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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
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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
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munista Seres Sándor viszonya önmagában is

indokolhatná). Bár a cselekmény ideje Csiszár

előadásában - ellentétben egy-két korábbi

színrevitellel - nem mozdul el az 1918 és 1962

közötti időszakból, századunk utolsó harmadá-

nak fejleményei összetöpörítik és új aspektusok-

ból láttatják a filmszerűen vágott epizódokat. A

Bitskey Tibor játszotta, hadarva, árnyalatlanul

megjelenített Seresről például semmi sem derül

ki. Nem az az ostoba, demagóg pártbalek, aki-

nek az ősbemutatón Nagy Attila játszotta. Nemis

kis karrierista, nem titkos ügynök és nem a tipikus

bunkó. Semelyik lehetséges énje nem érdekes,

mert sebe nem kerül egyértelműen a Hábetlerek

közé, se úgy nem áll kívülük és fölöttük, hogy a

sorsukba beleszólhatna. Nem egyéb, minta tör-

ténelem ficama; Széles Anna feleségként nemis

jelez mást az oldalán, mint az ízlésficamot: az át-

öltözködést a falusias-külvárosias egyszerű ru-

hából a riadtan viselt eleganciába és a szimbó-

lumcsúfoló piros kalapba. Anekdotikusan, sőt

néha kabarisztikusan át- és visszaszíneződnek

perdöntő figurák. Általános tisztázatlanság ural-

kodik el. Még Zentay végső, a gyilkos csapást ki-

váltó tirádája sem értelmezhető, sem Zentay

karakteréből, sem a sárga földig lehordott

Hábetlerek valóságos léthelyzetéből, mely a

magánbűnök mellett a közerkölcsök

pressziójából vált megvetendővé. Az adaptáció

mit sem tud bemutatni abból, hogy Zentay is

egy hazug század világháborúkban,

forradalmakban, törvénytelenségekben

mutatkozó, és még a nemesebb pontokon is

súlyosan ellentmondásos uralmának -

rémuralmának - áldozata; de az sem világlik ki,

mennyivel szilárdabb és távlatosabb jellem a só-

gor, mint Jani (ha egyáltalán az). Innen szemlél-

ve az erkölcsi indulat pátosza sem menti Jani tet-

tét, melyre ok is csak akkor van, ha az egész

cselekményszövetet, családtörténetet,

sorsalakulást a maga értelmezetlenségében,

képszerűségében fogadjuk el. E csak látszólag

mozgékony, sokszereplős tabló illusztratív

álkavargása előtt kell idegesen és töprengően

járkálnia az úgynevezett igazságra vadászó

írónak. Bregyán mint-ha sejtené, teherként

cipelné, hogy amit ő mond, az dísztelenségével,

kopár tényszerűségével sem világíthatja meg a

homályban hagyott viszonylatokat.

Csiszár Imre, rendezői ars poeticájának meg-

felelően, azzal vélte átvágni a nem is egy gordiu-

szi csomót, hogy a songként elénekelt mottóval

indítva, mozgásbetétekkel spékelve brechti pél-

dázatnak játszatta a Rozsdatemetőt. Így az Író -

mint narrátor - már megindokolhatná saját je-

lenlétét. Sajna az anyag kivetette magából a nem

is következetes brechtizálást. Brecht legrosz-

szabb darabjaiban sem nyargalt át a dilemmák,

problémák során, és legrosszabb műveiben sem

bocsátkozott olyan terjengősségbe, mint azt a

színpadra vitt regény teszi.

Kertész Ákos szintén regényből lett drámája

az Egész évben karácsony összehasonlíthatat-

lanul jelentéktelenebb, gyarlóbb Fejes alkotásá-

nál. Bár kettejüket, Fejes Endrét és Kertész

Ákost szokás egymás mellett emlegetni - s Be-

rényi Gábor a József Attila Színházban és má-

sutt nemcsak Kertésznek volt hűséges és nem-

egyszer sikeres rendezője, hanem a Rozsdate-

metőt is ő ásta elő és modernizálta tizenöt esz-

tendővel ezelőtt -, a Thália Színház és a Buda-

pesti Kamaraszínház (a Józsefvárosban) pre-

mierjét meghatározó irodalmi vonás nem köti

össze. A munkáskörnyezet, a külváros sem. Bu-

rián Károly főművezető és háztulajdonos mér-

hetetlenül „előkelőbb" régióban, sokkal jobb

anyagi és erkölcsi szituációban, történelmileg is

kedvezőbb feltételek közepette él, s ő nem ajob-

bággyá alacsonyító évszázadok mélyéből ha-

lássza elő az életelvként hangoztatott, silány

morális maradékot. Az ötvenhez közeledő - nem

is oly rég kötött, boldog második házassá-gát

élvező - Burián az „új szelek" embere, aki

váratlanul a szabad szerelem, a többférjűség

programját hirdeti meg.
E vígjátéki matériát Angéla, a kacér szom-

szédasszony kommentálja időről időre cinkos,
körmönfont, lehangolóan hosszú mondatokban.
Angéla ugyan a komédia valóságos cselekmé-
nyébe is be-befutkoshat, ám sokkal több dolga
ott bent sincs, mint itt kint. Tímár Éva persze egy
csókban azt is el tudja játszani, hogy Burián
nagyfiát hajdanán ő avatta be a testi szerelem
rejtelmeibe, az ilyesfajta színészi és rendezői fi-
nomságok azonban ritkák Berényi munkájában.
Mint dramaturgnak az is az ő lelkén szárad, hogy

Az Író: Bregyán Péter (Rozsdatemető)

vezetett az út a Rozsdatemető játszhatóságához.

A színház - elsőül Kazimir Károly - így, általa

tudta maga is közvetíteni azt a valóban nagyon

fontos társadalomkritikát, részint átpolitizált,

nagyobb részben viszont ideológiáktól mentes és

magas rendű mondanivalót, amely-nek

fontossága és igazsága a drámai műnem

alapvető követelményeit is másodlagossá minő-

sítette. Nem baj, ha sokkal inkább próza, mint

dráma, csak hangozzanak el szavai! - a mon-

dandó horderejét tudva valószínűleg ezt a néze-

tet vallja a Thália Színház bemutatójának rende-

zője, Csiszár Imre is. Ő már nem a szocializmust

építő társadalom párthatalmával szemben - és

nem is e hatalomba többé-kevésbé betagozódva

- vitte színre a Rozsdatemetőt: ezt a premiert már

senki nem fitogtathatja engedékenysége,

kritikatűrő rugalmassága pregnáns jeleként, és

senki nem ver(et)heti el rajta a port. Csak hát hiá-

ba kerültek a hulladéktárolóba azok a hajdani vé-

lekedések, bírálói trükkök, amelyek a Hábetler

családnak és környezetének a mentalitását, a

hábetlerizmust csakis periferiális jelenségnek, a

kapitalizmus csökevényének és tisztán a ma-

gánszférából értelmezhető emberi hitványság-

nak fogták föl - dramaturgiai értelemben ma is

föltehető a kérdés: „miért nem lépteti be a pártba"

pozitív (gyilkossá váló) hősét az író? Hábetler

Jani útja - nem pusztán a régi Vasas-mecs-

cseken megtanult munkásösszefogás romanti-

kája miatt - ma is az egykori MDP s még inkább

az egykori MSZMP felé vinne (ezt Jani és a kom-



 KRITIKAI TÜKÖR

Nagy-Kálózy Eszter (Csele Juli) és Gáspár Sán-
dor (Hábetler Jani) a Rozsdatemetőben

e műnek is nekiesett és „fölfrissítette". Az erede-

tileg 1982-es Családi ház manzárddal című re-

gény, illetve az 1984. szeptemberi, várszínházi

bemutató anyaga most új címen, alig módosítva,

de „a rendszerváltás előtti utolsó másodpercek-

ben" elevenedik meg. Sőt az író és a rendező

nem is csupán 1989-90-ben aktuális korisme-

rettel, ítélőerővel ékeskedik: Szerdahelyi sze-

mélyzeti osztályvezető, a „régi motoros" figuráját

Horányi Lászlónak nagy erőlködéssel úgy kell

sápadt életre keltenie, hogy 1995-ben, az újra a

hatalmat birtokló régi motorosok évadján érez-

zük magunkat. 1989 közvetítésével 1982-be

gyömöszölték 1995-öt. Mintha például a cigány-

kérdés, az idegengyűlölet tizenkét-tizenöt éve

ugyanazt jelentette volna, mint ma! (A darabban

Burián védence, Göncöl Pali, a kettes számú

„férj" állítólag cigány, bár ő azt mondja, nem az.

Ezzel a szociológiai probléma egésze már be is

épült a színműbe, akárcsak a nyomorgó mun-

kásfamília esete. Mi sem természetesebb, mint

hogy egy szerelmes mintaférj épp a felesége ne-

ve napján tölt késő estébe nyúló órákat a vállalat

és a társadalmi szervek által elhanyagolt asz-

szonynál, feledékenységével és kései hazatér-

tével szabadítva ki a vígjáték vézna szellemét a

deformált palackból. Egyébként a Göncölt játszó

Schramek Géza deklamálhat bármit, eszközhiá-

nyos szerepidegensége folytán se a cigányfiút,

se a feltaláló zsenit, se a fékezhetetlen szerel-

mest, se a bosszúálló nőcsábászt nem tudja hi-

telesíteni - ezzel azonban nem rí ki az előadás

általában pocsék, ósdi, elkent színészi összha-

tásából.)

Mindkét - narrációval megtámogatott - re-

gényadaptació a naturalizmustól elemelt, ám

szociofotósan valósághű díszletben játszódik.

Kertész darabjában az erősen osztott, manzár-

dos lakásból „kivett" falak fergeteges szimultán

játékra nyitnának lehetőséget nemlétükkel. A so-

sem vígjátéki rendezéseivel jeleskedő Berényi

Gábor az éjszakai (és eredménytelen) szexuális

kísértetjárás, a nevetséges neszezés és általá-

nos lopakodás jelenetének kivételével semmi

emlékezeteset nem nyújt a térkezelésben, térki-

használásban. A nyomatékos naturalizmuson

belül a vízcsorgatástól a karácsonyfa-díszítésig

minden csak szöszmötölő vagy kapkodó imitá-

ció. Teljes a stílustalanság. Lehet, hogy É. Kiss

Piroska elfogadható díszlete a közös bemutató

másik otthonába, a Dunaújvárosi Kamaraszín-

házba befért. A józsefvárosiba a manzárd már

csak fekvő, guggoló, térdeplő alakokkal fér be.

Nyak- vagy deréktájt „elvágott" álló színészen

csak egyszer nevethetett a közönség - ez volt a

legtartalmasabban mulatságos, jelentéses pilla-

nat -, s erről sem tudhattuk, a véletlen vagy a
kényszerűség hagyta-e a játékban. Berényi min-
den érdesebb, érdekesebb fogásra érzéketlen-
nek bizonyult, mondatta, mondatta a szöveget.

A Rozsdatemető Vayer Tamás tervezte dísz-
letének átvilágítható, több helyen nyitható falai
mögül kétpercenként siklottak elő a hatalmas

berendezési tárgyakat szállító díszletmunkások.
Ők a - vélt - brechti szellemben szereplők, va-
lamiféle „nép körötti nép" lettek. Nem tagadható,
van ritmusa a díszletezésnek, Ladányi Andrea
önmagukban jó koreográfiai betétei, árnyképei
nem alkalmatlanok az epizódok átkötésére - a
hokedlivándoroltató processzus mégis nehéz-
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kes, fárasztó, lopja a drága időt. A jelmezterve-
ző, Szakács Györgyi menti meg a szcenográfia
becsületét. Ruhái révén „egy tömbből faragott"
emberek járkálnak a színen, s a különben eltűnt
(eltüntetett) idő múlását is kifejezik a silány vagy
divatalji öltözékek. Ugyanígy Kertész darabjáért
is jelmeztervezőként tett többet É. Kiss Piroska.

Az Egész évben karácsony mellékszerepei
sematikusan rosszak, így is formálják meg őket;

Tímár Éva legalább mosolygós fölénnyel. A
Rozsdatemető epizódfigurái is nagyrészt hálát-
lanok, de azért nem annyira, ahogy például az
egymás árnyékai Hábetler lányokat Németh Bor-
bála, Cseke Katinka és még a tapasztaltabb Tóth
Auguszta is eljelentéktelenítik. (Íme, akik a re-
gényben egymás mellett éltek, a színpadon egy-
más ellen vegetálnak.) Nem sok jó mondható el
az alternatív férjekről (vőkről) sem. Eperjes Ká-

Szerencsi Éva (Erzsike) és Schramek Géza
(Göncöl Pál) a Kertész-darabban

roly ugyan hatalmas elánnal veszi birtokba
ifjabb Zentayt, csakhogy nem egyszer, ha-nem
sokszor, s a gyakori újrakezdés, szerep-
alapozás következtében eldöntetlen, hogy
menthetetlen alkoholistát, hazug álmodozót,
konok realistát, érzékeny szívet vagy hitvány
frátert lássunk-e benne. A mellékszereplőkről
még annyit: jelentősnek gondolt pillanataiban
mindenki rágyújt. Terjeng a nikotinszag a szín-
házban.

Külön drámája - vagy inkább költői jelenlét-
hangulata - csak Reich bácsinak és lányának
van. Hagyományosan ők a Rozsdatemető leg-
jobb epizodistái. A két szerep mosta poétikusan
lebegő, szövegét olvatagon mondó Győry Emil-
re, valamint az őszinte benső tűzzel parázsló
Ráckevei Annára bízatott. A téri „hintajelenet"
azt is tanúsította, hogy alkalmilag drámát lehet
kreálni abból, ami nem dráma. Nem Jani ma-
kacs, paradox szerelmi ellenkezése, nem a zsidó
Reich Kató hamarost („egy kis feledékenység-
ből") bekövetkező halála adta a drámát, hanem
az - a színésznő mozdulataiban kifeszülő, ellá-
gyuló - döntés, amelynek eredményeként a lány
először és egyetlenszer odaadja magát a
párjának.

Komolyabban értékelhető szerep Fejes és
Kertész művében is a házaspár és a fiú (Kertész-
nél: a „fiú") szerepe. Blaskó Péter buzgón fon-
toskodó és pipogyán semmittevő idősb Hábetlere
meggyőző plasztika, az aprózó technika illik az
erőt mutató, szánalmasan gyenge alak egyé-
niségéhez, a komolykodó ügyködések derűt is
fakasztanak. Kubik Anna számára nagyobb kihí-
vás volt Pék Mária, így ő felemás teljesítményé-
vel is fölülmúlja a hiánytalan rutinú, elsőrendűen
beleérző Blaskót. Kiabálásai néha kirínak az elő-
adásból, a proletár mater kortalanságát csak fia-
talságában, illetve maszkírozott öregségében
képes megérzékíteni, mégis ő a történelmi ta-
pasztalatok, a családi szenvedésekés az egyéni
boldogtalanság sűrűsödése, mégis ő a megtes-
tesült áldozat és robot, ő a gyöngécske anyagból
sajtolt kőkemény lélek. Tragikus színei mellé a
szerep nem kapott Csiszártól elegendő komikus
vonást, még a házaspár szenilis veszekedésé-
nek tragikomédiájában sem, holott ez a jobban
megoldott részletek egyike.

Gáspár Sándor (Jani) tiszteletet parancsoló
intenzitása a modorosság közelében jár. Súlya,
csöndjei, kitörései, ítélkezései a kitűnő színészi
arányérzéket és önfegyelmet bizonyítják. Zentay
végső nagymonológja készületlenül éri Gáspárt,
ezért - vagy mert ő is nagyon jól tudja, hogy a
„dzsessz, tánc, hajrá Fradi" vádjai demagógia
nélkül ma már nem foghatók föl még a véletlen
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ajhona Ádám (Burián Károly) és Szerencsi
va Kertész Ákos darabjában (Koncz Zsuzsa
lvételei)

yilkosság indítékaként sem - ácsorogva vára-
ozik a halálosztásra.

Az Egész évben karácsony háromszögéből az

gyik színész már kiesett. Rajhona Ádám és Sze-

ncsi Éva ugyancsak kedvszegő, jellegtelenül

eklamáló alakítással elégszik meg. Amit produ-

álnak, az vidám kis jelenethez lenne elegendő.

ajhona úgy kénytelen bevetni a nő szexuális

zabadságának eszméjét, hogy ennek Burián

ondolkodásában semmi előzménye nincs, Sze-

ncsi úgy kénytelen elfogadni az átmeneti kétfér-

séget, hogy ehhez Erzsike habitusa nem ad se-

ítséget. A kijelentések kijelentődnek, de lénye-

ük szerint nem történnek meg, nem mennek

égbe. Az ingatag és példálózgató

rámakonstrukció talán csak az abszurditás

állalásában menekülhetne meg saját

ívótlanságától, Berényi azonban csak azt

edveli, ami „életszagú", s még a groteszkumtól is

enekül (a nevetségesség nem cserélendő össze

z iménti minőségekkel).

A balladásan-filmszerűen-publicisztikusan

ldolgozott Rozsdatemető a távlattalanság - a föl

em ismert, a félreértett, az elrabolt távlat -

rámájaként értelmezhető: maradandó regény

armadrangú leképezése. Az Egész évben kará-

sony az ok nélkül és ostobán fölkínált „távlat"

rzképe: nem túl jó regény még kevésbé jó szín-

adi lefordítása. Az előbbi közvetve és egyértel-

űen, az utóbbi hébe-hóba és nehézkesen győz

meg az epikai előzmény más-más kvalitású

alapértékeiről. Mindkettő mellé kellene egy nar-

rátor, aki megmagyarázná a Thália közepes, a

józsefvárosi színház elégséges bizonyítványát.

Fejes Endre: Rozsdatemető (Thália Színház)
Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Szakács Györgyi. Dra-

maturg: Magyar Fruzsina. Zene: Márta István. Kore-

ográfia: Ladányi Andrea m. v. Rendező: Csiszár Imre.

Szereplők: Bregyán Péter, Blaskó Péter, Kubik Anna,
Gáspár Sándor, Tóth Auguszta, Németh Borbála f. h.,
Cseke Katinka f. h., Ráckevei Anna, Győry Emil, Eper-

jes Károly, Seress Zbltán, Mertz Tibor, Szirtes Gábor,
Szabó Gyula, Bitskey Tibor, Széles Anna, Mécs
Károly, Kautzky József, Nagy Gábor, Nagy-Kálózy
Eszter, Keresztes Sándor.

Kertész Ákos: Egész évben karácsony (Budapesti
Kamaraszínház - Dunaújvárosi Kamaraszinház)
Díszlet és jelmez: É, Kiss Piroska. Játékmester:
Raj-hona Ádám. Dramaturg és rendező: Berényi
Gábor.

Szereplők: Rajhona Ádám m. v., Szerencsi Éva,
Schramek Géza, Tímár Éva, lllyés Mari, Makay Sán-
dor, Száger Zsuzsai Jakab Csaba, Huszár Orsolya,
Horányi László.

Valaki megérkezik egy erdőszéli házba.
Hosszú út áll mögötte, elfáradt alaposan,
vásárfiát is hozott övéinek, pihenni szeretne.
Zárt kaput talál, méltatlankodik egy sort, fölveri
az éjszaka csöndjét, dörömböl, bebocsátást
nem nyer. A szélmolnár - ő a dráma főhőse -
nem érti a dolgot. Végre kinyílik az ablak,
kihajol rajta egy hálósipkás férfi, és hüledezve
hallgatja a bebocsátást kérő állítását: ez az ő
otthona, itt van az ő ágyikója, felesége, családja.
Csakhogy az ablakon kibámuló férfi is
szélmolnárnak nevezi magát, s ő is váltig azt állít-
ja, itthon van, ez az ő háza s az ő családja.

Ezzel a jelenettel kezdődik Schwajda György
új komédiájának groteszk történéssora. Két em-
ber néz farkasszemet egymással, két, látszólag
magabiztos férfi, akiről lassacskán kiderül, sem-
miben nem lehet biztos: önmaga létében, eg-
zisztenciájában sem. Semmit sem tudnak, sem-
mitsem tudunk. Csak monológokat hallunk,
hoszszú tirádákat, amelyekből fölsejlik a múlt,
amely-ről ugyancsak kiderül, hogy minden
szereplő másképpen értelmezi.

A szélmolnárné színrelépésével fokozódik a
zűrzavar. Az asszony előbb levegőnek nézi a jö-
vevényt, s rendre összetéveszti a két férfit, majd

mindkettőjükben hites urát véli felfedezni, s végül

kiböki: az egyikük képzeletbeli. Csakhogy az

elképzelt férjről hamar kiderül: nagyon is eleven,

hús-vér alak. S mikor a gyerekek is megjelennek

a színen, s hol az egyikben, hol a másikban pró-

bálják felfedezni rég elveszettnek hitt apjukat,

végképp összekuszálódik minden; kiismerhetet-

lenné válik mindaz, ami a játék elején még evi-

denciának tűnt.

Schwajda olyan drámai történéssort állít elénk,

amely csak picit emelődik el a nyers, naturális

valóságtól, ám ez a distancia éppen elég ah-hoz,

hogy a Miatyánkból önmagába záródó, kerekre

formált, groteszk játék jöjjön létre. Schwajda

identitásdrámát olt krimibe, sőt, a groteszkjáték

szálait legvégül az abszurdig feszíti széjjel. A

legutoljára színre lépő szélmolnárlány nem ke-

vesebbet állít ugyanis, mint hogy megölt valakit,

akiről azt hiszi, ő az elveszettnek vélt apa. S mire

minden szereplő magára vállalja a gyilkosságot -

az áldozat kiléte végképp homályban marad,

csak a szélmolnárfi köténye csatakos a vértől -.

KOVÁCS DEZSŐ

SZÍNE ÉS FONÁKJA
SCHWAJDA GYÖRGY: MIATYÁNK


