bele önző
érdekek) magán viselő moszkvai legény-
lakásba (pontosabban szobába) robban



be Töreky Zsuzsa lehengerlő Ludmillája,
hogy lényével s az ettől elválaszthatatlan
„kispolgári" csecsebecsékkeI, apró-
ságokkal és szüntelen. szóáradattal be-
töltse a szobát. Magávalragadó termé-
szetességgel lakja be pillanatok alatt új
otthonát, amiről azonban hamarosan
kiderül, hagy nemcsak az övé, hanem rajta
kívül magáénak tudhatja újdonsült
férjének barátja és annak szintén újdon-
sült felesége is. A kölcsönös elhallgatá-
sokkal - a barátok nem tudják egymásról,
hogy megnősültek - teremtett víg-játéki
szituációból formálódik bohózat helyett
emberábrázolás Kolos István irányításával.
Töreky Zsuzsa mesterien karikíroz, úgy,
hogy eszközeivel nem karikatúrát, hanem
hús-vér embert, egy a gondoskodásával,
kedvességével lassan elviselhetetlenné
váló háziasszonyt formál Ludmilla
szerepében. Antal Olga nemcsak szerepe
szerint, hanem némileg szerepfelfogásában
is ellentéte Töreky „Ludmillának". Az ö
emancipált, szikár életvitelű Tányája
Ludmilla személyisé-gének ellenpólusa.
Férje lyukas nadrágban jár, s együtt:
koplalnak a magasabb rendű szellemi
táplálék megszerzéséért. Am Antal Olga
túl éles kontúrokkal rajzol, amire ugyan
némi okot maga az
író is ad, érezhetően e magatartástípusra
kihegyezve iróniáját, de azzal, hogy Antal
Olga még rátesz erre, Tánya alakja kilóg
egy kicsit a minden komikumával együtt is
realisztikus közegből, s ettől nem olyan
mulatságos, mint lehetne. Az ifjú
hitveseknél kevésbé karakterisztikusak a
frissen nősült szobatársak Benedek Gyula
és Kiss T. István alakításában, ám ez a.
haloványság dramaturgiailag tökéletesen
indokolt, hiszen személyiségük sajátos
vonásait, egyéni színeit éppen. a lányok
határozott egyénisége hozza felszínre,
aminek következtében igen rövid idő alatt
kiderül, hogy vonzalmaik ellentétesek
életük jelenlegi párjával. (Segít persze
ebben a szomszédnál látott minta is.) A
felismeréstől a megoldásig a vígjátéki
fordulat már belátható, a többletet
emberivé formálása adja. Kiss T. István
éhenkórász lázadása elszakadt nadrágjában
nagyon emberi, akárcsak Benedek Gyula
„atyai'" ösztöneinek, gondoskodásra való
hajlamának felébredése.

Remek komédiai figurává „zsugoro-
dott" a húzás következtében Jemeljan, ez a
levakarhatatlan ellendrukker, rezonőr, aki
sorscsapásként éli meg barátai nősülését,
mert ez fosztja meg egyetlen biztos
szállásától, a parkból származó

padtól, amely az egyik házaspár tulajdo-
nába megy át. Horváth György Jemel-
janjának életében kulcsmozzanat: az al-
vás, minden gesztusa e kielégítetlen vágy
beteljesítésére irányul. Amikor kihúzzák
alóla szeretett padját, s feje alól a párna
gyanánt funkcionáló Marx-kötetet, esés
közben s a földre érkezve is megfeszült
testtel alszik, egy pillanatot sem
szalasztva el ragaszkodik álmaihoz.
Nemhiába költő. A természetesen happy
enddel végződő történet egyet-len
„vesztese" ő, a diákélet konszolidá-
latlanságát (lehet, hogy pusztán kény-
szerűségből) tovább már csak egyedül
vállaló Jemeljan. Mert minden egy-másra
találásban, megállapodottságban

van valami lemondás is, végérvényesen
eltűnik valami az ember életéből. Hor-
váth György alakításának jóvoltából az
előadás egy kicsit erről is szól.

Ami Veszprémben „mellékzönge", a
többet mondás görcsös akarása nélkül
született többlet, csekélyke ború az
ízlésesen felhőtlen komédiázásban,
konszolidálódás és lemondás kulcskér-
dései - a Nyíregyházán bemutatott Én,
/e, ő című Arbuzov-drámának az elő-
adásában azonban még mellékzöngének
is alig hatnak. Holott e háromszögtör-
ténetnek a lemondás törvényszerű vele-
járója. Itt nem találhatja meg mindenki a
párját, nem fordulhat végül minden jóra,
három ember közül az egyik szükségkép-

Töreky Zsuzsa, Antal Olga és Kiss T. István A kör négyszögesítése veszprémi előadásában



pen veszít. S ha közös múlttal, egy életre
szólóan meghatározó emlékekkel rendel-
kező barátokról van szó, amilyenek
Arbuzov hősei, akik a II. világháború, a
leningrádi blokád idején sodródnak
egymáshoz még szinte kamaszként, akkor
nemcsak egyikük veszít, hanem mind-
annyian. A banálisnak tűnő élethelyzetből
Arbuzov valóságos hiányérzeteket tud
kibontani, melyeknek kis és nagy egyéni
tragédiák ugyanúgy összetevői, mint egy
nemzedék indulásának történelem
meghatározta esélyei. Mindez - sajnos -
nem elég sokszólamúan szólal meg a
nyíregyházi színház stúdiószínpadán.
Pedig a darabnak csak egyetlen pontján
cseng hamisan maga a szöveg - az
előadásban ez lényegesen többször fordul
elő -, a lezárásban, ahol patetikus
hangnembe csúszik át, csökkentve az
elveszített vagy takaréklángra tett álmok,
ambíciók mélyéről újra felébredő biza-
kodás, az újrakezdés szándékának hite-lét.
Nem következetlenségről van szó, nem e
magatartásmód illeszkedik szervet-lenül a
darab egészébe, csak a megfogalmazás.
Erre pedig, gyanítom, hasonló magyarázat
található, mint a Katajev-darab említett
fölösleges figuráinak szerepeltetésére. A
kritika ugyanis - annak idején - még e
megoldással együtt sem üdvözölte
egyöntetű lelkesedéssel Arbuzovnak azt a
törekvését, hogy az egy-mást vállalás
személyes drámája egy nemzedék nagy
hiteinek elveszítéséről, a konszolidált
kiúttalanságról, hiányérzetekről is szóljon,
jóllehet a darab mind-ezzel együtt is
elsődlegesen emberi kapcsolatok
„mélylélektani" elemzése. Mindenesetre
némi dramaturgiai munkával vagy legalább
a színészi játék vissza-fogottságával
tompítható lett volna e patetikus hang.
Ezzel szemben Nyíregyházán az alakítások
csak fokozták a pátoszt. A
szerepformálások hiányosságai azonban
nem is ezen a ponton mutatkoztak meg
legszembetűnőbben.

Az előadás rendezője, Vitai András (aki
maga is színész) jó érzékkel ismerte fel
ugyan a mű szerepdarab voltát, s ennek
jegyében „illő" alázattal közelített a
szöveghez, bízva a megírt szerepek életre-,
színpadravalóságában; mégis, úgy tűnik, a
feltételek nem voltak adottak a darab
megfelelő színreviteléhez. Kétségtelenül
csak örülni lehet minden újonnan
kialakított játszási helynek, különösen
akkor, ha - miként a nyír-egyházi színház
esetében is - a kísérletezésnek, a fiatal
művészek erőpróbáinak lehet színtere a
parányi színpad. A Móricz

Zsigmond Színház stúdiószínpadának
szcenikai adottságai azonban
meglehetősen reménytelenek. A
színpadnak kinevezett dobogó mögötti
falon mindössze két, azonos síkban lévő
ajtó áll rendelkezésre a ki-be járásra és a
díszlettologatásra, ezzel a lehetőségek ki
is merültek. A rendezés pedig fonák
módon nem e hátrányokat próbálja
ellensúlyozni, hanem szcenikai
esetlenségével még tetézi is azokat. A
díszlettervező, Tóth József, a mostoha
körülményekhez igazodva „öregíti",
gazdagítja ötletesen a Katajev-darabéhoz
hasonló, ugyancsak egy szobányi életteret
(ami ebben az esetben három ember
számára jelenti hosszabb-rövidebb ideig
az otthont), jelezve az idő múlását s a
szereplők egzisztenciális előrelépését. Ám
hiába: a két részben előadott, egyébként
három felvonásos darab ívét az
átdíszletezés - az eredeti cezúrák szerint
ez a szünetben is történhetne - teljesen
fölöslegesen megtöri. Annál kevésbé
érthető ez, mert a dráma természetes
tagolásának - az egyes felvonások más-
más időpontban, 1942-ben, 46-ban, majd
1959-ben játszód-nak - megbontását
láthatóan semmi sem indokolja.
Vitathatatlanul találó viszont egy
lapozható, hevenyészett nap-tárral jelző, a
némafilmek korát idéző zongorista
szerepeltetése. A szereplőkéhez hasonló
rongyokban a megmaradni akarás
jelképeként is felfoghatók a blokád
napjaiban. Játékával a háború idején meg-
tartott koncertek hangulatát, az élni-akarás
e különös demonstrációit idézi. A
hatvanas évekhez közeledve pedig,
ugyancsak stílusosan, a szereplőkkel
együtt konszolidálódik, s lép elő jól-
szituált bárzongoristává. Nem véletlen,
hogy az előadás végén a közönség meg-
tapsolja, jelenlétének végig súlya van. Az
átdíszletezés nehézkessége viszont
szemlátomást nemcsak a nézőt, a színé-
szeket is zavarja. Mintha nem lennének
igazán otthon e színpadon. De ez az
otthontalanság privát, nem szerep terem-
tette. Holott az is lehetne. Hiszen a blokád
alatt Marat szobájába tévedt Nyina és
Leonyidik - utóbbi ugyancsak ekkor
tántorog be betegen, hívatlan vendég-ként
Nyina és Marat közössé lett szobájába, sőt
ébredező szerelmükbe is - a háború után e
helyütt egymásra találva joggal érezhetnék
magukat örök vendég-nek. Am a
nyíregyházi színészek nem annyira a
lelkiismeretükkel, mint inkább a
szerepükkel viaskodnak. A Nyinát illetve
Maratot játszó Mester Edit és Vajda János
a sajátjával, Leonyidik

alakítója, Juhász György pedig azért, hogy
kapcsolatot teremtsen partnereivel.
Igaztalan lenne persze csupán őket okolni
ezért. Játékukból ugyanis az a rálátás,
áttekintőképesség hiányzik (Juhász
Györgyöt kivéve), amelynek kialakítása a
rendező feladata lett volna. Ennek
hiányában Mester Edit mindvégig pusztán
önsajnálattal van tele. Leonyidik életre
szóló háborús sérülése - elveszíti a fél
karját a háború utolsó napjaiban -
ugyanolyan kevéssé mozdítja ki ebből a
rendíthetetlen alapállásból, mint Marat és
Leonyidik más-más minőségű humora,
kedveskedései vagy éppen önkéntes
kilépései és visszatérései a
háromszögből/szögbe. Így aztán nem
sokat tud megmutatni Nyina ambivalens
érzelmeiből, döntésképtelenségéből, gye-
rekes játékosságából és kis önfeláldozá-
saiból. Vajda János és Juhász György
baráti féltékenységi jeleneteiből pedig az a
mindennél erősebb alap hiányzik, amitől
kapcsolatuk minden sérelem ellenére is
széttéphetetlen, s ami megmagyarázza,
miért kívánják a másik távollétét és
közelségét egyidejűleg - vagyis a háborús
kamaszok félelmeinek, hirtelen felnőtté
válásának, egymásra utaltságának közös
élménye. Ennek hiányában motiválatlan
előbb Marat, majd Leonyidik nagylelkű
távozása, amellyel lemondanak egymás
javára Nyináról, bár Juhász György a saját
alakításán belül szinte tökéletesen építi fel
az elszakadás indítékát, könnyed iróniával
leplezve a másik emberre utaltság mind
jobban elhatalmasodó szégyenérzetét, a
sajnálattól való egyre erősödő félelmét.
De az alakítások alapján motiválatlan
marad Nyina Marat iránti rajongása is,
Leonyidikhez fűződő érzelmei pedig
inkább csak a szánalomra korlátozódnak.
Vajda János Marat személyiségjegyeiből a
hazudósra, az álmodozóra helyezi a súlyt,
a felősség-vállalás, a tenniakarás
elhalványul. Annál váratlanabb azután,
amikor kitüntetésekkel, ambiciózusan, egy
karrierista benyomását keltve (és
meglehetősen ellenszenvesen) megjelenik
a háború után, és majdnem könnyedén
mond le Nyináról. Döntésének nincs
súlya, hiányzik belőle a
megszenvedettség. S ettől még
disszonánsabbá válik, hogy a darab végén
ő az, aki minden csalódottsága - rossz
házasság, szakmai nehézségek stb. -
ellenére még őriz valamit a régi lobo-
gásból, s ezt Nyinában is fel tudja
ébreszteni. Az alak e (nem hiszem, hogy
szándékos) „kétszínűsége" nem a sze-
mélyiség összetettségéből, árnyalt ábrá-



zolásából fakad, nem is Marat alakjának a
darabétól eltérő értelmezését sejteti, hanem
egyszerűen a párhuzamosan egy-más
mellett haladó, egymásba nem kapaszkodó
alakítások által létrejött ellent-mondás.
Ami a színészvezetés hiányosságaira is
utal, még e szerepdarab esetében is
megkérdőjelezve a színész kontra
rendezőcentrikus színház évszázados
vitájának létjogosultságát.

Annak ellenére, hogy tárgyát tekintve
látszólag kilép az emberi kapcsolatok, az
egyéni létértelmezés szférájából, s egy
lépést tesz a világértelmezés felé, a sze-
repdarabok sorába tartozik Gelman film-
ről és színpadról egyaránt jól ismert
drámája, a Prémium is. A pártbizottsági
ülésen ugyan mindvégig közügyekről, egy
gyári közösség munkaszervezéséről,
munkamoráljáról - és ezen keresztül persze
egy társadalom értékrendjének
működéséről - folyik a szó, de az össze-
ütköző nézetekben személyes igazságok-
ként szembesülnek a különböző menta-
litástípusok az adott világon belül. A
hangsúly ezeknek az igazságoknak a
megmutatásán van, még ha az egészhez
viszonyítva mind részigazságok is. Az
ezeket képviselő emberek a fontosak, az ő
drámai összeütközésekben meg-nyilatkozó
magatartásuk, belső vívódásaik, emberi
konfliktusaik, átalakulásaik állnak az
ábrázolás középpontjában. Ennek
hitelessége pedig megint csak elsősorban a
színészi játék tétje, amit nem vállalhatnak
át a rendezői fantázia mégoly „blikfangos"

ötletei, annál kevésbé, mivel Gelman nem
típusokban, hanem egyéniségekben
gondolkodik, még ha tipikus emberi
magatartások jelennek is meg a darabban.
(Ez egyéb-ként általában is jellemzője a
szerep-daraboknak.)

A zalaegerszegi Prémium-előadásnak az
a legnagyobb baja, hogy a rendező, Halasi
Imre nem hitt igazán a szerepek-ben,
drámai erejükben. Nem maguk a drámai
összeütközések érdekelték, ha-nem csupán
a darab ezeken keresztül ki-
bontakoztatható társadalomkritikai éle.
Ami viszont csak akkor érvényesülhet, ha
egyéni választások, vállalások, mo-
tivációk, a már említett kis emberi
részigazságok hitelesítik. S ezzel a kör
bezárult. Á színészek felmondják a párt-
bizottsági ülés jegyzőkönyvét, az általános
harsányság mögött nincsen meg a sajátos
nézőpontok fedezete, s hiányoz-nak azok
az árnyalatok, melyek emberivé,
valóságossá tennék a küzdelmet.

Az olyan reagálások, amelyekből az
azonos platformon lévők kapcsolatainak
differenciáltsága, a közöttük munkáló
irigység., kárörvendés stb. is kitűnne. A
prémiumról lemondó brigád vezetője,
Potapov és a PB tagjainak vitája két
pólusú csupán, holott a darab szerint az
ülés végére meglehetősen össze-
kuszálódnak, átrendeződnek az erővona-
lak. Egyedül Baracsi Ferenc játékában
bontakozik ki valamiféle egyéniség, a
„megértő", csak jóindulatot feltételezni
képes s mindent eltussolni igyekvő veze-
tő, aki a legveszélyesebb, mert a változ-
tatások legbiztosabb kerékkötője. Csak
Baracsinak vannak - időnként túlhang-
súlyozott - színeváltozásai, a többiek
játékából hiányoznak a színek. Minden-
kinek megvan a kiválasztott alaptónusa, s
ehhez tartja magát. Hiába vitte így Halasi
Imre a darabot természetes közegébe, a
szerelőcsarnokba. (E tette egyéb-ként
nem példa nélkül való, hiszen éppen a
Prémium 1976-os, Marton Endre rendezte
nemzeti színházi előadását játszották
gyárban, igaz, akkor nem eleve
szerelőcsarnokra rendezve az előadást.) A
jó kezdeményezésnek inkább csak a
szcenikai hátrányai érvényesülnek. A
néző nem vált erőteljesebben részesévé az
értekezletnek, mintha színházi néző-térről
szemlélte volna az előadást, hallani
viszont alig hallhatott valamit a szövegből
a torz mikrofonoktól. Ám azt el kell
ismerni, hogy kőszínházban aligha
lehetett volna megoldani Derzsi János
viharos „antréját" egy targoncán.

Más okokból, de a Prémium előadásához
hasonlóan nincsenek - illetve csak elvétve
vannak - igazi egyéniségek A hab című
komédia szegedi és a Szent Zsuzsanua,

avagy a meserek iskolája című szatíra
dunaújvárosi előadásában. Szergej
Mihalkov, az előbbi darab szerzője és az

észt Enn Vetemaa, a Szent Zsuzsanna írója
ugyanis - szemben Gelmannal -
típusokban gondolkodik, amit a komédia,
a szatíra műfaja ugyan megenged-

hetővé tesz, ez azonban óhatatlanul együtt
jár azzal, hogy az alakokat egyénítő
vonások elhalványulnak, az alap-szituáció
pedig olyan modellként működik,
melyben a szereplők majdhogynem
tetszés szerint behelyettesíthetők a néző
élettapasztalataival, ismerőseinek isme-
rőseivel, legyen szó adott esetben akár a
mindent, még a tudományos fokozatot is
megvásárolni képes szocialista „felső
tízezerről", A hab divat vezérelte
marionettfiguráiról vagy a szolgáltatóipar
dörzsölt "mestereiről", a Szent Zsuzsanna
pórul járt hőseiről. A modellszerűség te-
hát már önmagában is feltételez egy vi-
szonyítási alapot - függetlenül a darab
minőségétől -, s a lényegéhez tartozik,
hogy nem önmagában, hanem e való-
sághoz való viszonyában kell hitelesnek
lennie.

Nem véletlen, hogy éppen Vetemaa,
illetve A habot rendező Bodolay Géza
vállalták fel látványosan, hogy színházat
csinálnak, szemben a Katajev-, az Arbu-
zov- vagy a Gelman-darabbal és előadá-
sukkal, amelyek inkább a színház „való-
diságát", jelenidejűségét hangsúlyozzák.
Olyannyira, hogy Gelman Prémiumának
szinte maga a néző is résztvevője (feltéve,
ha az előadás atmoszférája, a színészi
játék szuggesztivitása ezt lehetővé teszi),
Katajev vagy Arbuzov drámájának pedig
együttérző szemlélője. (Az ilyenfajta
megkülönböztetés természetesen nem
lehet az értékítélet kritériuma.)

Vetemaa Szent Zsuzsannájának harmadik
felvonásában egy a szerzői utasítás-nak
megfelelően hangjátékként előadott
jelenetben a kommentátor ekként nyug-
tatja meg a balesetet szenvedett mestere-
kért aggódni kész nézői kedélyeket:
„maradjon köztünk, de eddig még mindig
élve megúszták az előadást, úgyhogy a
túlzott aggodalom fölösleges". Bodolay
pedig A hab egyik jelenetének szereplőit
hozatja be díszletmunkásokkal, és
helyezteti el a bűvész „csak a kezemet
figyeljék, csalok" gesztusával a meg-

Arbuzov: Én, te, ő (veszprémi Petőfi Színház). Juhász György, Mester Edit és Vajda János



felelő pózban, ezzel is jelezvén, hogy amit
látunk, az játék, csinálmány, egy-szóval
színház. És közben valóban varázslaton
töri a fejét, megpróbál egy minden
mozzanatában élő szatírát csiholni a
darabból, ami időnként csupán úgy
sikerül, hogy némi rendezői skizofréniával
nemcsak a darabbéli visszásságok
megjelenítésére törekszik, hanem magának
a közhelyekkel teletűzdelt darabnak is
fityiszt mutat. (A főhős, Mahinyin egy
frissen szerzett, különlegességnek számító
szamovárt gusztálva kiáltja
elragadtatásában: „Micsoda darab!", majd
hátrasandítva a közönségre, ugyanezeket a
szavakat ismétli meg, most már egészen
más hangsúllyal, nem hagyva kétséget
afelől, hogy magára a színműre utal.)
Jobbára azonban a darabban kissé
szegényes, közhelyes ver-bális humorról
áttevődik a hangsúly a rendezői
metakommunikációra, a tárgyi világ
beszédességére. Az ötletek harsánysága
(ugyancsak a rendezői skizofrénia
jegyében) időnként szinte direkten
vetekszik a szóbeli közhelyekkel. A teret
egy hatalmas, zöld csempés medence ha-
tárolja, amelyben a szocializmus haszon-
lesői „úsznak a boldogságban". E díszlet
azonban nem pusztán jelképes értelmű,
hanem funkcionális is, amennyiben nap-
palinak, illetve fürdőszobának van be-
rendezve. A nagyzási hóbortban szenvedő
Mahinyin dolgozószobájának ajtaján a
kilincs csak nyújtózkodva érhető el,
Mahinyin pedig trónusával szemben, az
íróasztal túloldalán alacsony zsámolyon
kínál helyet a látogatónak. Szalma „elv-
társ"-nak, az illegális disszertációgyártó
GMK szellemi atyjának kérdésére, mi-
szerint lehet-e őszinte, néma játék kíséri a
választ: „Ne itt" - mondja Mahinyin, és
nyomatékkal a telefonra mutat. (Sze-
rencsés megoldás az eredeti fordításban
szereplő nevek beszédesebbre változtatása
is: így lett Bűbájovból Mjegoldov,
Lendületyinből, a doktori fokozatot vá-
sároló „leleményes emberből" pedig Ma-
hinyin.) S az ötletek még hosszan sorol-
hatók. A lényeg az, hogy ebben a mo-
dellvilágban - ahol még a csalók lelep-
lezhetősége is attól függ, hogy magasabb
körökben milyen érdekek fűződ-nek ehhez
maga a társadalmi érték-rend a modell
tárgya, nem az ezt realizáló emberek.
Bodolay sziporkázó ötletei kétségtelenül
„feljavítják" a darabot, „kettős játéka"

azonban nem könnyíti meg a színészek
egyébként sem irigylésre méltó feladatát.
A „blikfang" nem helyettesít-heti az
egyéníteni képes színészi játékot.

Igazán csak Kovács Zsolt tud e modell-
ben embert formálni a mindent elintézni
kész, simulékony Mjegoldov, a „nélkü-
lözhetetlen ember" figurájából. Ő viszont
kitűnően. Tele van hajlékonysággal
(minden tekintetben), alkalmazkodnitu-
dással, mindig kéznél van, de diszkréten
fontoskodik, egyszóval nélkülözhetetlen.
A koncepciózus távolságtartás - ami az
alakítások többségének is meghatározója -
azonban egyszersmind a szatíra élét is
gyengíti, túlzott eredményességgel
kifigurázva magát a szatírát.

Kezdetben Enn Vetemaa darabja sem
sokban különbözik akár Szergej Mihal-
kov, akár más komédiájától. Hamar át-
látható, hogy az élet mely szférájának
milyen típusú visszásságait fogja pellen-
gérre állítani. Ódon, gazdagon berendezett
lakásban csöpög a vízvezeték, meg-
érkezik a szerelő, majd az élhetetlennek
látszó, de élni vágyó özvegy otthonát
megszállják a szolgáltatóipar hiénái, hogy
lakásfelújítás címén kifosszák a pénzzel
nemigen törődő hölgyet. Eddig a modell
már-már unalmasan áttetsző, ám a
vígözvegy, akit kiváltképp gyászindulók
derítenek jókedvre, tartogat meg-
lepetéseket nemcsak a szerelő elvtársak,
hanem a néző számára is. A lehető leg-
nyájasabb modorban, emberi melegséget
vágyva és adva kezd lélektani hadvise-
lésbe a „mesterek" ellen. Előbb felcsigáz-
za kapzsiságukat, majd tanításukba kezd -
ekkor a darab már szinte észrevétlenül
átlendül az abszurditás szférájába -, ké-
rőket farag belőlük, hogy végül saját
pénzéhségük áldozataként, egymás keze
által bűnhődjenek. Vetemaa itt már régen
elrugaszkodott a realitásoktól. A befejezés
pillanatában elölről kezdődik a szellemes
sztori: a mesterek betegágyánál fogadja a
háziasszony, Anne-Mai a vendégeit, két
mesterembert, akiket annak idején a lakás
felújítása közben sajnálatos baleset ért.
Távozásuk után pedig megjelenik egy
vízvezeték-szerelő, hogy megjavítsa a
csöpögő vezetéket... A misztikus
abszurditásban nagyon is evilági
törvényszerűségekre ismerhetni, még-
pedig az állandó ismétlődést - ironikus -
világszemléletté tágítva, jóllehet e spon-
tánul érvényesülő igazságszolgáltatás csak
ebben az abszurd világban működik ily
hibátlanul. Vetemaa világa látszatra
egészen hasonlít a valódihoz, csak vala-
mivel következetesebb. Mindenesetre
színszerű „szövegkönyve" pontos és
részletes szerzői utasításaival (ezek ol-
vasmánynak sem utolsók) a „világterem-
tés" problémáját lényegében megoldja,

ám a színészvezetés, a játékstílus össze-
hangolása alól nem mentesít. Merő Béla, a
dunaújvárosi Bemutató Színpad pro-
dukciójának rendezője jobbára híven
követi is a „partitúrát", csupán egyetlen
ponton tér el attól alapvetően. A balesetet
követő jelenet beállításához ajánlja
Vetemaa: „ha elég leleményes a rendező,
akkor a mi Eduárdunk és Antonunk he-
lyett két személyes ellenségét pólyáztatja
be, akik persze színészek is lehetnek".
Dunaújvárosban a kályhásmestert játszó
Csurka László és a festő, Újréti László
mumifikáltatik, de meg is érdemlik. Ve-
temaa jóvoltából Antonnak és Eduárd-nak
van egyénisége, Csurka és Újréti mégis
szívesen alkalmaznak már jól be-vált
„melós" gesztusokat. Előbbi az in-
tellektuálisan fejlettebb, dörzsöltebb tí-
pusból, utóbbi a „bunkó" prototípusából.
Nem engednek a realitás és irrealitás
állandó játéka által kínált különös kétér-
telműségek csábításának. Merő Béla vi-
szont ott enged az abszurdoid játékosság-
nak, ahol a szituációnak éppen realitá-
sában kéne abszurdnak lennie, s a jel-
meztervezővel, Szegő Györggyel nyilván
egyetértésben, hagyja Antont (Csurkát) a
megboldogult férjhez, Leopoldhoz
hasonulva pizsamában és cilinderben be-
libegni Anne-Maihoz, éjnek évadján.

A színészi játék hatásának megítélé-
sekor adott esetben persze nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni azt a körülményt,
hogy egy délutáni diákelőadást láttam,
ahol ugyan nem történt semmiféle skan-
dalum, s azt sem hiszem, hogy a színészek
alacsonyabbra engedték volna a mércét -
egyszerűen Vetemaa verbális humora
talált kevésbé értő fülekre, s ez bizonyos
fokig kiváltója lehetett az említett
hatásvadász gesztusoknak.

Győry Franciska, Anne-Mai alakítója
viszont mindennek ellenére maradéktala-
nul érzi a játék összetettségét.
Vénkisasszonyos allűrök kel, tanítónénis
mentalitással és áldott jó szívvel
felvértezett lényében van valami
hátborzongató. Játékával szinte mindvégig
bizonytalanságban hagy afelől, hogy
vajon tisztában van-e a mesterek
mesterkedéseivel, vagy csak a véletlen
egybeesésnek köszönhetően tart
felolvasást tanítványainak éppen az
egyiptomi sírrablók szomorú történetéről
(szinkronban a műkincsekkel zsúfolt
lakásában készülő eseményekkel s az
időnként észlelt túlvilági jelekkel). A
modellen belül ő a valódi emberi gyar-
lóságokat kihasználó végső mozgató,
amely tökéletes működésével a transz-



cendens mozgató nélküli eredeti tökélet-
lenségét is kiemeli - kaján fintorral persze -
, kárpótlásul pedig legalább némi elégtételt
nyújt.

Szergej Mihalkov: A hab (szegedi :Nemzeti
Színház)

Fordítatta: Gálvölgyi Judit. Magyar
színpadra alkalmazta: Vinkó József. Díszlet-
jelmez: Mira János. Rendező.. Bodolay Géza.

Szereplők: Mentes József, Markovits Bori,
Vadasi Tünde, Goda Márta, Kovács Zsolt,
Szirmai Péter, Fodor Zsóka, Egyedi Klára,
Flórián Antal. Köves László.

Enn Vetemaa : Szent Zsnzsanna, avagy a mesterek
iskolája ( Dunaújvárosi Bemutatószínpad)

Fordította: Fehérvári Győző. Dramaturg:
Sződy Szilárd. Díszlet-jelmez: Szegő György,
Rendező: Merő Béla.

Szereplők: Győry Franciska, Ujréti László,
Csurka László, Csák György.

Valentyin Katajev: A kör négyszögesítése
(veszprémi Petőfi Színház)

Díszlet és jelmez: Khell Csörsz. Rendező:
Kolosi István.

Szereplők: Benedek Gyula, Kiss T. istván,
Töreky Zsuzsa, Antal Olga, Horváth
György.

Alekszej Arbuzov: Én, te, ő (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)

Fordította: Vas Zoltán. Díszlet: Tóth
József. Zene: Kazár Pál. Rendező: Vitai
András.

Szereplők: Mester Edit, Vajda János,
Juhász György.

Alekszandr Gelman : Préminm (zalaegerszegi hevesi
Sándor Színbáz)

Rendező: Halasi Imre. Fordította: EIbert
János. Díszlet: Menezel Róbert. Ruha: Halasi
Imre. Dramaturg: Böhm György.

Szereplők: Nemcsák Károly, Kerekes
László, Deák Éva, Pálfi Zoltán, Siménfalvy
Lajos, Derzsi János, Egervári Klára, Ba-
racsi Ferenc, Bagó László, Áron László,
Timár Zoltán, Borhy Gergely.

Makszim Gorkij: Jegor Ba/icsoz és a többiek
(Nemzeti Színház)

Fordította: Gábor Andor. Rendező: Ruszt
József. Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez:
Schaffer Judit. Dramaturg: Márai Enikő.
Játékmester: Bodnár Sándor.

Szereplők: Kállai Ferenc, Váradi Hédi,
Sára Bernadette, Kubik Anna, Szemes Mari,
Trokán Péter, Hirtling István, Szersén
Gyula, Pataky Jenő, Sólyom Ildikó, Kováts
Adél, Téri Sándor, Raksányi Gellért, Szo-
kolay Ottó, Harsányi Gábor, Zolnay Zsuzsa,
Dózsa László, Béres Ilona, Götz Anna f. h.,
Tarsoly Elemér, Mácsai Pál, Baranyi László.

CS. J.

Színházi film

A Ragyogj, ragyogj, csillagom! a
Vígszínházban

Sándor Pál filmrendező látnivalóan sze-
rette volna filmen megrendezni a Ragyogj,
ragyogj, csil lagomat, miként Kern András is
szerette volna eljátszani Mokiszint, a
fanatikus színházcsinálót. Ila kettejük
közös művészi múltjára - s annak is egyik
utolsó állomására, a Ripacsokra - tekintünk
vissza, a mese, a közeg eltérő vonásai
ellenére is megmagyarázható belőle ez az
ambíció.

De hát újabb film nem születhetett az
eredetiből. Színdarabot kellett írni belőle,
persze úgy, hogy megmaradjanak benne
azok a legfontosabb elemek, amelyek a
film fi lmsikerét hozták. Elsősorban a tör-
ténet, amelyet egyszerűsíteni, tömöríteni
kellett ez végül is sikerült, s a vál-
toztatások szükségszerűségét elfogadha-
tóan indokolja az immár új, átírt történet.
A cselekmény.

Mokiszin oroszosan hangzó neve -
Szeredás András találmánya - frappáns
mozaikja a Modern Kísérleti Színház
szavaknak, amely nemcsak az új idők új
szelleméből, hanem számos -- ma már
színháztörténeti fricskának számító
egyéb „szellemekből" született. ;Az ily
módon nevében is egyetlen eszmével,
mondhatni, mániával azonosult főhős
kálváriája és tragédiája paradox módon
összeillő erőfeszítések metszéspontján
születik meg: az új kort és világot építő, új
eszméket hirdető történelmi periódust
keresztezi a művész csillapít-hatatlan
alkotásvágya, ,,privát ' ' ambíciója. Mindkét
komponens legfontosabb jellemzője, hogy
nem számol a másikkal. Ebbe egyikük
belehal.

Mokiszin szempontjából szinte véletlen,
hogy színházalapító, -rendező törekvéseibe
szüntelenül „belezavar" a történelem.
Mindketten útközben vannak, amikor
találkoznak - a színpadon egy kisvárosban.
A forradalom valódi viharait éli meg itt:
hol a vörösök, hol a fehérek, hol meg a
zöldek
kezébe kerül a hatalom és Mokiszin
színvak. Számára elég annyi, hogy gyö-
nyörűséges álma valóra váltásához a tör-
ténelem gyönyörűséges álma adja a leg-
nagyobb esélyt. Nem érdekli, hogy

mindketten messze vannak még az álmok
valóra váltásától. Nem fölötte alatta zúg el
a történelem. Minden fordulatot, a
különböző színekkel való találkozásait
egyetlen szűrőn, leendő szín-házának
megszületésén keresztül mérlegeli, és
eszmévé emelkedett személyiségének
tisztaságát, őszinte elhivatottságit szögezi
szembe a nagyon is materiális ellenerőkkel.

Kapcsolatait, barátait, ellenségeit is e
szerint az e g y e t l e n idea szerint szervezi-
alakítja egyetlenegyet, Kriszját ki-véve.
Fegyát, a néma és tehetséges festőt
alkotótártnak veszi maga mellé, mert
megérzi benne az egyetlen hozzá hasonló
társat. De Pacsenko, a történelmi viharok
klasszikus túlélőaspiránsa, a végtelenségig
rugalmas mozis is bele-fér a csapatába,
mint a katonák, akiket szintén megfertöz a
színházcsinálás szenvedélye, miután - ki-ki
a maga oldalán

belemámorosodtak a
történelemcsinálásba. A vegyes összetétel
egyaránt jellemzi Mokiszint, a
színházcsinálás immár időtlen gyötrelmeit
és a kort is.

Mokiszin halálának jelenetében a film
líraiságát végképp nem tudta a maga
nyelvére fordítani a színpad pedig itt nagy
szükség lett volna rá: Mokiszinnak szikár,
cseppet sem tragikus halál jutott.
Mindössze külsődleges poézis tapadt a
jelenetre: Kriszja, a tanú, az ittmaradó
igyekezett belecsempészni azt.

Az átírás nyomán tehát kialakult egy
olyan, színpadképes váz, mely alap-anyaga
lehetett volna egy színpadra készülő
műnek. :\ dramaturgiai szerkesztés -- a
jelenetek belső megkomponálása, illetve a
különböző színpadi képek felépítése már
sokkal kevésbé sikerült. Mintha egy másik
filmforgatókönyv született volna az
eredetiből: nem szín-padi képek és
jelenetek, hanem snittek peregnek. már
amikor peregnek. Mintha Sándor Pál
rendező egy feltételezett operatőrrel is
együtt dolgozott volna, az előadás
időnként és helyenként nem tölti meg a
színpadot. Fárasztóan hosszú az átállás az
egyes jelenetek közt; nemcsak a díszlet
megváltoztatása miatt, hanem elsősorban
azért, mert a következő jelenetnek rendre
változik a léptéke, az aránya, a
látványvilága. Hol a színpad egészére, hol
mindössze egyetlen színész
arcára kell figyelnünk a nem létező kamera
hol totálban, hol közeliben dolgozik. A
színpad mérete viszont konstans.

Ennek a felfogásnak és a rendező sajátos
világának következtében sok szé-


