
lakásszerző kísérlete társadalmi kérdéssé
és erkölcsi kérdéssé lényegül; s épp így
kísérletének visszhangja, fogadtatása is. A
főhős, miután eszközök nélkül vagy jó
eszközökkel nem tudta elérni a jó célt,
rossz eszközökhöz folyamodik. A dráma
zárójelenetében gyors egymásutánban
leplezi le a Sipos házaspár kis-polgári,
számító aljasságát, a megcsalt Sipos fiú
gyáva önszédítését, a Doskocil unoka
élvhajhász, ravaszdi jellemtelenségét,
Fáskerti idegbajjal határos tisztes-
ségtelenségét. A Kiskatona kétségbeeset-
ten erkölcstelen tette -- a zongoristanő
elcsábítása - és a nagy leleplezés után,
logikus gondolkodás szerint, legalább két-
három lakáshoz kellene jutnia hősünknek.
De a dráma által ábrázolt társadalmi
cselekvéstérben a tetteknek nincs
következményük (épp itt tér el teljességgel
ez a mű Bereményi novelláitól, regényétől
és eddigi filmforgatókönyveitől: ott
éppenséggel mindennek következménye
volt, szinte már a determináltság érzetét
keltve). „Nincs következményük": ez azt is
jelenti, hogy nem az következik az egyes
eseményekből, mint aminek következnie
kellene.

A darab végső gondolatát egyértelműen
erkölcsileg alapozza meg Bereményi: ha
valaki, akár kényszerből is, etikájában
idomul környezetéhez -- akkor
lakásviszonyaikhoz is idomulnia kell.
Groteszk fintor: a bérház valamennyi
lakásában lenne hely Kiskatonáéknak, de -
a főbérlők szempontjából persze érthetően
sehol sem fogadják be őket; Siposék
túlzsúfolt lakásában egy talpa-latnyi hely
sincs - ide fognak költözni.

Marton László rendező épp a jobb és
súlyosabb második részre fordította a
kevesebb gondot és figyelmet. Az első rész
páros jeleneteit alaposabban, kerek-
dedebben dolgozta ki, biztosan aknázva ki
a gyors siker lehetőségeit (főleg a Fáskerti
és fia jelenetben). A későbbiekben
azonban bosszantóvá lesz Marton
rendezéseinek gyakori hibája: rengeteg jó
ötlete van, biztos kézzel és nagy vo-
nalakkal dolgozik - de az ötletek szertele-
nek, nem képeznek egységet, elütnek egy-
mástól, s határozott körvonalakon belül
már sok a zavaró, az elmázolt folt. A
Légköbméter előadásában keveredik az
aprólékos naturalizmus és az imitáció; a
helyszíneket hol komolyan veszik, hol
nem; a fölöslegessé vált szereplők olykor
távoznak a színről, máskor elüldögélnek
egy darabig; általában s sok henye, tisz-
tátalan, sallangos részlet marad a produk-
cióban. Martonnál erősebb és gyakoribb

a sziporka, a látványosság, az ötlet, mint a
következetesség, fegyelem, folyamatos
kidolgozás.

Változatosak a színészi teljesítmények
is. A vendég Pártos Erzsinek idegen
Doskocil nagymama, Balázsovits Lajos-
nak is az unoka. A többiek különösen
Szatmári István egy albérlő szerepében -
már jobban érzik Bereményi groteszk-
jének lényegét. Hárman pedig nagysze-
rűen beszélik ezt a nyelvet. Kern András -
aki a Harmincéves vagyokban írótársa volt
Bereményinek, színészként pedig a
Bereményi Géza kezenyomát legvilágo-
sabban mutató epizódok kiváló játék-
mestere - a Kiskatona egyéniségének és
vállalkozásának líraiságát és a figura két-
ségbeesett erkölcsiségét hangsúlyozza
igen jól. Nem egészen azt nyújtja, amit a
közönség vár tőle, de ez szerencse: a
Bereményi-darab nem az a közeg, ahol a
parodista, a mulattató Kernnek kellene
megszólalnia. Égy-egy poén hányavetibb
módon való elsütésének még így sem tud
ellenállni a színész. Kozák Lászlót nem
szokta szerepei kapcsán hosszabban em-
legetni a kritika, holott színészi munkája
az utóbbi években már megérdemelné az
elemzést. A szolgaszellemben és a zsar-
nokságban is túlbuzgó Sipos alakját Ko-
zák rengeteg ötlettel rajzolja meg, játé-
kának olyan erős, szuggesztív a sugárzása,
hogy még a harmadik vagy a tizedik sor-
ban ülő néző is tartani kezd attól: ez a
Sipos előbb-utóbb őt is följelenti, mivel-
hogy éppen a harmadik vagy a tizedik
sorban ül. Fáskerti elvtárs: Tordy Géza.
Az előadás legjobb alakítása, pillanatnyi
kihagyás nélküli, precízen fölépített jel-
lemrajz. Bérházdiktátor, pizsamában.
Tordy úgy ábrázolja a fizikai, szellemi,
erkölcsi széthullást, hogy a három nem
válik el egymástól, s a figura sem lesz
orvosi és társadalomkórtani tanpéldánnyá.
Mindezt rezzenés nélkül - azaz úgy, hogy
a színésznek van ereje mindvégig,
„kikacsintás" nélkül, a figurán belül ma-
radni.

Bereményi Géza azt nyilatkozta, hogy a
drámaírástól most már semmi sem veheti
el a kedvét. Ne is vegye!

Bereményi Géza: Légköbméter (Pesti Színház
Rendező: Marton László. A rendező mun-
katársa: Deák Rózsa. Díszlet: Fehér Miklós.
Jelmez: Jánoskúti Márta. Dramaturg: Rad-
nóti Zsuzsa. Zenei összeállítás: Mártha István.

Szereplők: Kern András, Tordy Géza,
Földi Teri, Kovács Nóra, Gálffi László,
Kozák László, Győry Ilona m. v., Sörös
Sándor, Pártos Erzsi m. v., Balázsovits
Lajos, Bilicsi Tivadar, Szatmári István,
Leviczky Klári f. h., Csellár Réka.

RÓNA KATALIN

A Házszentelő
a Thália Színházban

1.
Nincs olyan törvény, amely kimondaná,
hogy regény vagy novella színpadi át-
iratából nem születhet igazi dráma. Olyan
színházi szabály azonban van, hogy attól
még nem dráma egy epikus műben
mégoly drámaian csengő belső monológ
vagy akár dialógus, hogy szín-padon
mondják el. Attól még nem lesz darab egy
elbeszélő műfajú alkotásból, ha leíró
részeit szinte szó szerint pár-beszéddé
alakítják, a történetet pedig felvonásokra
osztják. S ha valóban csak arra
vállalkozik a színpadra alkalmazó -
legyen az maga az író -, hogy dialóggá
formálja az eredeti művet, az új, saját bel-
ső igazságot-törvényszerűséget hordozó
dráma helyett megszületik az epikus il-
lusztráció, a megelevenedő képregény.

Mindennek ellenére színházaink szere-
tik a színpadi átdolgozásokat. Vállalják -
talán kényelemből, talán megszokásból -
az epikus színpad veszélyét, a drámai
gondolat és forma egységének hiányát. A
jelenség az évek során általánossá vált, és
ha lehet e tekintetben a „kiemelkedő?' szót
használni, a Thália Színház megérdemli
azt.

2.
Két évvel ezelőtt a Kortárs hasábjain jelent
meg Karinthy Ferenc nagy vitát kavart,
Házszentelő című kétrészes kisregénye,
amely az elmúlt esztendőben a
Harminchárom című kötet mozaikszerű
ciklusának részeként látott ismét
napvilágot. E kötet darabjai szervesen
illeszkednek egymáshoz, összefüggnek,
visszatérő alakjaik egy korszakot
hordoznak. Harminchárom esztendőt
foglalnak egységbe. A magyar társadalom
sorsdöntő változását, a végbe-ment
átalakulásokat, a történelmi próbákat s a
felelősség kérdését fogalmazzák meg,
járják körbe az egységet alkotó, de
önállóan is életképes novellák. Határozott
írói magatartásról tanúskodnak ezek az
írások. Bár az író anekdotázó' részletekkel
tarkítva pergeti az eseményeket, egy
pillanatra sem feledhetjük, hogy az írói
szándék ko-



Inke László (Haudek), Benkő Péter (dr. Mátyás), György László (Hollán Menyhárt) és Szirtes Ádám
(Jackó) Karinthy Ferenc: Házszentelő című drámájában (Thália Színház). (Iklády László felvételei)

anekdotázó kedve. Napjainkról, környe-
zetünkről, világunkról szól. Színtere egy
elképzelt, lehetséges város, alakjai a ki-
élezett szituációkban is lehetséges em-
berek. Konfliktusát is az adott környezet
meghatározottságában jeleníti meg. A
bűnügyi történet köré olyan emberi
viszonylatokat épít föl, amelyek nemcsak
az egyén, de a közösség életében is
meghatározók lehetnek. A szereplők
helyzetei drámai színteret, össze-
csapásaik drámai szituációt sejtettek.

Mindez lehetőség, amely akkor telje-
sedhetett volna ki, ha Karinthy Ferenc
hajlandó lett volna valóban drámát írni
kisregényéből ; ha nem elégszik meg pusz-
tán azzal, hogy az amúgy is párbeszédben
gazdag epikába még több dialógust sző, a
szereplők benső énjében megfogalmazódó
gondolatokat monológgá alakítja, mit sem
törődve a jellemek mélyítésével, a figurák
emberi tartalmának kibontásával, a
cselekvési formák elrendezésével.

3.
A kisregényben az író a történetet két
részre bontotta. Az első: a László-napi
házszentelő, a megye vezetőinek
férfimurija, a dáridó a luxusprésházban.
Víg kedvükben tréfálkoznak, mesélnek,
mintha nem is a mából, inkább a múltból
csengő történetekkel szórakoztatnák
egymást. Csak egyetlen halkszavú ember
lóg ki a társaságból: Bíró László, egy
nagyüzem igazgatója, aki munkaidő után
nem veszi igénybe a hivatali kocsit, aki
még itt is, a zajos társaságban a
környezetvédelemről beszél, a munkások
életkörülményeiről elmélkedik. Bíró, aki
nem tart igényt „parcellabulikra". S ez a
Bíró, aki az urizáló, mulatozó társaság
legtisztességesebb tagja, sértett apai hiú-
ságában, érzelmeiben megbántva, tán
nagyságát-fölényét bizonyítandó, rálő lá-
nya udvarlójára, mint egy menekülő
kutyára. Eddig az első rész a kisregény-
ben.

A második rész szervezője a fiatal
újságírónő, Péteri Luca, aki valami-féle
véletlen folytán fölfedezi a balul végződött
úri murit, és nyomozni kezd. Megsejti,
hogy Haudek, az Erdészeti Tröszt
vezérigazgatója csak felvállalta a bűntényt.
Az események kibogozhatatlannak
látszanak, csakhogy a fiú ön-gyilkossága
mégis arra készteti Bírót, az alapjában
etikus embert, hogy végül vállalja tettét, s
egy fölemelő-megtisztító levélben leírja-
bevallja a teljes igazságot. Bíró hirtelen
vallomása a kisregényben sem eléggé
indokolt, logikus; íróilag előkészítetlen,
nem következik az előzőkből, de egy
emberi magatartás megerősítéseként,
kiteljesedéseként az epikus műfajban még
lehetséges.

Hogyan alakult a kisregény drámai
változata?

Az eredetileg kettéváló történetet a
darab megpróbálta egységbe illeszteni,
elsősorban azzal, hogy az újságírónő
figuráját már az első részben a színre
hozza: a László-napi ünnepségre berob-

moly: alapvető kérdésekről felelősséggel
szólni.

Az eredetileg a Kortársban publikált
kisregény, illetve a Harminchárom lán-
colatából kiemelt két részlet az alapja a
Thália Színházban bemutatott darabnak, a
Házszentelőnek. Írója, ha úgy tetszik,
színpadra alkalmazója maga Karinthy
Ferenc.

A kisregény élvezetes, érzékletes, kü-
lönösen első felében tömör olvasmány,
amelyet helyenként megszakít az író



banva keresi főszerkesztőjét, Hollánt,
valami fontoskodó hírrel-kérdéssel. Nem
nagyon valószerű, de végül is lehetséges,
hogy a fiatal újságírónő buzgalmában
főnöke után fusson a nőket kizáró férfi-
muriba, de akkor viszont lehetetlen és
dramaturgiailag sem alátámasztott, hogy
később, amikor nyomozásba kezd, egyál-
talán ne emlékezzék a Haudek házra és a
dáridóra. Sajnos oly sok még a véletlenül
feledésbe merült esemény ebben a
darabban, hogy ez szinte apróság. Hisz a
továbbiakban Péteri Luca csupán azt a
csekélységet feledi el, hogy az
ideggyógyintézetbe zárt fiatalember fele-
ségét értesítse, üzenetét továbbítsa. De
sebaj, a darab végére eszébe jut, és
egyébként maga a feleség is elfelejtette
fölkeresni férjét. Ezek azok a véletlenek,
amelyekre nem lehet színjátékot építeni.
Az emberi feledékenység semmit sem
indokol, semmit sem hitelesít. A dráma
művészetében természetesen van szerepe a
véletlennek, még tragikus vétséget is
előkészíthet, de véletlenre-feledékenység-
re hivatkozni egy ilyen izgatott nyomo-
zásban naivitás,

A Házszentelő drámakent két felvonásra
tagolódik. Eltérően a kisregénytől nem a
László-napi ünnepséget lezáró lövésnél ér
véget az első rész. Továbbmegy, eljátssza
még, hogy Haudek magára vállalja a
történteket, sőt még a bírósági ügy
lezárása is az első részbe kerül. Ez az oka
aztán, hogy az ünnepi vigasság eseményeit
háromszor, három változatban kell
megnéznünk. Elég lenne egyszer is, a
többi a vallomásokból amúgy is kiderül.
Valami keveset akár a néző fantáziájára is
lehet bízni, s akkor talán nem válna az
egyébként izgalmasnak ígérkező
nyomozás unalmassá.

Valójában mindez drámaszerkesztési
kérdés éppúgy, mint Bíró László figurája.
A kisregényben az epika szabályai
következtében még elfogadható volt a
váratlan pálfordulás. Am az élő szín-pad a
legcsekélyebb mértékben sem viseli cl a
meghatározatlan jellemeket. Külö-
nösképpen akkor nem, ha a drámai helyzet
kulcsfigurája körvonalazatlan. A
Házszentelő „nacsalnik"-áról csak annyit
tudunk, hogy más, mint a többiek, nem
hajlandó élvezni az életet, s ha részt is
vesz efféle murikban, a tisztesség nevében
mélyen megveti társait. Ha pedig Bíró már
az elején ennyire eltér jellemében társaitól,
bármilyen gyűlölet lobog is szívében, nem
indokolt a szeszélyes úri kedv diktálta tett:
lelőni

lánya udvarlóját. Még kevésbé, hogy nem
vállalja tettét, hagyja, hogy helyette más
álljon a bíróság elé. Ha tisztessége viszont
mégiscsak máz, miért a pálfordulás ?
Megfogalmazott jellemfejlődés nélkül a
fiú váratlan öngyilkossága nem támasztja
alá a hirtelen elhatározást, amellyel az
igazságot vállalja.

Ki ez a Bíró valójában? Nem tudjuk meg
biztosan. És ez mindennek a kulcsa a

Házszentelőben. Jellemek nélkül nem lehet
igazi dráma egyetlen színpadi mű sem.
Meghatározatlan, körvonalazatlan,
felszínes közhelyemberekre nem lehet
drámát építeni.

Ki a hőse a Házszentelőnek? A lényegében
homályba vesző Bíró László? Az ő alakját
az író a kisregényhez képest a drámában
mellékszereplővé fokozta le. S ráadásul
olyan közhely-ként, rossz
publicisztikaként ható szövegeket ad a
szájába, amelyeket színész legyen a
talpán, aki cl tud mondani.

Talán Péteri Luca, az izgatottan sza-
ladgáló, inkább hebrencsnek, mint ko-
molynak tűnő újságírónő? Ez az össze-
vissza nyomozgató, kissé feledékeny, de
mindenesetre az igazság bajnokaként fel-
tűnni vágyó ifjú hölgy ebben a műben a
legkevésbé sem alkalmas a drámai hősnők
szerepére. Legfeljebb arra, hogy az
elődökkel szembehelyezkedő ifjúság, a
sürgetett nemzedékváltás kérdését hor-
dozza. Éppúgy, ahogy a fiatalok - Bíró
Adrienne és Váradi Róbert - sem. Bíró
Adrienne-t az író - nyilván, mert nem tud
mit kezdeni vele - egyszerűen kifelejti a
történetből, és mintha korábban nemis lett
volna, csak egy rövid jelenetre hozza
vissza a dráma végén, hogy bejelentse:
Váradi Róbert öngyilkos lett. A fiúról
csak annyit tudunk meg, hogy lázad a
névnapon egybegyűltek ellen. Am az író és
az előadás olyan ellenszenvesen zavaros
agyúnak ábrázolja, hogy egyszerűen
elképzelhetetlen: a lázadáson túl valami
komoly szándék is vezérelhetné.

Ki hát a drámai hős? Haudek, aki
magára vállalja Bíró László bűnét, hogy
eltussolja a véres eseményt? Egyébként ő
az egyetlen valóságosan embernek tűnő
figura, aki egyszerre elfoglalt, fontos,
nagyszerűen szervező vezérigazgató, és az
élet poharát fenékig ürítő férfi, ahogyan
azt Péteri Luca fejéhez vágja: „Hát én nem
szégyellem, hogy vastagon szeretem az
életet, s esetleg többet markolok ki
magamnak, mint más, abból a nagy közös
fazékból, amiből valahá

nyan falunk, na és?... egy aszkéta hasznos
és mozgósító lehet a forradalomban, vagy
a frontvonalban. De békében,
hétköznapokon építeni csak az fog, aki
igényes, termelőnek és fogyasztónak is,
éhes és szomjas és örömre vágyó... Hát
ezért nem kesergek, nem nyivákolok én a
többiekkel, és nincs lelkifurdalásom az
életszínvonalamért, és érzem úgy, hogy
jogom van rá: én vagyok az új osztály, mit
szól hozzá, most meg-találta!" Talán
ebben a figurában fogalmazódik meg az
írói mondanivaló? E határozottan'
megrajzolt alak valóban lehetne egy igazi
dráma főszereplője. Egy drámáé, amely
még inkább róla szólna, s nem akarna a
körötte keringő anekdotaszereplő
határozatlanok drámája lenni.

4.

A Thália Színház, illetve Kazimir Károly
sem tudott mit kezdeni a szerkezetileg
széteső publicisztikus szöveggel, az
egymás mellé sorakozó anekdotákból
építkező drámával, nem tudott egységet
teremteni a kisebb és nagyobb szereplők
összezavarodó történetei között. így
inkább arra vállalkozott, hogy lehetőség
szerint érdekessé tegye a történetet, a
nyomozást. Ebben a rendezői felfogásban
két emberre figyelt: Haudekre és Péteri
Lucára. Haudek jelleme így valóban
kibontakozott, és Inke László eljátszotta a
drámát az előadás helyett. Am Péteri Luca
Drahota Andrea megformálásában nem
több, mint egy kotnyeles,
összekuszálódott életű nő. S amikor a
nyakába akasztott ébresztő-óra már
harmadszor-negyedszer szólal meg, úgy
érezzük, talán a rendezőt kel-lett volna
figyelmeztetnie egy belső ébresztőórának,
arra, hogy zajos külsőségekből nem lehet
előadást létrehozni.

Így vált anekdotává az anekdotákkal
tarkított kombly társadalmi indíttatású
kisregény Karinthy Ferenc színpadi
átiratában a Thália Színház előadá-
sában.

Karinthy Ferenc: Házszentelő ((Thália Színház)
Rendező: Kazimir Károly. A rendező

munkatársa: Romhányi László. Zenei vezető:
Prokópius Imre. Díszlet: Rajkai György.
Jelmez: Székely Piroska m. v.

Szereplők: Drahota Andrea, Szabó Gyula,
Zsurzs Kati, Inke László, Dimulász Mik-
lós, Rátonyi Róbert, Mécs Károly, György
László, Szirtes Ádám, Kautzky József, Ben-
kő Péter, Buss Gyula, Nagy Attila, Verebes
Károly, Kollár Béla, Kánya Kata, S. Tóth
József.


