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Nem először történik

egyazon este két előadás t

nem tudom, melyikről

lehetségesről vagy a létező

produkció hangsúlyos,

megérezhető, vagy arról,

elképzeléseiből az ado

megvalósul.

A Pesti Színház bemuta

cepciót sejtet. Horvai István

ma érvényes, izgalmas olva

utal az új fordítás, a drama

erre következtethetünk a s

ből, ezt jelzi a játékmód, a

Mégsem született koherens

zonytalanságaiban, a színé

ségeiben, modorosságaib

koncepció ellentmondásai is

Az amoralitás

Az előadás Ivanov (Szervét
indul. A férfi ernyedten, kissé
egy hatalmas, méregzöld fo
támlára hajlik. Lassú, vis
mozdulatok kísérik kimérte
sét: nincs már hitem - mon
hihet már senki. Pusztul min
rülöttem is. Ekkor hangzik e
kiszakadó mondat is: egy
kész!... Ez a riadtan tárgyi
őszinte számvetés a végleg
a harmadik felvonásban sz
azt a folyamatot ábrázolja, ho
történetben is megjelenített
következtében az utolsó elő
gyilkosság gondolatához, a
pedig a végrehajtásához. A
adásában viszont ezzel a ké
zióval indul a történet. (Az e
zata a darab korábbi variáns
telével készült.) E felütés u
fontos, hogy mi vezeti el a h
fő-hőst, hanem az, ami enn
megsejtésén túl történhet v
nem azonnal valósággá vál
belépő Borkin - Rudolf Péte
adott önkéntelen válaszkén
puskáját. De nem a fegyver s

S

MELY

meg velem, hogy

anúja is vagyok. És

kellene írnom: a

ről. Arról, amelyik a

szép pillanataiból

amelyik az alkotók

tt estén valóban

tója átgondolt kon-

rendezése az Ivanov

satából indul ki. Erre

turgiai beavatkozás,

zerepértelmezések-

motívumrendszer.

előadás: a stílus bi-

szi játék esetleges-

an a rendezői

felsejlenek.

kísértése

Tibor) monológjával
széttárt karokkal ül

telben. A feje a hát-
szafogott, enervált

n keserű számveté-
dja -, bennem sem
den bennem is, kö-
l a főhősből hirtelen
golyó az agyba, és
lagos, kilátástalanul
es darabváltozatban
erepel. A darab így
gyan jut el Ivanov (a

) tévelygései, vétkei
tti felvonásra az ön-
z utolsó jelenetben
Pesti Színház elő-

tségbeesett konklú-
lőadás szövegválto-
ának figyelembevé-
tán már nem az a
alál gondolatához a

ek a lehetőségnek a
ele. (Az ötlet majd-
ik: a monológ végén
r - a zárómondatra

t ráfogja lvanovra a
zólal meg, hanem ő

maga: puff! A tragikus meditáció azonnal vala-

miféle bohózati közegbe kerül.)

Az indítás izgalmas, új összefüggéseket vet

fel. Miután a végeredmény adott, az előadásban

az válik hangsúlyossá, hogy mire képes az élet

és halál határhelyzetébe jutott ember. Föltárul-

nak-e benne újabb, ismeretlen dimenziók? Ké-

pes-e korábbi kötöttségeitől, előítéleteitől meg-

szabadulva ráismerni a saját sorsára, a többiek

életére - magára a létre? A pesti színházi válto-

zatban Ivanov tragédiája ebből az eldöntetlen

helyzetből fakad: képes függetleníteni magát a

körülötte lévő világtól, aztán visszatáncol a kö-

töttségei közé. (Nem hajlandó fenntartani a mo-

rális magatartás látszatát, amikor már nem tud

hinni a tevékenységében; már nem szereti a fe-

leségét, de enged az új szerelem, az újrakezdés

csábításának.) A Szervét Tibor játszotta Ivanov-

nak mintha csak egyetlen, mégis hatalmas lé-

pést kellene megtennie ahhoz, hogy másfajta

törvények között találja magát. Mivel azonban

erre képtelen, fölemészti az a közeg, amelyből

valójában már rég kiszakadt. Erre utal az elő-

adás több motívuma is.
Szervét lvanovja biztató figyelemmel, kihívó

érdeklődéssel fordul mindenki felé, aki el akarja

róla mondani a véleményét. Azt hiszi, végre
megtud valamit magáról. Aztán, ahogy beszélni
kezdenek hozzá, elkedvetlenedik, elfordul, ma-
gába zárul. Ironikus, cinikus gesztusokat tesz,
hiszen újra és újra ugyanazokat a lapos közhe-
lyeket hallja. Olyasmit akarnak ráolvasni folyton,
aminő már rég túl van. Ennél jóval többet tud már
magáról, s megítélhetetlennek tartja magát azzal
a hamis morállal, amit a többiek számon kérnek
rajta. Arra kíváncsi, hogy mi van ezen túl. De
nincs bátorsága hozzá, hogy átlépjen az
amoralitás világába. Hogy ráismerjen végső,
kétségbe-esett magányára. Hogy megértse:
csakis maga lehet önmaga bírája. Hogy az élet
hiábavalóságát tekintse evidenciának. Hogy
csak elviselni akarja, s ne az értelmét keresse.
Még túlságosan erős benne a morális
magatartás emléke. Még szeretné, hajelenvaló
lenne mindaz, ami néhány éve még számára is
magától értetődő volt. Még hinni akar a
küldetésében, a kapcsolatok meg-tartó
erejében. Még szeretné, ha lenne hite, reménye.
Még kétségbeejti, hogy nevetséges a ra-
gaszkodása mindehhez. Még nem érti, hogy
nemcsak ő változott meg, hanem körülötte a vi-

lág is. Hogy ami kívül van, az válik benne is

pusztító erővé. Az az üresség, az a hiábavaló-

ság. Még azt keresi, ami erre rácáfolhatna.

Ezért keresi tükörképét, ifjúkori képmását Lvov

doktorban (Alföldi Róbert), ezért hallgatja enge-

delmesen, megértően annak durva, izgága

számonkéréseit. Úgy látszik, maga ismer en-

gem - mondja neki higgadtan, majd kicsit ké-

sőbb hozzáteszi: nem könnyű megérteni egy

embert. Valójában nem értjük magunkat. A dok-

tor provokációja adja a végső lökést az öngyil-

kosságához: megszólalt bennem az ifjúságom -

mondja a halála előtt. (A morális lény cselek-

szik ekkor - visszamenekülve az ifjúkori esz-

ményekhez -, mert megriadt az amoralitás kí-

sértésétől. Ivanov ragaszkodik az erkölcsi mér-

tékhez, holott viselkedésében már rég túllépett

rajta. Többször is bűnösnek mondja magát, lel-

kiismeret-furdalás gyötri, holott cselekedetei-ben

fölszámolta mára bűntudatot.)

Az öngyilkosságot végül nem az orvos párbaj-

pisztolyával követi el. Nem enged a hebegő, gör-

csös moralista nevetséges provokációjának.

Borkin puskájával vonul a színfalak mögé. Azzal

a fegyverrel, amellyel a jószágigazgató az első

jelenetben ráijesztett. Amely minden felvonás-

ban szerepet kapott. Borkin kezében cinikus já-

tékszer a puska. A második felvonásban erre ag-

gatta a Szásának szánt ajándékokat. A harmadik

felvonás mulatozási jelenetében félrehajítva he-

ver. Csöve lehajlítva - mintha arra várna, hogy

valaki megtöltse. A negyedik felvonásban el is

sül a fegyver. Ivanov Borkin kezéből veszi ki, aki

egy bohózati figura elszántságával rontott be ve-

le. (A fegyvermotívum mintha arra utalna, hogy

öngyilkosságával Ivanov valójában mások ítéle-

tét teljesíti be. Így maradhat különb a környezeté-

nél, amelyből ifjúkorában kiragyogott. A többiek

a főhős magatartását, amellyel átlép az érvényét

vesztett erkölcsökön, egyre inkább a közegbe

való beleolvadásként értékelik. Egyre elfogadot-

tabbak a leegyszerűsítő értelmezések: Ivanov

csak a pénzéért vette el Sárát, csak a hozomány

reménye fűzi Szásához is. Valóban lehet így is

értelmezni a történteket. Ilyen kép is kialakulhat

lvanovról. Öngyilkossága attól kíméli meg őt,

hogy valóban ilyenné váljon.)

A beolvadás kísértése

Az előadás díszlete is Ivanov útját vetíti előre,
ugyanakkor bizonyos értelemben közeg és sze-
mélyiség kontrasztjára is utal. (Ez utóbbi megha-
tározó eleme a játékstílusnak is.) A tér szerkeze-
te mindegyik felvonásban azonos: a falak eny-
hén hajlított V alakban zárják le a teret, az előtér
mennyezetének és padlójának összefutó vona-
lai is a bezártság érzését keltik. A határoló ele-
mek színe azonban felvonásról felvonásra válto-
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zik. (A rögzítő kárpitszegecsek mélyedései és
az anyag domborulatai a párnázott ajtókat idé-
zik.)

Minden egyszínű, a falak is, a bútorok is. Az el-
ső felvonás (a helyszínre, azaz a kertre utalva)
zöld térben játszódik. A második rész díszlete (a
fösvény Lebegyevné porvédő bútorhuzataira
utalva) vajszínű. A harmadik felvonás tere tégla-
vörös. (A helyszín ekkor Ivanov dolgozószobája.
A szín megválasztását a feszültség fokozódásá-
ból is adódó emocionális tartalmakon kívül az
időre utaló szerzői instrukció is indokolja: dél
van.) Mindhárom felvonás élénk színvilága erő-
teljes kontrasztot alkot a változatlan
előszínpaddal. Ennek falait, mennyezetét fekete
térelemek határolják. (Itt még a szék is sötét
színű. Erre telepedik le Ivanov szinte
észrevétlenül, amikor megérkezik
Lebegyevékhez, s innen figyeli sokáig némán a
szalon eseményeit.) A negyedik felvonásra
azonban megszűnik a kontraszt: maga a színpad
is sötét színűre változik. (Lebegyevék házában
esküvőre készülődnek, mégis úgy érezzük,
mintha ravatalozóban lennénk.) A szereplők is
beleolvadnak ebbe a közegbe: minden-ki fekete-
fehér öltözékben jelenik meg.

Csak Ivanov tesz kísérletet arra, hogy kilépjen
ebből a helyzetből. Amikor Szásához rohan,
hogy lebeszélje őt az esküvőjükről, még korábbi
világosdrapp felöltője van rajta. (Jánoskuti Márta
jelmezei úgy archaizálnak, hogy mai öltözékek-
nek is hatnak.) Aztán engedelmesen meghajol
Ivanov is: megy a templomba, nem térhet ki az
események elől. A felvonás második képében
maga is fekete frakkban, fehér ingben jelenik
meg. A tér is átalakul némileg: a hajlított V alakú
falak helyett sötét kapu zárja le a díszletet. Az
Ivanov öngyilkossága előtti jelenetben nyitva áll
a kapu, mögötte világos falakkal határolt tér nyílik
meg. A sötét színpad és a világos háttér közti
kontraszt újrateremti, ellenkező értelművé vál-
toztatja az előtér és a háttér korábbi kontrasztját.
Ivanov számára a közegbe való beolvadás sötét
kísértésén túl újabb, valóságon túli dimenziók
nyílnak meg. (A túlbeszéltséget kerüli el az a
megoldás, hogy Ivanov nem a világos hátsó tér-
ben, hanem a színfalak mögött követ el öngyil-
kosságot. Magára hagyja a többieket. Nem őt
magát, hanem végképp nevetségessé váló kör-
nyezetét látjuk az utolsó pillanatokban.)

Bár a díszlet használata logikus, mégis fenn-
tartásaim vannak vele szemben. F. Kovács Attila
színpadképe ugyanis nem a játék közegét te-
remti meg. Terve önálló életre kel, önmagában
lesz jelentéshordozóvá. Jelenléte annyira tola-
kodó, hogy nem lehet nem tudomást venni róla, a
színészek azonban szemmel láthatóan képtele-
nek kapcsolatot teremteni vele. Olyanfajta
absztrakciót képvisel, amely rendkívül távol áll a
játékstílusban megvalósuló színházi gondolko-
dástól.

Rudolf Péter (Borkin) és Szervét Tibor (Ivanov)

Tragikus bohózat

Az előadás játékstílusát érzem a legellentmon-
dásosabbnak. Itt sejthető a legtöbb anomália az
eredeti elképzelés és a megvalósulás között.
Horvai István rendezése érdekes kísérletet tesz

arra, hogy a tragédia és a bohózat közt
egyensúlyozzon, s a két szélső pólus közti
széles mezsgye sokféle elemét vonja be a
játékba. Ivanov komorsága néha gúhyos
cinizmusba fordul. Néha egy-egy groteszk
hangsúly ironizálja a helyzetet. (Ivanov
dühkitörésére, amellyel a felesége fejére
olvassa, hogy meg fog halni, Sára - Pap Vera -
mintha csak legyintene: ugyan már, mikor mond-
ta ezt az orvos! Aztán megismétli a szavakat,
megáll, lerogy a fdtelbe: hirtelen szakad rá a
halálfélelem.) Máskor a nevetséges mozdulatok
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keltenek komikus hatást. (Így utasítja vissza Le-
begyev - Lukács Sándor - mindegyre fölényes
legyintéssel a vodkához kínált vizet. Borkin Ka-
bakinát - Börcsök Enikő - ölelgeti, miközben a
gróf számára akarja megkérni a kezét. Sabelsz-
kij - Tahi Tóth László - ügyefogyottan téblábol
körülöttük. A grófnévá válás lehetőségétől meg-
részegült asszony elkapja a kezét, és ő maga
szorítja a melléhez, amit Borkin is fogdos éppen.)
Egy-két figura szinte karikatúraszerű leegysze-
rűsítéssel jelenik meg az előadásban. (Ilyen Le-

begyev felesége - Dobos Ildikó -, akinek rigo-

rózus pénzsóvársága könnyedén siklik át sipá-

koló hisztériázásba.) De majd' minden figurában

felismerni bohózati elemeket is. (Így Lvov gátlá-

sos dühöngésében, Borkin könnyed ripacskodá-

sában, Sabelszkij tétova hebegésében, Lebe-

gyev részeges elérzékenyüléseiben, Babakina

közönségességében. Még Sára ragaszkodásá-

nak, Szása - Murányi Tünde - rajongásának is

vannak komikus felhangjai.) Máskor a jelenet

egésze groteszk hatású. (A Lebegyevék szalon-

Tahi Tóth László (Sabelszkij), Szoboszlay Sán-
dor (Jegoruska) és Lukács Sándor (Lebegyev)

jában összegyűlt társaság unottan hallgatja a

zongoraszót. Az előtérben Jegoruska - Szo-

boszlay Sándor - szunyókál. A falnál merev,

szinte egyszerre mozduló fiatalemberek vára-

koznak. Felugranak, amikor Babakina belép a

terembe. Negédes köszöntésére nyájaskodó

bókkal válaszolnak. A másik falnál copfos kislá-

nyok vihorásznak. A hátsó kanapén a ház úrnője

trónol. Ide telepszik Babakina is. Innen fogja ké-

sőbb kitúrni őt Sabelszkij: elterpeszkedik, a hát-

só felével csinál helyet magának. (Az ilyen és eh-

hez hasonló megoldások miatt néha úgy hat az

előadás, mintha Csehov-pamfletet látnánk.)

A rendezői szándékot egyértelműen jelzi,

hogy Ivanov végső, tragikus lépését Horvai bo-

hózati közegben helyezi el: Lvov doktor a párbaj-

pisztolyokat rejtő ládikát a melléhez szorítva ro-

hangál fel-alá a szobában. Nem tudja, mitévő le-

gyen. Nincs mersze a többiek előtt számon kérni

Ivanovon a gazságát. Bekiabál hát a hátsó te-

rembe, aztán felugrik a csemballóra, hogy hősi

pózban lássa meg őt ellenfele. De nem jön senki.

Erre lekászálódik, újból az ajtóhoz megy, ismét

Ivanov nevét kiáltja, aztán usgyi, vissza megint a

csemballó tetejére. Innen kezd el szónokolni a

végre előlépő férfinak, innen vitázik a vendégse-

reggel. De azonnal a csemballó alá ugrik, amikor

Ivanov ráfogja Borkin puskáját. A hangszer alatt

lapulva, remegve figyeli a fejleményeket. A lövés

után orvosért kiáltó Lebegyev lehajol hozzá.

Nem maga itt a doktor? - kérdezi a mozdulata.

Lvov lassan kúszni kezd az ajtó felé, amely mö-

gött Ivanov öngyilkos lett. Közben Szása zoko-

gását halljuk.

A dramaturgiai változtatások is leginkább az

utolsó részt érintik: a történet ekkor sem szűkül le

Ivanov tragédiájára. Továbbra is hangsúlyosak

maradnak a hátteret alkotó életképek, melyekből

Horvai rendezése elsősorban a komikus árnya-

latokat bontja ki. (A Csehov-kötetben szereplő

műfajmeghatározást is kicseréli a színlap: drá-

ma helyett komédiát ígér, sokszor azonban bo-

hózatot látunk.) A negyedik felvonás két képre,

esküvő előtti és utáni jelenetre bomlik. Itt nem a

vőlegény, hanem a néhány órás ifjú férj lesz ön-

gyilkos. Fontos részlete az előadásnak az a

(végleges darabváltozatból hiányzó) jelenet,

amelyben Ivanov és Sabelszkij Sárára emléke-

zik. (A csemballónál kuporgó párosból a grófnak

csak a sziluettje látszik, a halottra emlékező, az

életével leszámoló Ivanov alakját azonban ki-

emeli a sötétből a megvilágítás, így látványban is

Murányi Tünde (Szása) és Szervét Tibor
(Koncz Zsuzsa felvételei)
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kapcsolat teremtődik a főhős és a fényes háttér
között.) A negyedik felvonásban új fordulatoknak
is tanúi lehetünk: Borkin feleségül kéri Babaki-
nát, miután a gróf durván ellökte magától az öz-
vegyet.

Horvainak a főhős melankóliáját a környezet
bohózatszerű megjelenítésével ellenpontozó
rendezése akkor lenne igazán izgalmas, ha a két
réteg nem válna el egymástól ilyen élesen, ha a
kettő közötti átmenet megteremtődne. Ha fenn-
maradna a komikus és tragikus elemek egyen-
súlya. Ha Ivanov környezete a maga nevetsé-
gességében nem válna teljesen súlytalanná. A
Pesti Színházban azonban Ivanov körül többnyi-
re sorstalan bohócokat látunk. Pedig ez a világ
nem üressége, jelentéktelensége miatt nevetsé-
ges, hanem közhelyszerűsége, banalitása révén
válik azzá. Ennek a közhelylétnek a lehetősége
fenyegeti lvanovot is: az, hogy a közönségeset, a
hiábavalót élje meg különleges sorsként. (Ezzel
„kecsegteti" Szása rajongása, a vele kötendő
házassága is.)

Mindezt nagyon jól érzékelteti Spiró György
lendületes új fordítása. Szövegváltozatának ér-
téke nemcsak abban áll, hogy mai szlengre cse-
réli a darabban meglepően hangsúlyos vulgáris
nyelvi megnyilatkozásokat, hanem elsősorban
abban, ahogyan a szereplők beszédmódját
meghatározza. Ebben a világban mindenki köz-
helyekben fogalmaz. A paneleket, bevett fordu-
latokat ki-ki habitusának, szellemi képességei-
nek megfelelően használja: reprodukálják, eltor-
zítják vagy újrateremtik őket. Még Ivanov is köz-
helyekben gondolkodik, de ő tesz kísérletet arra,
hogy banális fordulataiból valamiféle melankoli-
kus költészetet teremtsen.

törekednek, s legfeljebb csak ennek az általuk
teremtett karakternek halvány variálására vállal-
koznak. Képtelenek arra, hogy kétségtelenül le-
nyűgöző tehetségüket, valóban gazdag színészi
eszköztárukat felszabadítsák és az előadás
szolgálatába állítsák. Hogy izgalmassá tegyék
az általuk megjelenített alakokat, s ezzel a ma-
guk színészi figuráját is. S mintha újabban a ren-
dezők sem vállalkoznának a Vígszínházban
többre, mint hogy a már ismert színészi karakte-
rek felhasználásával egy-egy újabb előadást ál-
lítsanak össze.

Pap Vera Sárája újabb fáradt szépség: naivi-
tásába most is visszafogott játékosság és fájda-
lom vegyül. Murányi Tünde Szásája újból egy
követelőző kislány: szerelmet követelő
magabiztosságába kétségek vegyülnek,
érzelmes ellágyulásaiban számonkérés rejlik.
„Nem az igaziak, nem az igaziak!" - kiáltja
szinte hisztérikusan a kérők falnál lapuló
panoptikumfigurái felé. „Nem az igazi" - mondja
később csendesebben lvanovról is. (A kétfajta
színészi megközelítés, a fiatalemberek
karikatúrája, illetve Ivanov jellem-rajza az
előadás két szélső értékét jelzi. Talán azért
„nem az igazi" az előadás maga sem, mert
ennyire különböző megközelítésmódoknak kel-
lene egységes élménnyé válniuk benne.) Tahi
Tóth László Sabelszkije megint csak ernyedten
tébláboló, nyafogásra hajló figura. Némi önironi-
kus felhangot kap az alak akkor, amikor Lebe-
gyevék szalonjában új életre kel: a gróf most

tényleg fölvállalja a bohóc szerepét. Lukács
Sándor manírjai most szintén ironikus értelművé
válnak: Lebegyevben a férfiasság látszata mögé
rejtőzött pipogya alakot látunk. Alföldi Róbert

Lvovja ugyanaz a fojtott dühű, hisztériára hajla-

mos fiatalember, amelyiknek számos változatát
láttuk már a színésztől. (Még a bohózati helyze-
tek sem késztetik őt némi öniróniára.) Rudolf Pé-
ter Borkinja szintén régóta ismerős: egy játékos
kamasz, aki most a gátlástalan kókler szerepét
játssza. Börcsök Enikő és Dobos Ildikó is igazo-
dik ehhez a látványos, felszínes színészi stílus-
hoz. Csak Szervét küszködik vele. Árnyalatokat,
átmeneteket próbálgat, finomabb, többértelmű
eszközöket keresgél. Így nem csak szerepe sze-
rint marad kívülálló az előadásban.

Csehov: Ivanov (Pesti Színház)
Fordította: Spiró György. Díszlet: F. Kovács Attila. Jel-
mez: Jánoskuti Márta. Zene: Hidas Frigyes. Drama-
turg: Radnóti Zsuzsa. A rendező munkatársa: Putnoki
Ilona. Zenei vezető: Komlósi Zsuzsa. Rendezte: Horvai
István.
Szereplők: Szervét Tibor, Pap Vera, Tahi Tóth László,
Lukács Sándor, Dobos Ildikó, Murányi Tünde, Alföldi
Róbert, Börcsök Enikő, Rudolf Péter, Várnagy Zoltán,
Barta Mária, Szoboszlay Sándor, Anger Zsolt, Szat-
mári Liza, KendereSi Tibor, Balázsovits Edit f. h., Ju-
hász Rékaf. h., Dámi Krisztiánt. h., Lázár Balázsf. h.,
Pindroch Csaba f. h , Csekő Attila, Molnár Gábor, Pá-
pai László, Orosz Péter.

„Vígszínházi stílus"

Nemcsak a rendezői megközelítésből adódik,
hanem a színészi játékon is múlik, hogy összha-
tásában a sokfajta stílusréteg ellenére sem
bomlik ki a darab hangulati összetettsége az
elő-adásból. Inkább leegyszerűsítésnek tetszik,
amit látunk. Érvényes ez a szerepértelmezésekre
is. A színészek ugyanis nem képesek arra, hogy
mi-közben bohózati helyzetekbe keverednek,
bohócszerű gesztusaik vannak, a figurák sorsát
is megmutassák, hogy látszólagos
könnyűségük ellenére is súlyos alakokként
ábrázolják őket. Enélkül pedig súlytalanná válik
maga az ábrázolt világ is.

A Vígszínház művészei azonban most is a tár-
sulaton belül meghatározó játékstílus foglyai
maradnak: technikás, könnyed, de belülről nem
motivált jelenlétre törekszenek. Most már hosz-
szabb ideje az az érzésem velük kapcsolatban,
hogy nem a szerepeket formálják meg, inkább
önmaguk színészi figurájának életben tartására

Bregyán
előtt rója a
vacak: mint
- de alig kom
is szolid
eleganciájuk
kisproletár alakjai iránt. A
egyszer balszerencséjére bet
vasfalak közé, de itt ácsorog
leli a helyét és szerepét,
mezsgyéjén is csak tétováz
szepillantásra, alig érintésre
valamelyik figura. Bregyán cs
és szenvtelenül a levegőbe be
közönségnek, nem igazán ö
kétségtelenül mindkettőnek. Ő

T

NARRÁT LJENEK
K

ARJÁN TAMÁS

OROK KÍMÉ
YAR KORTÁRS
ető ben. A re-
eti az Írót. Ha ő
eteg epizódból
aiatlan darab

és színszerű,
.

Péter mint Iró üres, rozsdaszín tér
színpadot. Öltönye rosszul szabott,
ha a történetet el-mondó-összefűző

mentáló - mesélő még ruházatával
aritásátfejezné ki nem az
ról és nem a jómódjukról híres

dramaturgiai funkció a Rozsdatem
gényből lett színmű nem nélkülözh
nem mondaná a magáét, a reng
szerveződő, mindenestül drám
még annyira sem lenne követhető
mint mostani esendő állapotában

ÉT MAG DRÁMA
színész egyszer-
éved az emeletes
va ugyanúgy nem
amiként a saját

ik, ha futó ösz-
hozzá tébolyog ki
öndesen, fojtottan
szél: nem igazán a
nmagának, noha
a két lábon járó

A Rozsdatemető jó három évtizedes előadás-
története során, a kezdeti nagy divat és nagy
visszhang, majd a későbbi gyér felújítások idején
is érzékelte a kritika a mű abszolút epikusságát.
Az Írónak egyik eddigi adaptáció sem volt képes
olyan lényegi, a cselekménybe kötött, saját jel-
lemből kibomló szerepet és sorsot teremteni,
mint amilyennel Fejes Cserepes Margitházassá-

ga című drámájának Írója rendelkezik. Mégis e
szereplő fölléptetésén, elfogadtatásán keresztül


