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Remek dolog, ha egy színházi évadban
több olyan darab is szerepel együtt, amely
egy téma sok szempontú körül-járását teszi
lehetővé. Ilyen meggondolásból mondható
szerencsésnek a Katona József Színház
Szigorú szerelmesek, a Madách Színház
Hetvenes évek és a Vígszínház
Harmincéves vagyok elő-adásainak egymás
mellé kerülése. Mint-ha egy körző két
szárát búznánk kijjebb és kijjebb, úgy
tágul a téma a szülő–gyerek kapcsolattól a
fiatal—idős nemzedéki konfliktuson
keresztül a harminc évnyi távolságból
vizsgált történelem faggatásáig.

Tematikailag biztosítottnak látszana
tehát, hogy árnyalt, színes képet kapjunk a
„mai fiatalságról”. Ez viszont nemcsak
azért lehetetlen, mert a darabok
visszapattintanak magukról minden-féle
általánosítani akaró végkövetkeztetést,
hanem legfőképpen amiatt, hogy ilyen zárt,
statikus kategória, mint a „mai fiatalok”,
nem is létezik. A szociológiai felmérések,
statisztikák, pszichológiai tesztek is
számtalan eltérést tükröznek, saját
tapasztalatainkról, illetve önismeretünkről
nem is beszélve. Hogy férhetne rá akkor
mindez a szín-padra, megtestesítve, ruhába
bújtatva, névvel ellátva? Mintha ezt az igen
egy-szerű tényt számításon kívül hagyták
volna az alkotók és a rendezők. Ez a
megállapítás Palotai Boris Szigorú sze-
relmesek és Karinthy Ferenc Hetvenes évek
című színművére vonatkozik; a
Harmincéves vagyok műfajában,
hangvételében, ábrázolásmódjában elüt az
előbbiektől.

Van ilyen fiatal és olyan fiatal – de
nincs csak ilyen vagy csak olyan; ez az
utóbbi kitágító, abszolutizáló értelmezés
rátelepedik mindkét színműre, s arra
késztet, hogy lessünk a hitelesség álarca
mögé.

A Szigorú szerelmesek alapjául szolgáló
novella tömör, sűrített, sallangtalan
megfogalmazását a színpadon csak
hosszadalmas, funkciótlan jelenetbetol-
dásokkal lehetett három felvonásnyira
növelni. A felduzzasztott darab így
képtelen volt megőrizni az elbeszélés

eredeti konfliktusát: az anya és leánya
között keletkezett érzelmi távolodást,
melyet ott érthetően a gyerekből felnőtté
válás okoz. A színműben a fiatalok
szerelmi életének ingatagsága került a
középpontba, s csak ennek következménye
Bontáné és Zsófi megromlott kapcsolata.
Míg a novella minden szülő–gyerek
viszonyban fellelhető, s előbb-utóbb
bekövetkező sorsfordulatot elemez, addig a
darab ennek csak mellék-ágára
összpontosít: nevezetesen a zilált nemi
életre.

Ráadásul a súlyponteltolódás annyi-ra a
természetesen viselkedő anya mellé állít,
hogy az eredeti szembeállítás ér-vényét
veszti. Bármily régimódinak kéne is
tartanunk az egyébként értelmes Bontánét,
nem sikerülhet, ha a színpadon vadul
rohangáló pökhendi ifjú párt, „két
reszelőt” látunk, akik kevésbé a külvilág
meg nem értésétől, mint inkább saját
érzelemszegénységüktől szenvedhetnének.
Nem lehet együttéreznünk az önállósodó
fiatalokkal, ha e törekvéseiket durvaság, a
csalódást válogatás nélküli szeretkezésbe
fajtás jellemzi. Csakhogy ezek közhelyek
ám! S szomorú, hogy mint mély
meggyőződésből származó alapigazságok
kerülnek
színpadra. A fúvó széltől is óvó anyai
féltés és a maga kárán tanulni akaró,

önfejűségében is bátor gyermeki maga-
tartás összetűzése szeretetből nő ki. Úgy
véljük, az előbbi indulat kerül ki ebből
győztesen, noha az igazság és az írói
szándék középre helyezte volna a mérleg
nyelvét.

Ezért a kisiklásért a dramaturg és a
rendező, Nagy András László is felelős.
Keményebb, összefogottabb rendezés
megtisztíthatta volna a torzító gesz-
tusoktól valamennyire a darabot. Azzal,
hogy kifelé beszélteti a szereplőket, a
zavaros életfilozófiákat monológba
gyömöszölve a színpad szélén mondatja el,
még inkább aláhúzza a szituációk
életidegenségét. Gondolok itt a mun-
kásként dolgozó András „önleleplezésé-
re”, melyet a világítás is kimerevít. Máthé
Erzsi és Tyll Attila nagyszerű alakítása is
„'ludas” abban, hogy rokonszenvünk
feléjük fordul. Máthé Erzsi-nek annyi
színe, hangja van a magány szülte
kishitűségre, az életszépítő hazugságok
nosztalgiájára, hogy minden nek; szánt
nyers szó nekünk is sajogni kezd. Ahogy a
tükörbe pillant, ahogy fáradtan
bevonszolódik a neki maradt kisszobába –
mind-mind megerősítik azt a fel-
tételezésünket, hogy a művésznő mél-
tatlanul vesztegelt oly sokáig a „harsogóan
parancsoló” szerepkörben. A fiatalok nem
nagyon igyekeznek bármit is

A szigorú szerelmesek (Vörös Eszter és Téri Sándor) bosszantják a mamát (Máthé Erzsi)



hozzáadni egyéniségükből a klisékhez. Téri
Sándor beletörődik abba, hogy ő most egy
hóbortos, ingatag lelkialkatú filosz, Maróti
Gábor pedig, hogy ő a kérges lelkületű
élvhajhász, és távlattalan, egyetemtől is
megfosztott éjszaka császára (éppen ezért
hangzik hamisan pálfordulása). Vörös
Eszter és Máriáss Melinda kivételek,
jóllehet, különböző erőjellel. Vörös Eszter,
noha kissé kemény eszközökkel, de mégis
elfogadtat-ja, értelmezi számunkra a
figurát. Máriáss Melinda halálosan
komolyan veszi felháborítóan ízléstelen
szerepét, s ezzel, paradox módon, többet
árt, mint használ, mivel még jobban kiélezi
a helyzet ostoba keresettségét. (Az anyja
halálos ágyától érkező lány megállás nélkül
András csodálatos ölelése után sóvárog,
akit ugyan megvet, de érzéki bűvköréből
szabadulni nem tud.)

Ilyen építőtéglákból nem lehet tartós
épületet felhúzni; ennyi elkötetlenül fi-
tyegő dramaturgiai szál láttán nem tudunk
örvendezni a sok próbát kiállt Zsófi és
Imre újbóli egymásra találásának.
Álproblémákkal álfigurák bíbelődnek,
pedig fiatalok játszanak maguk korabeli
rendező irányításával, mégsem segítenek
hozzá semmivel, hogy élesedjék,
pontosodjék a róluk — rólunk — alkotott
kép.

A Hetvenes évek csak azért tűnik
átfogóbbnak, mert a konfliktus egy tó-
nussal mélyebb színezésű. Ugyanakkor ez a
darab is lépre megy, s a sémák csapdájába
esik. Partikuláris tünetek kapják meg itt is
az „általános jelenség” címkét. Nem a
nemzedéki súrlódás nem létezik, az
természetes folyamat, hanem az ilyen
egyedi sztorik feszengenek idegenül a
kóresetleírás-illusztráció köntösében. Nem
akarok szellemeskedni, de képtelen vagyok
máshogyan ősszefoglalni a Hetvenes évek
történetét: a szép árvalány őrlődik, hogy az
idősödő, jólelkű amatőrrégészt válassza-e,
aki Amerikából jött, vagy a nagy karrier
előtt álló dacos ifjú matematikust, aki
Amerikába megy.

Péteri Dezső amerikás magyar huma-
pista leányfialusi nyaralójának római kori
limes-maradványokat őrző alapköveit
tanulmányozza védene-szerelme társasá-
gában, mígnem megjelenik fia barátja,
Mikus Lehel, a törtető, rideg, összeszorított
foggal előreverekedő „technokrata”, és
elragadja tőle a megkeveredett Annit. A
komputerek világában felcseperedett, a
kiművelt tíz százalék szelle

mi hatalmát hirdető titán nemcsak Páteri
birtokonbelüliségét támadja, hanem a
széptudományokkal foglalatoskodó,
érzelmekkel telített emberség is a bö-
gyében van. Az író, Karinthy Ferenc
elsősorban ezért ítéli el hősét. Bár nem
biztos, hogy ez az életfelfogás tisztán csak
életkori sajátosság, s elkezdünk
gyanakodni: középkorú embertársaink-nál
sem ritka tünemény a hideg törtetés. A
szerelem terén Mikus Lehel életkorával
kiüti Péterit. De a második menetben, az
emberi helytállás szintjén alulmarad, sebet
kap: kicsorbul dacos karrierizmusa, Anni
iránt fellobbant szerelme rést üt
érzéketlensége falán. Nem lenne ez
mesterkélt polarizálás, ha vala-miféle
hideg természettudomány – meleg
művészetkedvelés párharcának fel-hangjai
nem vonnák be az egész konfliktust.
Helytelen 'az ilyen kérdés, tudom, de mi
lett volna, ha Mikus Lehel személyében
egy latin–régészet szakos
bölcsészdiplomás toppant volna be a
villába? Mire hivatkozva taszította volna
le a Tajgetoszról (ez a vissza-vissza-térő
hasonlat) a koros régészt az akkor
hivatalból is érzelemdús fiatal? A nő őrök
ütköző — itt még felforrósodhatna valódi
izzással az álszakmai vagy nemzedéki
ellentét. De mintha saját képletében ejtene
hibát Karinthy: Annit nem az erős
érzelmek kötelezik el itt vagy amott,
hanem a hála motívumai. Apátlan,
anyátlan árva ugyanis, akit a depresszióból
Péteri szeretetteljes barátsága, majd
szerelme ragadott ki.

Felvonulnak itt is a tipikusnak
elkönyvelt figurák: a hobó, a gitáros
anarchista, aki kacsalábon forgó kastély-
ban lakik, a tinédzsernek álcázott kö-
zépkorú. (Ez utóbbit nagyszerűen állítja
elénk Körmendi János!) Számukra is
adódik egy leleplezést szolgáló veszély
helyzet: a vészjóslóan emelkedő víz-szint,
az árvízzel fenyegető Duna. Most
mindenkiről kiderül, 'mit is ér valójában.
Kár, hogyazonnal tudjuk, lesz olyan rendes
gyerek, aki megfogja azt a homokzsákot,
de a legnagyobb szájúak, a pol-beates
forradalmár például, a kis-ujjukat sem
mozdítják. Hogy egy részeges és
vérfertőző vízvezeték-szerelő miért kellett
a darabba kabarétréfákkal, az éppúgy
rejtély, mint a gyengeelméjű
kompdíjbeszedő leányka szerepeltetése.
Parádsasváryné dramaturgiailag annyiban
fontos, hogy nála tárolhatja Péteri a távozó
Anni csomagjait. Hálásak le-hetünk Békés
Italának hogy a darabtól függetlenül
ugyan, de parádés alakí

tásának köszönhetjük az előadás legjobb
perceit.

Bessenyei Ferenc túl jó színész ahhoz,
hogy ne vegye észre: szerepe bizony alig-
alig van kidolgozva. Ezért gazdag
kelléktára minden elemét fel-vonultatja,
bánkódnia azonban így se sikerül
túlságosan, hiszen nagyon jól tudja –
velünk együtt –, hogy komolyan nincs is
min, nem történt igazi tragédia, nem
szolgáltat okot nagy összeroppanásra
semmi. Menszátor Magdolna nemcsak
szerepe szerint határozatlan, hanem
színészként is, s helyzetgyakorlatokra
emlékeztetve téblábol a színpadon. A többi
főiskolás, főleg Dunai Tamás, Fehér Ildikó
és Gyabronka József nem erőltet

semmilyen idegen játékstílust, ők legalább

fesztelenül töltik az időt.

Kalocsay Miklós Mikus Lehelként
nagyon jó. Ezt azért kell csak
hangsúlyoznunk, mert meg nem írt,
elnagyolt belső történéseket 'kell
érzékeltetnie, s a hihetetlenben sikerül
felmutatnia hiteles árnyalatokat.

Végül is találgatni találgathatunk, ho-
gyan alakul tovább a nyitva hagyott há-
romszög, de valahogy nem érdemes vá-
logatnunk, kire is zúdítsuk rá együttér-
zésünket. A professzor bölcs belátása
olyan erőforrásokat sejtet, melyek még
képessé tehetik őt, ha nem is további
árvalányok patronálására, de újrakezdésre;
a fiú így is, úgy is elmegy Amerikába az
ösztöndíjjal, a lány pedig nem úgy
mutatkozott be, mint aki képes a
huzamosabb egyedüllétre; s azt is többször
megmagyarázták neki, hogy gyógy-
pedagógiai tanulmányokat az Egyesült
Államokban is lehet folytatni.

Érdekes módon a napjainkra
vonatkoztatott igazi éles szembenézés a

Harmincéves vagyok című
dokumentummusicalben is elnapolódik,
bár ez a mű magasan fölötte áll az előző
kettőnek. A Vígszínház színpadán a
fiatalokat igen-is foglalkoztatják azok
akérdések, amelyekre a Szigorú
szerelmesek és a Hetvenes évek hősei
egyáltalán nem kíváncsiak, vagy az első
visszaemlékező történetre befogják a
fülüket. Igaz, hogy nem tudják átérezni
úgy, mint apjuk, a mesélő, milyen az a
flekktífusz, vagy mennyi is tíz deka
kenyér, de faggatóznak, megidéznek,
szembesítenek és ítélkeznek.
Megállapításaikat, a harminc évnyi múlt
még idegszálainkban vibráló értelmezését
nem tudják úgy összerendezni,. hogy abból
1975-re is érvényes koherens képet
kapjunk. A felszabadu-



lás utáni első idők tettvágyának sóvárgása,
az értelmes cselekvés lehetősége sarkalatos
pontja adarabnak. Hogy ezt a felgyülemlő
vágyat, mely feszítő energiákat képez,

miben, hogyan lehetne okosan levezetni –
itt szárnyalhatna föl a legaktuálisabb
érvénnyel a gondolati kompozíció.
Kísérletek történnek erre, kétségkívül: „Én
most voltam Japánban, hazajöttem és azt
mondták, ez mit ugrál, ez most volt
Japánban” – mono-mániás ismételgetése az
a szál, mely-nek mentén ha nem is a
megoldáshoz, de a legizgalmasabb
kérdéskomplexumhoz eluthattunk volna.

Mert aki helyt-állt az újjáépítésben, az most
miért nem látja meg, hogy fia, munkatársa,
tanít-ványa hasonlóan nagyot akar
végrehajtani? Vagy miért a letaszítás
gondolatát forgatják fejükben a fiatalok,
miért nem az együttműködésből kinövő
átvételt?

Ha ezek a sürgető kérdések nem is
kaptak felerősített 'hangot, nagyon sok
mindent megláthattunk és átélhettünk a
harmincéves vagy annál is fiatalabb
szemléleten keresztülszűrt múltból.

Frissen, dinamikusan, meghatva és
meghatódva, kalandot szimatolva és
tragédiát mélyítve játszanak, vagy nem is
játszanak, inkább hangosan gondolkodnak
a Vígszínház ifjú művészei. Jó az
alapanyag is. Önállóan is telitalálat például
a háborús bűnösök pszichológiai
kérdőívének dramatizálása, vagy Petschuer
Attila mindennél vádlóbb halála. A
szatirikus jelenetek az improvizáció
elevenségével hatnak. Az egész rendezés
mértéktartó, mentes a szélsőségektől. Bár
nem lehetett csekély a laza kötőszövet
bizarr kitöltésére való csábítás.) Nem
kevésbé fontosak az át-kötő montázsok,
táncok, néha csak aforizmaszerű
elmélkedések sem! A zene most is remek
segítőtárs, bár a legfontosabb mondanivaló
közlésére nem lehet kizárólagos eszköz.
Néha úgy tűnik, hogy a művészieskedő
dalszöveg szíve-sen bekebelezné a tartalmi
közlendőt is, de szerencsére 'a játék
visszabillenti eredeti helyére. Az előadás
azt ,is meg-mutatja, milyen remekül lehet
együtt játszani, ha senki sem próbálkozik
el-nyomni, lehengerelni a másikat. Ez az
egységes, erőt sugárzó játékstílus az, amely
kiemelkedő kvalitásává kezd válni a
Vígszínháznak, a magasfokú mozgás- és
!énekkultúra mellett! (Lehetetlen itt nem
megemlítenünk Kútvölgyi Erzsébet, Kern
András, Balázsovits Lajos és Hegedűs
Géza nevét.) Viszont a hangeffektusok nem
fedik el a beszéd-

technika hiányosságait, ahol főleg a fő-
iskolásoknak van még javítanivalójuk.

Az ifjúság problémáival foglalkozó három
előadás közül csak egyről távoz-hatunk
maradandó élménnyel. A Szigorú
szerelmesek és a Hetvenes évek csak azt
látta meg és mutatta fel a ,szétágazó
problémakörből, ami időtlen, s csak for-
májában változó: viselkedések, szokások
és a divat külsődleges, múlékony felső
rétegeit. Ami a mi korunkra jellemző,
égetően fontos s az alapokig le-nyúló
gyökereket illeti, annak közelébe csak a
„harmincévesek” merészkedtek. Megint
kimaradt hát egy alkalom az őszinte,
nemzedékek közötti párbeszéd-re. S
újraismételgetni kell: a mai fiatal nem
kóreset, gyanús tünet, kísérleti meg-
figyelés alatt tartott személy, hanem
életkori sajátosságokkal megáldott, moz-
dulni és mozdítani vágyó, a jót a legjobb
felé vinni igyekvő ember, aki mindezeket
még tapogatózva, olykor el-tévelyedve
teszi.

Bereményi Géza, Kern András, Marton László,
Radnóti Zsuzsa: Harmincéves vagyok
(Vígszínház)
Zene: Presser Gábor, versszöveg: Adamis Anna,

rendezte: Marton László, díszlet: Fehér Miklós,
jelmez: Jánoskúti Márta.
Szereplők: Apostol-együttes, Andai Györgyi,

Balázs Péter, Balázsovits Lajos, Kern András,
Kovács István, Kútvölgyi Erzsébet Lukács
Sándor, Nagy Gábor, Sörös Sándor, Szombathy
Gyula, Tahi Tóth László, Venczel Vera, Bánfalvi
Ági, Bordán Irén, Hegedűs Géza, Kertes Zsuzsa,
Papp Anikó, Raffinger Éva, Soproni Ági, Szabó
Éva, Takács Katalin.

Karinthy Ferenc: Hetvenes évek
(Madách Színház)
Rendezte: Kerényi Imre, díszlet: Szinte Gábor,

jelmez: Tordai Hajnal.
Szereplők: Bessenyei Ferenc, Dunai Tamás,

Menszátor Magdolna, Kalocsay Miklós, Békés
Itala, Zenthe Ferenc, Gyabronka József, Kör-
mendi János, Kiss Mari, Fehér Ildikó, Bakay
Lajos.

Palotai Boris: Szigorú szerelmesek
(Katona József Színház)
Rendezte: Nagy András László, díszlet: Bakó

József, jelmez: Vágó Nelly.
Szereplők: Máthé Erzsi, Vörös Eszter, Téri

Sándor, Máriáss Melinda, Maróti Gábor, Tyll
Attila.

Bessenyei Ferenc (Péteri Dezső) és Kalocsay Miklós (Mikus Lehel)
Karinthy Ferenc Hetvenes évek című színművének Madách színházi előadásában
(lklády László felvételei)


