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Boldog születésnapot!

A Harmincéves vagyok a Vígszínházban

Az ünnep mindenkor kiváló alkalma lehet a
drámának (hiszen: „már a régi görögök is
..."), de, híján lévén a konfliktusnak (ha
valóban ünnep), nem lehet tárgya a
drámának.

Ezenkívül: ünnepekben, évfordulókban,
jubileumokban gazdag ország vagyunk.
Ünnepeinket fény ragyogja be, de tapad
hozzájuk a rutinszerű kultusz is; a spontán
fölszabadultság helyett pedig a
„hivatalosat", „kötelezőt" szimatoló
gyanakvás. Joggal: ünnepi tapasztalataink
felemásak. 1973-ban egy egész éven át
kerestük a százötven esztendeje született
Petőfit - megtaláltuk-e? Idén bizonyára
keresni fogják József Attilát - április 11-én
volt a 'hetvenedik születésnapja -, s
remélhetőleg több siker-rel; de nem járul-e
majd az ünnepléshez az egészségtelen
kampányjelleg?

Az idei, forradalmas évfordulókat s
Károlyi Mihályra, József Attilára való
emlékezést sűrítő tavasz különösen próbára
teszi ünneplő készségünket és kedvünket. S
mind között a legszebb, ám legkényesebb
feladat is a legnagyobbról:
felszabadulásunk harmincadik év-
fordulójáról megemlékezni.

A Vígszínház ünnepi produkcióját, a
Harmincéves vagyok című dokumentum-
musicalt izgatott kíváncsiság - de nem
sikert remélő bizalom kísérte az előké-
születi munkák során. Bevallottan aktuális
kötődésű darabról van szó - gyanús.
Nemcsak alkalma, hanem - ha sajátos
áttételeken keresztül - tárgya is az ünnep;
aggasztó. Mit várhatunk? Dráma helyett
képzelt riportot 1944/45-ről; esetleg jó
zenét.

Az előadás, rácáfolva minden előzetes
tamáskodásra, a meglehetősen szürke pesti
színházi évad legszínesebb, öröm-teli
eseménye lett. Nem korszakos remekművet
ajándékoz - de igazolja hitünket az
ünnepben. És bizalmunkat a színjátszásban.

Történelem

Huszonhat éves vagyok - azaz már
majdnem harminc; a Vígszínház az egyes
szám első személyű címmel tehát engem: a
harminc éve szabad Magyar-

országgal nagyjából egyidős fiatal embert
ünnepel. Elsősorban engem. De lehetnék
negyvenhat vagy hetvenhat éves - vendég
volnék, teljes jogú vendég akkor is a
születésnapi asztalnál. Az elő-adás egyik
legnagyobb erénye ugyanis, hogy noha
következetesen vállalja egyetlen nemzedék
szemléletét, nem kevésbé érdekes a jóval
ifjabbak vagy jóval idősebbek számára
sem. Nemcsak a II. világháború utolsó és a
felszabadulás első éveinek néhány
eseménye jelenik meg a színpadon, hanem
a hozzájuk való viszony is. E viszony
egyfelől - az antifasiszta ellenállók hős- és
a háborús bűnösök gaztetteinek megíté-
lésében - életkortól függetlenül minden
nézőnél azonos; másfelől - a harminc év
előtti heroikus idők és a mai hétköz-napok
összevetését illetően - élesen különböző.
Egységet teremt - de táborokat is szervez
az előadás. A Harminc-éves vagyok
alapvető meghatározója a dinamikus
történelmiség.

Előzetes nyilatkozatokból, újságcik-
kekből tudjuk, hogy a darab ötlete Marton
Lászlótól származik, s hogy a meg-
valósításnak a sokötletű és sokműfajú Kern
András és Radnóti Zsuzsa dramaturg
társaságában vágott neki. Dokumentumok
bőséggel álltak rendelkezésre - de kiderült,
hogy csak a dokumentumokból nem
születhet önálló lélegzésű dráma. Ekkor
vonták be a munkába Bereményi Géza írót,
akinek dolga a tárgyi anyag egységes
lánccá fűzése, a „mese" megteremtése lett.

Erre a feladatra Bereményit szemel-ni ki
a lehető legszerencsésebb választás volt. A

Harmincéves vagyok nem kis részben azért
lehetett dráma és azért lehetett történelmi
(habár természete-sen nem történelmi
dráma!), mert Bereményi
történelemszemlélete sajátosan drámai. Mit
jelent ez? A fiatal író eddigi egyetlen
kötetének fülszövegén ezt írta:
„(Gyerekkoromban) egy hadi-rokkant
vasárnaponként kivitt a Kerepesi temetőbe,
és itt minden egyes alkalommal leköptük
Görgey sírját." Furcsa, kiszolgáltatott,
groteszk találkozás a történelemmel.

Egymondatos idézet egy későbbi in-
terjúból: „Számomra a történelem az a
nagyobb rendszer, amelyben meg tudom
vizsgálni a mai problémákat ..." Ez már a
történelem tudatos, alkotó vállalása -
mindig a jelen érdekében.

A történelmi események világos fejű
átgondolása és groteszk átrendezése szoros
egységet alkot Bereményi munkái

ban. Bizonyságul elég erre finoman át-
tételes Károlyi-novellája (címe termé-
szetesen: Történelem), versírói közre-
működése Jancsó Miklós több filmjében,
vagy a Cseh Tamás jól ismert dalaihoz
írott tucatnyi „szöveg".

A föntebb mondottakkal nem célom
Bereményit alkotótársai fölé emelni -
habár az írói munkában való főszerepét
nem lehet kétségbe vonni (jelzi ezt a
színlap is). Bereményi az 'idő fölbon-
tásától a szenilis visszaemlékezésig, a
filozofikus mélységű szójátéktól az
egyetlen csattanóra épített viccig minden
eszközt fölhasznál. A Marton László, Kern
András és Radnóti Zsuzsa által remek
érzékkel kiválasztott és jól csoportosított '
dokumentumokat általában átkölti - tehát
részben meg is szünteti. Így a
dokumentumkonfliktus mellett fiktív
drámai konfliktust is teremt; a
dokumentum kiváltotta katarzist a
műalkotás katartikus élményével fokozza.
„Szövegkönyve" vibráló, síkjait váltogató,
rugalmas alapanyag; pompásan játszható,
alig meghatározható műfajú színpadi
alkotás. Egyenrangú alkotótársai közül
Marton László a látvány meg-
szervezésével, Kern András nyilván a
legkülönfélébb leleményekkel, Radnóti
Zsuzsa a dramaturg céltudatos
fegyelmével gazdagította tovább - alkotta
immár színházzá a darabot.

Apám mesél i . . .

Szívélyes és kitárulkozó előadás ezt
szerkezete kristálytiszta és jól áttekinthető,
kiugróan remek epizódjai valóban
kiugróak és eltéveszthetetlenek; épp így
egyértelműen szembetűnő a néhány fo-
gyatékosság, vitatható pont is.

Az első és az utolsó jelenet: a „Boldog
születésnapot" kívánó nyitány és a
„kenyérdal" fináléja mozaikszerűen elő-
legezi, illetve összefoglalja a látottakat. E
két pillér ' közé az „apám meséli"-
motívum feszít hidat.

Apám meséli, és csodálkozik, hogy nem
értem .. - kezdik újra és újra a szereplők;
apám meséli - kimondatlanul is ez bújkál
valamennyi, a múltat idéző, szép
komolyságú játékuk mögött. Apám mesélt
ha egyáltalán van apám, s ha egyáltalán
mesél. Apám meséli --és nem kevésbé
csodálkozik, ha ért e m . . .

Az előadás alkotói, szereplői egy egész
nemzedék nevében bizonyítanak: a mai
harmincéveseknek igenis van érzékük a
hagyomány iránt. Szinte szemérmes
tisztelettel, olykor egy-egy könny-



cseppet sem rejtő pátosszal nézik-hall-
gatják, s játsszák-élik azután újra az előző
generáció hősi erőfeszítéseit. Főleg a
sötétebb tónusú, a háború eseményeit
megidéző első részben találhatni
megrendítően - igen, megrendítően - szép,
s a rendezői és színészi munkát illetően is
remekbe formált példáit ennek. A
Petschauer Attila ,,rekviem" kívánkozik
az élre: ez az epizód az olimpiai bajnok
vívó, a mindenütt - még a munkatáborban
is - népszerű, bohém ember viszonylag
kevéssé ismert tragikus sorsát eleveníti
meg. A záróképben gyújtott mécsesek
valamivel halványabb lobogásúak, mert
itt nem egy valóságos (és költőien
megjelenített) emberi sorssal
szembesülünk, csupán mártírjaink
szomorúan hosszú névsorával, Pesti
Barnabástól Braun Éváig.

Az „apám meséli"- motívum a múlt és
jelen egybekapcsolódásakor teljesedhetik
ki leginkább: amikor egy harminc év
előtti személy vagy tett új minőség-ként
él tovább, megőrizve egykori tartalmait
is. Alig egyperces villanás: ahogyan a
parlamenter Osztapenko kapitányból az
Osztapenko lesz. Az orvul meggyilkolt
felszabadító hősből - szobor, aki mégis
autóstopra leső fiatalok gyűrűjében él
eleven életet, látva, hogy

áldozata nem volt hiábavaló (természe-
tesen még akkor sem, ha a Balatonra lázas
izgalommal készülődők közül legfeljebb
minden ezredik gondol arra a várakozás
passzív perceiben, ki is volt ez az alig
harmincévesen meghalt katona).

Vérszegény ifjak vigyázzállása lehetne
csak az előadás, ha a komoly emlékezés
nosztalgiájához és pátoszához nem
járulna a szemtelen, szertelen játékosság,
a történelem „megcsipkedése". Marx
agyonidézett mondása ismét valósággá
válik: ezen a színpadon egy-szer szinte
sírva, máskor majdhogynem féktelen
nevetéssel búcsúztatják a történelmet; s a
két véglet kényes egyen-súlya soha nem
billen föl.

Pontra ellenpont, komorabb epizódra
föllélegeztetően vidám jelenet következik
mindig a Harmincéves vagyokban; s az
„apám meséli" is kiegészül ezzel:
„apámnak mesélem". A következőkben
erről lesz még szó; a világosabb árnya-
latú - már a felszabadult Magyarországot
idéző - második rész egyik szélvész-
tempójú jelenetét azonban itt kell em-
lítenünk. Az „érettségi találkozó" ugyan-is
újabb elemmel bővül: „apámat mesélem".
Három kalandregényre való izgalmas
esemény zsúfolódik itt néhány

percbe a „kis Unger jóvoltából; és viccek,
poénok, jellemparódiák is a ma körülbelül
kétszer harmincéves apákról. Az „érettségi
találkozó" kevés híján „bukással"
végződik. A beat-betéteket szerző Presser
Gábor és a szövegíró Adamis Anna a „Mi
is leszünk szenilisek"-refrénű dallal
túllőnek a célon, s főleg a szöveg
hajszálnyira van attól, hogy ide nem illő
túlzott harsányságba, sőt ízléstelenségbe
csússzék. Bár-mennyire igaz lehet is a
refrénbe foglalt állítás - egyként bánthatja
a jelen és jövő „szeniliseit", s itt aligha van
szükség rá.

Az „apám meséli" egyetlen tárgyi em-
léke, amit az 1945 után született fiatalok
maguk is láthattak, ismerhettek: a Kossuth-
híd. A második rész hídépítési jelenete
kétségtelenül az előadás legmaradandóbb
egysége, különösen akkor, ha a
munkásszínjátszó-paródiát és a zenéjében,
szövegében is kitűnően sikerült,
nagyszerűen előadott „kenyérdalt" is
hozzávesszük. A Harmincéves vagyok itt
már valóban mind a harminc évre tekint az
első egy-kettőn keresztül; itt válik igazán
történelmivé a szó eredeti értelmében is. A
hídépítés kapcsán említett - ma egyre
gyakrabban fölbukkanó - Kőműves
Kelemen-motívum lényegében az utolsó
három évtized alap-magatartásformáját
villantja fel. Parodisztikus formában - de
történelmi jelentőségének kijáró súllyal
esik szó a munkás-paraszt szövetségről, s
egyetlen szójáték, nyelvbotlás révén e
szövetség olykori tagadhatatlan
diszharmóniáiról is. Végül a himnikus
„kenyérdal" mindent összegez: múltat és
jelent, ünnepi tisztelgést és
kamaszpimaszkodást, dokumentumot és
fikciót. Érvényét veszti az „apám meséli"

és az „apámnak mesélem", hogy átadja a
helyét mind-nyájunk közös vallomásának.

Bajcsy-Zsilinszky '75

A Harmincéves vagyok egyik előzmé-
nyének - a hasonló műfaj, a lényegé-ben
azonos alkotógárda okán - a Képzelt
r ipo r t . . . tekinthető. A közös témakör és a
rokon jelleg a Pesti Színház-ban játszott A
holtak hallgatása című
dokumentumdrámához is köti a dara-bot.
Ám ha mindenképp elődjét keresem, akkor
leginkább egy magyar filmmel látom
hasonlatosnak. A Petőfi '73-mal.

Épp ilyen vállalkozás volt az. Alkalma és
tárgya is az ünnep, a Petőfi-év-forduló.
Módszere: történelmi és lírai

Boldog születésnapot - a Harmincéves vagyok előadásának egyik jelnete a Vígszínházban



dokumentumok ötvözése kitalált szituá-
ciókkal. A szöveg fegyvertársa ott is: zene.
S végül a cél: tisztázni viszonyunkat
Petőfihez, 1848/49-hez, a forradalomhoz;
és tisztázni mai forradalmi lehetőségeinket.

A Petőfi '73-at az gyöngítette, hogy az
utóbbi feladatot, a legnagyobbat rosszul,
nem eléggé hitelesen oldotta meg. A film
betétjeként néhány értelmes gimnazista
elmondta a saját véleményét, s kiderült,
amit mindnyájan tudunk: hiányzik a nagy, a
hősi, a romantikus, az egész embert kívánó
- a forradalmi cselekvés.

Az eddigiekből talán már látható, hogy a
Harmincéves vagyok számos ponton tart
rokonságot a filmmel (bár nagyon
valószínű, hogy ez a „családi kötelék" az
alkotóknak eszükbe sem jutott - véletlenül
sem valamiféle átvételről van tehát szó).
Nyilvánvaló, hogy színpadon nincs mód -
ellentétben a filmmel - „saját", helyben
fogalmazódó, minden este spontán
vélemény formálására; ám a felszabadulás
körüli nagy eseményekhez való viszonyt
tisztázni kellett, s azt is: milyen a mai
harminc-évesek kedve, közérzete,
cselekvéslehetősége.

Két alapvetően eltérő történelmi szi-
tuációt kockázatos összefüggésbe hozni
egymással - de ha mértékkel teszik, ta-
nulságos. A Harmincéves vagyok alko-
tóinak e tekintetben is szinte mindig
sikerült megtalálniuk a helyes arányt.
Kiváló például az „én azt játszom, hogy
követnek"-jelenet. Az „apa, aki mesélt"
talán röpcédulákkal a zsebében ment végig
az utcán, hátra-hátra-tekingetve. A fiú
most, aki az „apának (apáknak) mesél",
képzeleg: gyanús alakok követik, egérutat
kell nyernie a Víg-színház környéki
átjáróházakban - hiszen egy kiló húst, egy
cipőpertlit mindenképp el kell juttatnia a
kijelölt hely-re - az otthonába...

Igazi, nekünk való feladat valahogy
nemigen van - ez a darab fiataljainak
summázata is korunktól (ítéletük hasonlít
tehát az említett filmbeli gimnazistákéra) -
ünneprontókká mégsem válnak. Kritikájuk
nem általánosságban maradó, hanem a
legtöbb esetben konkrét; s nemcsak az
„apákat", az idősebbeket bírálják („Maga
most volt Japánban, maga ne ugráljon,
majd ha idősebb lesz, bizonyíthatja a
tehetségét, de ha sokat ugrál, akkor aligha
megy még egyszer külföldre" - nagyjából
így), ha-nem önmagukat is („Fegyelmit
kérek

magam ellen, mert olyan munkáért fo-
gadtam el dicséretet, amelyet félgőzzel is
el tudtam végezni").

Természetesen a színdarab fiataljai egy
pillanatig sem kívánják vissza a háborús
időket - de az újjáépítés hősi idő-szakát
már igen; s mindenképp a fehéret a
feketétől elválasztó, áttekinthető kort.
„Akkor minden tiszta volt" - mondták a
gimnazisták 1848-ról; „akkor minden tiszta
volt" - mondják a harmincévesek
születésük ködbevesző éveiről. S ez már
bizony leegyszerűsítés, még ha tartalmaz is
igazságot. Bármily hatásos is, hamis ez a
gondolatsor: József Attila a saját
embertelen kora ellen tiltakozott - ma
szerencsére egész más a kor - de nincs is
József Attila. Az ilyesfajta leegyszerűsítés
ellen alighanem maga a költő tiltakozna
elsőként.

De, ismétlem, a hibák itt is eltörpülnek
az erények mellett. S mindenképp

jó, hogy mondjuk Bajcsy-Zsilinszky Endre
- vagy neves és névtelen mártír-társai -
előlépve a történelemkönyvek sokszor
unatkozva átpörgetett lapjairól, tetteikkel
irigyelt példát, hősies tisztességükkel
etikai, útmutatást adhatnak.

Önzetlen színház - kollektív színház

A Harmincéves vagyoknak akadnak
gyöngébb, fáradtabb pillanatai, de ezeket
szinte észre sem vesszük (a kritikus is
inkább csak kötelességből, nem szívesen),
mert ezt az előadást öröm nézni. Ugyanis
nem kétséges, örömmel készítették, alkotó
közösségben. S nem lehet tudni akár csak
az eddig kiemelt részletekről sem teljes
biztonsággal, hogy végül is kinek a
munkáját (kiknek a munkáját) dicsérik
elsősorban?

A rendező, Marton László primátusát
persze mégsem lehet eltagadni. Marton
nem ötletpárádéval kápráztatja cl a

Petschauer Attila jelenete (Balázsovits Lajos és Tahi Tóth László)



nézőt, hanem az események céltudatos
megszervezésével. Nem törekszik min-
denáron való eredetiségre, pontosabban:
eredetieskedésre; ahol lehet, folytatja a
Képzelt riporttal megkezdett utat, s bátran
merít mestereitől is. Nemcsak a cse-
lekmény előterében álló szereplőkre for-
dított fokozott figyelmet, de a „háttér-re",
az éppen passzívakra is.

Az „önzetlen színház" - a kollektív
alkotás jelszavát Marton adta ki; ez lett
mintegy a Harmincéves vagyok alkotói-
nak, szereplőinek ars poeticája. Az elv
helyességében csöppnyi kétségünk sem
lehet, hiszen remekül kamatozott már
most is. Talán annyit: a későbbiekben
 mert remélhetőleg lesznek későbbiek!
 még jobb lenne, ha író, rendező, ter-
vező, zeneszerző, színész és mindenki más
legjobb energiái nem ugyanazokra a
jelenetekre sűrűsödnének, s nem egy-
szerre következnék be mindenkinél a
megfáradás is. Tehát: ha sajátosan „in-
terferálnának" az alkotó erők - nem
kioltva, hanem folytonosan erősítve
egymást.

A darab közreműködőinek és életre
segítőinek névsorát, sajnos, lehetetlenség
fölsorolni. A színlap Szirmai Rezső-nek
1946-ban, a háborús bűnösökkel foly-

tatott pszichoanalitikus beszélgetéseit, és
Szilágyi János mai rádióinterjúit jelöli
meg alapanyagul - de a különféle
dokumentumokkal kapcsolatban legalább
tucatnyi kiváló szakember nyújtott
segítséget, pártfogást - élen Karsai Elek
történész szakértővel. A színpadi
mozgásokat - Marton László rendezői
koreográffiája mellett - Györgyfalvay
Katalin, Gessler György, valamint Pintér
Tamás alakította ki. Fehér Miklós
halványan a Képzelt riportra is emlé-
keztető (ez nem baj, sőt jó), egyszerű
díszleteket tervezett; különféle leplek-kel,
szőnyegekkel teremt teret és tárgyat.
Jánoskúti Márta kitalált tizenkilenc kü-
lönféle farmernadrágot, s mindegyikhez
olyan inget, mellényt, kabátot, amely
közelítően már jellemzi is az egy-egy
színész által eljátszott több figurát. Így
meghatározó például a tetőtől talpig fehér,
fekete vagy zöld öltözék.

Presser Gábor és Adamis Anna szer-
zeményei jelentős részt érdemelnek az
előadás sikeréből - de ezúttal a dalok nem
illeszkednek olyan szervesen a mű-be,
mint a Déry-adaptáció esetében. Presser
mintha nem tudott volna dönteni:
hasonlítsanak vagy éppenséggel el-
térjenek a dalok a Képzelt riportban

megszeretett hangzástól; Adamis versei
néha széthullóak, keveset mondóak. Persze,
semmi kétség: sláger lesz a legtöbb, s nem
is érdemtelenül. (A beat-számo-kat az
Apostol-együttes adta elő.)

A folytonosan új és új feladatokat
megoldó színészekről írni végképpen ne-
héz. Elsősorban az együttest - az önzetlen
és jól dolgozó kollektívát kell dicsérnünk:
mozgáskultúrájukat (fejlődött a Képzelt
riport óta!), énekhangjukat, rögtönzési
készségüket, jókedvüket - azt, hogy
felszabadultan adják át magukat a
színészmesterség örömének.

Talán nem igazságtalanság a közösséggel
szemben, ha néhányukat külön is említjük.
Kern András az előadás centrális figurája,
ötlet-, móka-, játékmestere, show-man-je.
Nemcsak az érettségi alkalmával, általában
máskor is szinte köréje rendeződnek a
többiek. Balázsovits Lajos Petschauernek,
Horthynak és a pszichoanalitikusnak köl-
csönözte fehérruhás eleganciáját, s
mindhárom szerepben képes volt egyé-ni
színeket is fölvillantani. Épp így Tahi Tóth
László is - talpig zöldben, Szálasi és egy
mai fiatal bőrébe bújva. Lukács Sándor
izzó, robbanó fekete ember - játssza bár a
háborús bűnös Kun pátert vagy a japán út
értelmetlenségén rágódó fiatalt. Kovács
István Osztapenko-szobra: remeklés. A
főiskolás Hegedűs Géza - hídépítő „kicsi"
emberként - egy kulcsfontosságú jelenet
energikus, tehetséges irányítója tudott
lenni. A női szereplők közül Kútvölgyi
Erzsébet emelkedett ki - ezúttal főleg
nagyszerű éneklésével. (A színésznők-kel
egyébként meglehetősen mostohán bántak a
darab írói, igen kevés lehetőséget juttatva
nekik.)

Befejezésül egy közhelyszerű - de
legalább minden szavában igaz kijelentés: a
Vígszínház fiatal művészei nagyon szép
színházi ajándékot tettek az ünnepi asztalra.
Gratulálunk!
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