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yertyák fénye és Grieg ünnepélyes,
szomorú zenéje vezet lel bennünket
a vörös szőnyeggel borított lépcső-
kön, elhaladunk a fekete falakkal kö-
rülvett ravatal mellett, hogy aztán

belépjünk a szolnoki Szobaszínház szoli-
dan megvilágított terébe. Rögtön előttünk,
középen, még a kettéosztott nézőtér
síkjában egy síremlék, melynek galambo-
kat, szárnyas angyalokat helyettesítő
egyetlen dísze egy lámpa. Mégpedig egy
tompa, piros fénnyel világító lámpa, mely
talán a halottról, talán e házról árulkodik. A
házról, mely egyre kisebb boltívű
mennyezetével befelé szűkülő barlangra,
titkokat rejtő bugyorra emlékeztet. Kö-
zépen fehér lepellel takart oltárféle, rajta
karcsú gyertyaféle. „Féle" - írom, mert már
most látszanak egyértelmű jelei annak, ami
később a ruhákat, a mozgást, sőt a
szereplők játékstílusát is meghatározza -
ez pedig a természetestől eltérő, szándé-
kosan művi fogalmazás. A falak lebegő,
piszkosfehér vásznak, az oltár kövét mű-
moha borítja, a gyertya - oldalán a ro-
mantikus-szépre odafagyott viasszal -
műanyagból készült, lobogó lángja pedig
pirosan izzó elektromos égő. (Tervező:
Balla Margit.)

Koós Olga (Mamaka), Czakó Jenő (Papaka) és
Spolarics Andrea (Hanna)

Lélekharang kondul, lassan, méltóság-
teljesen bevonul a gyászolók fura csapata.
Madáremberek érkeznek, többrétegű
selymes-csipkés-gyöngyös-tépett tollazat-
ruhákban, fejükön -csőrök; a madár-tarkók
és csőrök mögött emberi tekintetek.
Kivételes gonddal, aprólékosan kidolgozott
jelmezekről és maszkokról van szó,
nyilvánvaló, hogy hűséges és konkrét ma-
dárábrázolások ezek - a szerző hollóról,
sasról, papagájról, verébről ír -, de minden
élethűségük ellenére legfőbb érdemük
nem az, hogy mint bugyuta mesejá-
tékokban szokás: elbújtassák az embert.
Németh Ilona jellemzi így az egyes figurá-
kat. A szép, naiv és félénk Ániskát a pici
zárt csőrrel, apró fehér csipkékkel; a tu-
datlan, ám buzgón figyelő, a jövő titkát
hordozó ifjú Misót horgas csőrével, fedett,
de kivillanó vörös tollazatával; a lerobbant
özvegyet, Henriket puha papa
gájzöldjével, fejére biggyesztett, lifegő fe-
kete fátylával.

A kis csapat felsorakozik a sírnál, fentről
mikrofon ereszkedik le hozzájuk, és elkez-
dődhet a kihangosított, nyilvános búcsúz-
tatás. „Miért nem engem szólítottál" -
zengi el gyanústúlzásokkal a mama, majd
továbbadja a mikrofont. Az árvák követ-
keznek, rínak, sopánkodnak, de betanult
szövegük végét bizony már csak odake-
nik, a mikrofon már apjuknál, benne fenn-
akad a szó, nyüszítve szakad ki belőle a
zokogás, ezek után a következő körben
nem marad más hátra, még fülsértőbben
bömböl, majd elalél. Ki-ki lányát, felesé-
gét, testvérét, anyját gyászolja -- meghalt
ő, Elma, aki több volt egyszerű családtag-
nál.

Nos, ki is hát Elma, az anya, a rettene-
tes? Ki az az anya, akit még alig temettek
el, de már fellázad ellene fia, megtiltván
húgának, hogy őt a régi módi szerint
Bubucikának szólítsa? Misó az ő neve, és
épp e sötét, fekete napon jelenti be: „Fel-
virradt a nap!" És valóban, már ereszkedik
is le egy hosszúdad, hófehér golyóbis.
Tojás lesz az, héja már repedezik, ebből
bújik majd ki ez az anyátlan jövő, az új
világ. Osonnak vissza a többiek is, hogy
most, a kihangosított formákat letudva
végre szabadon a sírra okádhassák az
anyai időkben beléjük szorult keserűséget
és gyűlöletet. A tojás aljzatú tolókocsiban
trónoló Mamaka a legserényebb, hiába, ő
tud legtöbbet a múltról, a rettenetesről.
Henrik, az özvegy még próbálja őrizni a
látszatot, ájulását kiheverve selyempa-
pírba csomagolt vasvirágot hoz a sírra.
Ám Misó látta, és most vihogva szóvá

Mészáros István' (Misó) és Illés Edit (Ániska)

is teszi, amikor apja döglött pontyot dugott
a szemfedő alá. „Szivárványhalat" - ébred
Henrikben a méltóság, és e halászati
disputában felejti mára gyászt. Hanna, az
anya édestestvére pedig gyöngyöző
nevetéssel betipeg, levegőt is alig kapva
csak kacag, mint egykor, gyermek-ként, és
bizony most is beszalad egy kicsit a
bugyiba, mint akkor, régen, a boldog anya-
előtti ártatlan időkben.

Kik ezek a madarak - hollók, sasok,
verebek, papagájok, egyebek -, akik bol-
dogan röpködnek a temetés napján? Mi
közünk e madarak életéhez, azon kívül,
hogy ember-színészek játsszák őket? És ki
hát végül is ez az Elma, kinek halála
közvetlen családtagjait felszabadítja? Ki ő,
kinek eltűnése felhozza a Napot az égre?

Jönnek a történetek a múltról, Róla.
Újabb gyanús jel: állítólag megpörkölték a
szakál lát . Aztán Henrik bevezet három
hölgyet - fácánokat netán? -, kiket még
„Elma úr" zára szekrénybe. Buzgón gyá-
szolják az urat, a nagytermészetűt, ki raj-
tuk töltötte kedvét. Gyűlnek a tények az
anya - vagy apa? - ellen: ő volt az, aki
szétrúgta Hanna és Henrik boldog szerel-
mét, ő zárta saját gyermekét három évre a
krumplisverembe, csak mert az ránézett
egy fiúra, aki „kisgidának" szólította, ő vált
szülei anyjává is, uralkodván az időn. E
csúcsok és mélységek híján lapályos időn.
Sejthetjük, Elma más, több volt, mint rossz
ember. Ő volt e rettenetes idők paternalista
anyja - e „nemtelen" képzavar itt
helyénvalónak tetszik, hiszen Elma úr
hatalmát is nemtelen eszközökkel tartotta
meg. i

Eredeti kérdésünket tétova állításokkal
megválaszolva, bizonyosságot Romval-
tertől, a Bosszú Angyalától nyerünk. Csil-
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lagszóróval kezében belép a potrohos vö-
rös kakas, az egykori böllér, és himnuszo-
kat zeng Elmáról, a vágóhidak művészé-
ről. Tudhatjuk már, ki ez az anya, anyánk, a
rettenetes. Felesleges megnevezni, hisz
görnyedten hurcoljuk őt eldobhatatlan,
leszakíthatatlan, múlttal teli zsákunkban,
beköltözött ő már minden porcikánkba.
Megnevezhetetlen. De egymásra nézünk,
mi, tépett tollú madarak-és tudjuk, ki ő.

Erről a felismerésről, a saját madársá-
gunkra való ráismerésről szól Szilágyi An-
dor drámája. Ezért feleslegesek a feljárati
falakon feltüntetett nevek: Brezsnyevtől
Kádárig és Honeckertől Ceauseşcuig. A
dráma első szándéka éppen az, hogy ne
nevezze meg e mindenütt megbújó meg-
nevezhetetlent. Ezt Szilágyi nem azzal éri
el, hogy ködösít, általánosít, absztrahál. Ő
transzponál: konkrét közeget választ, a
madarak világát. Ha elfelejtjük - szeren-
csés esetben észre sem vesszük - az előre
kibiggyesztett megfejtést, akkor megma-
rad számunkra a felfedezés izgalma.

A rendező, Fodor Tamás színpadán az-
tán már minden a helyén van. Említett
társaival - és persze a színészekkel -
hitelesen állít elénk egy egyszeri, sajátos
közeget, melyben nem cél, hogy szereplői
kikacsintva utalgassanak („mi ám nem
vagyunk madarak"), és nem cél, hogy a
madarak csiripeljenek, és ügyes trükkök-
kel repkedjenek a térben. Sikerül egy ér-
dekes, újszerű, fontos - bár nem igazán
hatásos - előadást létrehozni, ami már
csak azért sem lebecsülendő, mert maga a
mű nem mindig segíti a színpadi megva-
lósítást. Bármily furcsán hangzik is ez egy
színházainkban szokatlan dráma kapcsán:
a rendezésnek mindenekelőtt a hagyomá-
nyos ibseni dramaturgia szinte amorffá
duzzasztott problémájával kell szembe-

néznie. A főszerep/ő a múlt. Az eltemetett,
de továbbra is jeleket küldő múlt (e jelek itt
igencsak visszafogott, szemérmes hang-
hatásokban nyilvánulnak meg). Az utolsó
negyedórát leszámítva a darab egyetlen
merő expozíció, történések utáni állapot-
rajz. E rajz vonalait hosszú monológok,
alkalmanként párbeszédek alkotják. Szilá-
gyi legfőbb eszköze ugyanis a szó - ezzel
virtuóz módon bánik. De ez a színpadon
valószínűleg kevés. Fodor úgy oldja fel a
monológok egyneműségét, hogy színész
és szerep között teremt szituációt. Vagyis
mindenki stílusgyakorlatot végez: „Lega-
lább a formákra legyen tekintettel!" -szól
Mamakának Henrik. Tudatos, felvállalt ri-
pacséria folyik, ez az ironizált teatralitás
megfelel a szereplők „formátlan" helyze-

tének. Rabságuk zárt formája megszűnt,
hirtelen jött szabadságuk viszont nem tud
hogyan megnyilvánulni. Legkönnyebb
helyzetben Mamaka (Koós Olga) van,
neki, tolókocsiba zárt vénségnek az
emlékezés szabadsága maradt. Minden
energiája arra irányul, hogy látható erővel
idézze meg a múltat. Egy-egy jól sikerült
produkció után madárfeje lekókad; elbó-
biskol. Henrikre vár a legnehezebb fel-
adat: Mamaka áldását, Hanna kezét, Misó
bocsánatát és tiszteletét elnyerni. Övé hát
a „legnagyobb" szerep, abban az értelem-
ben, hogy puha csontokkal, löttyedt ülep-
pel kell a férfit játszania. Czibulás Péter
kiválóan megoldja ezt: gátlástalan színpa-

Illés Edit, Mészáros István és Kátay Endre
(Romwalter)

diassággal, megcsukló hangon szaval,
ünnepélyes pózokba vágja magát, a sza-
badság madarának szobrába bújva leplezi
azt, amit mindenki tud: az özvegy hasa
nem lett kisebb, fara sem feszesebb, ge-
rince sem egyenesebb. De miért is leplez-
nék le? Saját szerepüktől fosztanák meg
magukat. Mit tenne Misó a felnőttkor kü-
szöbére ért ifjú póza nélkül? Mamaka sem
bólogathatna bölcsen, elégedetten: „A
nemző atya és a férfivá serdült fiú egy-
másra lel..." így viszont pompás kis jele-
netben eljátszhatják (nemcsak nekünk,
hanem egymásnak, saját maguknak is!)
atya és fia egymásra találását, „Felnézek
rád!" - ismételgeti a fiú térdeplő atyjának,
majd később, amikor ő már egy széken áll.
Fodor apró fricskákat ad a közhelyszerű
színpadi fogalmazásoknak: az atya „keb-
lére öleli" fiát, de a gesztus fordítva sül el,



hiszen az a széken áll - ez itt persze, a
szabadság átmeneti madárszínházában,
helyén van. Henrik kedves-leereszkedőn
átöleli fia vállát, egy kis nevelő szándékú
diskurzusra indulnak-majd néhány lépés
után ugyanebben a pózban visszafelé lép-
kednek. Hanna (Spolarics Andrea) a bol-
dogság émelyítőn csivitelő madara. Tipeg-
topog, táncikál, majd' elolvad, oly szép az
élet. Tudja, hogy a mindent birtokló Elma
halála után ő itt a Nő, és mint Botticelli
Tavasza mézesmázos, tépett kiadásban
röpül be a térbe. Övé a „pálya", a
szerencsétlen kis veréb, Ániska (Illés Edit)
előtt. Az hallgat, vagy csikorogva eldadog
néhány mondatot. Tágra nyílt szemmel
figyel, csuklójára kötött pici harangjának
csilingelése jelzi: itt van ez a kismadár, és
lát mindent. Látja, hogy nincs sok esélye a
bujálkodásra mindig kész Hanna mellett.
Pedig kapja a bókokat a Platónnak átke-

resztelt Romwaltertől (Kátay Endre). Elma
egykori testőre és szeretője visszalopó-
dzott tehát a szabadságba, és Mamaka
minden tiltakozása ellenére marad, sőt
szellentőversenyre kel a költőtárssal, Hen-
rikkel. A piros színű ánizsos felhőcskék
kibocsátásában legyőzhetetlennek is bi-
zonyul. Egyre otthonosabban érzi magát,
udvarolgat, kakaskodik a nőkkel, de az
éjszakai csendben végül is Misóra veti
magát. Míg Elmáról, az anyáról mesél,
meghágja annak fiát. Misó (Mészáros Ist-
ván) pedig nemhiába üvöltözi: „Anya aka-
rok lenni!" - megtörténik az átváltozás.
Eltűnik a Nap az égről, megszületik a
törött torzó, a fekete hold, Misó pedig anya
lesz, rettenetes. Az imént még papájára
felnéző kisfiú felköti a hentesek köté-

Jelenet A rettenetes anya szolnoki előadása
bál (llovszky Béla felvételei)

nyét, újra üzemel a vörös vágóhíd. Ma-
maka már el is tűnt - végre lesz hurka a
népnek.

Ezt mára gyámoltalan Henrik sem bírja,
sarkára áll. Megfojtja saját fiát. Ahogyan
azt nemrég Mamaka saját lányával tette.
Megint csak temetés, a sírnál megint csak
ott a család, igaz, hiányosan. De legalább
szabadság van. Anyátlan. Aztán eljön
majd a hajnal, kukorékol a kakas, Romwal-
ter itt kószál valahol, e balkáni trágyadom-
bon. Es ki tud egy ilyen nagy természetű
vörös kakasnak ellenállni?

Szilágyi Andor: A rettenetes anya (szolnoki
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