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A választás csapdája

A Kis Színház és a Tengerpart Színház
vendégjátékáról

Még mindig nem elég nagy - illetve
átgondolt - a színházak közötti vendégjá-
rás. Színházaink utaznak, és vendégeket
is fogadunk. Elavultnak tűnik az a nézet,
hogy a színművészet oly szorosan kötő-
dik egy-egy nemzet kultúrájához, hogy
fölösleges is onnan kiszakítani, hiszen
máshol úgysem értik meg. Értjük az ide-
gen színházat, ha jó, és bennünket is
megértenek, ha szólunk valamiről.

Ebben a már és még közötti állapotban
nagyon fontos lenne, hogy jól működjék a
„színház-kereskedelem". Nézői (ha úgy
tetszik, gazdaságossági) és szakmai szem-
pontból egyaránt. Egy-egy gyengébben
sikerült vendégjáték emléke évekig kísért.

Épp ezért érthetetlen, hogy ma, ami-
kor úton-útfélen halljuk: újjászületőben
van elsősorban a szovjet dráma - és ezzel
kapcsolatban a színművészet, akkor miért
az egyik leghagyományosabban hagyo-
mányőrző színházat hívjuk meg. Ha csak
nem az az indok, hogy az utóbbi években
járt már nálunk a Szovremennyik, a
Művész, a Komszomol Színház, most
rajtuk volt a sor. Nem elfogadható az
sem, hogy a szovjet színművészet rend-
kívül gazdag, van benne ilyen és olyan is,
és most az ilyent ismerhettük meg. De
hiszen azzal már rég tisztában vagyunk,
hogy a realista színjátszást magas fokon
művelik. Most az lett volna célravezető,
ha az új írókat, új gondolatokat, új formá-
kat láthatjuk vendégül. Ehelyett kapjuk a
Lenin-renddel és az Októberi Forrada-
lom érdemrenddel - nyilván megérde-
melten - kitüntetett Állami Akadémiai
Kis Színház három klasszikus és, valljuk
be, kissé poros előadását.

Lengyelországban nincs színházi for-
radalom. Nem pezseg úgy a színházi élet,
mint a hatvanas évek fordulóján. S ami
nincs, azt nem lehet vendégül hívni. Így
marad a gdanski Teatr Wybrzeze - vagyis
a Tengerpart Színház - az átlagosnál alig
jobb, semmi esetre sem revelatív két
előadása. Egy olyan Cseresznyéskert,
mely-nél az utóbbi évek egyáltalán nem
káprázatos magyar kínálatában is volt
legalább három jobb. Es Tadeusz
Róewicz A csapda című drámája, mely
elsősorban a színpadi mozgás, a látvány
és a zene összhangjával hatott.
Önkéntelenül is

megfogalmazódik a kérdés: van-e ér-
telme az ilyen színházi vendégjátékok-
nak? Közepesből, hagyományosból, amo-
lyan „semmi különösből" akad itthon is
elég. Vagy talán azt akarjuk bizonyítani,
hogy a színházi helyzet máshol sem
fényesebb?

Az Állami Akadémiai Kis Színház

Nem friss bemutatókkal érkezett. Bon-
darev Választás és Najgyonov Vanyusin
gyermekei című darabját 1983-ban mutat-
ták be. Ez abszolút értékben nem ugyan-
azt jelenti, mint nálunk, ahol ennyi idő
nemcsak a megkopáshoz, hanem az elő-
adás teljes széteséséhez is elegendő. Egy
ilyen idős szovjet produkció még ragyog-
hatna, ha a keletkezésekor szellemi fris-
sességet és drámai erőt hordozott volna.
A. K. Tolsztoj műve, a Fjodor Ioannovics
cár azonban már szovjet színházi lépték-
kel mérve is az idősebbek közül való.
1973-ban játszották először. S ez a tizen-
négy év agyonnyomja a darabot. Pedig a
témából, a Rettegett Iván halálát követő
bojárharcból, a „hogyan tovább" dilem-
májából lehetett volna élő előadást létre-
hozni. Erre ösztökélhette volna az alko-
tókat Fjodor Ioannovics cár ellentmon-
dásos, a kor által megköveteltnél jóval
finomabb személyisége is. Meg az a harc,
melyet megnyeréséért-elveszejtéséért a
régi és az új hívei folytattak. Sujszkij her-
ceg és népes családja a „maradni", min-
dent a megszokottak szerint folytatni ret-
rográdságával és Borisz Godunov a maga
hol csendes, hol nagyon is látványos erő-
szakosságával, a „menni" feltétlen képvi-
selőjeként érdekes és korszakos konflik-
tusrendszert alakíthatott volna ki maga
körül. Mert a Fjodor Ioannovics cárból -
akár a trilógia másik két drámájából, a
Rettegett Iván halála és a Borisz cár című-
ből - nemcsak a XVI. századhoz kötött
történelmi párviadal lenne kiolvasható.

Az előadást rendező Borisz Ravensz-
kih azonban láthatóan nem akart többet,
mint egy monumentális történelmi tra-
gédiát megrendezni. Hatalmas térben,
hatalmas díszletek között, hatalmas pra-
voszláv zenei anyagra támaszkodva, ha-
talmas embereket felvonultatva. Nyom-
elemeiben ugyan felfedezhetők az elő-
adásban az orosz realizmus klasszikus
hagyományai, de a precízen beállított
jeleneteket, az aprólékosan kidolgozott
kapcsolatrendszereket elfedi a mára már
kiöregedett teatralitás. A rendezés úgy
tudatosítja a nézőben a belső érzelmi
viharokat, hogy széles gesztusokba, irri-
tálóan deklamáló hangba, a természetes

emberi megnyilvánulásokat a legtelje-
sebb mértékben nélkülöző viselkedésje-
gyekbe foglalja. S ráadásul az alakokhoz
állandó gesztusokat is társít. Sujszkij
herceg, a legfőbb hadvezér (J. V.
Szamojlov alakításában) haragjának, az
uralkodóval és Godunovval való
elégedetlenségének kifejezésére lassított
balettmozdulatokat végez. Borisz
Godunov (V. I. Korsunov) haladó
gondolkodása öles léptekben ölt testet.
Megváltozik a hang, szinte köznapivá
válik az emelkedett stílus, amikor a népi
küldöttség megjelenik Fjodor loannovics
előtt. Kiderül, hogy a rendezőnek humora
is van a megszeppent, a cárnál csak
ünnepnap megforduló emberek áb-
rázolására. A Rettegett Iván uralkodását
is túlélt százéves ember meséje reszkető,
sőt minduntalan összecsukló végtagjai-
val, elkalandozó gondolataival, a min-
dent tudók és mindent továbbadni aka-
rók bölcsességével egy külön kis színpadi
etűd V. A. Konyajev megformálásában.
Mennyire más hatást vált ki, mint az
oligarchák túlkomponált jelenetei, akik
mesterkéltségükkel épp a közöttük folyó
harc grandiózusságát kenik el. Kifelé
megnyilvánulásaikat ugyanis aligha le-
het komolyan venni.

A túladagolt megoldások akkor szúr-
nak különösen szemet, amikor Fjodor
Ioannovics cár is közöttük van. A néző
szerencséjére a cárt alakító J. M. Szolo-
min nagyon sok jelenetben benne van.
Miközben Godunov és Sujszkij egymást
túlharsogva vitatkoznak a színpad előte-
rében, a cár csendben, a nézőnek hátat
fordítva hallgatja őket. Nem csinál szinte
semmit, mégis rá kell figyelni. Egy-egy
vállrándulása, állhoz emelt keze jelzi,
hogy töprengő hallgatója a párbeszéd-
nek. S amikor megfordul, arcára kiül-
nek azok a lelki megpróbáltatások is,
melyeket a két államférfi szavai kiválta-
nak belőle. Szolomin - aki Innokentyij
Szmoktunovszkijtól vette át a szerepet -
mindvégig csendes eszközökkel dolgo-
zik. Csak egy-egy látványos kirohanása
van, s ezzel gyenge kezű uralkodója jó-
val súlyosabb egyéniséggé válik, mint
folyton hevülő társai. Meg modernebbé
és ezáltal érdekesebbé. Szolomin a nagy
orosz lélek ismeretében érzékenyen festi
meg a cár portréját. A cár tragédiája
abban van, hogy rosszkor született. Nem
gyermekdedségbe forduló naivitásra, min-
denkit megérteni vágyó, gondolkodó el-
mére, hanem harcos és határozottan oda-
csapó ökölre van szükség a kuszált
politikai helyzet stabilizálásához. A
színész a cár erre való teljes
alkalmatlanságát



finom eszközökkel, határozatlanságát, val-
lásos türelmét, sebezhetőségét és esendő-
ségét kiemelve bizonygatja. Nincsenek
cári allűrjei - nem úgy, mint alattvalói-
nak, akiknél szinte kizárólag uraskodásuk
domborodik ki -, akkor igazán felsza-
badult, amikor nem kell koronát viselnie.
Minden mozdulatában benne van, hogy az
uralkodás agyonnyomja. Szolomin pontos
váltásai nemcsak ezt az egyre terhesebbé
váló állapotot követik nyomon, de azt az
erőfeszítést is, hogy konszolidálja a
mindenki számára áldatlan helyzetet. De
a „cár leszek" nagy elhatározásában is
benne van az a belső gyengeség, amely
fokozatos meghátrálásra készteti, míg
végül kudarcát beismerve Borisz
Godunov elé helyezi hatalmi jelképét.
Szolomin Fjodor loannovics cárja ezzel
beismeri gyengeségét s azt, hogy az erő-
szak ellen nincs hasonló fegyvere. Csak a
többiek, a helyébe lépők nem mutatják a
bennük lévő erőt. Sem a ténylegest, sem a
színészit. Így az előadás mégiscsak Szo-
lominé marad.

Bondarev Választás című regényének -
mely nálunk is megjelent 1982-ben a
Magvető Könyvkiadó Világkönyvtár so-
rozatában - színpadi adaptációját nincs ki
a vállán vigye. Amikor 1986-ban Oleg
Tabakov főiskolás növendékei nálunk
jártak, minden darabjuk ismertetőjében
szerepelt, hogy hány percig tart az elő-
adás. Es valóban annyi is volt. (Az más
kérdés, hogy üteme, lendülete, ereje is
volt azoknak a produkcióknak.) Most a
nézőnek nincs ilyen segédeszköze, így
egyre reménytelenebbül várja a végkifej-
letet. Már a Tolsztoj-darab is a magyar
színpadokon megszokottnál lassabb rit-
musú volt, Bondarev műve azonban rit-
mustalanságával, állóképszerű beállítá-
saival, hosszú monológjaival egész egy-
szerűen unalmas. S ebben a színpadra
alkalmazó M. Rogacsevszkijnek nem kis
szerepe van. Színpadi adaptációja magán
hordja az epikus színház valamennyi
betegségét. Anélkül veszi át a regény fő
mozzanatait, hogy a hangulatot sikerülne
átmentenie. Ami a regényben egy
idősödő, a háborút megélt korosztály
szembenézése önmagával, az a drámában
végeérhetetlen fecsegés, üres filozo-
fálgatás. Az író őszinte hangja színpadra
kerülve frázisok tömkelegévé, céltalan
kesergésekké alakul. A bő lére eresztett
szöveg ellenére hiányzik az az össze-
kötő-elbeszélő háttér, mely a történések
belső hitelét megadná. Az önfeltárások
során a színpadra alkalmazó csak éppen a
leglényegesebbre nem ad magyarázatot:

llja Ramzin miért választotta hadifog-
ságba kerülése után a harmincéves kül-
földi száműzetést, s mik azok az indító-
okok, melyek a barátaival való találkozás
után hazakényszerítik.

A történet Vasziljev, a festő, Maria, a
felesége és Ivan Ramzin kurta-furcsa,
országhatároknyi és harmincévnyi távol-
ságot tükröző velencei beszélgetésével
indul. Ez a találkozás inkább elriasztó,
mintsem hazacsalogató. S ugyanilyen
idegenül mozog otthon a mindennapi
gondjaikkal és művész-(ál-)problémáik-
kal küszködő társak között. Ez persze
lehetne korábbi választásának egyenes
következménye, ha az otthonmaradottak
erőt, biztonságot sugároznának, és ifjú-
kori választásuk helyességét igazolnák.
De nem teszik. Ugyanolyan kiábrándul-
tak, fásultak, elégedetlenek, mint ide-
genbe szakadt barátjuk. Így gyógyíthatat-
lan betegségén kívül nincs egyetlen olyan
többletkeserve sem, mely megmagya-
rázná, hogy miért kell szállodai szobájá-
ban az életének véget vetnie. Az alapvető
dramaturgiai hiányok mellett „többlet" is
akad bőven. Olyan jelenet, önfeltárás,
őszinteségi hullám, több éve történt ese-
mény elmesélése, mely csak önmagában
létezik. Sem előzménye, sem utólagos
reakciói nincsenek.

S ez a legnagyobb baja V. A. Andrejev
rendezésének is. Nem tisztázza a szere-
pek közötti kapcsolatokat, így mindegyi-
kük csak saját rögeszméit hangoztatja.

Pedig ki kellene derülnie, hogy Vasziljev,
a festőművész csak a képei között érzi jól
magát, mert feleségével komoly érzelmi,
lányával pedig kommunikációképtelen-
ségi válságot él át. Maria, a feleség és
Ramzin együttléteiben sem csillan fel az
egykori szerelem emléke, s így egyik
lényeges motívuma vész el annak, hogy
miért is tölti oly szívesen a látogatóba
érkezett Ramzin idejét Maria lányával.
De Viktória hirtelen támadt lángolása is
megmagyarázhatatlan a családi háttér
nélkül. Es családi kapcsolat nemcsak a
Vasziljev családban nincs. Ramzin és az
anyja találkozása, a tékozló fiú megtérése
olyan mosolyt fakasztóan valószerűtlen,
hogy ezzel a regény egyik csúcsjelenete
vész el. A reszkető, érzelemnyilvánításra
képtelen anya és az ugyanolyan merev fiú
zavaros párbeszédéből sem kettejük több
évtizedes fájdalma, sem a viszontlátás
öröme, sem a megbocsátás kínja nem
rajzolódik ki. E sok holt érzelmű ember
szájából üres szócséplés-ként hangzanak
az igazságról, a művész küldetéséről és a
választás jelentőségéről folytatott
beszélgetések.

A színészek sem visznek a teméntelen
világfájdalomba egy csöpp kis életet.
Mintha egy filozófiaszeminárium éppen
esedékes anyagát interpretálnák. Ilja Ram-
zin J. P. Barisev megformálásában abszo-
lút kiüresedett a harminc év alatt. Egy-
formán rezzenéstelen a találkozásokkor,
az elválásokkor, a fiatalkori emlékek fel-

Jelenet Alekszej Tolsztoj Fjodor loannovics cár című darabjából (moszkvai Állami Akadémiai Kis Színház)



idézésekor. Úgy tűnik, hogy az élet már
nincs semmilyen hatással rá. Lehet, hogy
belül szenved, hogy belül leszámol ma-
gával, belül felkészül a halálra, és belül
meghozza élete utolsó választását. Csak
ennek kifelé nem adja színészi jelét, s így
vívódása nem túl felkavaró. Mint ahogy
egydimenziós J. I. Kajurov Vasziljevje is.
Cinikus, senkivel és semmivel nem törő-
dő, kérges ember. Nincs benne semmi
vonzó, semmi emberi. Csak akkor miért
érzi Ramzinnal szemben fölényben ma-
gát? Mariának, a feleségének nem sok
lehetőség jut. Pedig háromszögükben
talán az övé kellene hogy legyen a leg-
fontosabb sarok. E. A. Bisztrickaja azon-
ban csak a lányával és a férjével fennálló
kapcsolatra összpontosít. Szenvedő fele-
ség, aggódó anya, de semmi több; ez,
hogy igazán drámai alakká nőjön, kevés.

Hármójukon kívül mások is vannak,
akiknek választaniuk kellene vagy akik
már választottak is. Egy integrálódott,
tehetségtelen, de az engedélyezett vonalat
képviselő festő V. I. Jezopov szellemes és
lendületes megformálásában, egy bohókás
rendező az önmutogatás minden jegyét
magán hordva L. F. Zolotuhin
alakításában és egy fiatal színinövendék,
a Vasziljev család helyét kereső lánya Sz.
G. Amanova fiatalos lángolásban kime-
rülő elképzelésében. A Választás alap-
hangját azonban nem nekik kellene meg-
adniuk.

A harmadik drámát egy század eleji
szerző, Sz. A. Najgyonov jegyzi. Mintha
Gorkij valamelyik művét, leginkább a
Vassza Zseleznovát, a Kispolgárokat vagy a
Jegor Bulicsov és a többieket helyezte
volna egy másik kereskedőcsaládba. A
Vanyusin gyermekei ugyanúgy egy család
széthullásáról, apák és gyermekeik ellen-
tétéről szól, minta nálunk ismertebb orosz
művek. S ugyanolyan pontos képet ad az
erkölcsök devalválásáról, egy halálra ítélt
osztály széthullásáról is. Miközben Alek-
szandr Vanyusin a sokgyerekes család
anyagi jólétének vagy legalábbis a létének
fenntartásáért dolgozik, fiai elzüllenek, fel-
nőtt lányai félresikerült házasságuk sebeit
nyalogatják, s még a legkisebbek sem tud-
nak apjuk szigorú erkölcsi normáival azo-
nosulni. Ismerős látlelet a századelő orosz
társadalmáról, melyből az egyetlen kiút a
családfő öngyilkossága s egyben egy társa-
dalmi osztály halálra ítélése.

A szovjet rendezők otthonosan mozog-
nak ezeken a morális csúszdákon, egymás-
és öntépésekben. MA. Carjov rendezésén
is ez a jóismerősség látható. Bár elkövet
néhány zavaró technikai figyelmetlensé-

get, kifejező jellemrajzaival, ötletes és szel-
lemes megoldásaival a vendégjáték leg-
elfogadhatóbb produkcióját mutatja. Az
egyetlen olyat, mely nem kelti az avíttság
látszatát, a túlhaladottság érzetét. Élők a
konfliktusok, határozott arcot kapnak az
alakok.

Ötletesek a díszletbeállítások is. Mind-
három felvonásban (az első kettőt egy-
ben játsszák) valamilyen étkezéshez ké-
szül a család. A különböző látószögben
elhelyezett ebédlőben különböző látó-
szögben mutatja meg az együtt élő embe-
reket. Ezek az együttlétek a legalkalma-
sabbak a családi szennyes kiteregetésére.
Magasra csaphatnak az indulatok, kitu-
dódhatnak az újabb és újabb fonákságok,
melyeknek súlya és megoldhatatlansága a
végelszámolás felé tereli Vanyusint.

A rendezés a nyitókép sürgés-forgásá-
ból, egymás figyeléséből, a sütemény, a
vodka és a pénzlopás szemmel látható
külső jegyeiből bontja ki azt a lelki bizal-
matlanságot és egymáscsalást, mely min-
den egyes Vanyusin gyereket jellemez.
Egyiküket a minden normát keresztül-
hágó érvényesülési vágy, másikukat a jel-
lemtelenség, a harmadikat a zsugoriság, a
negyediket a tartásnélküliség, a hisztéria
felé tolja el, s még a két kisebb lány
tudálékosságába, árulkodásába is bele-
visz néhány kivetendő elemet. Az öreg
Vanyusin hiába harcol ellenük szigorral,
haraggal, megbocsátó-elnéző szóval.
Egyik is, másik is hasztalan. Es ennek a
reménytelen küzdelemnek a megvívásá-
hoz A. I. Kocsetkov bensőséges színészi
eszközöket használ. Mintha nemis ugyan-
az a színész lenne, mint a Tolsztoj-darab
széles gesztusokkal dolgozó Sujszkija.
Belülről épülő, a tartást, az erkölcsi elvá-
rásokat, az öreg kereskedő hibáit mint
pillanatjegyeket megmutató és a lemon-
dás, önokolás folyamatát egyaránt jól
elkapó játéka az előadás legjobbja. De
precízen kidolgozott a feleségét játszó G.
J. Gyomina tyúkanyószerű, gyermekei és
férje között repdeső anyája is. A gyerekek
jóval hangosabban, de önálló, karakteres
vonásokat kapva kelnek életre. Közülük
is kiemelkedik a kisebbik fiút játszó A. J.
Ovcsinnyikov, aki a leginkább és egyben a
legőszintébben lázad az apa szeretet
nélküli családfősége ellen. A színész a fiú
izgágasága és meggondolatlansága mel-
lett a fiúk számonkérésének is hitelt ad.

Mindent összegezve: a Kis Színház
hozzánk eljutott három előadása jelzi,
hogy az itt látottaknál jóval többre képe-
sek, s hogy a hagyományokat is lehet fris-
sen, életképesen őrizni.

A Tengerpart Színház

Díjnyertes előadásokkal érkezett. Krzysz-
tof Babickit Csehov Cseresznyéskertjének
rendezéséért 1986-ban Wyspianski-díjjal
jutalmazták, Tadeusz Rózewicz darabja,
A csapda pedig - melynek rendezése
szintén Babicki nevéhez kötődik - 1984-
ben a wroclawi Kortárs Lengyel Dráma-
fesztiválon elnyerte a rendezés fődíját. A
biztató előjelek ellenére a vígszínházi
előadásokat - a Cseresznyéskertet Mis-
kolcon is játszották - gyér érdeklődés
kísérte. Mintha az a bizonyos hetedik
érzék - meg a rossz közönségszervezés -
hagyta volna üresen a nézőtéri helyeket.

A Cseresznyéskert cseresznyéskert nél-
kül játszódik. A rendező, úgy tűnik, nem
osztja Giorgio Strehlernek azt a megálla-
pítását, hogy a darabot lehetetlen anélkül
játszani, hogy a kert fái valamilyen mó-
don ne kapjanak helyet a színpadon. Fák
híján a tárgyak, a bútorok jelentik a válto-
zatlanságot és a folyamatosságot a Ra-
nyevszkaja-házban. Öregek, lepusztultak,
a múló időt jelzők. Meg a szegénységet.
Mintha Babicki egész előadása vala-mi
„szegény színház" hagyományt követ-ne.
A színpad két oldalán üvegfal, elszór-tan
néhány bútor és semmi több. A gye-
rekszoba, a mező, a fogadószoba csak a
képzelet szüleménye. Es ez a képzeletvi-
lág jó környezet lehetne a már csak
emlékképekben meglévő múlt visszaidé-
zéséhez. Jelezhetné azt, hogy Ranyevsz-
kaja visszatérési kísérlete eleve remény-
telen, hiszen a birtok már a megvétel előtt
is Lopahiné. Csak ő érzi igazán ott-
honosan magát, befészkeli magát a házba,
és úgy enyeleg Dunyasával, a szoba-
lánnyal, mint a saját tulajdonával.

De a rendező a szcenikai szegénységet
nem kárpótolja az alakok gazdagságával.
A farce felé tolódó komédia helyett melo-
drámába hajló előadást rendez. Látszatra
mindenkivel egyetért, és mindenki ke-
sernyés sorsába belehelyezkedik. Szem-
léletéből hiányzik a kritikus hang, a távol-
ságtartás. Nem kavar különösebb érzel-mi
viharokat, jeleneteiből pedig éppen az a
kétpólusúság hiányzik, ami ennek a
Csehov-drámának a lényege. Mind a köl-
tőiség, mind a szatirikus hang elvész
Babicki rendezésében. Feltűnik ugyan
néha az irónia egy-egy halvány kísérlete
néhány ügyetlen, szögletes mozdulat vagy
egy ki tudja miért alkalmazott mekegés
formájában, de az alaphangulattól idegen
marad. Az alap meg amolyan semmi
különös.



Jók viszont azok a megoldások, ahol a
rendező a táncot az érzelmek kivetítésére
használja. Varja és Anya a találkozásuk
felett érzett boldogságukban egy-másba
kapaszkodva szinte belengik a szobát.
Mackós táncot dübörög Lopahin a birtok
megvételekor, míg Ljubov Andrejevnával
egy úrrá lett paraszti ivadék igyekvésével
perdül néhányat. Jasa, a parvenü inas a
széken ülve rendezi mozdulatait
táncmozgássá, amikor közeledik az idő,
hogy visszatérhet álmai Párizsába. Ezek
az örömtáncok azonban nem fedik el,
hogy egyébként az egész előadás ül.

rési hátraarcának magyarázható indokát
adná.

Es megmagyarázhatatlanul színtele-
nek, egysíkúak, üresek a házat benépesítő
egyéb családtagok és látogatók is.
Enélkül pedig elképzelhetetlen egy jó
előadás.

Más stílusú, jobban értett előadás a
másik, Tadeusz Rózevicz A csapda című
drámája. Rózewicz számára Franz Kafka
élete csupán apropó arra, hogy víziószín-
házának létezési közeget teremtsen. Egy-
másba átfolyó képekben beszél a XX.
századi ember félelmeiről, szorongásai-

ről, világháborús fájdalmairól. S mind-
ezek úgy kapnak helyet Rózewicz művé-
ben, hogy közben életrajzszerűen követi
nyomon a cseh származású német író
sorsát. A zsidó kereskedőcsalád elszige-
telt mindennapjai, az apával fennálló
nemzedéki és világnézeti konfliktusok
éppúgy a dráma építőkövei, mint Kafka
nőket kereső, előlük menekülő örök vő-
legénysége, korán elhatalmasodó beteg-
sége vagy az életét végigkísérő barát,
Max Brod megjelentetése. S erre a tény-
szerű rétegre telepednek rá a részben a
Kafka műveiből ismert érzések a jövő

Babicki rendezésében az emberek in-
kább a tárgyak felé beszélnek. Varja a
szobalány illetlen magatartását látva te-
hetetlen dühvel löki ki a varrógépet a
szobából, s ugyanilyen indulattal dobja el
Trofimov kalocsniját is ahelyett, hogy az
öreg diák felé élné ki indulatait.
Ranyevszkaja is inkább a régi szekrényt
szorítja magához, mintsem a környezete
felé sugározná ki érzéseit. Firszet, az öreg
inast nem tekintik tárgynak, pedig ő is egy
régi bútordarab. Tudomást sem vesznek
róla. Igaz, hogy ezt az észrevétlenséget
indukálta Stanislaw Dabrowski halvány
játéka is. Nem hoz a színpadra semmit
abból a ragaszkodásból és nevetségessé
váló régimódiságból, mely a firszség
sajátja. Mindezt még tetézi a rendező
ügyetlen és hatástalan záróképe is. A ház
elcsendesül. Firsz szép lassan be-totyog a
színre, és közli, hogy bezárták, itt hagyták.
Nincs benne semmi szánandóság, és
hiányzik a rendezői megerősítés is. De
nem meggyőzőbb a többi alakítás sem. A
Ljubov Andrejevnát megformáló Halina
Winiarskát Babicki hozza nehéz helyzetbe
azzal, hogy nem pojácákkal veszi őt körül.
Így pedig nehéz fel-mutatni azt az
ambivalenciát, ami Ranyevszkajában a
birtokkal kapcsolatban él. Kívülről nem
kap inspirációt arra, hogy meneküljön,
belülről pedig a színésznő nem tudja
felszínre hozni az izgékony,
szertelenségével és könnyelműségével
együtt is a környezete fölé növő asszonyt.
Inkább csak a párizsi szerelem vonzása kap
erős vonásokat. Nincs súlya Henryk Bista
Lopahinjának sem. Az alpáriság és a
nagyúri gesztusok között inog. Nem dönti
el, hogy melyikkel jellemezze inkább a
kereskedőt. Legyen nőket fogdosó
szoknyapecér vagy Ljubov Andrejevna
előtt annak rendje-mód-ja szerint fél térdre
ereszkedő, kezét csókoló gavallér. Igy
aztán egyik sem igazán. Túl erősek a
Varjához való közeledési kísérletek is
ahhoz, hogy leányké-

Elena Bisztrickaja Jurij Bondarev Választás című darabjának kis színházi előadásában
(Iklády László felvételei)



négyszemközt

kiismerhetetlenségéről, a bizonytalanság-
ról egy biztosnak vélt korban, az emberek
és a tárgyak kapcsolatáról, részben pedig
Rózewicz jövő terhelte látomásai. Mert az
aranyfogak kihúzásával, a Dávid-csillag
kitűzésével, a gázkamrák működésbe
hozatalával a mű évtizedekkel túléli
Kafkát. Es ezáltal egy új Kafkát is teremt.
Az „éhezőművészt", akit az átlagpolgár
átlagélete riaszt, nem veszi tudomásul a
bevett életetikettet, s azokban a
szituációkban érzi viszonylag jól magát,
melyek elől az átlag eszeveszetten
menekül.

Krzysztof Babicki rendezése stílusosan
kavarja eggyé ezeket a rétegeket. Úgy
vezet át a realista jelenetekből az álom-
képek világába, hogy közben nem vált
stílust, s így időbe telik, amíg a nézőben
elválik a két dimenzió. E bizonytalanság-
érzettel és az értelmezés útjainak szaba-
don hagyásával teremti meg az előadás
alaphangulatát. Nem letisztult, egyértel-
művé tett gondolatláncot nyújt át, ha-nem
egy olyan nyomasztó hangulatot, melyben
az ember, a művész szabadon vergődhet.
E nyitott asszociációt erősítik az
egymásba átúszó képek is. Közöttük az
átkötő lépéseket bőrcsizmás, fekete
bőrdzsekit viselő férfiak teszik meg. Kez-
detben kizárólag az átdíszítés, a bútorok
ki-be tolása a feladatuk, de már ekkor is
egyfajta merevség és idegenség van a
megjelenésükben, s ez fokozatosan kato-
nás mozdulatokká, egy erőszakszervezet
jelképévé, az emberi félelmek egyik forrá-
sává alakul át. Sohasem válnak annyira
konkréttá, hogy egy korszakhoz kap-
csolódjanak, inkább a mindenkori hóhé-
rokat testesítik meg. Ha kell, egyetlen
embert szorítanak sarokba, ha kell, egy
népcsoportnak nyitnak ajtót a halál felé.
Babicki színpadán mindenki belép ezen
az ajtón. Még a halott apa festményére is
sárga csillagot tűznek, és beviszik a fehér
füstöt okádó elveszejtő helyre, hogy
utódaival együtt bűnhődjön azért, hogy
megszületett.

Ahogy az emberek a nevektől függet-
len általános emberi sorsot hordoznak,
úgy kapnak a tárgyak is a konkréttól
elszakadó jelentést. A szekrény például,
melyet Franz a menyasszonyával együtt
vásárol, végigkíséri az életét, fiókja a
félelmeibe beleőrülő apa rejtekhelyévé,
majd sírjává válik, s ennek a szekrénynek a
titkokat rejtő ajtaja nyílik meg a kre-
matóriumba lépdelő emberek előtt is.
Ugyanígy többfunkciójú az előadás szür-
ke háttérdíszlete is. S egyben bizonyság
arra, hogy a szcenika mi mindent tud.

Csupán a világítás változtatására van szük-
ség ahhoz, hogy mindig másnak látsszék.
Imahelynek, lakásbelsőnek, utcaképnek,
haláltábornak. Metamorfózisa nemcsak a
játék folytonosságát teremti meg, de
kifejező háttere annak az általános emberi
kálváriának, melyet Rózewicz Kafka
életén keresztül megcéloz. Csak egyet-
lenegyszer, a dráma végén változik a hát-
tér. Csontfüggöny ereszkedik alá. A XX.
század emberének földi maradványai, a
hátborzongató vég.

E realitással kevert látomásszínház
megelevenítéséhez a gdanskiak jó szí-
nészi erőkkel rendelkeznek, de inkább
együttes teljesítményük, mint egyéni ala-
kításuk meggyőző. Kivétel persze akad.
Stanislaw Michalski játéka kimagaslik a
többieké közül. Apró mozaikokból össze-
illesztett apája megrendítő erővel ábrá-
zolja, hogyan megy rajta végig a történe-
lem. Magabiztos kisembere fokozatosan
törik meg. Sokáig leplezett kétségei és
szorongásai szinte egy csapásra kereked-
nek felül, és az őrületbe kergetik. Szagga-
tott szavai, kifejezéstelenné váló tekin-
tete, fia szavaitól messze kalandozó gon-
dolatai és kétségbeesett elrejtőzése egy-
ként mutatják meg, hogyan pusztít el egy
erős akaratú embert a kor. De a színész
nemcsak ezt az apát, de a fia képzeleté-
ben élőt is hitelesen hozza. Az erősza-
kost, a gyermeke ellen kését fenőt, a
gusztustalan kis életet élőt, azt, akit fiától
egy világ választ el. A Franzot játszó
Krzysztof Gordon kevésbé színes. Inkább
csak menekül a mindennapok elől, mint-
sem a saját útját járja. Több benne a szen-
vedő emberi, mint az alkotó művészi
vonás. A színészt zavarja az is, hogy az
álomképekben is életbeli önmagát kell
továbbvinnie. Nincsenek váltásai, nin-
csenek szorongásfokozatai, így aztán szen-
vedése túlontúl hétköznapi. Alig-kafkai.

Két színház - öt előadás. Az eredmény
pedig: ötből egy az, ami igazán elfogad-
ható, tanulságot nyújt, amiért érdemes
színházi cserét létrehozni. S ez az arány
mindenfajta játékban lehangoló.

SZENTGYÖRGYI RITA

„Én nem vagyok Wagner"

Budapesti beszélgetés Claude-Michel
Schönberggel

Két lelkes szerző, Claude-Michel Schön-
berg, magyar származású zeneszerző és
Alain Boublil szövegíró elhatározta, hogy
rockoperát ír egy olyan országban, ahol
ez a műfaj nem nagyon létezik. A bemu-
tató a párizsi Sportcsarnokban volt, Ro-
bert Hossein rendezésében. A helyi sike-
rek után a világsikert az angol nyelvű,
átdolgozott változat hozta meg a londoni
Barbicanben. Azóta a darabot bemutatták
New Yorkban, Tokióban, Tel Avivban,
Magyarországon. A szerzőknek további
huszonnégy országgal van szerződésük a
Nyomorultakra. Claude-Michel
Schönberg részt vett mind a szegedi,
mind a budapesti bemutatón.
 Az önök együttműködése Alain Bou-

blillal 1968-ban kezdődött. 68 eszméje ha-
tással volt-e közös munkájukra?
 Ami engem illet, soha nem érde-

keltek a társadalmi mozgalmak. Tudja,
Alain is, én is emigráns családban éltünk,
nagyon szegény környezetben. Talán a
sorsunk hasonlósága hozott össze ben-
nünket. Fiatal koromban a túlélés jelen-
tette a legnagyobb problémát, nem filo-
zófiai kérdések foglalkoztattak, hanem,
ahogy a franciák mondják, azzal voltam
elfoglalva, hogyan tudok megélni. Kevés
pénzem volt, dolgoznom kellett, minden
vágyam az volt, hogy otthagyjam a kisvá-
rost, ahol éltem, Párizsba költözzem, és
csak zeneszerzéssel foglalkozzam. Célom
elérése érdekében soha nem számítottam
társadalmi segítségre, a kulturális
kormányzat jóindulatára. Mindig is az
volt a jelszavam, hogy kizárólag a saját
kitartásomra hagyatkozva tegyem meg
azt az utat, amit meg kellett tennem. Ha
már 68-ról kérdezett, el kell mondanom,
hogy mint minden eseményről, amely
kisebb vagy nagyobb mértékben meg-
rázza a világot, á legszebb és legocsmá-
nyabb dolgokat mondták el. Annyi bizo-
nyos, hogy a francia nép gondolkodás-
módjában mind a mai napig érezteti
hatását. A francia társadalom életében öt-
vagy tízévenként végbemennek olyan
változások, amelyek lehetőséget adnak a
regenerálódásra. Ha csak a kormányvál-
tásokat vagy az azokat követő megmoz-
dulásokat nézzük, ezek hozzásegítik a
franciákat ahhoz, hogy ne aludjanak el,


