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T. A.: Nekem is szándékomban áll leírni az ideális
monodrámát. Egy szobrot hívok segítségül. A belga
színházi ember és képzômûvész, Jan Fabre8 az Észa-
ki-tenger partján, Nieuwpoortban hozta létre Az utópia
keresése címû alkotását: aranyló bronzból készült óriási
teknôsbéka, arccal a víz felé, hátán egy viszonylag kicsi
emberalakkal. Ez az ôsi, mintegy öröktôl fogva létezô
állat egyszerre földi és vízi lény, két élete van, az em-
beröltôn átívelô kora, létezése megelôzi az embert és a
kultúrát. Szembenéz a tengerrel: a jövôt várva ô, az ál-
lat mozdulatlan, a víz pedig élettel teli. A szobor az em-
ber és az állat magányát, a kettôs magányt jeleníti
meg. Szemtôl szemben állok a vízzel, a víz nem vála-
szol, de állandó mozgásban van, folyamatosan érezni
jelenlétét. Ez a szobor a fém és a víz, két örökkévalóság
párbeszéde: egyik a „beszélô” (a teknôsbéka), másik a
hallgató (a tenger); helyzeténél fogva a teknôsbékának
közölnivalója van, ha más nem, az optimizmusa, a
kommunikáció akarása, az utópiába vetett hite. Értel-
mezésemben ez a teknôsbéka monológot mond.
Vajon az ô utópiája nem a magány felszámolása-e?
Vajon az utópiája nem a párbeszédbe vetett hitet jel-
képezi-e: hogy ott, azon a helyen, a tengerben, amely

sok titkot rejthet, hogy ott létezik valaki, a Másik? A tek-
nôsbéka úgy helyezkedik el, hogy háta mögött tornyo-
sulnak a sokemeletes épületek, tömbházak, bennük
emberek laknak, egy egész kikötôváros terül el. Vajon
miért nem a várossal, a hús-vér emberekkel kezdemé-
nyez párbeszédet a teknôs? Talán mert az örökkévalót,
a tökéleteset, az utópiát keresi. A másikat, aki – és eb-
ben kell keresnünk e szobor drámai erejét – vagy nem
létezik, vagy rejtve, a tenger mélyén létezik. Talán egy
másik, ôsi szobor képében.

Vajon a monodráma is – ide szerettem volna kilyu-
kadni a teknôsbéka segítségével – nem utópikus mû -
faj-e? Utópián ezúttal a párbeszédnek, egymás megér-
tésének lehetôségét kell érteni. Vajon minden mo-
nodráma nem a párbeszéd kezdeményezésére tett
próbálkozás-e – de ez a próbálkozás teljes magányban
történik.

FORDÍTOTTA: BOROS KINGA 

A fenti párbeszéd egy nagyobb terv része, a szerkesz-
tett változat megjelent: Observatorul Cultural, 2006/
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Sommás megállapítása a színházi irodalomnak,
hogy a monodráma a legintimebb, legszemélyesebb
színházi mûfaj, és (optimális esetben) egy másik világ
olyan bensôséges és intenzív jelenlétét képes megte-
remteni, amelyre egyetlen más színjátéktípus sem al-
kalmas. A dráma tárgya lehet gyakorlatilag bármilyen
alaphelyzet, amikor a szubjektum és a világ harmoni-
kus(nak tûnô) viszonyában zavar támad, a  „külsô kép”
és a szubjektum énképe konfliktusba kerül, dialógust-
polémiát indukál. A téma különös vagy köznapi volta

nem jelent feltétlenül minôségi különbséget, csak
másfajta lehetôségeket kínál – az elôbbi izgalmasabb
és magasabb hatásfokú, drámaibb, az utóbbi ismerô-
sebb, tehát könnyebben befogadható. Az elôadások kö-
zött nagyjából hasonló arányban szerepel a drámaibb,
a külvilág és az én közötti diszkrepanciát markánsan
megjelenítô, illetve a köznapi tematika. Mûfaji szem-
pontból is színes a kép: a hagyományos monodrámák
mellett egyaránt felbukkannak epikus mûvek színpadi
adaptációi, valamint a legkülönfélébb (homogén vagy

Íjgyártó Judit

Monodrámán innen és túl
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sbemutató az ibusári vasútállomáson, egy transzvesztita vallomásai, jelenetek csalásainkról és
megcsalattatásainkról – nincs egyszerû dolga annak, aki át akarja tekinteni a közelmúlt és a jelen

monodráma-kínálatát. Monodráma helyett helyesebb lenne talán egyszemélyes produkciót mondani, 
hiszen kérdés, miként aposztrofáljuk például Bálint András Radnóti-kollázsát vagy Rátóti Zoltán
Házasságon innen és túl, illetve A bogyósgyümölcskertész fia címû elôadásait.
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heterogén) alapanyagból összeállított/dramatizált szö-
vegkollázsok. A tematikai-mûfaji sokszínûség kevéssé
örömteli módon minôségi változatossággal is párosul,
pedig az „alapanyag”, a szöveg esetleges hibáit éppen
az ilyen mûvekben nehezebb elrejteni. Garanciát az
sem jelent, ha az alapanyag eleve monodrámának író-
dott, sôt: Norman Allen (Nizsinszkij utolsó tánca) vagy
Vajda István (Pedig én jó anya voltam) monodrámájá-
nál a József Attila-szövegekbôl összerakott Szabad ötle-
tek jegyzéke két ülésben például jóval sûrûbb és dráma-
ibb szöveget eredményezett. A dramaturgok láthatólag
csínján bántak a produktumokkal, habár Parti Nagy
Lajos Ibusárja kivételével igencsak rászolgáltak volna a
kisebb vagy nagyobb mértékû dramaturgiai beavatko-
zásra. A drámai ellentéte a látott elôadásokon nem a
drámaiatlan volt, hanem a banális – olykor epikusan
szétesô szövegekbôl is sikerült egységes és átütô elô-
adást létrehozni, ellenben a közhely (legyen az írói
vagy színészi) még a drámai helyzeteket is erodálta.
Test közeli személyességû elôadás születhetett József

Attila már-már taszító –
mert önnön személyisé-
günk rejt(eget)ett nemte-

len oldalával is szembesítô – önvallomásaiból vagy
magyarság–zsidóság viszonyának elvont (de szemé-
lyessé tett) kérdésébôl, ugyanakkor egyes, köznapisá-
gukban „emberközelibb” témák esetében (Túlélési gya-
korlatok; Pedig én jó anya voltam) inkább a színész drá-
mai küzdelmének lehettek tanúi a nézôk, amint a
szöveg banalitásával hadakozik (az említett esetekben
Bán János és Pogány Judit csatát nyert).

A drámai téma példaszerû kezelését Jordán Tamás
elôadása, a Szabad ötletek jegyzéke két ülésben (Pince -
színház) illusztrálhatja. József Attila pszichoanalitikus
önvallomásainak nyilvánosság elé tárása annak idején
megosztotta a szakmai közvéleményt – és nemcsak
azt. Intimitásuk civilizációs normáink szerint szinte
elriasztó. Jordán elôadásának erénye a visszafogottság,
zseniális találmánya pedig a mormogó-motyogó elô-
adásmód: úgy mondja a szöveget, mintha mantrát is-

mételne – végsô soron ez is a lélek és az elme meg-
tisztulását segíti. A felböfögött indulatok, a trágársá-
gok és bizarr asszociációs láncolatok sodorta mono-
lógba pedig beleépülnek a József Attila-versek; a struk-
turálatlan érzelmek áradatába ezek megtisztított,
strukturált és mûvészivé transzponált lenyomata, egy-
szerre mutatva meg a saját poklába beleveszô embert
és a nyomorúságból mûvészetet teremtô lírai ént.

Hasonlóan erôs intimitású Bálint András elôadása a
Radnóti Színházban (Radnóti), melynek középpontjá-
ban a kettôs identitás, a magyarság és zsidóság viszo-
nyának bonyolult és érzékeny kérdése áll. Ez az abszt-
rakt probléma Radnóti (és mellékszereplôként Bálint
András) személyes történetén keresztül perszonifiká-
lódik. A nézôk által körbeült, szûk színpadi térben
Bálint családi dokumentumok, levelek, versek és nap-
lórészletek fragmentumai révén rajzolja meg Radnóti
„identitástörténetét” az asszimiláción át a kirekesztett-
ségig, a múlt század negyvenes éveinek a lehetôsége-
ket a végsôkig: az áldozat vagy a túlélô szerepéig egy-

szerûsítô idôszakáig. Bálint András visszafogottan,
idônként száraz tárgyilagossággal olvassa-mondja a
személyes szövegeket, amelyeket a korabeli törvény-
cikkek passzusai, prominens közéleti szereplôk nyilat-
kozatai ellenpontoznak. Az elôadás helyenként már-
már „színháziatlan” vagy „színházon túli” intimitású
pillanatokkal szolgál (Bálint önvallomásai, vagy ami-
kor a Nem tudhatom elsô mondatai után a közönség
elô ször suttogva, majd fennhangon elkezdi mondani a
verset). Az elôadás fragmentáltsága ellenére sem válik
szétesôvé: a választott anyag erôs történeti-kulturális
kontextussal bír, ami az elôadás belsô, „személyes” ko-
hézióját kívülrôl is megtámogatja, a részletek, a töre-
dékek asszociációk és információk sorát mozgósítják,
az elhallgatásokat és hiányokat kiegészítendô.  

Norman Allen darabjának (Nizsinszkij utolsó tánca,
Spinoza-ház) fôhôse, Vaclav Nizsinszkij a modern ba-
lettmûvészet úttörôje és a táncmûvészet egyik legna-
gyobb alakja volt; karrierjét elhatalmasodó skizofréni-
ája szakította félbe. A táncos egy szanatóriumi szobá-

BALRA: Jordán Tamás 
JOBBRA: Bálint András 
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ba zárva emlékszik vissza
élete fontos történéseire és
legfontosabb szereplôire,
szám szerint hatra, köztük
Gyagilevre, az Orosz Balett

társulatának vezetôjére, Nizsinszkij mentorára és sze-
retôjére, Nizsinszkij feleségére, Pulszky Romolára
vagy éppen a mûvész barát Rodinra. A szerzô látható-
lag túl alaposan tanulmányozta a táncos Naplóját és
Pulszky Romolának a férjérôl írott könyvét: a darab
szövege inkább életrajzi patchworkre emlékeztet. A ka-
rakter árnyalásának szándékával felléptetett mellékala-
kok nagy száma ellenére Nizsinszkij emberi-mûvészi
jellemzése meglehetôsen haloványra sikeredik, a jele-
netek drámai lehetôségei sokszor kiaknázatlanok ma-
radnak. Haumann Máténak tehát idônként a szöveg
ellenében kell(ene) felépítenie az erôs egyéniségek so-
dorta, a magánéletben kissé gyámoltalan és kevésbé
gyakorlatias ember, illetve a karakteres mûvészi vízió-
val rendelkezô táncos figuráját. Hallatlan koncentráci-
óval dolgozik, az általa választott, jobbára sztereotip
megoldásokkal azonban a karakter nem kelthetô élet-
re. Az önmagával és a világgal meghasonlott Nizsin sz -
kij vizionál, emlékezik; reflektál eseményekre, siker-
re, kapcsolatokra és kényszerekre, de a szubjektív em-

beri dráma kommunikálása éppoly kevéssé sikerül,
mint ahogyan 1919. január 19-én, a táncos utolsó fel-
lépésén a háború abszurditásának táncban történô ki-
fejezése.

Doug Wright A magam asszonya vagyok címû darab-
ja  – a Stúdió „K”-ban adta elô Várnai Szilárd – egy ber-
lini transzvesztita, Charlotte von Mahlsdorf, alias Lo-
t har Berfelde történetét dolgozza fel. A mellékszereplôk
száma itt harmincnégy, és ugyancsak erôs a melodrá-
ma és a leegyszerûsített megoldások kísértése (Char -
lotte apagyilkossága és hányattatásai, a nemi identitás-
hoz köthetô sztereotípiák). Wright szövege azonban
kiegyensúlyozottabb, mint Allené; a tömérdek mellék -
szereplô zöme csak egy-egy mondat erejéig jut szóhoz,
Várnai Szilárd pedig példás visszafogottságot tanúsított
az anyag kezelése során. Charlotte nem egzotikus pa-
radicsommadár, ahogyan az átlagember (legalábbis
Kelet-Közép-Európában) a prostituáltak alapján a
transzvesztitákat elképzeli, hanem puritán, vidékies ru-
hákba öltözött, megnyerô idôs nô, férfitestben nôi lé-
lekkel és férfiaggyal (akinek értékrendjében az elsô he-
lyen mindig a bútormúzeum marad, utána az órák, s
csak harmadsorban jöhet a szerelem). Tökéletesen
összhangban van önmagával, csak a világ nincs össz-
hangban vele. Két homofób diktatúrából is kijutott

1. Haumann Máté 
2. Várnai Szilárd 
3. Pogány Judit 
4. Bán János 
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neki, cipelhette mássága külön terheit, megpróbált
nemcsak túlélni, de élni is, bútort gyûjtött, és titkos me-
legbárt vezetett, a demokrácia elôször hôssé avatta,
ügynökmúltja azonban kegyvesztetté tette, és emigrá-
cióra kényszerítette. A darab (és a rendezés) jó aránnyal
adagolja a rendhagyót és a köznapian ismerôst.

A két amerikai szerzô sok mellékszereplô megfor-
málásának kemény plusz feladatát rója a darabot vá-
lasztó színészre. A megoldás szándéka érthetô (a fi-
gura „új helyzetbe hozása”), eredménye azonban
vitatható. Mivel a centrális karakter pozíciója a vis sza -
emlékezôé, nincs akció, csak rekonstrukció, a dialó-
gusok csak áldialógusok. A szerepek közötti gyors
váltások optimális esetben a színész sokoldalúságát
bizonyíthatják, kevésbé szerencsés esetben a karak -
terformálás a manírok szintjén reked, legrosszabb
esetben pedig a szövegek összecsúsznak, és a nézô
kapkodja a fejét, hogy ki is az, aki éppen megszólalt.
Kivételként Doug Wrightnál a szerzô markáns jelen-
létének (a dráma megírásának története is beleépül a
darab szerkezetébe) fontos dramaturgiai funkciója
van. Charlotte von Mahlsdorfról ugyanis váratlanul
kiderült, hogy a Stasinak súgott, a szerzô pedig a do-
kumentarizmus distanciát teremtô eszközeivel tolja
távolabb a figurát.

A Pinceszínház és a Sufni elôadásának (Vajda Ist -
ván: Pedig én jó anya voltam, Tar Sándor: Túlélési gya-
korlatok) hôsei hétköznapi figurák: Pogány Judit egy
gyilkosságért kivégzett fiú anyját, Bán János egy, a
rendszerváltozás után partvonalon túlra került mun-
kásembert alakít. Az „egy közülünk” alaphelyzete: kre-
dences-vájdlingos bérlakás 1980-ból és egy panellakás
napjainkból. És ismerôs – túlontúl is ismerôs történe-
tek. Nagyobb gond, hogy a darabok szövege is meg-
marad a klisék szintjén, s ezen a rendezés sem tud so-
kat javítani. 

Pogány Judit anyafigurája (a nyomorúságos gyerek-
kor után a Kádár-korszak kétszoba-konyhás jólétéig
felküzdve magát) azt próbálja megérteni, mi romolha-
tott el fia életében – és/vagy ennek során önmagát
akarja igazolni. A naturalisztikus enteriôr adott (dísz-
let és jelmez: Bodnár Enikô), a miliôt a színésznô te-
remti meg: ahogy tesz-vesz, szinte mániásan pakol és
tisztogat a történetrekonstrukció alatt – ô a soha nem
pihenô, egyszerû, gondos háziasszony a szomszédból.
(Az állandó kényszeres matatás ellensúlyozza az idôn-
ként meglehetôsen ellaposodó szöveget.) A gyermeke
bûneit menteni igyekvô, azok okait mindig másban
keresô anya drámája érthetô, de nem revelatív. S bár a
darab végén elôkerülnek a fiú feljegyzései (mintegy
felfedendô tetteinek motivációját), a felolvasott részle-
teket – a valódi szeretetet és odafigyelést fizikai gon-
doskodással pótló szülôi magatartás fölöttébb romboló
voltáról – a nézô csak némi zavarral vegyes értetlen-
séggel hallgatja, hiszen az anya monológja sem köz-
vetlen, sem indirekt bizonyítékkal nem támasztja alá a
váratlanul elénk tárt disszonáns reflexiókat. A történet
sorstragédiának banális, pszichológiai drámának pe-
dig egysíkú, Pogány Judit azonban remekel értetlen és
hárító öregasszonyként, aki hiába próbál rájönni, mi-
ért vele történt meg mindaz, ami megtörtént.     

A Bán János által alakított figura a rendszerváltás ti-
pikus vesztese, szocpolért csinált gyerekkel, kifizetet-

len rezsijû panellakással,
elveszített munkahellyel,
elköltözô feleséggel és
mindenható munkaadók-
kal. Napjaink csirkefarhá-
tas nyomorúságának reali-

1. Bezerédi Zoltán 
2. Menszátor Héresz Attila 
3. Bíró Kriszta
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tása. Itt minden érthetô, kicsit kevesebb talán több lett
volna. A minden egyéni vonást nélkülözô karakternek
sem mélysége, sem pedig (drámai) dimenziója nincs.
Bán óvatosan ellavíroz a melodráma felé, ugyanakkor
kiaknázza a komikum szûkösen adagolt lehetôségeit.
Közben persze színházat is csinál, és azok a legjobb
pillanatok, amikor csak ezt teszi. Például az utolsó je-
lenetben, amikor a kiutat a kriminalizálódásban meg-
találó hôsünk kifejti e választás ideológiai indokait,
közben pedig szó szerint és jelképesen is „beöltözik”
új identitásába, és defenzív lúzerból magabiztos mo-
dorú, öltönyös üzletemberré alakul.

Talán az ironikus-szkeptikus kortárs magyar valóság
teszi, de a közönség (kis magánstatisztikám szerint) a
leghálásabban a groteszket fogadta (Ibusár, A Kéksza -
kál lú herceg csodálatos élete, Jászai Mari).

A címe alapján A Kékszakállú herceg csodálatos élete
sufnibeli elôadása valamiféle élettörténet-rekonstruk-
ciót ígér, ám a szöveget Esterházy Péter jegyzi, s ez a
nézôt gyanakvásra késztetheti. A gyanút az elôadás

díszlete csak erôsíti: az
egymás mellé szögelt aj-
tók fallá záruló sora

(Szabó Gyôzô munkája) arra utal, hogy itt nemcsak az
utolsó, de egyetlen ajtó sem nyittatik meg. És nem csa-
lódunk. Esterházy centráljurópblaubartjának csodála-
tos életét azon töredékes, semmitmondó, megtévesztô
vagy abszurd közlések összeilleszthetetlen mozaikkoc-
káiból kellene összerakosgatni, amelyeket Bezerédi
Zoltán adagol kedélyesen nekünk. Minden kis mono-
lógját olyan sokat ígérôen kezdi, mintha mindent
megvilágosító, a részleteket a helyére tevô információ
következnék. De nem ez történik. Átvernek minket;
megtudjuk például, hogy a Kékszakállú (egyebek kö-
zött) impotens, magtalan, illetôleg nô, és még sok
minden mást, alapvetôen azonban nem tudunk meg
semmit. Mindeközben viszont kétségtelenül nagyon
jól szórakozunk.

„Ne nevezzenek el rólam teret! Színházat meg aztán
végképp ne! Mi vagyok én, hogy utcanév legyek? Vagy
pláne tér... Egy ostoba villamosmegálló.” Jászai Mari
zsörtölôdött ekképpen, akirôl sokan azt sem tudják

már, hogy színésznô volt, azt pedig, hogy milyen ka-
rakteres személyiség, még kevesebben. Ugyancsak
gyanakvás és persze kíváncsiság mocorgott tehát az
emberben a Spinoza-ház Jászai Mari címû produkció-
ja kapcsán. 

A színpad közepén bronzszínû faállvány, felül egy
emléktábla féldombormûvére emlékeztet, válltól azon-
ban ruhaujjban, melltôl lefelé bô szoknyás ruhában
folytatódik. Az arc helyett ovális nyílás, mint a vásári
fotográfusok kellékén. Ebben a nyílásban jelenik meg
Menszátor Héresz Attila szakállas, de kisminkelt arca
– ô most Jászai, a saját emlékmûve csapdájába esett
öntörvényû, korlátozhatatlan nagyasszony, aki emlé-
keket idéz, elmélkedik, idônként elragadja az indulat
(a szöveget Jászai Mari levelei, naplói és tanulmányai
alapján Sediánszky Nóra írta). A helyzet szokatlan és
komikus; ez a mondandót olykor erôsíti, olykor elveszi
az élét, vagy éppen idézôjelbe teszi az elmondottakat
(elsô szerelmi légyottjának története vagy bármely tes-
tiségre vonatkozó utalás elég ambivalens lesz ebben a

kontextusban). A helyzetet, Menszátor faun-arcát a ke-
retben lassan megszokjuk, Jászai pedig még mindig
érdekes, bár a (konkrét és jelképes) keret a (konkrét és
jelképes) mozgástérnek nem hagy túl tág terepet.
Mígnem hirtelen egy-két mondat olyannyira napi ak-
tualitású, hogy úgy tûnik, a színész kibeszél a szöveg-
bôl. De nem, ez még mindig Jászai – parabola, kons-
tatáljuk. Aztán egy pillanat múlva Menszátor Héresz
valóban kilép a szerepbôl, ledobja Jászai maszkját, és
saját monológjával mintegy folytatja a színésznô gon-
dolatait – úgy tûnik, a színházi világban az azóta eltelt
idôben nem sok változott. Biztosan nem én voltam az
egyetlen, aki otthon rákeresett az interneten a színész-
nô írásaira. 

Parti Nagy Lajos Ibusárja remek és sokrétû szöveg; stíl-
szerû képzavarral: a hátán is elvisz bármilyen elôadást.

Az Örkényben a csapatmunka eredménye nagyon
élvezetes elôadás lett. Bíró Krisztának nem kell a mel-
lékszereplôkkel megküzdenie (bár Bajkhállóy Richárd
és Amália megmarad neki): a dialógusokat egyetlen,
lendületes ívû monológba fésülte össze az író.
Sárbogárdi Jolánja olyan elementárisan trampli, olyan

BALRA: Nádasy Erika 
JOBBRA: Rátóti Zoltán 
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kedvesen infantilis, olyan bûbájos természetességgel
ontja a leghajmeresztôbb nyelvi, históriai és geográfiai
abszurditásokat, olyan irdatlanul pocsék a szíve véré-
vel írt háborús dalmûve, hogy egyszerûen ellenállha-
tatlan. És ugyanakkor megindító hervadozásában a
vasútállomás pénztárablakában, elvetélt irodalmi am-
bícióival és banális kalandjával az (Eisemann Mihályra
hajazó nevû) szoknyavadász Kleisermann Mihály jegy-
kalauzzal. A konfliktus, amely Jolika alkotói hevülettôl
fûtött lelke és a hétköznapok banalitása között feszül,
végül lázadásba torkollik, és Jolán a hangosbemondó
segítségével megtartja A Bajkhállóy huszármente ôsbe-
mutatóját. 

Az elôadást Pelsôczy Réka rendezése lendületes
tempóban pörgeti fel a végkifejletig, ez azonban nem
válik a kidolgozottság kárára: a gondosan megkompo-
nált tempó- és stílusváltások gondoskodnak arról,
hogy az unalmasnak egyébként sem mondható mono-
lóg ne váljék monotonná. Az ismétlések egyben foko-
zások is: a dalmû elsô részét Jolán elmeséli, a másodi-

kat bábjáték formájában
adja elô, a végén pedig ma -
ga személyesíti meg ope-
rettje figuráit, míg aztán a
fergeteges fináléban, mûve
„bemutatóján”, gönceit le-
dobva maga is Amáliává lé-
nyegül (karrierje virtuális
gyékényesi gyorsának meg -
álló helyeit már Európa
nagyvárosaiba vizionálva). 

Mintha azonban túl erôs
lenne a szöveg csábítása,
túl kézenfekvôek az  általa
kínált játéklehetôségek s
könny(ed)ebb megoldások
– a nézô pedig nem tud
szabadulni attól az érzés-
tôl, hogy az elôadás elbillen
a bohózat felé, s egy fontos
regiszter elsikkad. Kü lö -

nösen, ha látta az egri Ibusárt, Nádasy Erika elôadá-
sában.

Sokkal vaskosabb és tapadósabb az a sár, amely az
egri elôadás Jolánját Ibusáron marasztja. A magyar
ugar – a fejlôdés eredményeként a foxi-maxi egyetem
és az ájlávmáv (kultúr)katyvaszával leöntve is – röhög-
tetôen, egyszersmind tragikusan provinciális világ:
ahogyan az a joviális Guszti állomásfônök, Rezeda
Kázmér megkésett utódjaként „a legszebb kalauz”,
Kleisermann Mihály, és reménytelenül az maga Jo -

lika, A test angyala írónôje is.  Mert bár ambíciói pont
olyan groteszkek, mint az a világ, amelyben él, bár el-
vágyódása libafasírtos hétköznapjaiból abban a botrá-
nyosan rossz huszerettben manifesztálódik, Nádasy
Erika ibusári jegykiadója azért még tényleg „saját peli-
kánjával etet” (és ki ne értené ezt jobban, mint egy szí-
nész), megküzd az egyedülléttel, az elvárásokkal, az
öregedéssel és a kilókkal, megszenvedi bonyolult vi-
szonyrendszerét (mert Szegvári Menyhért rendezése
ezt is finomabban árnyalja, mint az Örkény produkció-
ja). Bíró Kriszta az elôadás végére átöltözik, Nádasy
Erika pedig levetkôzik. Nevetünk Jolánja briliáns meta -
morfózisain, de a gombóc végig ott marad a torkunk ban.

Végül pedig: minimalista szcenika és színpadi pro-
fizmus – Rátóti Zoltán, aki mindkét elôadásán (Há -
zas ságon innen és túl, A bogyósgyümölcskertész fia) Háy
János lazább-szorosabb dramaturgiai szálra felfûzött
novelláit meséli (az emberi kapcsolatok épülô és ero-
dálódó hídpilléreirôl, illetve a gyümölcskertész fiának
férfivá érésérôl). Háy olyan, mint a jó filmes: ráközelít
a tárgyára, és éppen annyi ideig „tartja ki” a képet,
hogy a hétköznapi ne váljék banálissá, a tipikus ne vál-
jék sztereotippá; a köznapi, olykor közhelyes nyelvi
fordulatokat jól ellenpontozza a váratlan vulgarizmus
vagy szleng. Olyanok a történetei, mint amilyeneket a
baráti borozgatások közben oszt meg az ember egy-
mással, és Rátóti is ezzel a közvetlenséggel meséli
ôket nekünk. Ha a helyzet azt kívánja, kicsit ironikus,
ha azt, kicsit fanyar, vagy árnyalatnyi nosztalgikus fel-
hangot csempész a szövegbe. „Mindössze” ennyi.
Csak éppen úgy mesél, hogy Háy hétköznapi, kicsit fi-
lozofikus, kicsit anekdotikus meséi a bogyósgyü-
mölcskertész fiának kalandozásairól vagy az átlagem-
ber magánéleti hányattatásairól szinte saját története-
inkké válnak.

Egy kivételével mindegyik elôadást telt ház elôtt ját-
szották (a kivétel A magam asszonya voltam volt a
Stúdió „K”-ban – vajon miért?). A monodrámának van
közönsége; sôt, a különbözô elôadásokon újra meg
újra felbukkanó ismerôs arcok láttán megkockázta-
tom: esetleg törzsközönsége is van. Számos színé-
szünk örömmel vállalkozik az egyszemélyes produk-
ció csöppet sem egyszerû feladatára. A gondot inkább
az jelenti, hogy monodrámából (különösen jóból) két-
ségtelenül mérsékelt a felhozatal. A látott elôadások je-
lentôs része azonban azokat a produkciókat igazolja,
amelyek nem feltétlenül darabban, hanem jó szöveg-
ben (és határozott dramaturgban) gondolkodnak – az
elkövetkezendôkben remélhetôleg bátrabban és izgal-
masabban kísérletezve.
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