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megbízhatatlan: a jó előadás már szinte vélet-
lenszerű, míg a rossz csaknem szükségszerű.
Ez nem azt jelenti, hogy itt nincsenek tehetséges
színészek, inkább azt, hogy az innen-onnan jött
színjátszókkal, kváziszínészekkel, korábbi kor-
szakok egyes rekvizítumaival megtűzdelt társu-
lat színvonala meglehetősen híg, s ez ebben az
előadásban minden káros hatásával együtt
megmutatkozott. Valószínűleg egy nagyobb mé-
retű cserélődés és vendégrendezők szerepelte-

Repülnek a kicsi puha forgácsok, Miroiu tanár
úr görcsösen markolja bicskáját és hegyezi
ceruzáját. Száját összezárja, nem szól, nem
kiabál, minden keserűsége eb-be a
mozdulatba gyűlik. Leül, majd szem-üvegét
orrán följebb tolva a nagy Van Mersch-
katalógus fölé hajol. A híres csillagászati atlaszt
előző este hozatta huszonkétezer leiért Buka-
restből. Ám azt a csillagot, azt a névtelent, amit
látni ugyan nem lehet, de ami Miroiu tanár úr szá-
mításai szerint az Alcor mellett bújik meg vala-

tése sokat javítana a helyzeten, amely - s ezt
mutatta a maga ambivalenciájával ez az előadás
is - most leginkább patthelyzethez hasonlatos.
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hol, nos, azt a csillagot a Van Mersch sem említi.
Miroiué háta jog, hogy elnevezze e névtelen csil-
lagot. Füzetébe talán ezt a nevet körmöli, ha
megfaragja végre a ceruzát: „Mona". Közben
még néhányszor kitörik a ceruzahegy, hisz a férfi
görcsösen vési a betűket a lapra. Mert az a
görcs, az már nem múlik el.

Igy él majd. Szótlanul könyve fölé hajolva, éj-
szakánként az eget bámulva. Hátha egyszer
meglátja azt a csillagot. Ez persze számításai
szerint kizárt dolog, még akkor is, ha Bukarestből
szerez be hozzá távcsövet. Van tehát egy csilla-
ga, ami nincs. E nyolcezer-kétszáznegyvenöt la-
kosú világvégi kisvárosban senki nem hiszi el
ne-

ki, amit mond. Legfeljebb Udrea, a zenetanár,
akinek Miroiu is elhiszi az elkészült szimfóniát.
Utóbbit más is hallhatná, nem csak az önmagá-
nak átszellemülten vezénylő Udrea - ha a vá-
rosban lenne egy angolkürt. Mert hát anélkül...
Anélkül a scherzóig még csak elmegy, de aztán
belépnek a fúvósok. Egy angolkürt viszont még
egy Van Merschnél is drágább. De legalább léte-
zik, megvehető. Ám mi a bizonyítéka csillag léte-
zésére? Csak a tanár úr számításai. No meg a
kétségbeejtően szegényes és jellegtelen le-
génylakásban még egy-két napig szálldosó par-
fümfelhő. Mert hiszen Mona egy nő. Hát persze.
Mosolya talán közönségesebb, mint ama bizo-
nyosé. Bár az idők távlatából az ablakon kihajoló,
eget kémlelő férfi számára a két mosoly össze-
mosódik majd.

Ezeket és melodrámát ötvözni igyekvő leírás a
Névtelen csillag című groteszk melodráma ismer-
tetése kíván lenni. A zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház, illetve Merő Béla rendező érdeme, hogy
Mihail Sebastian kiváló drámájáról letörölte a port,
és egy jó előadásban felhívta a figyelmet a tényre:
a közvetlen közelünkben is írnak olyan műveket,
amelyekből megtudhatjuk és színpadon
felmutat-hatjuk, hogyan élünk ezen a vidéken.
(Az igazsághoz tartozik, hogy két 1958-as
előadás után, 1989-ben az ódry Színpad is
bemutatta a dara-bot.) A bukaresti személyről
leszállított nagyvilági nő, Mona kisasszony is
rácsodálkozik erre a vidékre, és arra, hogyan is
lehetne-kellene élni (egy napig): beszívni a friss
levegőt, hideg vízzel mosakodni a kútnál,
éjszaka kibámulni a végtelenbe, és felfedezni a
csillagokat, amiket nem takarnak el a mulatók
fényei. Ezzel a gyönyörűséggel mártózik meg a
vidékben, a provinciában az, aki azért azt is
tudja, hogy másnap fel fog szállni a vonatra, és
visszatér oda, ahonnan ugyan mindig
menekülne, de ahol nem kell sárban caplatni,
mert le lehet inteni egy taxit, a fürdőszobában
(minthogy fürdőszoba van) csempe van és bidé;
a locsolókanna a szállodai kertész kezébe való, a
kaszinó zsetonja pedig értéket képvisel. Mona
kisasszony persze olyan kevés és boldog időt tölt
Miroiu tanár úrnál, hogy a pocsolyáknak is csak a
csillogását látja - Mihail Sebastian azonban van
olyan kiváló író, hogy bennünket meg is hemper-
get a sárban. Ezért beszélhetünk egyszerre lírá-
ról és groteszkről, ezért hálás a mű, mert egy-
szerre hat könnyzacskóinkra és nevetőizmaink-
ra - és ezért életveszélyes is egy-egy színpad-
raállítás, mert csak a megfelelő arányok teszik
lehetővé, hogy önmagunkon nevessünk, és má-
sokon sírjunk.

A zalaegerszegi előadás tartja az - általam
helyesnek vélt - arányokat, bár ez inkább csak a
számtani közép, a nagy átlag felől nézve igaz,
egyes jelenetekben néhol bohózatba csúszik át a
groteszk, illetve szentimentalizmusba csordul a
líra. Ennek kettős oka van: a színészek egy ré-
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sze bizonyos helyzetekben beéri a karakterte-
remtéssel mint végeredménnyel, a rendező pe-
dig néhol minden eszközzel erősíti, ezáltal meg-
haladja a szöveg majdnem-érzelgősségét. Mes-
ter Edit például rátalált Cucu tanárnő katona-
tisztté deformálódott vénkisasszony-figurájára,
ám megelégszik ennek szélsőséges hangsúlyo-
zásával, és így sors helyett csak karikatúrát mu-
tat fel egy ziccerszerepben. Pedig a harmadik
felvonásban, amikor lefoszlanak a figura pózai,
vagyis egy ijedt, szánalmas, szerencsétlen nőt
látunk a színen, kiderül, hogy a színésznő képes
lenne másra, többre. A „névtelen csillag", Mona
Kolti Helga m.v. A világvégi pályaudvaron mél-
tatlankodó fővárosi szépasszony szerepének
igyekszik megfelelni, de igazán akkor mozog biz-
tosan és oldottan a színpadon, amikor titokzato-
sabb, gazdagabb, „emberségesebb" lehet. „Ma-
ga itt lakik'?!" - kérdezi még „bukaresti" gőggel,
de már őszinte döbbenettel. A színésznő vissza-
fogottan, finom eszközökkel teremti meg a lé-
nyéhez valószínűleg közelebb álló, fokozatosan
elbizonytalanodó, menekülő-elvágyódó ember
alakját. Zalányi Gyula tanára is finom mester-
munka. Ebben az eldurvult világban szédelgő,
lebegő figura ő, aki talán ezért próbál mindig -
reménytelenül - valami tárgyba kapaszkodni:
belép az Állomásfőnök irodájába, két kezével ka-
lapját gyűrögeti, később az útjába akadó kalapá-
csot szorongatja szerencsétlenül, majd a hatal-
mas könyvet szorítja magához. „Vigyázat, töré-
keny!" - írhatnánk erre a. porcelánfigurára, amint
térdeit összezárva, elveszetten, védtelenül
üldögél a lépcsőn. A darab döntő mozzanata - és
a létrehozók legnehezebb feladata - az, hogy e
vidéki, habókos tanárt, még ha csak egy
éjszakára is, de összehozzák a bukaresti mula-
tók törzsvendégével, Mona kisasszonnyal. Merő
Béla ehhez formális - bár nem hatástalan -
megoldást választ: ellágyuló lírai jelenetben lát-
hatatlan kezek tolják elénk a ronda heverőn üldö-
gélő, jobb sorsra érdemes párost, köréjük csilla-
gokat vetít a világosító, és közben halk zongora-
futamok adják tudtunkra: most nagy érzések
következnek. Elismerem, ártani nem árt, ha
vannak csillagok, és szól a muzsika, de az ilyen
típusú találkozáshoz mindenekelőtt két egymás-
ra kíváncsi ember kell, kik közül az egyik nő, a
másik férfi. Akkor elhiszem, hogy legalább egy
éjszaka erejéig mindegy, habókos földrajztanár-
e az illető férfi vagy sem. Akkor azt is elhiszem,
hogy egy pillanatra komolyan megfordul a lány
fejében: itt, vidéken kellene leélnie az életét.
Főleg, ha másnap egy olyan érdektelen és szür-
ke selyemfiú jön érte, mint a zalaegerszegiek
előadásában. Akkor már érdemesebb maradni,
hiszen e kisvárosban nap mint nap két olyan szí-
nes egyéniséggel lehet találkozni, mint az Állo-
másfőnök és a zenetanár. Az előbbit Borhy Ger-
gely játssza, remekül. Hrabalnak, Menzelnek kö-

Zalányi Gyula (Tanár) és Kolti Helga (Ismeret-
len nő) (Zóka Gyula felvételei)

szönhetően jól ismerjük ezt a vidéki vasutast,
no meg utaztunk már olykor a MÁV, illetve bi-
harkeresztesi határátlépéssel a CFR vonalain.
Borhy lénye, magatartása ennek az egész bal-
káni kócerájnak a lényegét közvetíti: mindent
birtokol és semmije sincs, mindig csinál vala-
mit, és közben maga a lázas semmittevés, min-
dent egyszerre intéz, mert minden egyformán
fontos és egyformán jelentéktelen. Váltót állít,

és libát hajkurász; telefonál, és zsíros kacsa-
combot zabál; ütődött segédjét szólítja üvöl-
tözve, és közben káposztát töm be kétpofára.
Szuszog, zabál, böfög, beszél - de mindent
ráérősen, komótosan, hisz jól tudja, itt végér-
vényesen megállt az idő. Odafenn akár rend-
szereket is válthatnak, itt lenn ő állítja a moz-
dulatlan óramutatókat. Figyel, mászkál, kövér,
zsíros tenyerével előresimítja haját, lezöttyen a
székre, ül, vár. Örökös, vidéki vasutas. A ze-
netanár - Wellmann György - kedves, gátlásos,
mosolygós, szelíd pasas, aki valamivel jobban
érzi magát a világban, mint barátja, az eget
bámuló amatőr csillagász. Ő megnyilvá-
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nulhat, zenét szerezhet, sőt azt elvezényelheti,
eldúdolhatja magának és másoknak. Még csak
angolkürt sem kell hozzá. De tán az is meglesz,
most pénzt kapott rá a fővárosi jampitól.
Legközelebb ő toporog türelmetlenül az
állomáson, mi-kor érkezik már a bukaresti
személy. Miroiu pedig otthon várakozik némán,
s egyenletes mozdulatokkal faragja a ceruzát.

regénynek egy nagy előnye van a
sokkal tökélyesebb formájú és
sokkal költőibb természetű dráma
fölött, tudniillik: a körülményesség, a
détail-ok varázsa az ál-lapotok,

helyzetek, irányok és jellemek
festésében" - írja Dosztojevszkij magyar kor- és
pályatársa, Kemény Zsigmond. Általában akkor
a legszembeötlőbb ez a különbség, mikor a re-
gényt dramatizálják. Ilyenkor nehéz elkerülni,
hogy a szövegváltozat ne csupán dialógusba
szedett sűrítmény, egymást feltételező szituáci-
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ók sorát tartalmazó kivonat legyen. Az ember, aki
epikus műben leírható, akár egy szobabelső
vagy táj, a színpadon magáról csupán jelenlété-
vel, gesztusaival, viszonyaival és - csak utolsó-
sorban - a szavaival vallhat. Az irodalmi alak
egyetlen mozdulata vagy tette akár fejezeteken
át is taglalható, nem így az előadásban, ahol az
akció csak a reakciókban való tükröződésében
nyerhet értelmet, azaz a színésznek akár öt-tíz
oldalas „instrukciókat" (a regénybeli leíró elem-
zést) is tudnia kell besűríteni egyetlen
gesztusába. Mivel ez szinte lehetetlen, felmerül
a kérdés: létrehozhatja-e az előadás azt a
gondolati, hangulati gazdagságot, mellyel az
alapanyagául szolgáló (legtöbbször remek)mű
bír, vagy csak

kedvcsináló, ismeretterjesztő kivonat marad? A
regény adaptálásának persze van másik útja is,
amikor az alkotók csupán egyes elemek felhasz-
nálásával új, önálló művet hoznak létre, s ily mó-
don az eredeti szöveg öntörvényű interpretáció-
jára tesznek kísérletet. A kaposvári előadás szö-
vegváltozatának írója és rendezője, Bezerédi
Zoltán nem vállalkozott erre, talán mert bízott ab-
ban, hogy az intenzív színészi jelenlét pótolhatja
a regény részletekben gazdag árnyaltságát. A
látottak nagyrészt őt igazolták.

A keretjáték szereplői gyerekek, akik az elő-
adás elején gyilkolósdival ütik agyon az időt.
„Meghaltál, meghaltál" - rohan egy kisfiú a vi-
songó lányok után, de miután azok csak a sze-
mébe nevetnek, keservesen elpityeredik. A zá-
róképben Marmeladov angyalszőke, nyurga kis-
lánya érdeklődve nézegeti a baltát, majd minden
erejét összeszedve a rönkbe vágja. Az első jele-
netnek még szemtanúja Raszkolnyikov, az utol-
sóban azonban már úton van Szibéria felé. A ke-
retjátékban példázattá tágul a történet, a mind-
annyiunkban benne szunnyadó kísértés szenv-
telen híradásává. A gyerek tudatában nem sze-
repel a halál fogalma, és csak magát ismeri, min-
denki más csak „funkcionális létező" (az anyja
enni ad, a testvérrel játszani lehet), azaz tárgy,
amelyhez képest az ő személyes léte többletként
érzékelhető. A babája fejét lecsavaró és a hús-
vétra kapott kisnyulat földhöz csapó gyerek
ugyanazzal az ártatlan fesztelenséggel „rontja
el" az élőt, mint az élettelen tárgyat. Felcsepe-
redve, az élet tényeivel szembesülve aztán foko-
zatosan oldódik ez a természetes szolipszizmus,
és a kis vadócból higgadt felnőtt lesz. Vannak ko-
rok, amikor lassabban lehet felnőni, ez a váte-
szek és héroszok ideje, és van olyan is, mikor
ajánlatos mihamarabb tisztában lenni valós
súlyunkkal és lehetőségeinkkel. Ezek szerint
mindenfajta egoizmus a gyermekkor hozadéka,
infantilizmus; és Raszkolnyikov sem nem dü-
höngő őrült, sem nem félreismert zseni, hanem
durcás kisfiú, aki maga előtt is igazolni akarja
túlzott önszeretetének indokoltságát, és fel
akarja magára hívni az őt - szerinte - megillető
figyelmet.

Lipics Zsolt, a kaposvári előadás főszereplője
alakításával csak részben igazolja a keretjáték
által sugallt gondolatokat. Két végletből
összegyúrva, rendkívül ellentmondásosan jeleníti
meg Raszkolnyikov figuráját: a gyermeki
tisztaság és lelke-sültség folytonos ellentétbe
kerül a számító éles-látással és az ingerült
keserűséggel. Az első fel-vonásban még
egyértelműen zárkózott kisfiú, aki képtelen
kimutatni a szeretetét, imádott anyjával nyűgös
és követelődző; a gyilkosság után pedig szinte
megszállottan keresi a leleplezést, hogy
értékeljék „napóleoni" tettét, és fel van háborod-
va, amiért nem mindenki az ő ügyével foglalko-
zik. Később eldönthetetlenné válik, hogy lázas
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