
- bár motívumaiban egyik sem volna
megalapozott -, az előadás választ. A szer-
zői utasítás (vagy inkább elmélkedés) sze-
rint Zsanna a záróképben odamegy az
ablakhoz, mert „tudja, hogy ott lenn az a
fiatalember, aki kilépett az esti Moszkva
forgatagába - visszafordul, és annak meg
kell látnia őt magasan, a jól ismert ablak-
ban". Ereznie kell az erkölcsi támaszt, az
erkölcsi erőt. Nyilassy Judit rendezésében
Sütő Irén Zsannája is odamegy az ablak-
hoz, de mozdulataiban reménytelenség
van, lassan minden elsötétül, a szobára
rátelepszik a félhomályos magány, elha-
gyatottság. Ez az interpretáció a végleges
búcsúval fejeződik be. Zsanna ereje mint-
ha csődöt mondott volna. Ezt megelőzően
azonban láthatóan sem a rendező, sem a
Grigorijt játszó Lesznek Tibor nem tisz-
tázta, milyen szerepe lehet Grigorij visel-
kedésében a darabba hevenyészve össze-
hordott társadalomkritikai morzsáknak;
nincs saját olvasatuk, nem fejtették meg
Grigorij személyiségét, így a színész nem
tudja sem elfogadtatni, sem elutasítani, vagy
legalább megértetni Grigorij döntéseinek,
választásainak belső motívumait.

S ha Grigorij alakja tisztázatlan, akkor
csak az lehet a Sütő Irén játszotta Zsanna
is, akinek parancsoló, követelőző szeretete
így ugyancsak kevéssé motivált, s akinek
személyisége - az ebben a darabban is
alkalmazott sorsmonológok mellett - első-
sorban a fiúhoz való viszonyában mutat-
kozhatna meg. Bánki Zsuzsa és Tyll Attila
(Szvetlána és Izold) szerepe szerencsére
függetleníthető e dramaturgiai és rendezői
tisztázatlanságoktól; az ő már-már cseho-
viaz tragikomikus dialógusaik és sorsmo-
nológjaik nagyszerű játékra adnak lehető-
séget, s alakítóik ezzel természetesen ma-
ximálisan élnek is.

Alekszandr Galin: A lelátó (debreceni Csokonai
Színház)

Fordította: Galamb Sándor. Díszlet és jel-
mez: David Borovszkij m. v. Rendezte: Leonyid
Hejfec.

Szereplők: Kovács Titusz m. v., Csuja Imre,
Csoma Judit, Jancsó Sarolta, Tóth Rita, Deák
Eva, Bor Adrienne.

Alekszandr Galin: Csillagok a hajnali égbolton
(miskolci Nemzeti Színház)

Fordította: Király Zsuzsa és Révész P.
Anna. Dramaturg: Rátky György. Zene: Már-
tha István. Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Sza-
kács Györgyi. Rendezte: Csiszár Imre.

Szereplők: Tímár Eva, Molnár Zsuzsa, Frá-
ter Kata, Fazekas Zsuzsa m. v., Bregyán Péter,
Gáspár Tibor, Horváth Zsuzsa.

Alekszandr Galin: Vaklárma? (Reflektor Színpad)
Fordította: Benedek Árpád. Díszlet-jelmez:

Csanádi Judit. Rendezte: Nyilassy Judit.
Szereplők: Sütő Irén, Bánki Zsuzsa, Tyll

Attila, Lesznek Tibor.

CSERJE ZSUZSA

Szükséglakás a világ

A szovjet drámairodalomban a hetvenes
évek elején indult az a drámaírói nemze-
dék, amely a valóság mélyebb feltérképe-
zésére vállalkozik. Őket nevezik a mai
szovjet dráma „új hullámának". Ezek az
írók immár másfél évtizede alkotják drá-
máikat, de többnyire csak mostanában
kerülhettek színpadra. Olvashattunk már
tanulmányokat róluk, tudjuk, Vampilov
„köpenyéből" bújtak elő. A mai szovjet
élet ellentmondásait feltáró írók csataso-
rában először Gelman került nálunk szín-
re, az ő úgynevezett „termelési drámáit"
játszották színházaink. Most egész sor
írót ismerhettünk meg frissen megjelent
drámakötetek jóvoltából. A legjelen-
tősebbek közülük Ljudmila Petrusev-
szkaja, Viktor Szlavkin, ebbe a vonulatba
tartozik Lali Roszeba, Vlagyimir Arro,
Szemjon Zlotnyikov, valamint a színpad-
jainkon egyre több darabjával szereplő
Alekszandr Galin is. Közös jellemzőjük a
problémaérzékegység; a közösségi témák
után most a magánélet szféráit kutatják,
az emberi kapcsolatok milyensége, tudat
és életforma ellentmondásai jelennek meg
drámáikban. Alapjában véve Dozorcevet
is ide kell sorolnunk, hiszen
publicisztikai hevülettel megírt darabja,
Az utolsó ügyfél szinte első fecskeként
jutott el hazai színpadjainkra. A
Népszínházban, majd a győri Kisfaludy
Színházban játszott darab arról beszél,
ami jelen pillanatban a legégetőbb. Vajon
megtalálhatja-e a kisember az igazát, ha
egyszer elindul, és valódi sérelmeivel és
oly tényekkel vádolja a hatalom képvi-
selőit, hogy azoknak tulajdonképpen le
kellene mondaniuk hivatalukról. Az igaz-
ság előbb-utóbb utat tör magának, de e
darabban az érintettek még csak saját lel-
kiismeretük bírósága előtt érzik magukat
bűnösnek. Pozíciójukat még meg tudják
tartani, s így minden marad a régiben.
Ám Az utolsó ügyfél mégis inkább tétel-
darab, mintsem valódi dráma.

Az alább elemzett három mű s előadá-
saik jóval életszerűbb képet mutatnak.

Vodka, szex és egy vörös Moszkvics

A Radnóti Miklós Színpad idei évadjának
első bemutatójául Baltusnikas, litván
szerző művét választotta. Az eredeti-

leg Egy gyengeférfi ábrándjai címet viselő
mű a dramaturgiailag is beavatkozó ren-
dező, Valló Péter jóvoltából Ábrándokra
változott, kiszélesítve ezzel az írói gon-
dolatot. A darab egyszerű szerelminégy-
szög-története érdekes egyéni, mégis ti-
pikus sorsokat mutat. Főhőse, Szilveszter
tizenhárom évi házasság után, meg-unva
feleségét, Feliciját, válni akar. Az ok: egy
sugárzóan fiatal lány, Audra. A férjét
még mindig szerető, hozzá görcsösen
ragaszkodó asszony - jobb híján - szintén
új partnerre lel egy Fiatalember
személyében, aki kezdetben vízvezeték-
szerelőként jelenik meg, majd később ki
tudja miféle foglalkozásokból él. Szil-
veszter, akinek múltja - intézeti gyerek
volt - rányomja bélyegét jelenére is,
házassága révén előnyös élethelyzetbe
jutott, s így szabadon hódolhat kedvtelé-
sének, „hivatásának", értelmiségi lété-
nek. A nevetés filozófiájáról készül
disszertációt írni. A „mű" természetesen
nem készül el, hősünk úgy érzi, szemé-
lyisége kiteljesítésének házassága az aka-
dálya. Új, szabad életről ábrándozik a fia-
tal Audra oldalán, de az alapvetően
gyenge embert a gondok, amelyekkel
életmódváltása során szembe kell néznie,
még jobban legyengítik. A lány, aki-ről
azt hitte, jómódú, valójában szegény. A
saját házról hamar kiderül, hogy két
fivérével, három nővérével és szüleivel
lakja, s lehetetlen élethelyzetéből mene-
külne maga is az érett férfi szerelme
révén. Varga Mari a lányt örökké lelken-
dező lénynek mutatja, napsugaras moso-
lya időnként vihogással elegyül, amellyel
eléri, hogy e kissé sznob, mégis romanti-
kus „ábrándozót" megszerettesse, s egy-
idejűleg kissé ellenszenvessé is tegye. A
feleség ábrándjai egyszerűek, szinte
primitívek. Élelmiszerüzlet-vezetőként
viszonylagos jólétben él (ez a jólét valójá-
ban kisszerű, szegényes életet takar), és
igénytelen boldogságát csak az rontja
meg, hogy férje elhagyja. S hiába az új
partner, vágyálma: Szilveszter vissza-
szerzése. S itt van még a Fiatalember
(egy „igazi" munkás!), aki egy szerelés
alkalmával „szedi" fel a magára hagyott
asszonyt, abban reménykedve, hogy élet-
társi mivoltában végre otthonhoz juthat.
Az a fajta ember, aki hamar rájön, hogy
„melóval nem lehet pénzt keresni". Így
aztán marad a vodka, a meccs és a szex.
Nemcsák Károly sem tehet többet, mint
hogy a Fiatalember színpadi létezését a
maga megnyerően természetes játékstí-
lusával hitelesíti. Kezdetben fiatalos és
férfias lendülettel, máskor egy sörösüveg



tartalmának vedelésével vagy éppen apa-
tikus meccsbámulással érzékelteti: áb-
rándjai ezekben a primér élvezetekben ki
is merülnek. A darab alapján nem is tud-
nánk meg többet a dráma (komédia?)
szereplőiről, de Valló megpróbált olyan
érzékletes atmoszférát teremteni erről a
világról, amely a szereplők életén, sorsán
túlmutat. Mindent megtett, ami lehetséges
a Radnóti Színpad kicsiny színpadán.
Nem véletlen, hogy a díszletet is maga
tervezte, s rendezte be a helyszínt annak
jellemzően tipikus bútoraival, tárgyaival.
Életmódot idéz itt minden: a lestrapált
NDK-importrekamié, az össze-dőléssel
fenyegető kempingágy, frizsider,
amelynek ajtaja minden nyitásnál fülsér-
tően nyikordul, a zúgó Rakéta porszívó s
a szokvány könyvespolc sablon dísztár-
gyaival együtt. S a legfontosabb: az ízlés-
telen tapétát megtörve az egyik főfalat
borító óriási poszter, amely csodálatos
tájat ábrázol. Óriási hegyek, az előtérben
csörgedező patak, partján sárga virágok.
Az ilyen poszterek ábrándjaink, álmaink
táját hozzák a szobánkba. Ám a nyugal-
mat és boldogságot árasztó zöld erdő
néma csöndje előtt örökös családi per-
patvar zajlik. Takács Katalin Felicijája
loncsos pongyolában, zilált hajzuhatagá-
val hajdani szépségének roncsait idézi
csak. Szájából örökké lóg a cigaretta, még
vasalás közben is. Márton András - csíkos
pizsamában ténfereg, ócska zsebrá-
diójának hátlapját csak egy befőttesgumi
tartja - szinte önmagából ássa elő Szil-
veszter tulajdonságait, a nevetségessé váló
értelmiségit, a szánalmas férjet, a gátlásos
és esetlen szeretőt. S mindezt olyan
öniróniával fűszerezi, mely egyúttal ki-
nevettet és leleplez.

A poszter idilli tájának kiáltó ellenté-
teként az előadás másik helyszíne a há-
zaspár közös vagyonának számító erdei
ház, egy kényelmetlen viskó, amelynek
már a megközelítése is nehézkes. Külö-
nösen esőben, amikor a sár mindent el-
önt. Füstölő fűtés, kényelmetlen fekhe-
lyek, ahol szúnyogok csípik halálra a
pihenni vágyót. A színpadi nyílt átdíszí-
tések nehézkesek, s az esőköpenyes mű-
szakiak hosszadalmas szaladgálása meg-
kérdőjelezi, megéri-e egy valódi rémséges
vörös Moszkvicsot is beereszteni a színre,
valószínű, mindezzel a rendező
érzékeltetni akarja: milyen nevetséges
„díszletek" között is zajlik kelet-közép-
európai életünk. Végül a viskó lakhatat-
lansága miatt Szilveszter új választottjá-
val visszaköltözik a régi közös otthonba, s
attól kezdve négy ember elviselhetetlen

együttélésének lehetünk tanúi. Keserves
fürdőszobaharcok közepette álmatlanul
forgolódó asszonyok, egymásra acsar-
kodó, meccset bámuló, iszogató férfiak
élnek együtt egyetlen elválasztott szobá-
ban. S amikor Felicija zokogva rogy le a
poszter alá, az idilli táj és a síró asszony
meg a tehetetlenségében már öklét rázó
Szilveszter együttes képe nem csupán
egyéni tragédiákat sugall, de sűrített lát-
leletet is életünkről, megoldhatatlan (la-
kás)gondjainkról, képtelen ábrándjainkról.

Két lány hintában

Amíg az Ábrándok írója csak négy ember
lehetetlen együttélését vázolta komédiá-
jában (tragédiájában?), addig Petrusev-
szkaja Zeneórák című drámája szélesebb
társadalmi képet mutat. Több család éle-
tét ábrázolja remek mikrorealizmusával.
Bonyolultabbak a viszonylatok is, hiszen
az írónő tudja, totális képet kell festenie
ahhoz, hogy mondandóit a világ (a néző)
számára plasztikussá tegye. A dráma fő-
hőse egy frissen leszerelt katona, Nyiko-
laj Kozlov, aki hazatérése után egy fiatal,
munkásszálláson élő lánnyal, Nágyával
szeretne együtt élni. A kispolgári család
azonban - előítéletek, rossz beidegződé-
sek rabjai - „kiutálják" a lányt otthonuk-
ból, magukra vonva ezzel fiuk gyűlöletét,
megvetését. Ostobaságukat azzal tetézik,
hogy magukhoz költöztetik Nyinát, a
szomszéd Gavrilovék lányát, gondolván,
inkább az való Nyikolajhoz. Nyina
tragédiája, hogy valóban szereti a fiút, s
ezért a legmegalázóbb helyzeteket is
elviseli. A teljes dráma során
megismerjük Nyina anyjának, a még
fiatal, háromgyerekes Grányának nehéz
sorsát, önálló élethez, boldogsághoz való
jogának reménytelen keresését; a
börtönből hazatért Ivanov keserves
beilleszkedési próbálkozását vagy a
Kozlov házaspár mindennapjait a mun-
kában megöregedett nagymamával, Va-
sziljevnával, akivel Nyikolaj szülei egy

életen át kénytelenek együtt lakni. Ezek
az emberek egy nagyvárosi lakótömb
sablon házaiban élnek, csak a dolgok
meg-változhatatlanságában hisznek,
ragaszkodnak kispolgári ideáljaikhoz.
Betokosodott életformájukból Nyikolaj
hiába akar kitörni, próbálkozása
kilátástalan-nak bizonyul. Reménytelen
és tragikus Nágya sorsa is, aki terhesen
még utolsó kísérletet tesz, hogy
szerelmével találkozhasson. S az eddig
szociografikus hűséggel ábrázolt világ a
drámában váratlanul abszurd befejezést
nyer. Nágyát, aki terhesen öngyilkos
akart lenni, a kórházban megmentették, s
fej nélküli gyereket szült, olyat, akit -
úgymond - „nem kell etetni". Rémséges
látomás ez, melyről ezt írja Marianna
Sztrojeva, az írónő egyik legalaposabb
ismerője és empatikus ér-tője: „Az első
pillantásra azt hiheti az olvasó, hogy
igen kegyetlen szerzővel állunk
szemben, aki kíméletlenül bánik saját
anyagával. Mindent élesen a fel-színre
hoz, s szinte naturalista igazságaival
elborzasztja, visszarettenti az olvasót,
aki a darab végén a szokásos harmóniát
és megtisztulást várná, de akármenynyire
különös, az olvasó rájön, hogy Pet-
rusevszkaja szereti lelkileg sérült hőseit.
Szereti, mert megérti helyzetük szemé-
lyükből és környezetükből fakadó okait
is." - Hiszen mi, nézők is látjuk, észleljük
azt a tényt, hogy e kisszerű, ellenszenves,
mégis szánalomra méltó hősöknek léte
határozza meg tudatát.

Ezt a kegyetlen világot már a Három
lány kékben alapján is megismerhettük. A
Zeneórák 1973-ban íródott, a szerző első
drámája, s mit sem vesztett érvé-
nyességéből.

A zalaegerszegi színház előadása Sző-
nyi G. Sándor rendezésében vállalja az
írónő pesszimista világképét, amely ennek
ellenére mégis valami mélyről fakadó hu-
manizmust áraszt. Szakácsi Márta dísz-
lete Petrusevszkaja világának adekvát

Baltusnikas: Ábrándok (Radnóti Miklós Színpad). Takács Katalin (Felicija) és Nemcsák Károly (Fiatalember)



megjelenítése. A háttérben egy lakótelep
szürkén és ormótlanul uralja a terepet,
ablakaival szinte börtönre emlékeztet -
ilyen kalickákban éljük le életünket. A
közelkép is nyomasztó; a szín egyik olda-
lán Kozlovék otthona, úgynevezett jól
berendezett kispolgári lakás: NDK-gar-
nitúrával, csehszlovák csillárral (ezekre
különösen büszkék!), horgolt terítőkkel és
nippekkel s az elmaradhatatlan televí-
zióval. No és itt van az a bizonyos pia-
nínó is, mintegy státusszimbólumként.
Ezen a hangszeren tanult zongorázni gye-
rekkorában Nyikolaj - hiszen jobb csa-
ládban a gyereket taníttatni kell zenére.
Nem vesz már itt zeneórákat többé senki, a
kultúra nem ivódott be az emberek lel-
kébe, formalitás maradt csupán, mint az
itt felejtett pianínó. A múlt örökségét
idézi még az asztalon a szép formájú por-
celán teáskészlet. . . A szín másik oldalán,
a Gavrilov család jóval szegényesebb
otthonában csak egyszerű bádogkannából
öntik a teát a szerény, hajában főtt
krumplivacsora után. Hokedliken ülnek itt
a gyerekek, miközben örökösen háborús
filmeken bambulnak, s az elhúzós
szekrények polcai tátonganak az üresség-
től." Szoba és konyha egyesül itt szűk

élettérré, ahol valóban gond lehet még
egy személy elszállásolása. A ruhák is jel-
lemeznek (Horváth Éva invenciózus mun-
kája). Az a ciklámenszínű pulóver pél-
dául, amely az anya legjobb darabja, s
melyet Nyina is kölcsönkér, hogy abban
feszíthessen - kifejez „ízlést", életmódot
és anyagi helyzetet egyaránt. Különösen
akkor, amikor a lány felvesz hozzá még
egy piros horgolt nagykendőt is. Nyikolaj
modern dzsekijével, divatos sporttáská-
jával igazi mai fiatal. Őszinte érzelmei,
egészséges gondolkodása ésszerűbb, em-
beribb világot érdemelne, de a közeg,
amelyben él, lehetetlenné teszi lázadását,
s végül kedvetlen felnőttként mindenről
való lemondásra kényszerül. Mind-ezt
érzékelteti Kerekes László játéka, aki
Nyikolaj alakjában egy „jövőtlen nemze-
dék" esszenciáját is hordozza. A színész-
vezetés egyébként is példás. Minden sze-
rep ideális megformálóra talált Zalaeger-
szegen. Fekete Gizi úgy vállalja a har-
mincnyolc éves, még élni vágyó asszony,
Gránya sorsát, hogy mer jellegtelen, fakó
lenni. Különösen bensőségesen játssza
azt a jelenetet, amikor beleegyezik, hogy
lánya Kozlovékhoz költözzék. Kiszolgál-
tatottsága kényszerítő körülmény, szo-

morúságára nem találván szavakat, lehaj-
tott fejjel nyugszik bele a megváltoztat-
hatatlanba. Farkas Ignác Ivanovja a bör-
tönből hazatérve reménykedik, hogy ott-
honra lel, de csalódnia kell. Tétovasága,
visszaeső alkoholizmusa csak bizonytalan-
ságából, otthontalansága érzetéből ered,
így hőzöngése sem válik ellenszenvessé.
Valódi kispolgár Rácz Tibor Nyikolaj
apjaként. Megrögzött szokásaival, hang-
hordozásával, szülői sablon intelmeivel
félelmetesen ismerős, s játéka a figura
kritikáját is hordozza. Felesége, Taisza
szerepében Szakács Eszter jóakaratúan
önző anya, akinek életérzését minden-
napi irodai unalmak, zsúfolt metró- és
buszozások, háziasszonyi és anyai teen-
dők fáradságai determinálják. Mégis ma-
radt benne valami nőies, a múltjára, fiatal-
ságára való emlékezés teszi olykor von-
zóvá. Jóindulatának hangjai negédesek,
rejtett gonoszságukkal tragédiába sodor-
nak két fiatal lányt. Egervári Klára Va-
sziljevnája a szobájából kitúrt öregasz-
szony alapállásából gyűlölködik a világra.
Panaszkodásai, örökös elégedetlensége,
primitív rosszindulata mind szűkös élet-
terének következménye. Mégis vannak
szívszorítóan emberséges pillanatai. Ilyen,

Az Ábrándok játéktere (Díszlet: Valló Péter) (Iklády László felvételei)



amikor felháborodása a váratlanul fölfe-
dezett idegen csecsemő miatt egyszer
csak átváltozik aggodalommá, amint meg-
látja a gyereket. S remekmívű alakítást
láthatunk Barta Máriától, aki ezernyi
rosszindulatú szomszédasszony kisszerű
tulajdonságait egyesíti játékában; a nagy
pletykások egyike, aki hívatlanul tör ott-
honunkba, beleszól életünkbe, folytono-
san keveri, amit lehet. Ő az, aki a min-
denkiről mindent tudás kajánságával állít
be a szomszédokhoz egyszer sót kérni,
máskor rossz híreket hozni, vagy éppen
saját háza tájával dicsekedni. Am benne is
felfénylik időnként a jóság maradék
morzsája, mikor egy-egy pillanatra meg-
szánja a szenvedő Nyinát. Borhy Gergely e
szörnyű némber férjeként rövid jelene-
tében is teljes emberi sorsot hordoz. Az
elnyomott papucsférj a szerencsét-lenség
és kiszolgáltatottság szobraként vonul át a
színen. Es itt van a két lány, eltérő
életútjával, mégis hasonlóan tragikus
sorsával. Nyina jóérzésű fiatal teremtés
Mester Edit megfogalmazásában, szelíd
lényével, segítőkészségével áldozatként
sodródik, s így teljes szánalmunkat bírja.
Olyan életút az övé, amelyen csak a
rosszak közti választás lehetősége adatik
meg. A legdrámaibb sors természetesen
mindig azoké, akik a legmé-

lyebbről jöttek. Kitörésének lehetetlen-
ségét intenzíven éli Karancz Katalin fizi-
kai munkáslánya. Sorstársaival, a rideg
vaságyakon egymást fodrászoló lányok-
kal a munkásszállások kietlen otthonta-
lanságát is megidézik. Ez a Nágya lilára
festett hajával, kissé érdes magatartásával
elriasztja a Kozlov családot, pedig
valójában jóravaló lány. Őszintén szeret-
ni tudná Nyikolajt. A második részben
élő emberi roncsként látjuk viszont. Elő-
ször, amikor terhesen megjelenik a Koz-
lov-házban, utolsó reménytelen kísérletet
téve a fiúval való találkozásra, majd a
dráma végén, amikor fej nélküli gyerme-
kének születéséről ad hírt. S az addig
rideg realizmust az utolsó képben abszurd
líra lengi át. A lányok, Nyina és Nágya
karjukon bebugyolált csecsemővel
ikersorsú „döglött sirályokként" lebegnek
két hintán a szín felső terében, az alattuk
megállíthatatlanul zajló, változásra
képtelen élet fölött. Rekviem ez a
látomás, amely alatt Ribnyikov Reményé-
nek női jajszózenéje szól egy reményte-
len világképet sugallva.

Céllövölde és gőzfürdő

A híres Karikajáték (Szerszó) írójának
most két egyfelvonásosát mutatta be a

nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. A

kép műfaji meghatározása szerint csak
egy „tréfa", amely művész és közönsége
találkozásáról, alkotó és befogadó kap-
csolatának ambivalens módjáról szól. A
Szükséglakásban Szlavkin a kortárs író-
nőhöz hasonló kérdéseit abszurd módon
közelíti. Ami a z Ábrándokban még csak
látlelet, a Zeneórákban nyomasztó, natu-
ralista fényképfelvétel, az a S zü kség la -

kásban gyilkos szatíra. A nyíregyháziak
előadása az abszurd élethelyzetben a va-
lóságost, a valóságban pedig az abszurdot
kutatja.

Egy családnak, amelynek előző lakása
összedőléssel fenyeget, jobb híján egy
cél-lövöldét utalnak ki átmeneti
lakhelyül. Fejük felett örökké fütyülnek a
golyók, szigorú napirend szerint kell
berendezniük életüket, ha meg akarnak
maradni. Pontosan kell tudniuk, mikor
hová záporoznak a becsapódások, mikor
kell lehajolni, mikor kell félreállni. Ilyen
fenyegetettség közepette zajlanak
hétköznapjaik. S mit látunk? A Férj, a
Feleség és a Mamus hamarosan
könnyedén alkalmazkodnak az új
helyzethez. Sőt mi több: a házaspár
gyereket is szeretne. Különösen az
Asszony. Ám a Férj nem igazán lelkes:
túlságosan elszaporodtak a legyek a
lakásban, nem szerencsés a jövevénynek.

Petrusevszkaja: Zeneórák (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház) Barta Mária (Anna Sztyepanovna) és Szakács Eszter (Taisza Petrovna)



Váratlan látogatóként beállít az Unoka-
öcs is, aki eleinte megretten a látottaktól
(a természetes reagálás egyetlen mód-ja!),
majd hamarosan ő is adottságnak veszi a
lehetetlent, sőt már-már tetszik is neki. A
komédia (s megint csak kérdés: nem
tragédia-e, amit látunk?) második felében
megjelenik a Vadász, a céllövölde
tulajdonosa, akit lakói arra kérnek,
intézze el, hogy a látogatók a legyeket is
célozzák, hiszen akkor elhárulna a leg-
főbb akadálya „nyugalmas élet" elől. Ám
váratlanul levél érkezik: a családnak vég-
re kiutalnak egy jobb átmeneti lakást,
mégpedig a gőzfürdőben. S ők boldogan
készülődnek új otthonukba. A Vadász
számára ez a tény azonban a teljes csődöt
jelenti. Hiszen a céllövölde az élő cél-
pontok miatt volt remek üzlet, s félő, ha
elmennek, alábbhagy a látogatottság.
Hogy mentse a helyzetét, a Vadász maga
ölti fel a Mamus piros ruháját, és kezd
szaladgálni föl és alá.

Az nem kétséges, hogy Szlavkin mo-
delldrámát írt, amelynek esetenkénti szín-
padi megvalósítása más-más mondandó-
kat hordozhat. Az alapvető tétel persze
egyértelmű: rettenetes az a tény, hogy az
emberek képesek minden rosszhoz

alkalmazkodni, s szinte természetesnek
élik meg egyre romló körülményeiket,
ahelyett, hogy lázadnának ellenük. A
Szükséglakás a hetvenes évek elején
íródott, de nem kerülhetett színre. A
nyíregyházi bemutatót megelőzően
Szlavkin elmondta egy interjúban, hogy
„ha ma újraírnám, igyekeznék, hogy ne
legyen annyira sematikus, modellszerű. A
modellt persze megtartanám, de realista
részletekkel, naturalista elemekkel
tölteném meg, mint újabb darabjaimat.
Hogy ne pusztán abszurd legyen, hanem
az abszurd és a hét-köznapi lét keveréke.
A hatás éppen abban rejlenék, hogy a
rémséges körülményeket a szereplők
normálisnak fogják fel, és benne élnek,
mintha mi sem történt volna - nos, ezt
számtalan, a mindennapi életből ellesett
apró részlettel lehetne érzékeltetni a
legjobban".

Hegyi Árpád Jutocsa rendezése egy-
értelműen megfogadta e mostani írói
javaslatot, és ennek szellemében állította
színre a Szükséglakást. Khell Zsolt dísz-
lete tehát nemcsak a szerzői instrukciót
követi, amikor berendezi a céllövölde-
lakást. A falon jóval több és mélyebb
értelmű kép, tárgy található, mint a leír-
takban. Nemcsak nyuszi és sárkány a cél-

pont, nemcsak gusztustalan kacsák, szél-
malmok és paprikajancsik vannak a falon,
de célpont egy szerelmespár és két törpe
is, akik üllővel, kalapáccsal dolgoz-nak.
S hozzá a giccses ajándékok garmadája:
gumikarikák, tükrök, ócska öntött
műanyag játékok borzasztják a nézőt, aki
egyébként ugyanezeket a tárgyakat nagy
élvezettel nyeri el egy-egy céllövöldei
kiruccanás alkalmával. Ezektől eltekintve
avagy ezek közepette szabályosan be-
rendezett kispolgári lakást látunk, csak-
úgy, mint eddigi darabjainkban. Kispol-
gárit, bár igen szegényeset. Régimódi,
szakadt bútorokkal, Szaratov jégszekrény-
nyel, egy fejjel lefelé fordított biciklivel,
amely javításra vár, ócska mosdóval, sza-
naszét heverő edényekkel. Hegyi mindent
megtesz, hogy a golyózápor közepette is
minél hitelesebb köznapi képet teremtsen.
Tanúi lehetünk a család szokásos reggeli
rítusának: a Férj borotválkozik, az
Asszony söpröget, majd reggelihez
terítenek: kenyérszelés, edények fel-s
lerakodása stb. A plafonról légypapírok
lógnak az elszaporodó legyek ellen, és
Csikós Sándor, a Férj - gyakran üldözi,
csapkodja is e szemteleneket. Csikós szin-
te bárgyú és jámbor Férj, bár időnkénti

Fekete Gizi (Gránya), Barta Mária (Anna Sztyepanovna) és Mester Edit (Nyina) a Zeneórák-előadásból



dadogása azt érzékelteti: idegei előbb-
utóbb fölmondják a szolgálatot. A psziché
megszenvedi a nem emberre szabott
helyzetek elviselését. Pap Éva Felesége
szürke és jelentéktelen, mindennapi mun-
kában, háztartásban megfáradt asszony, az
éjszakai ágyjelenetben szánalmas és
szeretetre méltó egyszerre. Fájdalmas lírát
hordoz ez a kép: ketten vannak az éjszaka
csöndjében - ilyenkor a golyózápor
szünetel, a céllövölde zárva -, az ágy az
egyetlen menedék számukra, ahol még
emberek maradhatnak.

A Vadász megjelenése Safranek Károly
alakításában többértelmű jelentés
hordozójává lesz. Külsejét tekintve egy
monstrumot látunk, egy undorító, gnóm-
szerűen elrajzolt alakot, aki maszkszerű
arcával, tömött bajuszkájával, sertehajával
nemcsak ellenszenvet, de gyűlöletet is
kivált lakóiból és a nézőkből egyaránt.
Fasisztoid figurája mindehhez gyáva és
pökhendi, hatalmának érzetét csak a ki-
szolgáltatottak raja tarthatja életben. Az
előadásban a Mamus puskát szegezve rá,
ki is mondja: „Dögölj meg!" Ezzel aztán
be is fejezte. A tettig nem jut el, csupán
pillanatokra csapja meg a lázadás lehető-
ségének szele. Azután a belérögzött gyá-
vaság erősebbnek bizonyulván, leereszti
kezét. A többiek még erre sem képesek.
Alázatos hajbókolásuk szinte érthetetlen.
Elvesztettük cselekvőképességünket, nem
is tudjuk már, kell-e lőni, s ha igen, kire. E
gondolatfoszlányokat idézi meg a rendező
az asszociáció szintjén. Ám e
koncepciózus gondolat megnyilvá-
nulásának ára van. Mégpedig az, hogy az
egyes alakok viselkedése olykor megbi-
csaklik a lélektani következetesség rend-
szerében. Ám az átfogóbb értelmezés
szempontjából - s itt erről van szó - a
nézőnek egy többrétegű gondolati követ-
keztetés szabadságát kínálja. Konkrét ak-
tualizálást szerencsére keveset tűzött a
játékba. Az egyik ilyen, amikor a család
örömében, hogy új lakásba költözhet, az
egyik Kálmán Imre-operett dallamára tán-
col. Ez azonban egy igen érzékletesen
megtalált zene, amellyel helyileg is kiszéle-
síti a tartam érvényességi körét. S az, hogy
a gőzfürdő helyszínét Ovális térről Vörös
Csillag kisugárzása térre keresztelte át, el-
enyésző erőszakoltság ahhoz képest, hogy
az előadás mondandója milyen intenzíven
jut el egyébként a közönséghez. Mert a
Vadász, aki élő célpontként kénytelen
odaállni, hogy anyagi jólétét, hatalmát
mentse, olyasmit is sugall, hogy a dolgok
valamilyen módon, de előbb-utóbb min-
denképpen változásra kényszerülnek.

„Azt mondhatja a néző: minek mutatják
mindezt nekem a színházban, ráadásul
pénzért - mikor az utcán tömegesen
találkozhatunk hasonlókkal. No, meg oda-
haza is. Na, köszönöm szépen. De látja-e
őket valóban? Szemügyre veszi-e a sor-
sukat? Szánja-e őket, tudja-e szeretni?
Vagy legalább megérteni? S akad-e, aki
megérti a nézőt magát? Megérteni annyit
tesz, mint megbocsátani. Megérteni -
vagyis megsajnálni egy másik embert,
belegondolni az életébe, meghajolni a
bátorsága és kitartása előtt, ugyanúgy
megkönnyezni a sorsát, mint a magunkét,
s megkönnyebbülten felsóhajtani, amikor
elérkezik a menekvés. Akadnak néha
ilyen ritka pillanatok a színházban,
amikor megérthetünk egy másik embert.
Es önmagunkat. Ki vagy, néző? Hogy
élsz?" - kérdi Petrusevszkaja. E három
előadás - tiszteletre méltó szellemi el-
kötelezettséggel - ezekre a kérdésekre
keresi a választ.

Romualdas Baltusnikas: Ábrándok (Radnóti
Miklós Színpad)

Fordította: Bojtár Anna. Díszlet: Valló
Péter. Jelmez: Tordai Hajnal. Zenei munka-
társ: Novák János. Szcenika: É. Kiss Piroska.
A rendező munkatársa: Balák Margit.
Rendezte: Valló Péter m. v.

Szereplők: Márton András, Takács Katalin,
Varga Mária, Nemcsák Károly.

Ljudmila Petrusevszkaja: Zeneórák (zalaeger-
szegi Hevesi Sándor Színház)

Fordította: S. Papp Éva. Dramaturg: Böhm
György. Díszlet: Szakácsi Márta. Jelmez:
Horváth Éva. Szcenikus: Bischof Sándor.
Rendezte: Szőnyi G. Sándor m. v.

Szereplők: Fekete Gizi, Mester Edit, Pintér
Szabolcs-Radics Igor, Farkas Ignác, Rácz
Ti-bor, Szakács Eszter, Kerekes László,
Egervári Klára, Barta Mária, Szoboszlai
Eva, Baracsi Ferenc, Karancz Katalin,
Borhy Gergely.

Viktor Szlavkin: Szükséglakás (nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház)

Fordította: Kovács Léna. Díszlet: Khell
Zsolt m. v. Jelmez: Füleki Zsuzsa. A rendező
munkatársa: Fülöp Angéla. Rendezte: Hegyi
Árpád Jutocsa.

Szereplők: Csikós Sándor, Pap Éva, Máthé
Eta, Petneházy Attila, Safranek Károly.

Szlavkin: Szükséglakás (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Jelenet az előadásból

Pap Éva (Feleség), Safranek Károly (Vadász) és Máthé Eta (Mamus) (Keleti Éva felvételei)


