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KOVÁCS DEZSŐ

PINCE-LÉGKÖBMÉTER
BEREMÉNYI GÉZA: LÉGKÖBMÉTER

(Kérdések) Hova tűntek a magyar drámák?
Legjobb esetben is ott porosodnak
könyvlapokba vagy kéziratcsomókba zárva a
színházi dramaturgiák könyvespolcain. Sok jel
utal rá, leszokott a magyar színház a kortárs
magyar drámák játszásáról. Vajon miért?
Sokféle válasz kínálkozik: amíg miniszteriális
irányelvek kötelezően írták elő, hogy
támogatni muszáj a magyar dráma „ügyét" -
sosem a drámairodalmat, hanem a
kultúrpolitikai „sollen"-né emelt ügyet -, addig
csömört is kaphattak a színházak a sokféle
elvárástól. Pedig születtek jeles darabok, ám
színházi eseménnyé legfeljebb akkor válhattak,
ha egy-egy drámaértő s a szerző
gondolatvilágával azonos hullámhosszon mozgó
rendezőre-társulatra talált. Talán úgy, mint
Kornis Hallelujája a hajdani Nemzetiben vagy
Spiró Csirkefeje a Katonában.

A két legfontosabb művészszínház, Kaposvár
és a Katona József Színház ebben az évadban
nem rukkolt elő magyar bemutatóval. A tény
egyaránt minősíti a kortárs drámairodalmat, a
dramaturgiák működését, a színházak és a
szerzők viszonyát. Pesten is, vidéken is létrejött
né-hány bemutató, Forgách Andrástól,
Kompolthytól, másoktól is műsorra tűztek új
darabot, s fel-újítottak néhány hazai klasszikust
a Nemzetitől a Madách Kamaráig, ám valóban
átütő erejű s a kor szellemi vérkeringésébe
kapcsolódó elő-adással mégis adós maradt a
magyar színház.

Vajon miért? Az átmenet kora nem kedvez a
kortárs drámajátszásnak? Erőtlenek a színházi
szerzők? Posztmodern átiratok divatja tromfolja
a kortársi mezőnyt? A mecenatúra leépültével
nem kifizetődő drámát írni? Avagy egyszerűen
csak arról van szó, hogy a kortárs szerzők nem
képesek színpadra formázni a kor igazi
konfliktusait?

A cenzúra falai leomlottak, ám a fejekben még
sokáig ott ül mindenki kicsi cenzora? Egy parla-
menti szócsata élesebb és szikrázóbb, mint X
vagy Y kerekre csiszolt dialógusai? A
rendszer-váltás nagyszínpadán véresebb
színjátékok folynak, mint amit kortárs szerzők
valaha is el-képzeltek? A „damaszkuszi úton"
tülekvők „alakítása" felülmúlja a kortárs
drámák figuráinak hajlékonyságát?

A kérdések sora tetszőlegesen folytatható,
ám a tény tény marad: mai színpadjainkról
látványosan távol marad a magyar dráma.
Többek

gait védi a Kiskatonával és mindenkivel szem-
ben, amikor meg akarja tartani unt szerelmét,
Baranya Máriát, és hűbéri befolyását a történel-
mi sorsfordulóktól alaposan megrendszabályo-
zott-megszeppent Sipos család fölött. Siposék
mindent föláldoznak, még tulajdon lányuk bol-
dogságát is, csakhogy ne legyen semmi gubanc,
meghúzódhassanak jól megérdemelt, háborúktól
sokszor szétdúlt odújukban. A Kiskatona pedig
hiába lázad a lehetetlen életviszonyok ellen: a
játék végére be kell látnia, hogy ugyanolyan sors
vár rá, mint a többiekre, s nincs feloldozás,
„következmény nélkül" marad még a bűn, az ár-
tatlanság elveszítése is; ez a világ az állandó-
ságra, a mozdíthatatlanságra épül.

(Az a hetvennégyes év) Az előadást fanyar, lí-
rai keretbe foglalja Cseh Tamás dala a hetven-
négyes évről: gyöngéd iróniája, fájdalmas lírája
emelkedetté, lebegővé teszi a szabadszájúan
földközeli játékot; emlékeket idéz, sebeket szag-
gat és egykori önmagunkkal szembesít. A bemu-
tató persze, érdekes módon, leginkább a dráma
komédiai vonulatát erősíti fel: sorra-rendre ülnek
a jól kiszámított gegek és poénok, a nézőtéren
sűrű vihogások, kacarászások hullámzanak
végig.

Ternyák Zoltán Kiskatonája egyszerre a törté-
nelem balekja és önnön fertőzetlen szerelmének
áldozata. Naivul vágyakozik az emberibb életre,
bár szerelmével már csak együttlakni akar. Ter-
nyák, ez a roppant szenzibilis, erős egyéniségű
ifjú színész, aki nemrég zuhant ki a Hamlet cím-
szerepéből, ebben az előadásban nagy precizi-
tással formálja hús-vér alakká az erőtlenül téblá-
boló, kialakulatlan személyiségű Kiskatona figu-
ráját. Tétova gesztusaiban, félbehagyott mozdu-
lataiban nincs semmiféle céltudatos önzés, min-
den mozdulata már-már segélykérés és néma
közöny keveréke. Az előadás alaphangját meg-
adó Fáskerti (Kiss Jenő) végigbömböli a játékot:
küldetéstudatának felsőbbrendűsége sugárzik át
minden megnyilvánulásán. A Sipos család feje
(Papp Zoltán) örökös történelmi szervilizmussal,
Siposné (Hámori Ildikó) fanyar beletörődéssel, a
Zongoristanő (Igó Éva) keményre kalapált érze-
lemmentességgel, Sipos menye (Györgyi Anna)
koravén belenyugvással, az ifjú ara, Erika (Kere-
kes Éva) naivnak látszó dörzsöltséggel, Doskocil
(Vajdai Vilmos) méla léhasággal vesznek részt a
játékban.

A jó tempójú, ritmusos, helyenként vérbő ko-
médiás kedvű játékot Kőváry Katalin rendezte.
Nem vett el belőle, és nem adott hozzá: önértéke
szerint hagyta hatni a drámát. Azt persze akár
szimbolikus jelentésűnek is érezhetjük, hogy az
élettér hiányáról szóló kortársi komédiának más-
fél évtized múltán egy hetedik kerületi pesti pin-
céből kialakított stúdió adott otthont - a kilenc-
venes évek elejének átrajzolódó színházi tere-
pén.

között ezért is különös öröm a krónikásnak, ha
arról számolhat be, hogy egy pici stúdiószínház-
ban, az R.S.9. pincehelyiségében elővették és
újrafogalmazták Bereményi Gézának a hetvenes
évek második felében született, hajdan a Pesti
Színházban Marton László által színre vitt
játékát, a Légköbmétert.

(Alakok) Ami legelőször felmerül egy másfél
évtizede íródott színmű újrajátszásakor: kiállta-e
az idő próbáját, nem avult-e el a világképe, jele-
nettechnikája, konfliktusainak, figuráinak formá-
lásmódja? A Légköbméter- bízvást mondhatjuk -
minden szempontból dacol az idő múlásával.
Valóságanyagának „karbantartásáról" maga az
élet gondoskodik: ma még feszítőbbek és
élesebbek azok a konfliktusok, amelyeket Bere-
ményi annak idején színpadra álmodott. Cselek-
vési lázban égő, ám cselekedni a fojtogató körül-
mények közepette képtelen főhőse, a Kiskatona
kilátástalanabb helyzetbe kerülne, ha ma, a ki-
lencvenes évek elejének balkánias vadkapitaliz-
musában akarna lakást szerezni magának - akár
egyetlen nap, akár egy egész élet alatt. Szó sincs
persze arról, hogy a Légköbméter figurái
valamiféle történeti avagy szociológiai érdekes-
ségű és hitelességű alakok volnának. A dráma
konfliktusszerkezetét, figuráinak kőkemény írói
megformáltságát korántsem kezdte ki az idő: az
emberi kiszolgáltatottság, a közép-kelet-európai
életminőség színpadi feltérképezése időszerűbb,
mint valaha volt, még az „átkosban". A
Légköbméter, e csúfondárosan ironikus
„lakásügyi komédia" - amely egy egész nemze-
dék önszemléletének és önreflexiójának
rendszerkritikai lavináját indította el annak idején
színpadon, filmen, a hetvenes évek derekának-
végének történelmi csúcspontra érkezett szo-
cializmusában - pusztán érett dramaturgiája,
drámai alakformálásának esztétikai minősége
révén könnyedén és látványosan élte túl a rend-
szerváltás (színpadi) kataklizmáját: e bemutató
elevensége mindennél hitelesebb bizonyítékul
szolgál minderre.

A játék centrumában most is, mint akkor, a
nagy hatalmú házizsarnok, Fáskerti elvtárs és a
fiatalság ártatlanságát, naiv hitét és történelmi
balekségét megtestesítő Kiskatona drámai
összeütközése áll. Fáskerti Béla (lehet-e más
keresztnevet adni egy pesti dzsumbujban
lavírozgató, elfuserált magyar kiskirálynak?) az
előjo-
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(P. s. az R. S. 9.-nek) (A krónikás nemigen
zeret tülekedni. Egyszerűen alkatától távol áll,
ogy részt vegyen a bebocsátáskor zajló szék-
oglaló versenyben egy pici nézőtéren. E pro-
ukció némely jeleneteit ekként oldalsó széksor-
ól, féltakarásban látta. Így persze még inkább
alulnézetből" tárult elé a Kiskatona botladozá-
a, a Sipos család és Fáskerti elvtárs történelmi
együttműködése". A forró légkörű előadás köz-
en mégis többször arra gondolt: még egy ifjú és
evésbé ifjú nézőktől zsúfolásig telt stúdiószín-
áz is megengedhetné magának azt a luxust,

arl Sternheim, a századforduló „porosz
oliére-je" nem bánt kíméletesen a maga körül

átott világgal. Dühödt indulattal vet-te célba
ora földhözragadt nyárspolgárát: a
özhivatalnokot, aki eszik, alszik, aktát másol
elvezet ez a nyugdíjig, ha Isten is

hogy fönntartson egy-két helyet a szombat este
tízkor beeső kritikusnak. Az .,atmoszféra" attól
még ugyanaz marad.)

Bereményi Géza: Légköbméter (R. S. 9.
Stúdiószínház)
Technikai munkatárs: Szabó Gyula. A rendező mun-
katársa: Palotás Zsuzsa. Rendező: Kőváry Katalin.
Szereplők: Ternyák Zoltán, Papp Zoltán, Hámori Ildi-
kó, Kerekes Éva. Csudai Csaba Zsolt, Györgyi Anna,
Krizsán Edit, Kiss Jenő, Schnell Ádám, Igó Éva, Tán-
dor Lajos, Vajdai Vilmos, Kóti Kati.

úgy akarja), aki félrelép ugyan a
szomszédasszonnyal, de rosszul lesz, ha más
csak ránéz a feleségére. Történjék háta
legnagyobb szörnyűség Theobald Maske
hivatalnokkal A bugyogó című komédiában: essék
le nejéről a nyílt utcán a címben szereplő
ruhadarab (épp a pertli- és a

patentrendszer váltásának vagyunk tanúi). A
szerzőt a kisszerű kor lelki tápanyagát jelentő ro-
mantikus érzelgősség is haragra gerjeszti: je-
lentkezzék hát udvarlóként egy Goethével, Kant-
tal, Nietzschével átitatott fennkölt lélek, aki a
szenvedély legmélyét kutatja, amint dúlt lélekkel
szavai - ám büdös a szája. Bukkanjon fel még a
kor radikális lázadója egy göthös borbély szemé-
lyében, s derüljön ki róla napnál világosabban:
persze hogy tagadja a hazafiság korszerűségét,
s persze hogy a nyitott házasság a híve, mert
gyáva, valamint mitugrász nyomoroncként saját
asszonyra nem telik neki. Sternheim poroszos
keménységgel, koromfekete tussal rajzol, exp-
resszíven karikíroz. Talán csak akkor bizonytala-
nodik el kissé, mikor az asszonyokhoz ér. A rafi-
nált szomszédasszony-kerítőnővel még csak
gyorsan elbánik: ez az álnok típus nyilván másra
sem vágyik, mint egy kis férfiölelésre - ha más
nincs, akkor szeretett barátnője férjére. Az
ifiasszonyról más markáns állítása nincs a
szerző-nek, mint hogy ilyen alakok társaságában
persze hogy hoppon marad.

Sternheimet az a mérhetetlen öntudat és ren-
díthetetlen magabiztosság dühítette fel, mellyel a
polgári világ abszolútnak hirdette - ahogyan a

László Zsolt (Mandelstam), Tóth Ildikó (Luise),
Gáspár Sándor (Theobald Maske) és Rátóti
Zoltán (Scarron)
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