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kába és rágyújt, előre-hátra sasszézgatva, kész-
ségesen megmutatja magát a lánynak. A csikket
beledobja a tisztikalapba, ott füstöl aztán végig.

Miért Cserhalmi a főszereplő? Ez a hirtelen
meglágyult keményfiú, ez a férfivá érett kölyök-
kutya, ez az elárvult lény, aki pokolian két-

Szilágyi Andor darabjával és
előadással kapcsolatban az
dolga, hogy kihámozza: mi az
a szerző és a színház jó szándé
nem küldött levelek kudarcot va
előadás egyaránt, ha más-más
a színmű gyengéi munkahib
viszont rutinosak. A rende
darabot, amely több
megmunkálást igényelt volna.
erőtlen mű és az eredetiség
szorításában minden igyek
tehetetlenek voltak, nem
minőséget teremteni. Tapaszta
össze azt tehették, hogy meg
szatot, szembeötlő zökkenők n
kivitelezték a bemutatót, am
ment csődbe, sőt még a siker
játszódhatott.

A drámának két szereplője
és Angelinának kereszteltette
„ideái" ők, velük, belőlük a sz
kvintesszenciáját kívánta voln
hozni - illetőleg modern „nega
találkozás lehetetlenségét kim
boratóriumi körülményeket te
madik", nincs intrikus, nincs
minden tisztán kettejükön múlj
elvont idő marad meg láthata
belőle adódik a cselekmény. A
aki végzetszerűen beteljesüle
két persona szerelmi történeté
idő örökké ismétlődő, tehát ö
replők ezért „angyaliak". Vég
történetük a perpetuum mobil
csupán. Nem halnak meg, nem
métlik csak életüket, akár egy
Az „élet álom"-féle érzésnek a
dern változata ez: a realitás ne
tebbi valósággá, hanem műan

ségbe tud esni csupa játékosságból, és játékos
tud lenni pokoli kétségbeesésből.

Talán mert nála van az idő, a perspektivikus
láttatás képessége - hogy lett valamilyenből va-
lamilyenné.

Talán mert nála van a cigaretta.

Elhiszem, hogy az a trutymó, amiben élünk,
kifolyik a kortárs drámaíró ujjai közül; nem a
stilizációt bírálom, nem realizmust vagy
naturalizmust várok el, amikor elhibázottnak
vélem az effajta írói absztrahálást, divatos
angeológiát. Érthető, hogy vágyunk a tisztaságra,
a szép, higiénikus elgondolásokra. Ám a
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nesül. Szilágyi Andor angyalai a spirituális ele-
venségek hűlt helyén támadt kitalációk. Nincs
transzcendens jelentésük, bebábozódott, szik-
kadt ideák.

A rendezés ennek az élettelen, imaginatív tér-
nek a mindenáron való megelevenítésére töreke-
dett. Esőt csurgatott, havat potyogtatott, szelet
fújt, ködfüstöt eregetett. Kínos volt ez a törekvés: a
művész nem teremtő, hanem csökönyös „demiur-
gosza" volta színi világnak. A rendezés idioszink-
ráziában volta szöveggel, annak fogyatékosságai
korcsosulva jelentek meg a színpadon.

Takács Katalin (Angelina) és Cserhalmi György
(Angelus)

drámaiság talán éppen abban rejlik, hogy az
eleven gondolkodás működni próbál; akar
ebben a rothadék közeg-ben. Az egzisztens
gondolkodási képesség fő-próbája, hogy miként
küzd meg - és eza drámai küzdelem - a reális
képtelenségekkel. Ebből a nekifeszülésből
támadhat drámai feszültség. E feszültség
feldolgozása lehet akár absztrakt, akár
naturálisabb, a döntő az, hogy a drámaíró
eleven, saját konfliktusforrásból táplálkozzék és
feltárja az anyagához való viszonyát. Ez nem tör-
tént meg. Szilágyi Andor „Játék az élettel két
részben" alcímű drámája nélkülözi a drámaisá-
got, a feszültséget és a valódi konfliktust is. Nem
az élettel, hanem az Élet homályos fogalmával
folyik itt vérszegény stílusjáték. E játék szabá-
lyai, e művilág törvényei nem a mű-anyagban
forrnak ki - hisz ez az anyag legfeljebb tehetet-
lenségi erővel tel í tet t- ; princípiumok rendezik a
jelenetkockákat,. A rendező elv azt a régi játékot
játszatja, hogy a művészetben az idő visszafor-
dítható. A cselekmény trükkösen, fordítva törté-
nik, de ennek miértjére nem találom a választ.
Egyébként is mindegy: az „angyalok" örökké is-
métlődő, emberileg üres életében ennek amúgy
sincs jelentősége.

Tematikailag a darab rendező elve az lenne,
hogy a szerelmespár nem találkozik az időben.
Egymás mellett vannak, egy térben, de mindkettő
bezárva a saját életidejébe; rést, ha nyitnak,
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Cserhalmi György és Takács Katalin az El nem
küldött levelekben (Sárközi Marianna felvéte-
lei)

de áttörni nem képesek egymáshoz. Ám túl azon
a közhelyen, hogy az idő végzetes, elválasztó
hatalom, a darab ignorálja a kérdést, hogy miért
van, miért lenne ez így? Ha a cím a kommuniká-
ció csődjére utal, akkor érthetetlen, hogy például
a férfiangyal (?) cipőjéből (?) előhúzott és felol-
vasott együgyű szerelmes levelek miért nem vol-
tak közvetíthetők. Egyáltalán: hol a probléma? A
„beteljesületlen szerelem" ily módon fabulálva
nem több, mint régi jó közhely, melyhez a
karakter nélküli mintaszereplők nem adhatnak
hozzá semmit - igaz, nem is vehetnek el
belőle. Hisz szándékosan absztrakciók ők, rilkei
angyalszár-nyak helyett Beckett-től kölcsönzött
lábtörő cipő-ben.

A két elvontság furcsa módon színházi kosz-
tümöket visel. A huszadik századi dráma férfiai,
női vonulnak ily módon fel? A férfi és a női angyal
(sic!) alakmásai ők a világot jelentő deszkákon?
(Valóságról nem lévén szó.) És akkor ez egy
sűrített dráma, instant drámakoncentrátum
lenne posztmodern módra? A sors stációit
szimbolizálná ez a színházi divatbemutató?

A derűs színművek csókkal végződnek. Itt is
így van, csakhogy mivel visszafelé láttuk a
történetet, tudjuk, hogy „utána" milyen sanyarú
fejlemények következnek „majd". A záró,
giccsboldog csókjelenet így önmaga ellentétébe
fordul, tartalmazza a korábban látott jövendő
rosszat, végzetesen és javíthatatlanul. Ez egy
kosztümökbe bújtatott teoréma. Egy koncepció
il-

lusztrációit látjuk, helyzetgyakorlatok sorát, me-
lyek ráadásul eléggé esetlegesen kapcsolódnak
egymáshoz, egy simplex fabula és a „megfordí-
tott idő" érdekfeszítőnek nem mondható szálával
összefűzve.

A játéktér státusa inog, statikája billenékeny.
A „kiszáradt fácska" ismét Beckettet, a Godot-t

Egérről mindössze egysz
dapesti Kamaraszínház el
is egy másik „állat", Tigris
jóvoltából. Vonszolnak,
placcon egy gyermek
véznácskán kitömött ór
macska, mackó és kisis
nevetséges elegyét. Bamb
után Peachum Polly ka
fismohósággal, egy szeretk
ság között.

Csizmadia Tibor is úgy
rával, mint unott macska eg
Színházvezetőként sokads
a Kiscelli Romtemplom tég
közönség, fölkászálódva e

csempészi be, a szerzői instrukcióval ellentét-
ben nem „egyszerű", hanem kovácsoltvas karfá-
jú pad a bulvárműveket, a neon telihold a
színházi giccset. A szövegből azt is megtudjuk,
hogy vasútállomáson vagyunk, ahol a sorsok
vonatai robognak. Ez a térkompozíció
eklektikusnak sem mondható, szervetlen és
erőszakolt. Élhetetlen.

Szilágyi Andor nyelvi leleményességéről pró-
záit olvasva sokszor meggyőződhettünk. E drá-
maszövegben a nyelv üresben görög. Mivelhogy
voltaképpen nincs ki, hol, kinek szóljon, az an-
gyali szereplők a levegőbe beszélnek csupán.

„Maguk, nők nem tudnak absztrahálni. Ennek
a világnak ez a baja... Nem tudnak absztrahál-
ni... Szörnyű. Ez minden bajok melegágya" -
mondja a férfiangyal. Azt válaszolnám ennek az
angyalnak, hogy az ember érdekből, pszichofizi-
kai érdekeltségből gondolkodik. A megélt érzéki
valóság a gondolkodás melegágya, különösen,
ha szerelemről, különösen, ha drámáról van szó.
Ez a darab az absztrahálásával éppenséggel az
eleven gondolkodást cselezi ki. Az élet és a gon-
dolkodás idioszinkráziájában keresendők ku-
darcának mélyebb okai.

Szilágyi Andor: El nem küldött levelek (Radnóti Szín-

ház)
Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Melis László. Drama-
turg: Radnai Annamária. A rendező munkatársa: Ba-
lák Margit. Rendező -díszlettervező: Valló Péter.
Szereplők: Takács Katalin és Cserhalmi György.
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er esik szó a Bu-
őadásában, s akkor
Brown rendőrfőnök

rángatnak néha a
nagyságú, randa,

iásbabát is, egér,
kolás ember-palánta
a játékszert, amely
pkod ütődött bak-
ezés és egy házas-

játszott a Koldusope-
y elnehezült egérrel.

zor terelte be Tháliát
lafalai közé - hogy a
látszólag ígéretes

vállalkozás, teátrumi helyfoglalás nyomorító ké-
nyelmetlenségéből, azt moroghassa: micsoda
szegényes színház! - pedig költöttek és költe-
nek rá éppen eleget.

A rendező valamiféle blazírt közöny, fásult fö-
lény jegyében tárja elénk Bertolt Brecht és Kurt
Weill művét. Színre penderíti a figurákat:
tessék, ilyenek, az egyik tizenkilenc, a másik
egy híján húsz (ha éppen nem csak tizenöt vagy
tizenhárom). Ironikus felhangja minden szónak,
rezdülésnek, gesztusnak van, Csizmadia
fájdalmas rosszkedve is érződik - csupán az
egészhez, a világhoz való viszony nem
fogalmazódik meg. Talán mert manapság nincs
is rajta mit fogalmazni? Zsuráfszki Zoltán
lanyha, mászkálós ál-koreográfiába űzte a
színészhadat, s persze ez a
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