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Ha Mihail Roscsin csak-
ugyan beleírta darab-

jaiba a nyíltszíni hagyma-
vágást — s nem rendezői 
ötlet —, akkor csupán vé-
letlenről Van szó, véletlen 
találkozásról, mert hogy az 
elmúlt évad De Filippo-da-
rabjában is vágták a hagy-
mát, és ez a könnyfakasztó 
növény akkor is, most is, 
ott is, itt is köznapi embe-
rek köznapjaira utal. Ná-
polyban is, Moszkvában is 
ugyanolyan a hagyma sza-
ga. 

Két értelmiségi fiatal ta-
lálkozik, egymásba szeret-
nek, összeházasodnak s 
előbb Léna szüleinél lak-
nak, majd Aljosa édesany-
jánál. Így sem jó, úgy sem 
jó: nem élhetik a maguk 
világát. Albérletet keres-
nek. Az is veder a cseber 
után. Végül lakáshoz jut-
nak, önállóhoz, s az addig 
felgyülemlett sok apró fe-
szültség akkor robban ki 
valami semmiségen! Épp 
akkor hagynák el egymást. 
Pedig már gyermekük is 
van. A házasságot fenyege-
tő viharfelhők azonban to-
vaszállnak. 

Köznapi történet, közna-
pi problémák, köznapi 
konfliktusok. Igen rokon-
szenves, hogy Mihail Ros-
csin egy színpadhoz igen 
értő drámaíró eszközeivel 
nyúl ehhez a kisvilághoz, 
és a „nagyvilágot" szinte 
csak jelzésekben engedi be 
a színpadra. Mintha így 
szólna: most, úgy érzem, ez 
igen fontos. Ez a fontos 
most. Vagy legalább: ez is 
fontos. A fiatalok gondjai-
val-bajaival foglalkozó da-
rabjai nyilván ezért is hat-
nak. Világprobléma a lakás. 
Miért ne szurkolnánk két 
i f jú embernek, akik nem 
hagyják magukat (s végül 
nem hagyják el egymást!) 
és summa summarum: ki-
verekszik a maguk helyét a 
tető alatt. 

A Veled vagy nélküled 
— nem az előadás, hanem 
a színpadi mű — miért 
nem tud mégsem igazán 
megfogni? Alighanem 
azért, mert színházban, fi l-
men, televízióban az el-
múlt másfél-két évtized 
alatt igen-igen sokszor ta-

figurák, de mintha köz-
hellyé váltak volna. (Persze 
csak az igazság válhat köz-
hellyé.) (Ez is közhely.) 

Köznapi emberek köz-
napjai, köznapi dolgok; 
csak az „igézet" hiányzik 
amelyről a költő ír. Mert 
az igézet a legközhelyesebb 
alakokat és szituációkat is 
meg tudja emelni s az elő-
szöriség éltető levegőjével 
képes körülvenni őket. Kü-
lönben marad a hagyma. 
Amely már volt. 

Seregi László jobbról, 
balról, elölről, hátulról 

pörgeti a darabot. Ez a 
lendületes rendezés rend-
kívül sokat segít, ahol csak 
tud. Nemcsak sodrásával, 
az egészet átölelő mozdula-
tával, hanem a szereplők 
egyéniségének színesebb 
kibontásával: hogy ha már 
annyira ismerősek, annyira 
hasonlítanak, azért legyen 
bennük egy villanásnyi 
más is. Seregi László külön 
kis játékmesteri remeklé-
se az a jelenet, amelyben 
Aljosa panaszkodik barát-
jának Boriszovnak; ez 
hallgatja, sokáig egy szót 
sem szól, csak tölt és iszik. 
Arcán: szeszleheletű mo-
soly, bájos bárgyúság. Ke-
zében a pohár, s van egy 
mozdulata. . . Ez az egész: 
pokolian mulatságos; és a 
nagyon tehetséges fiatal 
színész, Kovács Gyula di-
cséretére válik. 

Egyébként is az előadás 
színészi részét jó teljesít-

mények jellemzik. Szeren-
csi Éva: fölszabadult, f i-
nom és mélységesen igaz 
Léna. Igen tetszik mindaz, 
amit csinál. Újréti László 
őszinte, hiteles, nem túloz 
— ezek az Aljosák általá-
ban ilyenek. Dégi István 
apaalakitása lassúbb léptű 
a kelleténél, viszont ízléssel 
járja körül a túlzott érzel-
messég csapdáit. Harkányi 
Endre zsörtölődései szívből 
derítenek. Borbás Gabi ki 
tudja, hányadszor teremt 
újjá egy kissé könnyelmű 
teremtést, emberi hiteles-
séggel. Ferenczy Krisztina, 
Lóránd Hanna, Szilágyi 
Eta, Kovács Nóra: egy-egy 
színfolt a két família tabló-
ján. Láng Józsefnek alig 
van mit tennie. Tóth Judit 
őszintén harsány. Dancs-
házy Hajnal és Straub De-
zső a semmiből csinál fel-
ismerhető karaktert. 

Csinády István hasznos, 
alkalmazkodó díszleteket 
tevezett. (Csak a tükrökkel 
nincs mit kezdenünk! De 
ez most, úgy látszik, divat 
— mármint: tükrök a szín-
padon . . . ) Kállai Judit jel-
mezei észrevétlenek, tehát 
jól szolgálják feladatukat. 
Benedek Árpád szellemes-
kellemes, jól mondható for-
dítását csak dicsérhetjük 
— egy megjegyzéssel: Lé-
na nem tulipánokat kapott 
Aljosától, hanem tulipánt! 
Akárhány szál van is a 
csokorban. 

Dalos László 
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