
még tetézi azzal, ahogyan rádöbben a le-
hetőségre: Káinnak mégis igaza van, és
akkor is fontos lehet neki az Éden, ha az
csak mese, vagy ha az végérvényesen
visszahozhatatlan múlt.

Avar István remek karakteralakítást
nyújt Ádámban. Igen szellemes színészi
eszközökkel gúnyolja ki a kissé mindig
részeg ősapa Isten-imádatát. Az alakításba
- annak ellenére, hogy a drámai
helyzetben neki sincs helye - több színt
képes beépíteni. Remek, ahogy az Isten-
hez szólván hódol neki, s ahogyan egy-
szerre kigúnyolja ezt; s pompásan hite-
lesek „féltékenységi" rohamai.

Kitűnhetett, hogy a most bemutatott két
Sütő-darabnak lényegében azonos hibái és
erényei vannak. Hiba - véleményünk
szerint -, hogy mindkét mű drámai
alaphelyzetei szűkek, az alakok vo-
natkozásai egysíkúak és kevés számúak.
Ezek a cselekményre rónak következ-
ményeket. Mindkettőnek nagy erénye a
szavak, az elmondás szintjén megjelenő
gondolat- és problémagazdagság. Ennél is
nagyobb erénye és kiválósága a pompás
nyelvezet. Sütő András írói nyelvezete
nem úgy szép -- miként némely kor-társáé
--, hogy néha a szépségtől nem tudjuk,
mit akar mondani. Az ő nyelvi szépsége
abban rejlik, hogy nagyon sok
részprobléma vagy az alapproblémák sok
variációja épül a mondatokba, így azok az
élet gazdagságával, sokszínűségével
lesznek dúsak és pompázók. Más szóval:
az élet tényszerűségei és az emberek
vonatkozásai jelennek meg a szavakban, s
ezek ragyognak a nyelvi szépségben; csak
- mivel ezek drámák! --kár, hogy nem
drámaian, nem a viszony-rendszerekbe
beépülve.

Sütő András: Vidám sirató egy bolyongó por-
szemért (Szegedi Nemzeti Színház)

Zeneszerző: Selmeczi György. Díszlet- és
jelmeztervező: Gyarmathy Ágnes. Rendező:
Léner Péter.

Szereplők: Paláncz Ferenc, Mentes Jó-
zsef, ifj. Újlaky László, Vajda Márta, Nagy
Anikó, Nagy Mari, Raszler Ildikó, Róna
Beáta, London Katalin, Rácz Tibor, Nagy
Miklós, Kerpits Miklós, Kuti László.

Sütő András: Káin és Ábel (Nemzeti Szín-ház)
Rendezte: Marton Endre. Díszlet: Borsos

Miklós. Jelmez: Schäffer Judit. Zeneszerző:
Durkó Zsolt. Szcenikus: Borsa Miklós m. v.
Zenei vezető: Simon Zoltán. Dramaturg:
Bereczky Erzsébet. A rendező munkatársa:
Tatár Eszter.

Szereplők.: Ronyecz Mária, Avar István,
Szilágyi Tibor, Sinkó László, Moór Ma-
rianna.

SZÁNTÓ JUDIT

„Segítség"
vagy „Segítség!!"

A Segítség Miskolcon

Schwajda György változatlan - jelentős -
tehetséggel és meggyarapodott szak-mai
tudással írt egy, az előzőeknél jóval
hibásabb darabot.

A Segí tség alapos fejtörőt nyújt mínden,
valamennyire is lelkiismeretes kritikusnak.
Schwajdára mindig is jellemző volt a
műfajok, stílusok és hangvételek merész
keverése. Eddigi legharmonikusabb
színműve, a Mesebeli János is a mese-játék,
a realista társadalmi dráma, a szatíra, a
kabarétréfa és az abszurd húrjain játszott,
a dialógusban a líraiság, sőt a pátosz
elegyedett a szándékos köznapisággal és a
groteszkkel. Ez a sokféleség azonban
legföljebb egyes részletekben vált
zavaróvá, egészében szuverén biz-
tonsággal hordozta a rendhagyó és el-
ragadóan rokonszenves mondanivalót.

Első látásra úgy tetszhet: a Segítségnek
az a fő baja, hogy a sokfajta stílust ez-
úttal nem sikerült stílusegységbe olvasz-
tani. A korábbi művekre jellemző egy-
veleg számos elemét ugyanis a Segítség-

ben is fellelhetjük, az abszurdizáló gro-
teszktől a már-már naturalizmusba hajló
realizmuson át a kabaréhumorig. Ezek a
színek technikai szempontból most is
ügyesen vannak kikeverve. A dialógusok
helyenként szikrázóan ötletesek, máskor
valósággal megrendítőek, szatírájuk
gyilkos, humoruk telibe talál. Talán a
kabarévéna látszik elhasználtabbnak (ki-
vált a szocialistabrigád-persziflázsban), és
a groteszk mozzanatokban a kelleténél
nyilvánvalóbb az Örkény világából eredő
áthallás (Aranka és Józsi dialógusai nem
egyszer visszhangozzák Tót és Mariskája
párbeszédeit, a tévérombolásban, majd
Polgárné sorsában pedig a margóvágó-
komplexus reinkarnálódik). Mindamellett
a részletek a nyitottabb nézőnek is, a
szakmabélinek is őszinte örömet
okozhatnak. Ugyanakkor meg-lehetősen
hamar megindul egy párhuzamos áramlat:
a lappangó, majd egyre erősebb zavaré,
mely végül kielégületlenségbe, sőt
bizonyos fokú ingerültségbe csap át.

Van-e ilyen segítség?
Erről azonban nem az eszköztár hetero-
gén volta tehet, hanem a dráma koncep-
cionális zavarossága. Es furcsa módon a
realista drámák esetében az ilyen zavaros-
ság kevésbé bántó; a közvetlen ráismerés
élménye az egyes cselekményelemek és
figurák, a helyszínek és beszélgetési té-
mák stb. vonatkozásában kárpótolhat az
átfogó elgondolás botladozásaiért. Abban
a modern műfajban azonban, melyet
Schwajda művel - nevezzük parabolának,
abszurdnak vagy, ha tetszik,
modelldrámának -, ezek a kielégülések
szükségképp kiesnek vagy legalábbis a
minimumra korlátozódnak. Hadd hi-
vatkozzam két példára a szezon bemu-
tatói közül. Kertész Ákos Özvegyekje nem
igazán jó darab, épp az alapproblémának:
a halott Kassai Kornél tragédiájának
tisztázatlansága miatt. De még ha a néző
ezt érzékeli is, akkor is örömét lelheti a
négy hiteles, színes női típusban, a
mindennapi problémákat és jelenségeket
érintő beszélgetésekben és a belőlük
kirajzolódó, közvetve vagy közvetlenül
általunk is megélt sorsokban, sorsfordu-
latokban. Másfelől: Harold Pinter Gond-

nokjában a ráismerés élvezete nem abból
fakad, hogy láttunk már hasonlóan zsú-
folt, rendetlen szobát, ápolatlan, elha-
gyott öregembert, pimasz huligánt, hal-
lottunk már hasonló szövegeket, hanem
abból, hogy a dráma alapképletét: az egy-
mástól elidegenedett emberek remény-
telen kapálózását, egymás felé kapasz-
kodását érezzük borzongatóan ismerős-
nek. Akitől ez a magányélmény idegen,
azt nem kárpótolják a mégoly ismerős
valóságelemek sem, hanem szünetben
fogja magát és elmegy. Ahogy ez a Pesti
Színházban meg is történik (és kísértést
érzek, hogy azt mondjam: tucatnyi boldog
ember vonul itt ki a csillogó Váci utcára,
bár magam nem szeretnék az ő módjukon
boldog lenni, még akkor sem, ha tudom:
soha olyan boldog nem lehetek, mint ők).

Mindenesetre: az utóbbi műfajban az
alapproblémát különleges gonddal kell
megválasztani, át- és végiggondolni, hogy
hézagtalanul meggyőző legyen, illetve
elvetni is csak globális tagadással
lehessen. A vérbeli, nyugati abszurdok-
nál ez a gondolat - Martin Esslin mutatott
rá elsőnek - igen sokszor csak egy kép: az
emberi magány és elidegenedés
valamilyen metaforikus kifejezése, amely
csak annyi színpadi időt igényel, ameddig
az író felvázolja. Gondoljunk Beckett
pantomimjeire, ugyanő vagy Ionesco,



de magyar földön fokozottan viruló ön-
csalási hajlandóság Örkénynél oly ponto-
san és keményen diagnosztizált társadal-
mi jelenséggé válik, hogy legyen maga a
sztori a temető előtt landoló pilótáról és
az őt euforikusan ünneplő társaságról
bármily irreális a szó köznapi értelmében
- e képtelen (vagyis abszurd) képekben a
mondanivaló soha nem formátlanodik
vagy vékonyul el. Pontosabban: az ilyen
típusú mondanivalóhoz épp ez a
megjelenítés az adekvát, épp az ábrázolt
jelenség levegős általánossága miatt. A
valóságban számtalan olyan
körülhatároltan konkrét, az adott idő-
szakhoz kötött probléma létezik, amely a
realista kifejtést igényli, vagy legalább-is
ily módon is maradandó érvénnyel
ábrázolható; ugyancsak a realista dráma
műfaja kínálkozik olyankor is, ha az írót
elsősorban egy emberi portré, egy em-
beri sors vagy jelentős emberek össze-
csapása izgatja. Az abszurd, parabolisz-
tikus, modellszerű játékok probléma-
körét tulajdonképpen nagyon nehéz
lenne megtalálni - ha az ilyen hangvétel
iránt fogékony íróknak nem vált volna
úgyszólván második természetévé az
érzékenység azon problémák iránt, ame-
lyek valósággal követelik ezt a fajta
meg-közelítést.

Schwajda Györgyöt egész írói alkata,
világlátása ehhez az ábrázolási módhoz

Garai Róbert és Bicskey Károly Schwajda György: Mesebeli János című darabjának
1973-as előadásán (Békés megyei Jókai Színház). (Demény Gyula felvétele)

vonzza. Ha meghatározzuk a Segítségben
elkapott jelenséget, úgy tűnik: kiválóan
megfelel e drámatípus követelményeinek.
Az embereket agyonsegítjük, és ezzel
tönkretesszük őket - szól a tézis. A kon-
venciórendszerhez már valamelyest hoz-
záedzett nézőnek eszébe sem jut berzen-
kedni az ellen, hogy Kovács Józsiék
megsegítése abszurd intézkedések sorában
ölt testet. Nincs olyan alkoholista férj
gyötörte munkáscsalád, amelyet rá-adásul
még tízezres bírságokkal sújtanának,
tévériportban tennének közmegvetés
tárgyává, megfosztanák gyermekeitől,
nyomorba, sőt, gyilkosságba taszítanának,
a jámbor és önelégült humanizmus leple
alatt. A mai színházban valamennyire is
járatos nézőnek azonban eszében sincs
számon kérni a valóság pontos másolatát,
és készséggel elfogadja, amit Beke Sándor,
a rendező a műsorfüzetben mond: ilyen
család és ilyen segítő szervek a valóságban
nem léteznek, „de az tény, hogy sokszor
rosszul - kincstári módon, lélektelenül,
bürokratikusan - akarunk segíteni. És az
író ez ellen veszi fel a harcot".

Ámbár be kell vallanom: számomra már
itt kezdtek kuszálódni a szálak. Magam is
tagja vagyok annak a közösségnek,
amelyben Kovácsék élnek, és ha az élet
sűrűjének számos ösvényén nem tudok is
tájékozódni, egy modell-dráma
jelenségeitől elvárom, hogy szelük
valamikor már engem is megsuhintott
légyen. Tapasztalataim szerint azonban a
túlsegítésnél sokkal általánosabb jelenség a
közöny; a kincstári szemlélet, a lélektelen
bürokrácia inkább elfordul a problémáktól,
semhogy bármilyen - akár értelmes, akár
értelmetlen - segítési módokra fecsérelné
energiáit; semmit nem tenni általában
sokkal egyszerűbb és nyugodalmasabb. A
lélektelen, értelmetlen segítség egyes
formáiról persze tudok: a
kényszernyugdíjazottak kezébe nyomott
népművészeti hamutartótól az olyan
újságcikkig, amely a megvédelmezett
védtelent még inkább kiszolgáltatja, ám
ezek részletjelenségek, kozmikus kö-
vetkezmények nélkül, és mint ilyenek,
realista drámában tárgyalhatók, ám pa-
rabola formában elvesztik hitelüket.
Kovács Józsiék házatáját körüldonghatják
rosszindulatú szomszédok, de hogy
lakásuk a különböző hatósági szervek és
kollektívák felvonulási terepévé válnék -
ez nem rímel Kovácsék és az őket
körülölelő magyar társadalom élmény-
világára.

Pinter rövid jeleneteire, egyfelvonáso-
saira. E műveket lehet szeretni vagy nem
szeretni, lehet velük egyetérteni vagy
tagadni érvényüket, de kristályos
egyértelműségük akkor is vitathatatlan, ha
ez az egyértelműség épp a valóság
megfejthetetlenségét posztulálja. Hogy
Godot kicsoda, nem tudjuk - és épp ebben
áll a Godot-szindróma egyértelműsége.

Hosszabb műveikben azonban a nyugati
abszurdok is, a sommás egyszerűsítéssel
„keleti abszurdnak" nevezett író-tábor
meg kiváltképp már társadalmi érvényű
jelenségeket ábrázolnak, A z orrszarvútól a

Kartotékon át a Kulcskeresőkig. Hosszan
lehetne elemezni, hogy e jelenségek
kiválasztása milyen törvényszerűségeket
követ. Mindenesetre a legtöbb ilyen
jelenség egy egész társadalom és nem
például csak egy réteg vagy épp egy
egyén problémája, hosszabb távon
érvényes és nem napi érdekességű, köz-
életi jellegű és nem magántermészetű,
közismert még akkor is, ha sokak számára
először fogalmazzák meg, továbbá, épp
átfogó érvényéből következően,
levegősen általános; elbírja a legbizar-
rabb, a naturális valóságtól legmesszebb
rugaszkodó cselekményt is, anélkül, hogy
felismerhető, világos körvonalait
elveszítené. A Kulcskeresők kínálkozik
alkalmas példának. Az általánosan létező,



A pótcselekvések ellentmondásai
A baj tehát már itt kezdődik. Elfogadnám a
Kovács család sorsának minden
abszurditását, de nem fogadom el a
jelenséget, amelyet, e képtelen családi
tragédia kifejez. Ám vitázó kedvem hamar
elhal, mert Schwajda a darab egy másik
szálán azt sugallja: nem is kell
elfogadnom, mert igazából nem erről van
szó. A Kovács családnak nem az a baja,
hogy túlsegítik, hanem az, hogy nem
törődnek vele, és itt vált hangsúlyt a cím,
és lesz szolid témamegjelölésből
szenvedélyesen sürgető felhívás: „Segít-
ség" helyett sokkal inkább „Segítség!"

Ezzel a módszerrel elsőbben is drama-
turgiai problémáim vannak. A színpadi
eseménysorozatnak első szinten is és az
abszurd vagy abszurdizáló drámában ki-
váltképp egyértelműen kell hordoznia a
mögöttes mondanivalót; a leggroteszkebb,
legképtelenebb mozzanatok is egy reális
alapprobléma következményeinek
eszkalációs folyamatába kell hogy illesz-
kedjenek. Schwajda cselekménye viszont
inkább a szó hétköznapi értelmében
abszurd, mint művészi értelemben, mert
egy egészen más minőségű mondanivaló
bujkál mögötte.

Próbáljuk hát megérteni: mi a baja a
Kovács családnak ? A túlsegítést, az em-
bertelenségig ostoba és álszent segély-
akciók sorozattüzét leszámíthatjuk; Ko-
vácséknak nem ez a baja. Bajuk már in-
kább az, hogy eredendő, sivár és remény-
telen kiindulási helyzetükben jól érzik
magukat. A maguk módján szeretik egy-
mást, és legalábbis megszokásból, de
ragaszkodni látszanak hétköznapjaik furcsa
rituáléjához, a delírium és luciditás
szabályos ár-apályához, illetve a delírium
menetrendszerűen kidolgozott liturgiájá-
hoz, Mikor a dráma végén, az absztinenssé
vált családfő otthonában viszonylagos
jómód, rend, konszolidáció uralkodik -
beköszönt az abszolút boldogtalanság. S
mihelyt Kovács Józsi visszatér az italhoz -
helyreáll a status quo. A család
visszazuhan a régi nyomorba és zűr-
zavarba - és ezzel együtt a régi boldog-
ságba is.

A viszonylagos konszolidáció, amely a
börtönből hazatért Kovács Józsi ott-
honában honol - nyilvánvalóan a társa-
dalmi beavatkozás következménye. Akár-
milyen rosszul segítettek is Kovácsékon,
annyit elértek, hogy a családfő lemondott
az italról, és megtért a józanok
civilizációjába. Vagyis: a segítség elérte
célját. Csak épp Kovácsék váltak boldog-

talanná, És az író, a dolgok mai állapotát
tekintve, szemmel láthatóan egyetért
azzal, hogy Kovácsék nem kérnek a
józan, normális lét örömeiből. Nekik ma
jobb, ha - hála az alkoholnak - határt
vonnak önmaguk és a konszolidált életű,
„rendes" emberek közé, és a lumpenlét
sáncai közé rekesztik magukat.

Ez az álláspont természetesen idéző-
jelben értendő. Schwajda korántsem ért
egyet azzal a boldogságkoncepcióval,
melynek értelmében a családfő naponta

a delirium tremens hullámain táncoltatja
végig önmagát, hitvesét és gyermekeit.
Viszont: a delirium tremenset is jobbnak
tartja Kovácsék számára, mint a rájuk
kényszerített beilleszkedést. Mert Ko-
vácséknak nincs igazán helyük az élet-
ben. Segíteni, igazán segíteni rajtuk csak
akkor lehetne, ha a detoxikálás csupán
egy része lenne egy átfogó rehabilitációs
folyamatnak.

És itt jutunk el a dráma legmélyebb
rétegéig, amelyet, leegyszerűsítve, a

Blaskó Péter (Józsi) és Gyöngyőssy Katalin (Aranka) a Segítség című Schwajda-vígjáték
miskolci előadásában (Veres Attila felvétele )



„Himnusz-vonalnak" nevezhetnénk. Ko-
vács Józsi mámorában nem a Szeressük
egymást, gyerekeket vagy a Nékem olyan
asszony kellt énekli és énekelteti az
egyetlen közösséggel, amely figyel
szavára (három kiskorú gyermekével),
hanem a magyar nép sorsát legklasszi-
kusabban sűrítő, szakrális súlyú éneket, és
utána boldog másnapot kíván - min-
denkinek. Részeg eksztázisa tetőfokán
egy tízmilliós közösség tagja és kifejezője
kíván lenni - és ez az az érzés, amit a
józanul töltött órák megtagadnak tőle. Ez
az ő luxusa, a szelep, amin át kitörhet
elfojtott embersége : „ ... ha valaki egész
nap olyan nehéz munkát végez, aki
tizennégy, tizenhat órát dolgozik, hogy
eltartson egy öttagú családot... annak
muszáj valami... annak muszáj annyi,
hogy mindennap elénekelhesse a Him-
nuszt. . ." Persze három gyerek élén
éjszakánként az udvaron eldanolni a
Himnuszt - ezt az ember csak részegen
engedheti meg magának. De ez a perc
Kovács Józsi számára többet ér a típus-
komfortnál, a típuscivilizációnál, az esz-
mények nélküli konformizmusnál.

És itt már igencsak túlléptünk a dra-
maturgia határain. Schwajda a Mesebeli

Jáno s ban tiltakozott egy olyan közhangulat
ellen, amelyben a rendszert nyíltan
szeretni, az iránta való hálát kifejezni
rendhagyó, ildomtalan, kínos vagy épp
sanda gesztusnak számít. Most más ol-
dalról próbálja megközelíteni ugyanezt a
gondolatot. Olyan életről álmodozik,
amelyben józanul, civilizáltan, „normális
emberként" is el lehet énekelni a Himnuszt,
nem részeg demonstráció formájában,
hanem akár önmagunkban is, a nap
bármelyik percében.

Csakhogy a drámának ez a mélyebb
áramlata ellentmondásos formában je-
lentkezik. Sejtelmes-epizodisztikus mel-
lékszólamként pendíti meg azt a kérdést,
hogy a munkásosztály nem érzi magát az
ország gazdájának, és a sokfajta segítség,
anyagi, szociális juttatás akár értelmes
önmagában, akár nem, függetlenné vált a
munkáspolitika fő céljától: a munkásság
öntudatának fokozásától, közérzetének
javításától. Ez a problémakomplexus
azonban túl súlyos ahhoz, hogy bujkáló
utalásokban lehessen érinteni. Elképzel-
hető, hogy Schwajda épp óvatosságból
választott olyan cselekményt, amely nem
alkalmas e problémák hordozására,
elvégre a színpadi idő zömét a túlsegítés
valószerűtlen, de egyfelől színes és
mulatságos, másfelől pedig eszmeileg
ártalmatlan és gáncsolhatatlan epizód-

jai töltik ki. Csakhogy épp ezért válik a
sokszor nem is verbális, csak teátrális
eszközökkel megpendített „Himnusz-
vonal" a maga betétszerűségében félre-
érthetővé, már-már demagóggá, és kívül-
álló vádaskodásként hat a mellbevágó
végkonklúzió: amíg a magyar munkás
nem kap i g az i segítséget ahhoz, hogy az
ország gazdája legyen, addig jobb neki, ha
kivonul a valóságból és pótcselekvé-
sekben vezeti le a maga és a közösség
számára fölösleges energiakészletét.

Meggyőződésem, hogy a munkásosztály
közérzetével kapcsolatos igazi prob-
lémákat az új magyar drámának meg lehet
és meg kell fogalmaznia. Schwajda
György azok közé tartozik, akik ezt a
feladatot felelősséggel vállalhatják. A Se-
g í t s é g ilyen értelemben lehet tanulságos
előzmény; a folytatáshoz azonban erőtel-
jes gondolati és művészi tisztázásra lenne
szükség.

A gubancolt gombolyag felfejtése

A miskolci előadásnak, Beke Sándor
rendezésének feltétlen, bár nem egyértel-
mű dicsérete, hogy a mű problematikus
vonásait kiélezte, épp azzal, hogy maxi-
málisan kiaknázott minden benne rejlő
sokágú hatáslehetőséget. Elképzelhető lett
volna egy olyan rendezői-dramaturgiai
kezdeményezés, amely akár az írott
szövegbe is beavatkozik, vagy legalább a
színpadon törekszik valamilyen irányú
korrekcióra. Az előadás nem tanúskodik
ilyen szándékról, bár kétségtelen:
Schwajda olyan szakszerűen összeguban-
colt gombolyagot nyújtott a színháznak,
hogy a rendezői felfejtés, egy szál kieme-
lése és az esetleges újramotringolás már-
már társszerzői munka lett volna. Beke
Sándor elfogadta az író világát, és arra
törekedett, hogy látomását autonóm
eszközökkel, a szcenika és a színészi játék
alkotó lehetőségeit mozgósítva fejezze ki.
A Kovács házaspár dialógusaiban -
amelyek íróilag a mű legsikerültebb
részletei - érvényesíti a fantasztikum felé
libegő köznapiság furcsa varázsát, a
túlsegítők jeleneteiben a realisztikusabb,
szatirikus, időnként kabaréba hajló
hangvételt, míg a „Himnusz-vonal"

mozzanataiban határozottan él a költői,
szimbolikus általánosítással (bár az indiai
fakírnak öltözött muzsikust és a trapézon
lengő figurát nem tudtam desiffrírozni).
Mindhárom réteg kibontásához kitűnő
lehetőséget teremtett Székely Lászlónak a
maga sivárságában roppant képzelet-
gazdag színpadképe. Beke megközelítési
módját lényegében elfogadva legföljebb

azt nehezményezhetjük, hogy a túlsegítők,
tehát nem kevesebb, mint huszonegy
szereplő játékmodora a drámának csak
egyetlen, a realisztikus-szatirikus
hangvételét variálja, de erről elsősorban
nem a rendező tehet, hiszen a közremű-
ködők még ezt a legegyszerűbb interp-
retációs feladatot is többnyire konven-
cionális középszerűséggel oldják meg;
egy erősebb gárda a maga eszközeivel is
érvényesítette volna azt a többszóla-
múságot, amely a rendezésben és a
szcenikában oly határozottan jelentkezik.

Annál gyönyörködtetőbb viszont a
többszólamúság a két főszereplő alakí-
tásában (persze a leggazdagabb lehetősé-
get is ők kapták). Gyöngyössy Katalin és
Blaskó Péter a legnehezebbet oldja meg :
egyszerre emberek és figuráik metaforikus
párlatai. Az emberi hitelt eleve
megteremti már kimunkált és meg-
szenvedett erős színészi jelenlétük, de
ezen túlmenően Gyöngyössy ezernyi
árnyalatból keveri ki a szürkeséget mint
drámai valőrt, Blaskó pedig meggyőzően
váltogatja a tompultság és lelkesültség
periódusait. Köznapiságuk ugyanakkor
olyan finoman stilizált, hogy úgy tetszik: a
megalkotott figura valamelyik szerves
tulajdonságából nő ki az áttételes, meta-
forikus jellemzés. Gyöngyössy Katalin
Arankája kozmikus fásultsága, Blaskó
Péter Józsija pedig fájdalmas gyermeki
naivitása segítségével sűríti és fogadtatja
el Kovácsék általános életérzését. Janus-
arcú játékot mutatnak be: reális figurák
egy parabolában és modellértékűek egy
realista színpadon.

Ami ugyanakkor azt is jelenti: Schwajda
Györgyöt izgalmasan lehet játszani.
Drámaírói világa jó edzőpálya a korszerű
színjátszáshoz. De ha a terep talaja
biztonságosabbá válnék - komoly, tétre
menő versenyt is lehetne rendezni rajta.
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