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 KRITIKAI TÜKÖR 

lázat szelídsége lobog: az elvetemült
űnöző durvasága és a szenvedő ember
lesettsége inkarnálódik azonos alakban.
erzsi szerepformálása egyúttal pontosan
s a maga teljességében mutatja föl a
ráma alakjainak sokszínűségét, lényegi
első bizonytalanságát. Nem kevésbé hi-

eles Pap Vera Jutkája: ez a fiatalasszony
ég épphogy csak elveszítette férjét, de
egrendülni sincs ideje, ereje a minden-

api hajszában, érzelmeit kiölték az évek;
sak teszi a dolgát egykedvűen, ha kell,
isztérikusan gyerekeket regulázva, ha
ell, áramütött halott férjet eltakarítva.
egrendítő alakítás. Szarvas József Janija
z epizódfüzér összekötő szereplője-ként
rőteljes, súlyos figurával indít, aztán

elenléte fokozatosan veszít erejéből; igaz,
hhez alaposan hozzájárul a darab-záró

elenet sutasága. Zsíros Ágnesnek ezúttal
smét egy üresfejű-lepcsesszájú, cinikusan
éha nőszemélyt kell megformálnia, aki
yermekével manipulál - illúziót keltő

epusztultsággal, hitelesen. A többiek - a
ikapós, használható és elhasznált Rózsi
Börcsök Enikő f. h.), a darabos Misi
Sipos András), a fontoskodó Berta néni
Bódis Irén), a vehemens, szőke férfi
Rázga Miklós f. h.) teszik a dolgukat,
zerepük szerint.
A rendező, Szikora János ismét hajdani
íszlettervezőjét, Rajk Lászlót hívta ven-
égül, hogy megteremtse a játék alapjá-
an véve naturalisztikus és mégis picit
tilizálóan elvonatkoztatott terét: a geo-
etriai alakzatokat mintázó díszletek tág

sszociációs teret nyitnak a realitás és
rrealitás határán egyensúlyozó játékhoz.
ékés Rozi jelmezei szociografikusan és
itelesen idézik meg a mű esendő figuráit,
kikről felesleges lenne eldönteni, hogy
ilyen mértékben kötődnek a cigány etni-

umhoz. S bár az epizódokat körbeölelő,
igányfolklórból merített, fájdalmasan szép
ene ezt a motívumot látszik nyoma-
ékosítani, azért tudhatjuk: az emberalatti
ét botránya, a kiszolgáltatottság fájdalma

indannyiunké.

árpáti Péter: Az út végén a folyó (Pesti Szín-
áz)

íszlet: Rajk László m. v. Jelmez: Békés Rozi m.
. Dramaturg: Radnóti Zsuzsa. Rendező: Szi-

ora János.
zereplők: Szarvas József, Sipos András,
ódis Irén m. v., Zsíros Ágnes, Pap Vera,
ázga Miklós f. h., Börcsök Enikő f. h., Derzsi
ános
. V.

árpáti Péter színdarabjának egyik szövegváltozatát ez év
któberi számunk mellékleteként közöltük

A közismert dramaturgiai bölcsesség
szerint ha egy puska függ a díszletfalon,
akkor az előbb-utóbb el is fog sülni. Ez a
tantétel a Madách Színház deszkáin
ezúttal úgy érvényes, hogy egy hanyagul
odavetett pisztoly kerül egy kinyitott
utazóláda fedelébe. Théodore Géricault A
Medúza tutaja című híres festményének
reprodukciója mellé - ebből következően
a főhősök előbb-utóbb vizionálni
kezdenek, hogy a kavargó, sejtelmesen
derengő látványból levonják-e vagy sem
az erkölcsi tanulságokat. Menet közben
ugyan Ramong Geyza fiatal fő-hadnagy -
annak dramaturgiai rendje és módja
szerint - lepuffantja magát, a szomorú
tény azonban nem akadályozhatja meg,
hogy az ő kiadós víziója után őt is
hosszasan, szakaszosan vizionálják: mint
fantáziajelenség lelép ravataláról, és ala-
posan beolvas általa (is) fölszarvazott ez-
redesének, a Monarchia talpig jellemtelen
katonájának.

Kerényi Imre színpadán minden élesen
látszik és pedánsan megtörténik, ami ke-
véssé fontos, és szinte semmi sem kap
alakot, nem válik megragadóan átélhető-
vé, ami sorsdöntő lenne. Szembeszökően
látszik az épp csak mellékesen odahajított

A Terézvári garnizon a Madách Színházban

pisztolyka - de nem látszik az út, amely a
végzetes mozdulathoz vezet. Gyönyö-
rűek, villogók, bizonyára korhűek az uni-
formisok (Rátkai Erzsébet szép, gondos
munkái), de csupa bábura, sablonfigurára
húzták rá őket. Fenyegetően magasodnak
föl a bitófára és keresztre egyként hason-
lító nyers ácsolatok (Götz Béla jelképes
erejű díszletelemei ide-oda gurítva képez-
nek változatos tereket, helyszíneket, deko-
ratív környezetet; leghatásosabbak akkor,
amikor maguk is glédában állnak), de
tövükben nem emberi életek háborognak,
csak az illusztrálás virágzik. Miroslav
Belović tovább javítgatott adaptációja, ez
a nem feszes, csupán pattogós, elnyújtott
szöveg eleve nem varázsolt a valódi
Krleža-drámákhoz fogható színművet az
epikai alapanyagból. Az iskolázottabb né-
zők esetleg tudják, hogy a A Medúza
tutaja azt a döbbent, őrjöngő ocsúdást
ábrázolja, midőn a habok közt hányódó
hajótöröttek megpillantják a menekülés
reménysugarát - arra viszont festészeti
ismeretek nélkül is könnyű rájönni (hisz
annyi változatban megírták már), hogy a
Terézvári garnizon mai és mindenkori
tanulsága szerint a közép-európai fiatal
értelmiségi nehezen tűri a kényszerűen
hordott egyenruhát, lázadni próbál a mili-
táns zsarnokság, a stupid, hazug parancs-
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Koltai János von Waronigg ezredes szerepé-
ben (llovszky Béla felvételei)

osztogatás, a gyávább társak közönye el-
len, s ha végképp nem tud szabadulni
abból a ketrecből, amelyet a történelem
kijelölne számára (ha tehát végképp nem
lát reménysugarat), akkor inkább az ön-
gyilkosságot, az akart pusztulást választ-
ja. A darab képlete nem nevezhető túlzot-
tan eredetinek, illetve ma már ismétlés-nek
tűnik: Ramong Geyzának ezredese
személyében „a vén dögkeselyűvel" gyű-lik
meg a baja, az öreg hadfi pedig „nekünk
nem kellenek kiváló tehetségek!"
felkiáltással állítja példának a tunya, száját
befogó átlagot.

Ez a gondolat, életérzés, ez a tragédia
még így is megérné a színre kerülést, ha a
dialógusok drámaivá, elevenné lényegül-
nének, ha a jelenetek szituációkká izzad-
nának. Sajna azonban Kerényi hiába ma-
síroztatja példás fegyelemmel a mű rész-
leteit. Hiába instruál úgy, mintha ukázokat
adna ki, hiába vezényli markáns egyéni-
ségként a civilek számára idegen, taszító
világ recsegő zenéjét, hűvös, tiszta ko-
reográfiáját, hiába igyekszik pezsgővé szí-
nezni a dél-magyarországi helység talmi
ünnepét (egy Napóleon fölött soha nem
aratott nagy győzelem évfordulóját), ebbe
a külső burokba nem sikerült életet - és
halált - lehelni. Unalmas bábtáncoltatás
folyik, arctalan színészek korrekt, azonnal
elfelejthető asszisztálásával. Bodor Tibor
nyug. huszár alezredes - az erőszakolt
szimbolika szerint az ifjabb Ramong-
Hamlet atyjának szelleme - az egyetlen,
aki a rokkant tiszt különös járás-módjával
az Idő riasztó tiktakját, és a dráma kellően
ki nem játszatott, sötét, groteszk humorát
is érzékeltetni tudta. A többi
mellékszereplő megadta magát

uniformisának; a hősnőt, a végzet nimfo-
mán asszonyát, az ezredesnét alakító Pi-
ros Ildikó pedig átengedte a figurát a
divatlapokból válogatott toaletteknek és az
árnyaltság nélküli izgatottságnak.

Nem egyszerűen arról van szó, hogy
Kerényi Imre egy szakmailag tisztes - bár
majdnem valamennyi ízében megbocsát-
hatatlanul unalmas -, nagyobb szériára
aligha számítható előadást hozott létre. A
Terézvári garnizon látnivalóan koncep-
ciózus produkció, immár egyértelmű jele
az igazgató-rendező megújuló törekvései-
nek. Morálisan, eszmeileg továbbra is hű a
szabadság, az önkiteljesítés, a méltó élet
kérdésköreihez, a közép-európaiság, a
magyar sors, a huszadikszázadiság prob-
lematikájához - ám zártabb, egyneműbb,
pregnánsabb, mondhatni mérnökiesebb,
mértaniasabb, hidegebb kifejezésmódot
keres, mint legutóbbi, a Csíksomlyói
passióval, az lstván, a királlyal, az Énekes

madárral fémjelzett, kétségtelenül eklekti-
kusabb, színesebb, liturgikusabb nemzeti
színházi alkotói korszakában. Most nyer-
sebben, közvetlenebbül fogalmaz. A té-
nyek, jelenségek struktúrája egyre erőtelje-
sebben érdekli. A formaszervezettséget és
a hangulati hatást tekintve föltűnő volt már
eddig is Madách-beli munkáinak - A két-
fejű fenevadnak és a Kolos Istvánnal közö-
sen jegyzett Lili Hofbergnek - erőteljes
mintázottsága, célratörése, kikövetelt rit-
musa, artisztikus eleganciája. Csakhogy e
két előadás gyér sikert aratott, s vélhetően
érdektelenség vár a legfrissebbre is. Dra-
maturgiailag mindhárom mű ingatag, va-
lamennyi részint járulékosan, belepum-
pálva nyerte el tartalmát, nem tudott ma-
gához kötni. A Weöres-színjátékban ha-
mar monotonná vált a színpad vásárias,
ringlispíles forgatása, a helyszínkalitkák
nyitogatása-csukogatása. A Németh Ákos-
darab a miliő külalakjánál rekedt meg. A
Krleža-premieren az átdíszletezések
esztétikus kidolgozása, a nesztelen,
beprogramozott hangyaszorgalom sür-
gése túlnőtte a lényegi játék, a belső
forma elhanyagoltabb, kevésbé birtokolt
rendjét. Kerényi előadásaiban jelenleg
világszínvonalon ministrálnak, viszont a
papok a lépcsőima után belezavarodnak a
szertartásba, s csak darálják a szöveget.

Ez az ellentmondás béklyózza Kerényi
odaadó és szuverén színészét, Mácsai
Pált, aki az említettek közül két darabban
főszereplő, a Hofbergben meg uralkodó
mellékfigura. Mácsai mint Ramong Geyza
is szuggesztíven, viharzóan jelenik meg,
ám a rá jellemző fuvallatos fölény-

nyel, az önmagára nézés, a szerepszemlé-
lés képességével. Ennek az építkező alak-
teremtésnek nem kedvez a Terézvári
garnizon parancsoló külsőségessége,
amelybe a tárgyakhoz túl sokat kapkodó,
mozdulatait, gesztusait kinagyító színész
mégiscsak igyekszik beletörni magát. Úgy
tűnik, rendez "i énje nemegyszer vitázik is
azokkal a szigorú tanácsokkal, amelyeket
színészként kap. Végül is az öngyilkos
főhadnagy szétszórtabb, tisztázatlanabb
egyéniség a reméltnél.

A bemutató sokat köszönhetett annak,
hogy Hirtling lstván az utolsó próbák egyi-
kén megsérült, és jobb kézfeje gipszbe
került. Az ő Kállay Bandi főhadnagyának
részben el kellett hagynia a kiszámított, a
személyességtől megfosztott megoldá-
sokat. A legsűrűbb pillanatnak bizonyul-
hatot, amikor bal kézzel, sután kénytelen
leütni megvadult barátját. Persze Hirtling
remélhetőleg hamarosan elfelejti még az
emlékét is a balesetnek - s félő, hogy akkor
már játékának modoros lazaságai lesznek
feltűnőbbek. Koltai János a rendezői
elképzeléssel azonosulva, s nem ritka
szokásához híven, túlzásba viszi az
egyhangúságot, egyszínűséget báró Mi-
hajlo von Waronigg lovassági ezredes
szerepében, meglehetősen sikerületlen és
didaktikus rémlátomáskor hatásvadász
túlkapások is fenyegetik. Székhelyi József
példás vissz fogottsággal, a halkság és
lassúság erejével játssza azt az áljapán
áltábornokot aki két másik szélhámos - a
vészjósló Szerednyey Béla és a jófiúságot
hazudó Pusztaszeri Kornél - társaságában
átveri és megkopasztja a Napóleon-
legyőzés álmítoszába feledkezett dicső te-
rézvári tisztikart. Székhelyi visszafogottan
jelzi is, hogy ő a bravúrszerepben milyen
visszafogott. Ő is arra húz, amerre az
egész produkció: a gondos, de szegényes
tartalmú külső forma felé.

Miroslav Krleža: Terézvári garnizon (Madách
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Színpadra alkalmazta: Miroslav Belović. Fordí-
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Jelmez: Rátkai Erzsébet. Zene: Kocsák Tibor.
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