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Margitai Ági (Mama), Végvári Tamás (Papa)
és Koleszár Bazil Péter (Bébé) (Szilágyi Lenke
felvétele)

És nemcsak a darabban, hanem az előadásban
is - ami elég meglepő Deák Krisztina korábbi szín-
házi munkáinak ismeretében. A filmrendező szín-
padi alkotásai - akár Gozzi Radnóti színházi A
szarvaskirályára, akár Audiberti Arad a gazságá-
nak Arany János-beli bemutatójára gondolunk -
mindenekelőtt az erős hangulatú képekről és a
groteszk előadásmódról emlékezetesek; arról, aho-
gyan a játék realisztikusan kidolgozott és stilizáltan
megkomponált rétegei egybefonódtak bennük.

Vélhetőleg most is a darabból kicsiholható na-
turális és groteszk, reális és szürreális kettősségek
vonzhatták a rendezőt (,,...mint mikor a
kilkáposzta-főzelékbe az angyal szárnytolla hull" -
olvasható a szórólapon). Az előadásban azonban
mégsem szikráznak össze a földközeli keservek,
apró, napi abszurditások és a titokzatos erők cso-
dái. A produkció meglehetős hűséggel követi a
darabot, melyen nem javítanak sem a közbeékelt
songok, sem az első felvonás alatt mindvégig a
szekrény tetején kuporgó Angyal - valódi szerep
nélküli - jelenléte. A képi világ jellegtelen; a díszlet
se nem reális, se nem jelképes, sem a szürreálishoz
nincs köze, mindössze kék és csúnya, a jelmezek -
egy-egy darab kivételével - olyanok, mintha a szí-
nészeknek azt mondták volna: játsszanak csak nyu-
godtan abban, amiben éppen vannak. (Díszlet--
jelmez: Balla Margit.) A Merlin Színház fiataljai - a
groteszket értő Kalmár Tamás kivételével - bi-
zonytalannak, görcsösnek látszanak, mintha va-
lamely (alulinstruált?) színitanodai feladatnak
igyekeznének megfelelni.

Ám itt van a főszereplő, Margitai Ági, aki menteni
próbálja a helyzetet (valahogy úgy, ahogy a Nyúl
családban az általa játszott Mama teszi). Margitai
szelíd tekintetű Mamájának mosolyra áll az arca:
örömmel és örömöt adva akar élni, s ha ezt a
körülmények - mint általában - nem engedik,
inkább felülemelkedik rajtuk, semhogy kétségbe
essen. Nem lepődik meg semmin, és nincs az a
helyzet, amelyet kilátástalannak találna. Naiv és
álmodozó, mégis a család legáldozatosabb,
legerősebb és leginkább tettre kész tagja; az
egyetlen, aki a szeretetével együtt tudja tarta-

Vígszínház Háború és béke-előadásának
rendkívüli élményt köszönhetek: kedvem
támadt újraolvasni a Háború és békét. Ha
jó néhány néző (és színész) el- vagy újra-
olvasta Tolsztoj regényét, máris érdemes
volt bemutatni. Ezt teljes komolysággal mon-
dom. A színház számos funkciója között ez is egy
- kedvet csinálni az irodalomhoz. Tudom persze,
hogy lehet ezt visszájáról is nézni, és az olvasás-
szociológia régi problémája, hogy az „olvastam"
válasz mögött gyakran csak egy-egy híres könyv

ni ezt a furcsa népséget. És oda kell figyelnünk
még Végvári Tamás mosolytalan Papájára és
Falvay Klári sükebóka öregasszonyára is. Vég-
vári-Papa amolyan bocsánat-hogy-élek-féle

jámbor emberke, aki bizonyára soha nem ártott,
de hasznára sem volt senkinek; időközben pedig
valahogy kimaradt a saját életéből. Falvay-
Pertisné az életerős elhagyatottak szívósságával
menekül önmaga elől; befurakodik Nyúlékhoz,
mert csábítja a nyüzsgés meg a mégoly
szerényen terített asztal is. Mindhárman adósok
maradnak azonban a játék reálison túli rétegének
megmutatásával, összhangban az előadás
egészével, melyben a meseszerűen szürreálisat
az Angyal (A szarvaskirályból egyébként ismerős)
tollszárnyai és a nyílt színi nővé változás
felpumpált gumicicijei helyettesítik.

A kísérletező kedvű, többféle stílus képviselői
előtt nyitott Merlin Színház ezúttal egy leginkább
naiv naturalistának nevezhető játékot hozott lét-re,
amelyről nehezen tudnám megállapítani, vajon
kihez szól és miről. Az értetlenség pedig - bármely
témához és stílushoz társuljon is - meglehetősen
kellemetlen színházi partner.

Coline Serreau: Nézd meg, ki az! (Nyúl Nyúl) (Merlin
Színház)
Fordította: Litvai Nelli. Díszlet-jelmez: Balla Margit. Ze-
ne: Melis László. Dramaturg, dalszövegek: Lőrinczy
Attila. A rendező munkatársa: Szakács Ági. Rendezte:
Deák Krisztina.
Szereplők: Margitai Ági, Végvári Tamás, Pásztor Tibor,
Koleszár Bazil Péter, Horváth Ákos, Orosz Anna, Bozó
Andrea, Kalmár Tamás, Falvay Klári, Kolozsvári Dóra,
Orosz Róbert, Kupcsok Zoltán.

filmváltozatának, televíziós feldolgozásának, 100
híres regény-szerű tematikus összefoglalásának
vagy éppen színházi előadásának emléke áll. De azért
ezt sem szabad lebecsülni. A klasszikus műalkotás
egy lehetséges meghatározása, hogy akkor is ismer-
jük, ha nem ismerjük. A Mona Lisát akkor is láttuk,
ha nem voltunk sohasem Párizsban. Pierre Bezuhov
gróf, Andrej Bolkonszkij herceg, Natasa Rosztova
grófnő pedig akkor is európai kulturális mitológiánk
szereplője, ha történetesen nem olvastuk végig az
(én kiadásomban) mintegy 1600 könyvoldalt.

RADNÓTI SÁNDOR

HÁBORÚ ÉS BÁL
PISCATOR: HÁBORÚ ÉS BÉKE
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Balázsovits Edit (Natasa) és Rudolf Péter
(Pierre)

Erwin Piscator (1893-1966) feldolgozása a re-
gény hagyatékát is hangsúlyozza. A sztorival és a
drámai jelenetekkel nem helyettesíti a könyvet, ha-
nem a könyv fellapozását, illetve fellapozóját magát
is színre állítja a Mesélő, a narrátor alakjában.
Piscator tervét a világháborúk kora aktualizálta,
megvalósítását egyszerre késleltette és tartotta
életben. Majd' negyedszázadnyi előkészület után,
1955-ben volt az ősbemutatója, s négy évvel
később már föltűnt egyszer a Vígszínház színpadán.
A harminchét évvel későbbi reprízt most az indo-
kolja, hogy a világháborúk kora nem szűnt meg,
csak szétaprózódott. Az új vígszínházi változat
készítői, Spiró György, Valló Péter & al. a háborúra
és békére vonatkozó narrátorszöveget ki is terjesz-
tették napjainkig. Az a heves aktualitás, amelyet az
eredeti változatban, mondjuk, Napóleon és Hitler
párhuzama gerjeszthetett, persze kilúgozódott, hű-
vösebb általánosság került a helyére, s ez is a
színielőadás irodalmi jellegét nyomatékosítja.

A narrátort mint a színdarab alapját képező könyv
ismertetőjét nehéz elhelyezni a színpadon. A valaha
merésznek tűnő ötlet sokat vesztett charmejából, és
a rendezés nem is tud mit kezdeni vele. Az
egyszerű, sötét öltözék és a modern szemüveg
hagyományosan elválasztja a játéktól, s ezt indokolja
is a játékmesteri, a föllapozó, a kommentáló, a mese
szálait összekötő és a filozofáló funkció. A néző
tudomásul veszi mint konvenciót, hogy a mesélő
ugyan jelen van, de nem a játék terében van jelen.
Ennek a feladatnak szép és intelligens dikcióval tesz

eleget Hegedűs D. Géza. Nem is kellene több. Ez
azonban talán túl száraznak tűnhetett, és ezért a
rendező két egymással ellentétes játékfeladattal
ruházza föl: egyszer belép a színjáték terébe, és
maga is szereplővé válik, másszor pedig a (nekem
személy szerint fölötte rokonszenves, de
mégiscsak az intellektuális mivoltot sablonszerűen
jellemző) modern, rövid szárú pipára gyújtással
mintegy privát játékot játszik a színpadi történés
játéka mellett, s mesterkélten túlhangsúlyozza
különállását. Mindez a bizonyára Piscatortól eredő
harmadik funkcióval együtt- hogy ugyanis a narrá-
tor néha interjút készít a történelmi személyiségekkel
- meglehetősen zavarossá teszi helyzetét.

A történelmi személyiségek - Kutuzov, Sándor
cár és Napóleon - különállását ebben az előadásban
térbeli elhelyezésük emelt volta biztosítja: Napóleon
esetében, aki egy kinyúló hasábon mintegy oszlop-
szentként jeleníti meg önmaga szobrát, de a magas-
ba azért egy kandeláber is elkíséri égő gyertyáival, ez
groteszkül esetleges ötletnek tűnik.

Nem is ebben van talán a rendező becsvágya,
hanem abban a tablóban, amelyben a bál és a csata
összekeveredik, a bál forgatagában szanitécek visz-
nek sebesülteket, és a táncosok a becsapódó lö-
vedéktől holtan vagy sebesülten omlanak össze. E
jelenet többszöri ismétlése arra a rendezői szándék-
ra utalhat, hogy ez legyen az előadás emblémája.
De ez elég külsődleges ötlet, mert nincs szerves
összefüggésben az előadás más elemeivel, irodal-
mi alapjáról és előképéről nem is szólva. Mit mond
ez a jelenet? Háború és béke olyatén ellentétéről
beszél, amelyben a béke gyanútlan bálként je-
leníthető meg, amelyet idegen, nem várt módon

szakít félbe a háború. Létezik ilyen közhely hábo-
rúról és békéről, s létezik az utólagos értetlenség
vagy szemrehányás, hogy az emberek gyanút-
lanságukban nem észlelték a közeledő fenyegetést.
Ez nálunk lehetetlen - mondják, noha közel-ben
csapkod a gránát. (Például a közép-európai
zsidóság túlélői gyakran kaptak ilyen szemrehányást
maguktól, másoktól a második világ-háború után.) A
Háború és béke kontextusában azonban nincs fő
helye ennek a gondolatnak.* Mert ugyan kinek lehet
ilyesmit szemére vetni? Ha embercsoportnak,
tömegnek, akkor azt mondhatjuk, hogy ezeknek
ugyan Tolsztojnál rendkívüli jelentőségük van, de
nem ilyen természetű. Korántsem gyanútlan: az
akarnokok csoportja éppenséggel meglovagolja a
háborút, a tömeg mélyárama pedig (amit Kutuzov
testesít meg) a nem cselekvés türelmével és
kivárásával győzedelmeskedik. A Neumann-
Piscator-Prüfer-Valló-Spiró-stb.-féle fel-dolgozásban
pedig ezek a motívumok teljesen ki is vannak
iktatva. A mély és tépelődő alakok ugyan sokat
foglalkoznak a háború irracionalitásával - az
austerlitzi csatasíkon az égboltot fölfedező sebesült
Andrej az ilyesfajta irodalmi ábrázolások halhatatlan
archetípusa-, de ezek a meditációk éppen fordított
természetűek: egy háborús játékokat játszó, Na-
póleon- és/vagy cárimádó, párbajozó, katonai
becsvágyat dédelgető nemzedék tagjai fedezik fel
játékaik hiú értelmetlenségét. (Ha analógiát kere-
sünk, akkor ez inkább Piscator nemzedékének első
és nem második világháborús tapasztalataival ro-
kon.) Marad az első bálozó gyermeklány, Natasa
tekintete, amely kezdetben valóban gyanútlan, de
hát ez nem lehet a történelmi tabló szemszöge, mert
kezdetben mindannyian gyanútlanok vagyunk.

Pierre Bezuhovot Rudolf Péter játssza. A színész
teste Pierre-képzetünknek tökéletesen ellentmond,
és ez nem azért aggályos, mert a rendező választá-
sával szakít a filmes és színházi megszemélyesíté-
sek Tolsztoj képzeletéhez ragaszkodó konvenció-
jával, hanem azért, mert egy másik konvencióval
helyettesíti, amely szerint az értelmiségi tépelődő
satnya, alacsony, ritkuló hajú. Az „eredeti" Pierre
alakjában a töprengő szellem és a vívódó lélek
hatalmas, kövér testbe van zárva, amely duhaj
kilengésekre képes; indulatának minduntalan szá-
mot kell vetnie erejével, és ez tétovaságának, gátlá-
sosságának fizikai oka. Rudolf ebbe az irányba nem
bontakoztathatja ki figuráját. Alakítása mégsem csa-
lódás, mert gazdagon és - hogy úgy mondjam -

Nem állítom, hogy ne lehetne ilyen szellemű megál-
lapítást a Háború és békében találni. Például: „Hiába
közeledett az ellenség Moszkva felé, a moszkvaiak sem-
mivel sem szemlélték komolyabban a helyzetüket, sőt
ellenkezőleg, még könnyelműbben..." Harmadik könyv, I.
rész. 17. Mégis, a történet ellaposítása ezt a középpontba
állítani. Másutt ezt olvassuk: „És ez a tudat, sőt ami még
több: annak előérzete, hogy Moszkva elesik, benne élt
ezernyolcszáztizenkettő egész moszkvai orosz társa-
dalmában." Harmadik könyv, III. rész. 5.
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állandó szellemi háttérsugárzással jeleníti meg a
világirodalom talán legnagyobb - főhőssé váló -
rezonőrjét. Sajnálattal kell megállapítanom viszont,
hogy Alföldi Róbert Andrej-alakítása az
elkerülhetetlen összehasonlításban csalódást kelt.
Nehéz megmondani, miért, mert sem a színészi
tehetség, sem a lelkiismeretes munka nem tagadha-
tó. Jelzésre szorítkozom: Andrej - nemcsak a re-
gény, hanem a szerep szerint is - érett férfi; Alföldi
domborításában viszont- fiú. Ez apjához való viszo-
nyának kivételével minden jelentős viszonyában -
Pierre, Liza, Natasa - nem indokolható elmozdulá-
sokat okoz. A botcsinálta színibíráló, mint a sorok
írója, a Natasát alakító Balázsovits Edit főiskolai
hallgató első jelentős próbálkozását nem értékelheti,
mert olyan - jórészt jóslásokat és feltételezéseket
tartalmazó - elemzésbe kellene bocsátkoznia,
amelyre nem érez magában képességet. Nyugtázom
tehát, ami érzékileg jelen van és szembetűnő: bájos,
naiv, eleven. Talán csak később dől el, hogy
személyiségét kölcsönözte-e színpadi rátermettség-
gel Natasának, vagy ábrázolta.

Ahol viszont mégis meg kell próbálkoznom az -
érett - színészi mesterség valamiféle jellemzésével,
az Kállai Ferenc öreg hercege, mert ennek az alakí-
tásnak olyan túlsúlya van, hogy az előadás egyálta-
lán nem értékelhető nélküle. Kállai mint vendég
persze abban az értelemben is vendégszereplő,
ahogyan a híres Wagner-tenor: Wolfgang Wind-
gassen hozta magával mindenhová arany Lo-
hengrin-ruháját, függetlenül az éppen adott rende-
zés koncepciójától, jelmeztervétől. Kállai is hozta
magával élete nagy szerepeinek tradícióját, és Valló
rendezésének visszafogottabb, stilizáltabb színész-
vezetésétől elütő módon a naturalisztikusabb szí-

nészi stílust. Ez azonban valóban csak stílus;
részletező, aprólékosan kidolgozott játékot jelent,
amely meg is maradhatna a minuciozitás kiterjedt
fölszínén. Kállai játékának azonban mélysége van,
amely - hiába ismerjük fel számos alakításának
emlékét - az öreg Bolkonszkij figurájának sajátja.
Nem tudom, a Mester vette-e magának a
fáradságot, hogy erre a szerepére készülve Tolsztojt
olvasson. Talán nem is érdekes ez a kérdés. En
mindenesetre most, hogy újraolvastam a Háború és
békét, őt és csak őt valóban bele tudtam képzelni az
olvasottakba. Ahogy azt a „Csókolj meg - itt"
gesztust csinálja! S bizonyos értelemben ez a kü-
lönállás a többiek színészi játékától funkcionális a
darabban, hiszen ahogy a színész egy olyan klasszi-
kus színjátszás egyik utolsó képviselője Magyaror-
szágon, amely talán jelentősebb, nagyobb szabású a
mainál, noha nyilvánvalóan éppen nem „mai",
egyszerre reflektálatlanabb és individuálisabb
annál, ugyanúgy az öreg Bolkonszkij is kiveszőben
lévő képviselője egy bizonyosabb, kevesebb
tépelődést, önmeghatározást igénylő és ezért na-
gyobb szabású alakokat és szörnyetegeket, kevés-
bé individualistákat, de inkább individuumokat lét-
rehozó életformának. Kállai alakításának túlsúlya
valami eredeti tolsztoji elemet hoz be az egyébként
elavult és sem az aktualizálással, sem a rendezéssel
nem javított adaptációba. Tolsztojnál ugyanis Kutu-
zov és az öreg Bolkonszkij között - noha csak
megemlékeznek egymásról, de nem is találkoz-

Murányi Tünde (Marja) Balázsovits Edit és Al-
földi Róbert (Andrej)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

nak a regényben - szoros kapcsolat áll fönn, mint a
régi, nagy generáció két reprezentatív képviselője
között. Az egyik a világszínpadon áll, a másik - a
regény idején már - csak a család és a birtok kis
színpadán, s noha az egyik a nagyszínpadon alárendeli
akaratát az események elkerülhetetlen menetének, a
másik a kis színpadon mindenki akaratát zsarnoki
módon a sajátja alá rendeli, mégis ugyanaz, a
meglehet, korlátolt, de mégis biztos alapot jelentő
világlátás és világban benne állás jellemzi őket,
melyet Pierre-nek megannyi botladozás után újra
kell teremtenie: utolsó, kétségbeesett, nagyszínpadi
kísérlete (a Napóleon elleni merényletről való
álmodozás) után a kis világ, a kis színpad kerül
élete középpontjába.

Ezt jelzi a tapsrendbe beillesztett, Bergman
Varázsfuvolájából kölcsönzött ötlet: ahogy ott
Papageno és Papagena, itt Pierre és Natasa családi
boldogságát mutatja, hogy cseperedő gyermekeik-
kel együtt jelennek meg.

Alfred Neumann-Erwin Piscator-Guntram Prüfer: Há-
ború és béke (Vígszínház)
Lev Tolsztoj regénye nyomán a vígszínházi változatot
készítette: Spiró György és Valló Péter, valamint
Almási-Tóth András f. h., Radnóti Zsuzsa és Rácz
Erzsébet. Fordította: Szántó Judit. Díszlet: Szlávik And-

rás. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Melis László. Moz-
gás: Pintér Tamás. Video: Geréb Anna és Szakács

Andrea. Koreográfia: Bodor Johanna. Asszisztens: Lévai

Ágnes és Viszt Attila. Rendezte: Valló Péter.

Szereplők: Hegedűs D. Géza, Rudolf Péter, Alföldi Ró-
bert, Kállai Ferenc m. v., Kéri Kitty, Murányi Tünde,
Balázsovits Edit f. h., Igó Eva, Kállóy Molnár Péter,
Lukács Sándor, Király Attila, Szoboszlay Sándor,
Selmeczi Roland, Gesztesi Károly, Vallai Péter, Fonyó
József, Csőre Gábor f. h.


