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Ruzante és Machiavelli a Várban

Talán a filmművészet nemzetközivé válása
is ösztönzője lehetett a színházi eszmék,
stílusok és alkotók bontakozó cse-
reforgalmának. Legutóbb például az egri
színház varázslatos Różewicz-előadása
bizonyította, hogy egy lengyel rendező és
tervező ihlető munkája szinte sarkaiból
fordíthat ki egy egyébként is tehetséges
társulatot: új színházi minőséget hozhat
létre. Ez a csoda persze nem minden ta-
lálkozás alkalmával születik meg. De
többszörös esély van rá, ha a vendég nagy
tapasztalatú, nagy formátumú, a vi-
lágszínház szellemi tőzsdéjén magas árfo-
lyammal jegyzett mester. Ilyenek azonban
(az egy Ljubimov közelmúltbeli te-
vékenységétől eltekintve) viszonylag rit-
kán, egyre ritkábban nyerhetők meg a
magyar színház számára.

Ljubimovról tudtuk, Gianfranco de
Bosióról most írták meg az újságok, hogy
a felesége magyar. A tény természetesen
szigorúan magánügy lenne, ha nem fűzné
hozzá a riporter, hogy az olasz mester fe-
lesége társaságában és kedvéért járt
többször is hazánkban, rajta keresztül
került szorosabb kapcsolatba a magyar
színházzal. Ehhez képest vendégrende-
zésének terve nem túlságosan gyorsan re-
alizálódott: a torinói Teatro Stabile 1966-
os sikeres budapesti vendégjátéka
alkalmából vetette fel a gondolatot Major
Tamás, de csak három éve történt a
megállapodás.

Az előadást látva már-már arra gon-
doltam: lehet, hogy valóban a hatvanas
évek végén kellett volna találkoznunk...
Amikor mindaz, amit ma láttunk, még jó-
val újabbnak, merészebbnek hatott, a kö-
zönség fogékonyabb volt a mindent fe-
ledtető nevetésre, a Nemzeti Színház tár-
sulata pedig - valljuk be - alkalmasabb az
olasz reneszánsz komédiák bemutatására.

A késlekedés nyilván nem a meghívó-
kon múlott. De Bosio már ittjártakor a
világszínház elismert mesterei közé
tartozott. Mint az olasz antifasiszta
ellenállás egykori tevékeny résztvevője,
1945 után egyetemi színházat alapított,
tizen-két évig állott a több házzal
rendelkező torinói színház élén, két évig a
veronai Arénát igazgatta, rendezett a
milánói Piccolo Teatróban, klasszikus
előadásaival sikert aratott a nemzetközi
fesztiválokon, a prózán és operán kívül
kipróbálta

tehetségét a tévében és a filmgyártásban
is. Sztárnak számított és számít nyilván
ma - hatvanasként - i s a világszínházban.
Legközelebbi munkaprogramján szerepel
például egy tokiói Aida-rendezés is.
Rangját de Bosio, ahogy sejtjük, elsősor-
ban következetességével vívta ki. Hogy
pályája kezdete óta hű maradt az olasz
reneszánsz színházához, a modern szín-
ház repertoárja számára általa felfedezett
Ruzante komédiáihoz. Tette pedig ezt
nem hagyományhűségből, a klasszikusok
konzervatív tiszteletéből, hanem a polgá-
ri teátrum megújításának igényével, az
új, plebejus szemléletű, rusztikus, gya-
korta tájnyelvű színház kialakítása céljá-
ból.

Meghívása tehát több mint indokolt
lehetne. Rendezői szemléletének, a ma-
gyar színházban nem próbált stílusának
teret adni mindenképpen érdemes;
szellemi és fizikai jelenléte feltétlenül
nyereség a társulat és a közönség
számára. A darabválasztás kézenfekvő
volt. De Bosio, aki akkor nyúlt az antik
formát, a plautusi, terentiusi dramaturgiát
Boccaccio pajzánságával ötvöző Ruzante
komédiáihoz, amikor a mester művei
nyomtatásban még csak egy francia
kiadásban voltak hozzáférhetők; aki
nemcsak a nálunk is, másutt is
sikerdarabként számon tartott A

csapodár-madárkát, de Ruzante minden
művét megrendezte - magyarországi
ősbemutató tervével érkezett a Nemzeti
Színházba. A Ruzante meg/ér a hadhól -
a szerző önéletrajzi ihletésű
egyfelvonásosa - de Bosio színházában
valószínűleg nemcsak Vittorio Gassman
kirobbanó sikerű alakításával fonódott
össze. Ez a darab képviseli a könnyű
komédiák sorában a filozófiát, az
életöröm színpadi forgatagában a
kiábrándulást.

A várszínházi este másik, az elsőhöz
korban, szellemiségben illő műsordarab-
ját, a Mandragorát, ahogy a nyilatkoza-
tokból tudjuk, a színház ajánlotta. Talán
azért, hogy a széles közönségréteget ke-
vésbé vonzó meglepetést egy bevált,
klasszikus sikerdarabbal kombinálva a
mai nehéz gazdasági helyzetben is
„biztosra menjen". Talán azért, mert
Nicia mester szerepe Kállai Ferencért
kiált. De a két érv együttes súlya
mindenképpen igazolhatta a választást, a
párosítást. Ami legfeljebb azért tűnik a
hazai repertoárban szokatlannak, mert
Machiavelli öt-felvonásos komédiáját
színházi tradícióink szerint, teljes estét
betöltő darab lé-vén, önmagában szokták
műsorra tűzni. Az este megosztása pedig
- tekintettel a Mandragora
népszerűségére, terjedelmére és a
felújításnak rangot adó színészi
jutalomjátékra - eleve magában rejti az
akarva-akaratlanul előjátékká minősülő
Ruzante-darab eljelentéktelenedésének
veszélyét is. (Kár, hogy az előadás végül
is nem cáfolta meg ezeket az aggályokat.)

A Ruzante megtér a hadból a felszínen
nem különbözik a csúfolódó pajzán ko-
médiáktól. A háborúból sokféle tapasz-
talattal és megkönnyebbült lelkesedéssel
hazatérő, nagyhangú zsoldoskatona némi
dicsőségre és szerelemre éhesen néz kö-
rül szülőföldjén. Földijével folytatott
párbeszédéből nyomban kiderül: a hábo-
rú korántsem az a látványos,
jövedelmező kaland, aminek a toborzók
hirdetik és az obsitosok mesélik. A darab
legmélyebb és leghitelesebb gondolata: a
túl-élés diadala. Ruzante nem henceg
vele, de nem is titkolja, hogy a harctéren
milyen nagy úr a félelem. Valódi bátorság
a szaladáshoz kell, és az igazi hősiesség a
félelem legyőzése. Ami pedig a felcsigá-
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zott, régóta kielégítetlen férfivágyakat il-
leti: a katona hajdani kedvese immáron
pénzért, ajándékért árulja bájait, és az
üres kézzel hazatérő szerelmes a maga
forró vágyával, kitárt, ölelő karjával hop-
pon marad. Mert az élet a nőt is rákény-
szeríti az alkura, és ha más portékája
nincs, hát szépségéből és fiatalságából
kell tőkét kovácsolnia.

A szimpla és rövid történet jóval kese-
rűbb annál, semminthogy önfeledt mó-
kának fogjuk fel. Feltehető, hogy a ren-
dező sem annak véli. De mintha a színé-
szeket nem tudta volna meggyőzni a ma-
ga felfedezéséről, a szöveg alatti tartalom
fontosságáról. Végh Péter harcteret járt
filozófusa legjobb esetben valamiféle
olasz Kakukk Marcinak tűnik, Galbenisz
Tomasz (Menato) pontos rezonőr. Pár-
beszédük ötletekkel tűzdelt, nyerseségé-
ben is ízléses komédiázás, ám a riposztok
mögül hiányzik a megszenvedett igazság.

Az Esti Hírlapban azt olvastam, hogy a
játék hirtelen komolyra fordul, tragi-
kumba hajlik, jelentést nyer, amikor
Gnua, a falu szépe megjelenik a színen.
Bár így lenne! Számomra Pregitzer Fru-
zsina szépsége, vérbő humora ezúttal vaj-

mi kevés gondolatot közvetített. Koldus-
szegény - tehát élhetetlen - szerelmesé-
nek elutasításában egy tapasztalt öröm-
lány könyörtelensége, a sikeres ember-
nek a balekkel szembeni fölénye érződik,
nem pedig a háborúban megkeményedett,
a maga árát gőgből-kényszerűségből
kikövetelő donna racionalizmusa.
Gnuának, úgy tűnik, nem kell legyőznie
ösztönös vágyait és régi emlékeit. Ruzante
már semmit sem jelent számára. Így
azután kettőjük helyzete inkább kínos,
mint drámai. A hoppon maradt szerel-
mest legfeljebb szánjuk, de sorsa nem
rendít meg. Lehet, hogy azért, mert Végh
Péteré sem? Gnua magatartását pedig
egyszerűen tudomásul vesszük. Talán
még meg is értjük. (Úgy tűnik, hogy az
idegen nyelvű rendező hátránya itt mu-
tatkozik meg a legszembetűnőbben. A
játék kifogástalan stílusa, a játékötletek
bősége, a színészek szélsőségeket is
érzékeltető, sokszínű szövegmondása
mögül de Bosio valószínűleg nem hiá-
nyolta, nem is hiányolhatta azt a belső
tartalmat, színészi azonosulást, ami nél-
kül a drámai tartalmat hordozó komédia
számunkra inkább csak komédiázás ma-
radt.)

Az előadás legizgalmasabb része szá-
momra a s z ü n e t volt. Es ezt nem triviáli-
san, bántó szándékkal írom. Hanem mert
őszintétlennek, méltánytalannak, sőt
vaknak érezném beszámolómat, ha nem
szólnék Emanuele Luzzatinak a Várszín-
ház Galériájában rendezett pazar, szín-
háztörténeti és képzőművészeti szem-
pontból is érdekes kiállításáról. Utoljára
Benno Besson előadásainái éreztem eny-
nyire evidensnek a tervező társművészi
rangját, mint most. Luzzati kiállítása
most arról győz meg, hogy de Bosióval
való találkozásuk alapja a mély szellemi
rokonság. A hagyománytisztelet, amely-
lyel a vérbő olasz komédiák derűjét, paj-
zánságát, életszeretetét őrzik, és a hagyo-
mányt megújítani képes modern látás,
amely a szépséget néha idézőjelbe teszi,
megcsavarja, de az így keletkező groteszk
figurában, a gondolathordozó torz for-
mában is képes gyönyörködni. Mert nem a
nyers, rút valót látja, hanem a kificamo-
dott báj, az emberi jellem egy-egy arány-
talanná duzzasztott vonása ötletes képi
megfogalmazásának, a képzőművészeti
eszközök - színek és formák - burjánzá-
sának lehetőségét.

Az első színpadi játék sodrában megíz-
lelt szín- és ötletorgia a tárlaton, ahol pla-
kátok, színpadképek, jelmeztervek és
meseillusztrációk váltakoznak, valóság-
gal lefegyverez. Az idehaza ismeretlen
képzőművész-tervezőhöz intézett meg-
fogalmazatlan kérdéseinkre Luzzati a ka-
talógusban írásban válaszol: „Ami engem
illet, mindig illusztrátornak és nem
festőnek éreztem magam; mindig arra tö-
rekedtem, hogy a jelenleg rendelkezé-
sünkre álló valamennyi eszközzel törté-
neteket meséljek el vagy megjegyzéseket
fűzzek hozzájuk; díszlettervezőként leg-
főbb szándékom, hogy színekkel, for-
mákkal, terekkel stb. segítsem a közön-
séget abban, hogy megértse az előadást;
rajzfilmek forgatása közben igyekszem
kiaknázni mindazt, amit ez az új kommu-
nikációs eszköz nyújt a mozgás, a ritmus
és az abszurd terén; mint ahogyan, ami-
kor könyveket illusztrálok, nem csupán
vonalakkal és színekkel kísérem az írott
szöveget, hanem megpróbálok minél kö-
zelebb férkőzni hozzá, hogy lendületét
rajzaimmal fokozzam."

Luzzati mesevilágából csak a csengő-
szó zökkent ki: folytatódik a játék...

A Mandr a g o r a a kicsit is rutinos színház-
járónak nem sok meglepetést ígér. Leg-
feljebb a kíváncsiságát ébreszti fel, hiszen
a Menzeltől Majorig oly sok modern ren-
dezőt is megihlető klasszikus időről időre

Callimaco: Hirtling István



azért megújulhat... Talán megtörténik a
csoda, és valami mást is láthatunk, hall-
hatunk, nemcsak a gyermekáldás lehető-
ségétől megfosztott öregedő Nicia mester
személyes közreműködésével elszenvedett
felszarvazásának, az öregember fiatal
hitvesének ágyába kívánkozó csábító
furfangos hódításának históriáját. A for-
dulatos, csattanós történet önmagában a
cselekmény meghaladására kevés lehető-
séget kínál. A termékenységet ígérő
mandragóragyökér titokzatos veszélye, a
gátlástalan ifjú Callimaco fondorlata, az
öreg férj hiszékenysége ma már inkább
csak a naiv, gyermeklelkű, kamaszképze-
letű felnőtt nézőkre hat. De talán nem-
csak erről írt a politikai küzdelmekbe be-
lefáradt, a történelmi cselekvés arénájából
egy időre kiszorított, birtokára visz-
szavonult Machiavelli...

Amiért mégis érdemes időről időre
elővenni a bölcs államférfi machiavellista
komédiáját, az a történet mögötti tartalom:
az orránál fogva vezethető szerencsétlen
öregember komikus tragédiája, a
természettel szembeszegülő, érdekhá-
zasságba kényszerített, személyiségétől
megfosztott fiatalasszony, Lucrezia ki-
szolgáltatottsága, a haszonleső cimborákat
és álszent tekintélyeket dróton rángató
gátlástalanság diadala. Feltéve, hogy erről
szól az előadás...

Az a Mandragora, amit a Várszínház-
ban láttunk, legfeljebb Kállai Ferencről
szól. Igaz, ez sem kevés. A Karinthy Fe-
renc szellemes, vérbő fordításában meg-
jelenített, színpadra tupírozott anekdota
látványelemei az első pillanattól kezdve
lekötnek. A Ghiberti, Raffaello és Leo-
nardo kialakította reneszánsz színházi kép
pompája még ebben a leegyszerűsített
formában is festői. Képlékenysége
nemcsak az olasz kisváros különböző
színtereit, a játéktér változatosságát biz-
tosítja, de a mához illő, távolságtartó já-
tékosságot is. Nem egyszerűen a való vi-
lág mását látjuk, hanem a reneszánsz ko-
média tarka képeskönyvét. Luzzati szín-
padi leporellója ötletes is, szép is, köny-
nyed is lehetne, ha a mozgatására szer-
ződtetett, jelmezbe öltöztetett segédszí-
nészek vagy főiskolások nem kényszerül-
nének arra, hogy felesleges szereplőivé
váljanak az előadásnak. Jelenlétük éppen
annyira kilóg a darabból, mint a jobb
sorsra érdemes - eredetileg is a mű vilá-
gába tartozó - énekes narrátoroké. Nem
Végh Péteren és Pregitzer Fruzsinán mú-
lik, hogy az általuk előadott kellemes
kommentárok didaktikus magánszám-ként
fékezik az előadás egyébként sem elég
pergő ritmusát.

Ritka az olyan bohózat, amely ennyi
összetett szerepet kínál, mint a Mandra

gora. Korokon átívelő, töretlen színházi
népszerűségének nyilván ez is a titka.
Callimaco és Ligurio cselszövése is
számtalan játéklehetőséget kínál, feltéve,
hogy a színészek a szerelmi cselszövést
működtető embernek tekintik a figurát,
akinek a bőrébe bújtak. Hirtling István
eljátszhatná a társadalom igazságtalansá-
gát egy éjszakára helyrezökkentő fiatal-
ember tudatosságát, a nőhódító ficsúr
mindenkin legázoló kegyetlenségét is,
ehelyett beéri a meg nem rajzolt, inkább
csak dramaturgiai funkciókat teljesítő,
jóképű ifjú Moliére-hősök hősszerelmes
modorával. Harsányi Gábor Liguriója
aligha jelent új fejezetet vagy akár be-
kezdést a szerep történetében, ám a szí-
nész pályáján fontos állomásnak is jósol-
ható. Talán először láttuk Harsányit ilyen
mértéktartónak, fegyelmezettnek. Nem
tudható, hogy ez a minden ripacskodást
kerülő alázat a rendezői instrukcióknak
köszönhető-e, vagy színészi belátás ered-
ménye, de mindenképpen érdemes rá,
hogy nyugtázzuk. Timoteus barát kulcs-
szerepe különböző irányokban mozdít-
hatja el a darabot. Volt idő, amikor ma-
gyar színpadon (Vaszary János 1940-es
adaptációjában) - a közönség és az ál-
lamrend vallásos érzületét kímélendő -
egyszerűen kihagyták. Később, éppen el-
lenkezőleg - a hipokrata lelkiatya ha-
szonlesését, kétszínűségét előtérbe állít-
va, fokozottan antiklerikális élt kaphatott
és kapott a játék. Nagy Zoltán ezzel
szemben anélkül, hogy különösebb hibá-
kat vétene, vagy ízléstelen megoldásokba
keveredne, egyszerűen eljelentékteleníti
a figurát. A legszomorúbb a dologban,
hogy az előadás azt bizonyítja: a legran-
gosabb rendező fantáziája és rutinja is
kevés ahhoz, hogy a manírokba mereve-
dett szövegfelmondó színészeket kifor-
dítsa a mindennapok gyakorlatából. Ez
Nagy Zoltán esetében azért
szembetűnőbb, mert ő egy hálás szerep,
sikeres alakítás lehetőségét hagyta ki.
Dániel Vali Sostratája, éppen
ellenkezőleg, azért

kedvetlenített el, mert arra gondoltam:
nagy haj lehet a belső erőviszonyokkal,
ha már egy ilyen szimpla szerepet sem si-
kerül a követelmények szintjén kiosztani.

Megjelenése után először hasonló ag-
godalmakkal figyeltem Kováts Adél Luc-
reziáját is. Mintha csak csodás jelmeze és
sugárzó szépsége jönne át a rivaldán. A
cselekmény előrehaladtával azonban a
külsőségek kínálta előnyök pusztán (jól
használt) színészi eszközökké váltak, és
előtérbe került a többszörösen méltatlan
helyzetbe kényszerített, alapjában jó ér-
zésű fiatalasszony valódi drámája, az
ágyába parancsolt idegen elleni tiltakozás
őszintesége. Még hitelesebbé, árnyaltabbá
válik Kováts Adél játéka, amikor - hála
Callimacónak - mégis rájön a szerelem
ízére. Felszabadul, kivirul, és nem-csak
boldogabbá, öntudatosabbá is válik. Ezzel
a metamorfózissal Lucrezia a cselekmény
tárgyából annak alanyává, Kováts Adél az
előadás második főszereplőjévé válik.

Mert az első hely, természetesen,
mindvégig Kállai Ferencet illeti. Már
Tartuffe-jében megragadott a komikum és
tragikum ötvözetét hitelesítő feszültség.
Ezúttal Nicia mester szélsőséges ka-
rikatúrájával indít, semmit sem tagad,
semmit sem szépít. Pazar gönceiben lel-
kileg mezteleníti le a figurát. Ugyanak-
kor, a leleplezés nem valamiféle kívülről
gyakorolt kritika, éppen ellenkezőleg.
Kállai oly módon azonosul a hőssel, hogy
közben nem foszt meg bennünket sem a
megértés, sem az együttérzés nézőtéri él-
ményétől. Arra figyelmeztet, hogy a
gyermek utáni vágy nemcsak Yerma
szenvedélyét korbácsolhatta végzetessé,
egy öregedő férfit is kifordíthat önma-
gából. Kállainak elhisszük, hogy Nicia
nem pusztán hiúságból, kapzsiságból áhí-
tozik örökösre, hanem mert hiányzik éle-
téből az, akinek a lelkében rejtőző, kiak-
názatlan szerettartalékokat átadhatná. A
gyengédség vágya is vezérli, amikor az
égvilágon mindenre hajlandó, csak hogy
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nagy céljához, az apai örömök megszer-
zéséhez, a véréből való kisfiúhoz közelebb
kerüljön. Végletes hiszékenysége ebben a
fénytörésben már nem szimpla ostobaság,
hanem aránytévesztés, személyes tragédia.
Es Kállai a maga élet-csődjét és groteszk
reménykedését is minden hivalkodó
érzelgősség nélkül játssza el, sőt még
Nicia érzelmességét is kiaknázza, hogy a
világgal szembeni értetlenségét és
magatartásának logikátlanságát
érzékeltesse. Kállai számára a szerep
szimpla szövege szinte csak kanavász,
amit gesztusokkal színez és hímez ki.
Elképesztő, ahogy eleven tekintete a
cselekmény megfelelő fordulataiban ki-
ürül, beszédesen tartalmatlanná válik.
Ahogyan a nyaka szinte eltűnik a jelmez-
ben, és egyszer csak a termete is átalakul.
Az önhitt, tagbaszakadt, módos polgár,
amikor mások akaratának tehetetlen já-
tékszerévé válik, szánalmasan groteszk
figurává, majdnem törpévé zsugorodik.
Modorában a vagyon és a rang nyújtotta
biztonság az impotencia réme vagy ténye
által fenyegetett öregember belső bi-
zonytalanságával váltakozik, és akár a lá-
bát teszi keresztbe, akár a fejéhez kap,
minden egyes mozdulatának jelentése van.
Kállai alakításának részleteit nyilván
gondosan megkomponált koreográfia
szabályozza, de a néző mindvégig a
pillanatnyi lélekállapot parancsát, a mes-
teri módon létrehozott spontaneitást élvezi.

Ez az alakítás, ha nem is billenti helyre
a társulat teljesítményének ingadozó
mérlegét, ha nem is kárpótol bennünket a
nagy és jogos várakozást ébresztő ven-
dégrendezés okozta csalódásért, legalább
értelmet, tartalmat ad a várszínházi esté-
nek. Kállai Ferenc Nicia mesterét látni
Emanuele Luzzati jelmezében (és dísz-
letvilága előtt), mégsem mindennapi ese-
mény.

Manapság már egy felejthető este fe-
lejthetetlen színeiért is hálásak vagyunk.

Ruzante: Ruzante megtér a hadból - Niccoló
Machiavelli: Mandragora (Várszínház)
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GYENGE ZOLTÁN

A generalisszimusz
színre lép

Az Arbat gyermekei Szegeden

Kérdésekkel, kétségekkel indult az 1988-
as évad Szegeden. Néhány év után
visszatért a korábban már itt rendező
Ruszt József, s a társulat egy része is ki-
cserélődött, így mindenki csak remény-
kedhetett abban, hogy e szellemében is új
társaság képes lesz Szegeden újra megte-
remteni a színház hitelét. Ez az évad te-hát
a megméretések éve. Bár óvakodnunk kell
attól, hogy idő előtt elhamarkodott
véleményeket alkossunk, úgy tűnik,
történt már valami. Ezt jelzi az Oliver

kirobbanó közönségsikere s részben a még
sok-sok gonddal s a „nehézkedési erők"
terhével küszködő Mohács, amely-ben
viszont már valami megmutatkozott a
produkciót létrehozók ambícióiból, s most
a Magyarországon először bemutatott
Ribakov-adaptáció: Az Arbat gyermekei.

A regény története tulajdonképpen igen
röviden összefoglalható. A cselekmény a
sztálinizmus megerősödésének az évében
játszódik, az Arbat környékén élő fiatalok
körében. Az igazi főszereplő azonban a-
látszólag-háttérben maradó Sztálin, aki a
múlt és a jelen történéseit tudatosan saját
eszméihez akarja igazítani, és
irgalmatlanul leszámol azzal, aki nem illik
e „történelmi" képbe. Ez határozza meg az
egész ország és köztük az arbatiak életét.
Szasa Pankratov körülményeit tekintve
akár a sztálinizmus típusemberévé is
válhatna, de ártatlan cselekedetei és nem
utolsósorban a nagypolitika
háttértörténései miatt akaratán kívül
szembekerül a hatalommal. Előbb az
egyetemről zárják ki, majd börtönbe kerül,
végül Szibériába száműzik. Ez közvetlen
hatással van az otthon maradt fiatalok
életére. Nem hivatkozhatnak tu-
datlanságukra immár, szembe kell nézni-
ük önnön sorsukkal. Szasa regénybeli el-
lenpontja, Jurij Sarok esetében ez a poli-
tikai establishmentbe való beilleszkedést
jelenti. Így, míg a száműzöttek minden-
napjait Szasa szemével látjuk, a moszkvai
hétköznapok a titkosrendőrré vált Sarok
alakján keresztül tárulnak elénk. A hát-
térben az orosz „Szent Bertalan-éj" nyitó
aktusaként körvonalazódó Kirov-gyil-
kosság pedig mindannyiuk életét megha-
tározza.

A probléma jelenvalóságát és relevan-
ciáját nem lehet megkérdőjelezni; a sztá-
linizmus e század önmagán túlmutató mí-

toszává vált, ugyanakkor még konkrét lé-
tezésével is számolni kell. Ebben a hely-
zetben a rendező feladata is bonyolultabb,
az általános szinten túl meg kell je-
lenítenie mindennek nemrég még igen
agresszív, most pedig eufemizált formáját
is, lehetőleg anélkül, hogy a történelmi
didaxis csapdájába belesétáljon.

Semmiféle hatalom nem lehet örök ér-
vényű, még akkor sem, ha önmagát a „ki-
nyilatkoztatás" letéteményesének, per-
szonálisan pedig isteni eredetűnek tartja.
A hatalom lényege, bár számtalan kísérlet
történt erre, rendkívül nehezen ragad-ható
meg, „miért"-jére válasz közvetlenül nem
is adható. A hatalom metafizikai jellegű,
róla leginkább fenomenálisan
közölhetünk valamit, s ha elfogadjuk azt
a hegeli gondolatot, hogy a jelenség min-
dig azt mutatja, ami a mélyben elrejtőzik,
akkor a megközelítésnek ez az útja sem
lehet teljesen hiábavaló.

Régi igazság: a hatalmat megszerezni
könnyebb, mint megtartani. Így kézen-
fekvő, hogy a megtartás nyílt erőszakos-
ságához, mely a benne élők számára is
egészen nyilvánvaló, egy olyan véglete-
sen hazug és primitív ideológia szüksé-
ges, mely e hazugságában annyira abszo-
lút, hogy az arctalanná formált tömegek-
kel mint igazság fogadtatható el. Aki -
személyiségét megőrizve - ellene fordul,
az a „kinyilatkoztatott hittel" kerül szem-
be, s mint ilyen, máglyára küldendő.

A Ribakov-regény hosszú évekig csak
íróasztalfiókban létezett, a megszelídült
sztálinizmus eretnekégetőkből kultúrpo-
litikusokká avanzsált hivatalnokai meg-
akadályozták, hogy bármilyen formában
is szélesebb publicitást nyerjen. A múlt -
látható - terhes örökség, főleg ha a jelen
formálói is e múlt szülöttei, így csak a bio-
lógia törvényei teszik lehetővé, hogy egy
ilyen mű végre napvilágra kerüljön.

Az Arbat gyermekei érdekes, izgalmas
olvasmány, még akkor is, ha irodalmi re-
mekműnek nem nevezhető. Cselekménye
több szálon fut, mely a dramaturgia
feladatát is megadja: színre vinni a re-
gényt úgy, hogy közben a gondolat és az
atmoszféra megmaradjon, s ugyanakkor
élő hatóerővel is bírjon. Bár a regényt és
az előadást összevetni-véleményem sze-
rint - felesleges, hiszen két, eszközeiben
különböző médiumról van szó, annyi
mégis elmondható: az utóbbi meglehető-
sen hűen követi a regény cselekményme-
netét, átvéve annak erényeit és hibáit
egyaránt. Az átdolgozás ugyanis meg-
tartja a regény néhány, az egész szem-
pontjából jelentéktelen s így inkább za-
varó cselekményszálát. Ilyen például a
Szasa-Kátya-vonal, mely a regényben is
minden átmenet nélkül szűnik meg, elkö-


