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Negyedház Tárkányon

Rudi Strahl drámája a
Déryné Színházban

A bíró a tárgyaláson megkérdezi: milyen a
tökéletes házasság? S mert a technika és a
tudomány századában élünk, termé-
szetesen egy számítógépnek teszi fel a
kérdést. Az nem is habozik a válasszal, és
zengő hangon, tagoltan megszólal: a
kérdés helytelen, a házasság és a töké-
letesség egymást kizáró fogalmak.

Ez az epizód Rudi Strahl Folytassa Éva
és Ádám című napjainkban játszódó, ze-
nével megtűzdelt társadalmi vígjátékának
első perceiben zajlik le. S tulajdonképpen
ezzel a darabnak vége is lehetne - de még
két órán át tart. A két óra alatt azonban a
számítógép válaszánál többet nem tudunk
meg a házasságról.

Pedig a nagyszerű tudományos kísér-
letre, az örökkévalóságig konzerválásra, a
jövőben a jelen boldog házasságának
dokumentálására kiszemelt házaspár, Éva
és Ádám - úgy tűnik - megérdemlik a
„házasság élmunkásai" elnevezést. Éva és
Ádám csak egymást szereti, karrierjükről
is lemondanak a család boldogsága
érdekében (mintha a karrier és a boldog
család egymást kizáró fogalmak lenné-
nek), minden gondolatuk a gyerekeké.
Mégsem léphetnek az örökkévalóságba,
mert gyakran veszekednek, sőt félre is
lépnének, ha tehetnék. Tehát nem külön-
bek a többieknél, „csak" olyanok, mint a
többi, átlagos házaspár - így szól a darab
végső szentenciája.

A soványka tartalom bőre szabott kön-
tösben jelenik meg. Bírósági tárgyalás, a
vallomások epizódjainak megelevenítése,
botrányos házibuli, féltékenységi
jelenetek, szerepcserék, számítógép, tánc-
dalénekes házaspár, mágneses mező, a
jövő századba tévedt szereplők és így to-
vább. Am mindez csak a máshol már jól
bevált formai elemek, jelenetepizód klisék,
papírfigurák, lapos párbeszédek elegye.
Sehol egy valódi konfliktus, egy igaz
gondolat, egy élő alak. S vígjáték ide,
vígjáték oda, a darab humora is meglehe-
tősen gyér; hacsak a - „hányszor mond-
jam, Schnidling, hogy ne adjon nekem
mindig igazat!" - „Igaza van, bíró úr" -
jellegű kabaréfogásokat s az ehhez ha-
sonló szöveg- és helyzetkomikumot nem
tekintjük annak.

A Folytassa Éva és Ádám az Éva és Ádám
folytatása. Rudi Strahl házassági
vígjátékát - feltehetően a sikerre való
tekintettel - a már egyszer bevált kerethez,
formákhoz, szereplőkhöz ragaszkodva
folytatta. Az első darab sem remekmű, de
a folytatás - mint ahogy ez ilyenkor
általában lenni szokott - még súlytalanabb.

Az Állami Déryné Színház is folytatta a
szériát, hiszen az Éva és Ádám után ez a
színház mutatta be a Folytassa Éva és
Ádámot is. (Az elmúlt szezonban a Győri
Kisfaludy Színház is játszotta az Éva és
Ádámot.)

A rendező, Csongrádi Mária ízléses,
korrekt előadást produkált. Nem vette
túlzottan komolyan a cselekményt, igye-
kezett - ahol tehette - szatirikus élt adni a
jeleneteknek, figuráknak. Ennek meg-
felelően minden egy kicsit túlhangsúlyo-
zott, élesebbek a hangok, harsányabbak a
szövegek, túlzóbbak a mozdulatok,
rikítóbbak a színek. A parányi s nehézkes
díszletelemekkel zsúfolt játéktéren ez a
túlhangsúlyozás azonban felemás hatású:
néhány négyzetméteren nem lehet a
mozdulatoknak igazi többletet adni, csak
markírozni lehet a túlzást, s ez nem csak a
mozgásra igaz. Így - persze első-sorban a
figurák üressége folytán - a külsődleges
szerepformálás a jellemző.

*

A Déryné Színház előadását Tárkányban
láttam. A 2500 lélekszámú Komárom
megyei község kultúrházában az előadá-
son alig negyvenen ültek, csaknem mind
huszonévesek. Unatkoztak. Néhányan
szünetben hazamentek. Előadás után
többségük mérgelődött. Becsapottnak
érezték magukat, a húsz forintjukért igen
keveset kaptak. S nem elsősorban a tár-
sulattól kaptak keveset, hiszen a színészek
jobb ügyhöz méltó buzgalommal és
tisztességgel játszottak. A lényegből kap-
tak keveset. A színház lényegéből.

Köztudott dolog: hiánycikk a mai té-
májú vígjáték. Nemcsak nálunk - a pél-
dából ítélve - máshol is. Mégis elgon-
dolkodtató: ilyen áldarabot, tartalmatlan,
félévszázados polgári vígjátéksablonokkal
építkező darabot érdemes-e, szabad-e
bemutatni. Kiváltképp érdemes-e és
szabad-e a Déryné Színháznak, amely
hivatását és funkcióját tekintve leginkább
a nép színháza.

Az is tény - levelek, ankétok igazolják -,
az igény és a kultúrpolitikai vágy eltérése
éppen e színház tevékenységénél

érezhető leginkább. A legtöbb kis hely-
ségben operettet, népszínművet kérné-nek
legszívesebben ma is. Ugyanakkor a
színház klasszikusok igényes előadásaival
is igyekszik politizálni, műveltséget
terjeszteni. De a klasszikusok mellett ott
van az operett is, és ott vannak a „köztes
műfajú" darabok is, olyanok, mint a
FolytassaEva és Ádám.

Többszörösen beigazolódott - a szo-
ciológiai kutatás és a „hétköznapi tapasz-
talat" egyaránt ezt mutatja -, hogy
Tolsztoj, Molière, Shakespeare, Shaw,
Illyés sokkal hatásosabb, szórakoztatóbb,
könnyebben befogadható és élményt
adóbb, mint a zenével nyakon öntött,
kommersz, középszerű színmű, vígjáték.
Nem igaz az, hogy az operettől a klasszi-
kusokig a zenés játékokon keresztül vezet
az út. A klasszikusokat vagy az azokkal
azonos igényű, igazságú mai műveket
azok is könnyebben élvezik, akik egyéb-
ként „csak" operettfogyasztók. De a
„középfajú műveket" igazából sem az
operettrajongók, sem a „komoly műfaj"
hívei nem kedvelik.

Mint ahogy a tárkányi fiatalok - nekik
hirdették, nekik szólt a darab - reagálá-
sából kitűnt. S mint ahogy a társulat sza-
vaiból is kiderült.
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