
tizmusában nem érdemel elemzést, bár az
látszik, hogy rendezői jóváhagyással
bizonyára - tragikus, sejtelmes-titokzatos
mitológiai heroinát próbálna összehozni,
de Miklósy Judit finom, gyöngéd
Rékájából már számonkérhetően hiányzik
ez a csipetnyí irónia.

Oszter Sándor megjelenésében ideális
Attila, s kunos délcegsége, gyönyörű
orgánuma nem is egyedülí erényei;
kamarapillanataiban váratlanul szép, ben-
sőséges megoldásokkal is meglep. Ám
mikor Attilát, a nagyurat kell megjele-
nítenie, mintha nem bízna magában, és
amit rátesz, az már gyakran pátosz és
teatralitás, kivált a mozgásban, a néma-
játékokban; amikor szövege s kivált
amikor kitűnő szövege van, követni tudja
annak szikár és erős szellemi ívét. Igy neki
is köszönhető, hogy az est legnagyobb
élményévé az Attila és Aetius közötti
„csúcstalálkozó"-dialógus válik,
elsősorban persze az előadás legjobb sze-
replője, az abszolút értelemben is formá-
tumos alakítást nyújtó Fülöp Zsigmond
(Aetius) révén; Fülöp színészi alkatának
könnyed elegancíája, világfias okossága
remekül kamatozik a meddő dicsőségébe
belefásult római hadvezér szerepében. A
másik nagyjelenetet viszont Oszter szép
pillanatai se menthetik meg; szétzilálja a
Leó pápát játszó Ferenczy Csongor
teljesen üres, minden belső meggyőződés
nélkül handabandázó játéka.

Sokat vártam a Mikoldát, Attila
legnagyobb s legtragikusabb utópiáját
meg-testesítő, igen tehetséges Ráckevei
Annától, kivált, hogy két hasonló szerepet
már sikerrel alakított; a szüzesség
hisztérikus óvása a Szeget szeggel

Izabellájának saját-ja, barbár középkori
hercegkisasszonyt pedig Szabó Magda
drámájában láttunk tőle. A premieren
tapasztalatai és talán rendezője is
cserbenhagyták; egész jeleneteket engedett
ár a honi naivákra oly jellemző lelkesült
általános szavalásnak, s nem is igen
kísérletezett az e szerephez
nélkülözhetetlen összetett játékkal, Mi-
kolda saját, megszenvedett igazságának
feltárásával és - Háy szavaival a „ke-
gyeskedő szexbomba" groteszk ingado-
zásának egyidejű ironizálásával.

A társulat egészében is heterogén, a jó,
az elfogadható és az alig-alig elviselhető
széles skáláján ingadozik. Az egyik
oldalon a már említett s kirívóan gyenge
Sáfár Anikó és a vezető szerepéhez képest
ugyancsak bántóan rossz Ferenczy
Csongor mellett csak halovány jelzések-
kel van jelen Horkai jános (Oresztész),
Rubold Ödön (Lauderik), Csurka László

(Trigetius) és Pataki László (Avienus);
Tyll Attila (Edekó) pedig egyhangú, alig
értelmezett mormogásával tönkre-teszi az
egész, nemcsak rendkívül jelen-tős,
hanem igen szépen megírt expozíciót. A
másik oldalon Fülöp Zsigmond után
említhető Attila három fiának alakítója,
annak ellenérc, hogy a szerep-osztás nem
igazán meggyőző. Téry Sándor (Illek) és
Csák György (Ernák) ugyan a helyükön
vannak, de mert a „tanult", igazságos,
csupa szív" Illekhez és a „fortélyos,
csavart eszű" Ernákhoz képest Dengezik
„vitéz, halálmegvető, gyors kezű", akiből
hiányzik „Illek esze és Ernák furfangja",
Bán János pedig alkatilag nem igazán a
nyers erő és harci kedv avatott
megszemélyesítője, így Bán ugyan eléggé
érdekes idegességet, görcsösséget és némi
szadizmust lop Dengezik alakjába, ez
azonban azt eredményezi, hogy három - az
író által gondosan differenciált - típus
helyett csak kettő: egy Illek és két Ernák
(vagy két Dengezik) áll a színpadon.

A szereplőgárda ilyetén változékony
színvonala persze soha nem azt jelenti,
hogy egymás mellett állá, egymástól füg-
getlen minőségekről van sz ó ; a vegyes
színvonal egészében egyszersmind az
előadás színvonalává is válik, annak
ellenére, hogy rendezői szempontból át-
gondolt és ambiciózus munkáról van szó -
- egy későbbi és igazán megérdemelt
nemzeti színházi bemutató elképzelhető
csírájáról,

Háy Gyula: A ló (veszprémi Petői Színház)

Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Füzy Sári.
Zene: Simon Zoltán. Rendező: Sík Ferenc.

Szereplők: Vallai Péter, Szoboszlay Sán-
dor, Székes Imre, Koszta Gabriella, Bor-
biczki Ferenc, Lukács józsef, Spányik Éva,
Töreky Zsuzsa, Kőmíves Sándor, Balogh
famás, Bakody József, Várhelyi Dénes,
Fazekas István, Kolos lstván, Ujhelyi Olga,
Pásztor Edina, Antal Olga, Demjén Gyöngy-
vér, Palásthy Bea, Sashalmi józsef, Vár-
nagy Zoltán, Kiss László,

Háy Gyula: Attila éjszakái (Gyulai Várszínház)

Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Vágó
Nelly. Rendező: Sík Ferenc.

Szereplők: Oszter Sándor, Miklósy Judit,
Sáfár Anikó, 'téry Sándor, ősín jános,
Csák György, Fülöp Zsigmond, Rubold
Ödön, Ráckevei Anna, Tyll Attila, Horkai
János, Ferenczy Csongor, Csurka László,
Pataki László, Kátó Sándor,

SZŰCS KATALIN

Komikus, nem groteszk

Alekszej Dudarev drámája
a Józsefvárosi Színházban

Három, még félcivil színész - orosz pa-
rasztot mutató gúnyájuk alapján a néző ezt
nem tudja róluk bejön a színre. Egyikük -
Szabó Gyula - előlép, és a másik kettő -
Kóti Kati és Orbán Károly
néma (és nem igazán megoldott) asszisz-

tálása mellett egyszerűen, tiszta ember-
séggel elmondja Nagy László Adjon az

Isten című versét, a cím és a költő nevé-
nek közlése nélkül, mintegy az előadás
részeként. Azután mindhárman elkezdenek
a szemünk láttára, nyílt színen sminkelni -
úgyszólván már konvencionális e rendezői
fogás -, ekként jelezve a költészetben
kevéssé járatos néző számára is, hogy a
játék valójában csak ez-után következik, s
egyúttal hangsúlyozva, hogy színházban
vagyunk. Ami felől az önfeledt gyermeki
hiszékenységből sajnálatos módon kinőtt
nézőnek ugyan nincsenek kétségei, a vers
és a dráma közötti pauza azonban
kétségtelenül indokolt. És vitathatatlanul
hatásos e meg-oldás abból a szempontból,
hogy ráhangol az előadásra, megelőlegezi,
sugalmazza azt a hangulatot, közeget,
amelyet a darab hivatott megteremteni.
Mivel a Giricz Mátyás rendezte előadás
egésze képes a vers adta hangnemet
megütni és tartani ebből a szempontból a
vers egy-ben mérték is -, bocsánatos, hogy
előre a néző kezébe adják a játékhoz a
mégoly nemes veretű kulcsot, jóllehet
ennek használata sem kíván kevesebb
befogadói erőfeszítést (legfeljebb
másfajtát), mint maga a darab. E megoldás
mindenesetre már a kezdet kezdetén
eloszlatja azt az esetleges tévképzetet,
amelyet a teret uraló kút s a közelében
álló rönkpad látványa, a színpadi miliő s a
nézőtér rossz beidegződései kelthetnek -
Gyarmathy Ágnes díszlete egyébként
színte pontos rekonstrukciója a szerzői
utasításoknak -, hogy tudniillik
népszínmű-vet vagy valami ahhoz hasonló
„népies" darabot fogunk látni, még ha
szovjet ki-adásban is.
Alekszej Dudarev Napnyugta című

színműve a Józsefvárosi Színházban in-
kább a népmesék tiszta hangját idézi, a
mai, elnéptelenedett, elmagányosodott
faluban játszódó történetben annak köl-



észete, sötét és idilli, tragikus és humoros
színei keverednek; jó és rossz feszül
egymásnak, hogy végül megbékélésbe
oldódjanak.

A három színész játszani kezd. Töpö-
rödött, de a föld nevelte keménységű
emberekké lényegülnek. Mikita és Vaszil
örökös civakodása, akár a „döglött ak-
náké". Mindketten makacsul kitartanak a
történelem viharai formálta s a szín-padi
jelenben már pusztán az önfenntartás
mikéntjére korlátozódó elvekben
megnyilatkozó világszemléletük mellett
(Mikita a kolhoz nyugdíjasaként „köz-
koszton" él, az étkezdébe jár ebédelni,
Vaszil ezzel szemben még mindig saját
keze munkájával tartja el magát, még-
pedig büszkén, ámbár ő is kap nyugdíjat).
A halál árnyékában ennek azonban már
fájdalmas-komikusan nincs jelen-tősége.
Legfeljebb tanulsága lehetne annak a
nemzedéknek - a fiaiknak a számára,
amely a falutól, szülőktől, hagyomá-
nyoktól távol keresi a boldogulását,
akarva-akaratlan a múlttól meghatáro-
zottan.

Vaszil Mikitát okolja a falu elnéptele-
nedéséért, valamennyiük elmagányoso-
dásáért. Mikita viszont még mindig, már
csak teáskannával vízért totyogva, Va-
szilban látja a legfőbb ellenséget, a kis-
polgári ideológia letéteményesét. Lát-
szólag a régi ideológiai küzdelmet foly-
tatják évtizedek múltán is a kút és a pad
között téblábolva, jóllehet szembenállásuk
nem antagonisztikus osztályellentétekből,
hanem morális megfontolásból fakad
(aminek ellentmondani látszik, hogy
utóbbi időnként lekulákozza az előbbit,
Vaszil viszont hajthatatlanul ki-tart
„kispolgári" nézeteinek egyike mellett,
miszerint a kommunizmusban sem fog az
étkezdébe járni, szégyenszemre más
kenyerét enni). Valójában csak a rájuk
szakadt magányt harsogják túl leplezve-
rejtőzködve, nyűgösen. Perpatvaraikban
átviharzik a színen a történelem, a
társadalmi sorskérdések azonban komikus
napi ügyecskékké zsugorodnak az
elhagyatott falu mikroközegében.
Komikussá, nem groteszkké. Mert önmagá-
ban ugyan ellenállhatatlanul groteszk,
hogy a Vaszil áhította ló mint a kispolgári
ideológia, a termelőeszközt magán-
tulajdonba keríteni igyekvő akarat meg-
testesülése jelenik meg Mikita (ön)tuda-
tában, de e nevetségesen lefokozódott
ideológiai küzdelem mellett ott egy más-
fajta életfelfogás, életfilozófia, Vaszilé,
amely kozmikus távlatokat ad a parányi
személyes életeknek, saját létét, önmagát

is a nagy Egész, a természet körforgásá-
nak részeként értelmezve. Vaszil Ajtma-
tov Förgeteges Edigejének hajthatatlan-
ságával hisz a munkában, tiszteli és küzd
meg a természettel, s Tevje, a tejesember
magától értetődő gesztusával, charme-
jával kokettál, egyezkedik a Nagy Élte-
tővel, a Nappal. Ahol pedig létezik a
szépnek, a jónak - ha csak a kút tiszta vize
vagy a nap melege is az - a tisztelete, ha
mégoly naivan is, ott a groteszk hang
felerősítése nem mélységeket nyit meg,
nem a bölcs belátás fintorának enged utat,
hanem hamisít.

Szkeptikusabb olvasó számára mind-
ezek alapján a Napnyugta akár nézhetetlen
tanmesének is tetszhet, és az is lenne, ha
Dudarev nem volna tisztában e veszéllyel,
s nem teremtene kedves naivitásukban
humorosabbnál humorosabb helyzeteket;
ha az őszinte fennköltségbe nem lopna
minduntalan egy csendes félmosolyt.
Vaszil öntudatlan tudása s az említett
természetmegszólító gesz-tus már
önmagában is mosolyra ingerlő, akárcsak
az érzéseit, jó szándékát elleplezni
igyekvő gyermeteg buzgalom, avagy a
megrögzött falusi szokások, hogy
tudniillik csak a kakasával együtt volna
hajlandó bevonulni a kórházba, merthogy
kakaskukorékolás nélkül nem élet az élet;
nem beszélve a szöveg bújtatott,
másodlagos iróniájáról, amely né-mi
távolságtartást megenged, sőt megkíván.
Giricz Mátyás - rendezése arra utal -
pontosan érzi e különbségeket, finom
distinkciókat; az előadás jóízű, kedves
humora, kesernyés mosolyai egy pillanatra
sem torzulnak gúnyos vigyor-rá.
Megmarad a darab annak, ami: társa-dalmi
drámába oltott vagy még inkább annak
álcázott lélektani drámának, három idős
ember számvetésének, amiben azonban
már nem is igazán a múlt, a ha-ragok és
félreértések, az elszalasztott - de talán még
visszahozható - lehetőségek a fontosak,
hanem maga a számvetés, a beszélgetés, a
civakodás lehetősége, hogy még van kihez
szólni, van kire haragudni, van kit
elküldeni, és van kit megkövetni.

Ebben a sem együtt, sem egymás nél-kül
ön- és egymást kínzó életjátékában teljes a
színészi munka összhangja. Szabó Gyula
Vasziljának mesebeli, már-már
valószerűtlen jósága végtelenül magától
értetődő, emberi. Szinte az együgyűség
határáig merészkedve fosztja meg a
színész minden pátosztól, heroikus póztól.
(Ebben kétségkívül a jól megválasztott
szöveghúzások is segítik.) De nem

esik a másik végletbe sem, betegágyából
feltápászkodva, a nadrágszárral felhúzás
céljából viaskodva is emberként ábrázolja,
nem enged az elesettség szülte kétes ér-
tékű komikumnak.

Orbán Károly Mikitája, ahogy meg
vagyon írva: „szúrós kis öregember".
Kicsinek nem kicsi ugyan, de valóban
szúrós. Szűkre szabott zakójában, nyársat-
nyelt tartásában még a soványsága is
mintha szúrna. Mindazonáltal (vagy éppen
ezért) elnyűhetetlennek látszik. És
megsérthetetlennek. Megbánthatatlannak.
Pedig tele van sérelmekkel, fájdalmakkal,
kudarcokkal, de ezekkel nem bír kettesben
maradni. Ezért tolakszik, settenkedik,
vonul - mikor hogy - mind-untalan Vaszil
kútjához. Nem hogy meg-ossza a bánatát,
a félelmét, hanem hogy ellesse a másét.
Akkor már nincs egyedül a magáéval. Ha
másnak fáj, ha más is retteg a haláltól,
neki is könnyebb. Orbán Károlyról nem
rikít a rosszindulat. Nem sátáni. Van
benne valami szánalmas, sajnálatra méltó.
De nem lehet sajnálni. Ez a szúrósság, a
hegyes mozdulatok nem hagyják. Nem tud
együttérzést kicsihol-ni, mert nem tud
együtt érezni. Kegyes hazugságra, csalásra
képtelen, a tapintatot nem ismeri. Mégis
emelt fővel kéredzkedik be az öregkorukra
egymásra talált Hannához és Vaszilhoz
meghalni. Nem könyörög - még a
hangjával sem - bűnbocsánatért azoktól,
akik ellen vétett. Csak már nincs
titkolnivalója. Vaszilékra utaltsága már-
már szeretetté nő.

Az előadás egyik legkedvesebb jelenete
Kóti Katié, ahogyan öregasszonyt meg-
hazudtoló kacérsággal, de az önkontrollt,
az enyhe öniróniát egy pillanatra sem fe-
ledve csikarja ki Vaszilból, hogy a postá-
ról elhozott leveléért cserébe táncoljon. S
az előadás talán legmegrázóbb pillanata,
amikor megérti, jogtalanul váltatta meg
szolgálatát egy kis vidámsággal, mert nem
örömet hozott, hanem bánatot. A levél
nem válasz, hanem visszajött a fel-adónak.
Kóti Kati ebben a pillanatban szinte
visszabújik öregségébe. Nem azért, hogy
szánják, szemérmes szégyenében.

Az ilyen pillanatokat Dudarev mind-járt
oldja - ez esetben helyzetkomikummal,
mivelhogy a tánctól reumás görcs-be
merevedett Vaszilt először is ki kell
egyenesíteni -, a színészek pedig biztos
stílusérzékkel, finoman, visszafogottan
„valósítják meg" e gyors változásokat.

Giricz Mátyás rendezése nem enged a
gúnynak, de a könnyeknek sem, a kitűnő
színésztrió egészséges öniróniával, ön-



sajnálat nélkű l, „öntudatlanul " komé-
diázza-kesergi-éli végig az előadást. A
patetikus meghatottság - a gondos dra-
maturgiai munka következtében - egyet-
len jelenet erejéig keríti hatalmába az
előadást, az utolsó jelenet végén, ahol -
bár a darab szövegét mondja -- Szabó
Gyula mintha ismét kilépne az előadás
közegéből, a meghalt Mikita lelki üdvős-
ségéért a Naphoz intézett szavai egyete-
mes háborúellenes szózattá nőnek, elve-
szítve azt a bensőségességet, amely az
egész előadásnak, mindhárom színész
játékának alaphangja volt. Talán ezek a
szavak is súlyosabban érintették volna a
nézőt, ha megmaradnak a Mikita halálos
ágya mellől mindnyájunkért mondott
csendes fohásznak.

Alekszej Dudarev: Napnyugta (Józsefvárosi
Színház

Fordította: Nikodémusz Elli. Díszlet, jel-
mez: Gyarmathy Ágnes m. v. Rendezte: Gi-
ricz Mátyás.

Szereplők: Szabó Gyula m. v., Kóti Kati,
Orbán Károly.

E sz ám u n k s zer ző i :

ANTAL GÁBOR újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

BÉRCZES LÁSZLÓ újságíró
a Film Színház Muzsika munkatársa

BŐGEL JÓZSEF,
a Művelődési Minisztérium
főmunkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

CSÍK ISTVÁN újságíró,
az Ipari Minisztérium Sajtó-
és Propagandaosztályának
csoportvezetője

DURÓ GYŐZŐ ,
a Katona József Színház dramaturgja

GÁBOR ISTVÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

GYURKOVICS TIBOR író

NÁNAY lSTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

NOVÁK MÁRIA tanár

STUBER ANDREA újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg, a
Magyar Színházi Intézet
osztályvezetője

SZŰCS KATALIN újságíró, a Kritika
rovarvezetője

CSÁKI JUDIT

Így vagy úgy

A s t ú d i ó s z ín h á za k r ó l

Egyetlen év a színházban ritkán törté-
nelem - de színháztörténetet, legalábbis
egy darabkát már lehet csinálni benne.
Éppen egy évvel ezelőtt írta e lap hasáb-
jain Nánay István (SZÍNHÁZ, 1985/9.),
hogy a stúdiószínházi előadások évek óta
nem részesülnek méltó figyelemben, s
hogy 1981 óta nem volt stúdiószínházi
találkozó (seregszemle, munkafesztivál)
hazánkban, valamint „a közeljövőben sem
terveznek ilyet". Nos, ha valóban nem
hosszú távú és alapos kultúrpolitikai,
színházpolitikai koncepció jegyében, de
néhány ötletember és lelkes szerverő
ténykedésének következtében az elmúlt
évben két ilyen jellegű találkozóra is sor
került. Látszólag nem panaszkodhat te-
hát a magyar színházak kis formákat
kedvelő, kísérletező szellemű
alkotógárdája: megmérettetésükre sor
kerű lt.

Az egyik seregszemlét Országos Ka-
maraszínházi Találkozónak hívták, bár a
produkciók inkább a stúdiószínházak
körébe tartoztak. Helyszíne a Radnóti
Színpad volt - maga is átmenet a kamara-
és stúdiószínház között. Szervezésé-ben,
anyagi támogatásában a Budapesti Tavaszi
Fesztivál gazdái vettek részt, s mint
hírlik, rendszeresen szeretnék fel-vállalni
a nálunk olyannyira hiányzó művészeti
mecenatúra e sikeresnek mondható
formáját. A hat estét igénybe vevő
találkozó műsorának kiválasztásában zsűri
dolgozott - e sorok írója is -, s az
előzetesen benevezett stúdióelőadások
megtekintése alapján választotta ki a hat
meghívottat. (Az már nem rajta, nem is a
házigazda szerepét betöltő Radnóti
Színpad vezetőin és nem is a szervezőkön
múlott, hogy a hatból öt lett; a hatodik
meghívottat - az előzetes nevezés ellenére
- nem engedte vendég-szerepelni a
színház igazgatója. Ez lett volna
egyébként az egyetlen pesti elő-adás: a
Népszínház stúdiószínpadán be-mutatott
produkció, Mrożek: Mészárszék című
műve.)

A találkozó előadásai zsúfolt házak
előtt mentek. Ez azt bizonyítja - többek
között -, hogy egy ilyen rendezvény
nemcsak fizikai-konkrét környezete révén
hozhat közönséget a vidéki előadá

soknak, hanem szellemi-általános at-
moszférája is van, hiszen telt ház volt
azon a miskolci előadáson is, amelyet
korábban a festi Vigadóban játszottak,
ahol alig-alig volt érdeklődés iránta. A
találkozón végül a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház (Strindberg: Julie
kisasszony), a kaposvári Csiky Gergely
Színház (Ionesco két egyfelvonásosa), a
győri Kisfaludy Színház (Pinter: Régi idők),
a miskolci Nemzeti Színház (Enquist:
Ének Phaedráért) és a szolnoki Szigligeti
Színház (Sophokles: Oedipus) vett részt.

A másik stúdiószínházi fesztivált nem
Budapesten, hanem a főváros színházi
értelemben peremkerületének - bizonyos
alkalmakkor belvárosának - számító
Gödöllőn tartották, s ez a rendezvény
nevében is jobban tükrözte tartalmát:
Szoba- és Stúdiószínházi Találkozó volt.
Ezen meghívás alapján vettek részt az
előadások, és mindössze egy volt ugyan-
az, mint a budapesti találkozón : a nyír-
egyháziak Julie kisasszonya. A további öt
produkció közül egy magyar szerző műve
volt - ősbemutató egyébként -: Fábíán
Lász ló : Levéltetvek az akasztófán című
drámája a miskolci Nemzeti Szín-ház
előadásában. A szegedi Nemzeti Színház
Witkiewicz: Az őrült és az apáca, a szolnok i

Szigligeti Színház Genet: Cselédek, a
kaposvári Csiky Gergely Szín-ház Csehov
A hosszú úton, a pécsi Nemzeti Színház
pedig Bond : K int vagyunk a vízből című
művét mutatta be. Ez utóbbi produkció
némiképp eltért a találkozó tormai
jellegétől , hisz stúdióelőadásnak
semmiképp, s még kamaraszínházinak is
alig teleinthető, leginkább hagyományos
nagyszínházi előadás; a pécsíek eredetileg
is ilyen térben, a kamaraszín-háznak
nevezett művelődési központban
mutatták be. (Gödöllőn a terv szerint még
egy előadás szerepelt volna, a
veszprémieké - de Witkiewicz
Suszterokjával a fesztivál idejére nem
készültek el.)

F e sz t i vá l o n k í vü l

Némiképp paradox ezek után azt állítani,
hogy a magyar színházak stúdiószín-házi
előadásaikban csak kis részben hoz-nak
létre olyan produkciókat, mint ami-
lyeneket ezeken a találkozókon látott a
közönség. Természetesen nem ha-
szontalan különféle szempontok szerint
csoportosítgatni a találkozókon részt vett
előadásokat, hiszen fontos szellemi,
rendezői, dramaturgiai és színjátszási
tapasztalatokra tehetünk szert. f la a


