
a következménye. A köznek kultúrát
szállító felsőbb művelt rétegek ugyanis
rendszerint kisigényűnek és bárdolatlan-
nak tartják a közönséget - pusztán azért,
mert annak kívánságai nem azonosak az
övéivel. Az ízlésbeli munkamegosztásnak
ez a téveszméje a mai napig kísért a szín-
házban és a kultúra egyéb területein. Ezért
hallunk oly gyakran intellektuális
előadásról, másfelől pedig közönség-
előadásról. Megfeledkezünk arról, hogy ez
a megkülönböztetés mélyen anti-
demokratikus és hamis. E tényen még az
sem változtat, ha e bántó és a valóságot
egyáltalán nem tükröző ítélet a köz-
művelődés ízlésfejlesztő tanterveinek
álcájában jelenik meg. A dogmatizmus
nemcsak a művészettel szemben hibás
álláspont, hanem a közönséggel szemben
is. A nézők kívánságai elvben
egészségesek - más kérdés, hogy a ter-
mészetes ízlést gyakran elrontják -: a
közönség karneváli ünnepséget akar, olyan
művészetet, melyben a dicsőítés és a
kinevetés egyenlő joggal lép színre. Nem
szereti viszont a szenvtelen tan-órává
sorvasztott magas művészetet. A
kecskeméti színházban az előbbit kapta
meg: mámoros és mámorító játékot.

Az Olasz szalmakalap eredeti műfaji
meghatározása szerint komédia dalbe-
tétekkel. Örvendetes, hogy a kecskemétiek
nem faragtak a darabból musicalt, még a
versikékről sem fújták le a port. Igazuk
volt: szépen szólnak azok így porosan is.
Ehhez persze jócskán hozzá-járult Darvas
Ferenc ötletes zenéje, amely nagyrészt
komolyzenei, elsősorban operai
idézetekből áll. Ezek a persziflált trillák
hangulati vezérmotívum-ként vonulnak
végig az előadáson. A Füzy Sári tervezte
szép jelmezekbe öltözött szereplőgárda két
telitalálatot is elért ebben a produkcióban.
Tökéletes az összjáték, és jó egyéni
teljesítmények is születtek. Ebben a
darabban nincsenek megszokott
értelemben vett jellemek, még csak
általános típusok sem. Labiche alakjairól
aligha lehetne hosszas
személyiségelemzést adni. Még rövidet
sem. Legfeljebb így jellemezhetnénk őket:
az egyik süket, a másik egy cserép
mirtusszal rohangál, a harmadiknak
gombostű szúrja az oldalát, a negyedik
pedig lábat áztat. Ilyenformán a színé-
szeknek csak helyzeteik vannak: és ez
megszámlálhatatlanul sok játéklehetőséget
rejt magában. Minden egyes szereplő
számára: legyen bár főszereplő vagy a
násznép névtelen tagja.

A legjobb alakítás Reviczky Gábor
Fadinard-ja. Ő a vezérkos ebben a hosszú
menetelésben. Boldog vőlegény, majd ifjú
férj, aki a sors és egy éhes ló ki-
fürkészhetetlen akarata folytán fut a
szalmakalap után, a násznép pedig utána.
A színész legszembeszökőbb erénye
csodálatos hajlékonysága. A figurát
mozgással teremti meg, mozdulatokból
rakja össze. Gesztusok egész arzenáljában
tobzódik. Illetve dehogyis tobzódik: ritkán
láthatni ily szerényen előadott
bohócremeklést. Harsányság és hivalko-
dás nélkül játszik: nem emeli oltárra saját
kitűnő képességeit. Játéka élvezetes, üdítő
és példamutató. Reviczky tüneményes
eleganciával ábrázolt peches fajankója a
darab középpontja, és mint ilyen,
bizonyos mértékig kívülállónak is
tekinthető. Körötte bohókásan együgyű
alakok rajzanak. Lengyel János egy szép-
lelkű masztodon körvonalait jelzi, Major
Pál a közismert marha férj labiche-i
árnyképét mutatja meg, Kölgyesi György
meggyőzően bamba áldozat, Jeney István
pedig jó komikusi érzékkel formál meg
egy buta és buja ifjút. Lakky József kapta
az egyik klasszikus bohózati szerepet,
legnagyobb érdeme, hogy az egyet-len
tulajdonsággal, a süketséggel jellemzett
figura érdekességét három felvonáson át
meg tudja őrizni. Flórián Antal afrikai
hadnagya riasztóan nevetséges, Horváth
József pedig mindkét szerepé-ben
kedvesen mulatságos. A női szereplők is
sok vidám dolgot művelnek a színpadon,
mégsem ez a fő hivatásuk ebben a
darabban. A komédia végül is körülöttük
forog: a szalmakalap utáni hajsza
voltaképp ügyes dramaturgiai ki-fejezése
a nőiesség konfliktuskeltő erejének.
Szirtes Ági, Monyók Ildikó és Szennyai
Mária központi jelentőségük teljes
tudatában alakítják szerepeiket
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TARJÁN TAMÁS

Teret kérünk

Bereményi Géza
Légköbméter című drámája
a Pesti Színházban

Magyarország kilencvenháromezer négy-
zetkilométeren fekszik. De hány légköb-
méter fekszik Magyarországon ? Lakható
lakások falai közé zárva mindenesetre
kevés. Szűken vagyunk. A lakáskérdés
korunk egyik égető gondja, megoldásán
az úgynevezett lakásépítési programmal
fáradozunk.

A lakáshiány természetszerűen első-
sorban a fiatal felnőtteket sújtja, a lég-
köbméterhiány főleg a húsz és harminc
(valahány) közöttieket fulladoztatja - mert
ők élik meg levegőhiányként. A tér
hiányaként.

Azok a - pályájukon egy-másfél évti-
zede indult - írók, akik maguk is e fiata-
labb nemzedékhez tartoznak, gyakran
építik műveik alapszituációját és cselek-
ményét a lakáskérdésből eredő konfliktu-
sokra. Nyilvánvaló azonban, hogy a la-
kásügy csupán kerete lehet az irodalmi
alkotásnak; önmagában nem több gaz-
dasági, tervezési vagy szociológiai prob-
lémánál. Az otthontalanság-érzet akkor válik
igazán érdekessé, ha nem pusztán a
lakástalanság szomorú állapotából
következik, hanem a társadalmi otthonta-
lanságból. „Albérleti nemzedék" a ma
harminc körüliek generációja: a kielégítő
életkörülményekhez - lakáshoz - általában
csak késve jut el, s cselekvési igényeiben,
lehetőségeiben is kiszorítottnak érzi
magát. Okkal vagy ok nélkül, de annak. (A

Harmincéves vagyok több epizódja szól
erről; s a Vígszínházban bemutatott zenés
darab egyik társszerzője épp Bereményi
Géza.) Lakteret és cselekvési teret
egyszerre kér, követel a fiatal generáció.

A Pesti Színházban bemutatott Bere-
ményi-dráma, a Légköbméter első látszatra
másról sem szól, mint a lakáskérdésről.
Ráadásul a premierrel egy időben több
újságcikk adta tudtul, hogy film készül
Bereményi legújabb forgatókönyvéből, s a
helyszín az író egykori sivár albérlete.
Íme, élet és irodalom összefonódása. Ha
azt is idevesszük, hogy a szerző - Cseh
Tamásnak írott - dalaiban is folytonosan
visszatér a lakáskérdés, s hogy nagysikerű
regényének, a Legendáriumnak né-hány
hőse is lakásgondokkal küszködik, akkor
már aggódhatunk is: nem húz-e



le túlontúl sok bőrt ugyanarról a rókáról
Bereményi? Az aggodalmat a Léköbméter
alapos elemzése oszlathatja el - kiderül
ugyanis, hogy ez nem ugyanaz a róka.

A darab főhőse, a Kiskatona leszerelés
előtti utolsó szabadságára érkezik haza, s a
hajnal és a dél közé szorított szűk fél
napban a mesehősök naivitásával és el-
szántságával szeretné megoldani huszon-
két éves életének súlyos kérdését: lakást
akar szerezni menyasszonyának és magá-
nak. Lakást, akármilyet. Minden lehetőség

érdekel -- adhatná föl apróhirdetését; de
akinek „Azonnal!" a jeligéje, annak nincs
ideje ilyesmire, az maga kezd akcióba.

Énnek az akciónak a groteszk heroizmusa
önmagában is jó drámateremtő erő, hiszen
a hős teljességgel reális igényt akar
kielégíteni teljességgel irreális fel-tételek
között; módszere pedig abszolút szokatlan
és ütődöttségre valló, de ha jobban
belegondolunk, abszolút kézen-fekvő és
természetes. A fiú becsönget, betoppan, s
udvariasan otthont albérletet, szobát,
lakrészt, lakást - kér mind-azoktól,
akiknek a szükségesnél több a
légköbméterük. Az expozícióból nyil-
vánvaló, hogy a Kiskatona ajtóról ajtóra
jár majd szerencsét próbálni. Így adva van
a sok helyszínes, lényege szerint mégis
egy térben játszódó, epizodikus
szerkesztésű dráma típusa. Ennek érde-
kessége, de egyben veszélye is, hogy lé-
nyegében ugyanazt a szituációt mindig új
és új módon világítja meg - szándéka
szerint tehát fokoz és előrehalad, de
könnyen vontatottá-ismétlővé is válhat;
sőt széthullhat, ha a szereplők és helyzetek
között nem sikerül szerves és állandó
összefüggést, kapcsolatokat találni.

A Pesti Színházban már a színpadkép
kijátssza e drámatípus számos kitűnő le-
hetőségét; s rögtön el is játssza a lehető-
ségek egy részét. Fehér Miklós díszlete
ügyesen sűríti a szűk térre a helyszíneket -
lakásokat -, de túlzottan szét is darabolja a
színpadot. Anyagokkal és színekkel jól
jellemzi a lakások gazdáit - s e lakások
mégis jellegtelennek tűnnek, üresnek. A
logikusnak, jelentésgazdagnak ígérkező
elképzelés „nem bírja el" az előadás
egészét: a díszlet kifárad. Kispolgárék
környezete, tárgyai például szürkék,
szürke ruhákba-pizsamákba is bújtatta
őket Jánoskúti Márta; de a kispolgár =
szürkeség-képlet csak pillanatokra elégít
ki. Ugyanígy nehézkessé, jelentés
nélkülivé válik például a zongoristanő
rózsaszín leple; Doskocil nagymamára
pedig másfél órán át várakozik a színpad
közepére épített, ravatalszerű fekete ágy.

Mire a nagymama belefekszik, már ren-
geteget tudunk róla: a díszlet fecseg.

Igazságtalanság volna azonban a ter-
vezőt kárhoztatni egy alapvetően jó és
ígéretes színdarab gyengéiért.
Egyszerűen arról van szó, hogy a
színdarabot eltervező, kitaláló
Bereményi Gézához képest az építő-
kivitelező Bereményi ügyetlenebb, s a
mű fogyatékosságaiból szinte egyenesen
következik a színpadra állítás néhány
fogyatékossága - de nem mindegyik.

Az epizodikus szerkezetű első részben

ragyogó jelenetek követik egymást, ön-
magában szinte valamennyin igen jól szó-
rakozunk - de a műegészbe nem mind-
egyik képes 'beilleszkedni, s egyik-másik
figura kihullik a darabból. Fáskerti elv-
társ ha Például csak azért szerepel, hogy
történelemkönyvéből kihulljon egy mez-
telen nő fényképe, a nemi érés s egyben a
nemi felvilágosítás nehézségeit mulat-
ságosan bizonyítandó; s hogy a kissé
rongált idegzetű apa szózatot intézhessen
a fiúhoz, miszerint a diáknak mindig csak
az legyen szabadságharc, amit éppen ta-

Tordy Géza (Fáskerti) és Gálffi László (Péter) Bereményi Géza: Légköbméter című drámájában (Pesti
Színház)



nul. A kabarépoénokkal sem takarékos-

kodó betéten nem segít, hogy a trikóra-
gatyára vetkőztetett Gálffi László, a fiú
alakítója - kitűnően kihasználva nyakig-
láb, kedvesen esetlen termetét, suta
mozgását - jó, pontos jellemképét adja a
kamasznak.

A Fáskerti gyerekkel, Péterrel nincs
lényeges, közvetlen találkozása a nála
négy-öt évvel idősebb főszereplőnek,
hiszen lakást csak önmagánál nemzedék-
kel idősebbektől remélhet. Am ketten e
lehetséges lakásadók közül is mintegy
kiszorulnak a darabból. Baranya Mária, a
zongoristanő az egyik, Bíró Márton, az
Amerika Hangja mellett üldögélő nyug-
díjas a másik. Bereményi két - kitűnő
megfigyeléseken és emberismereten ala-
puló - novellát szőtt a drámába, önmaguk-
ban zárt egységeket, de később e két fő-
bérlővel nem tud mit kezdeni. Az ugyan-is
nagyon kevés, hogy a zongoristanő
Fáskerti elvtárs szeretője, Bíró Márton-nak
pedig a menyasszony családja főz.
Sikerületlen a szereposztás is: Földi Teri
korrektül játszik ugyan, de alkatától ide-
gen a darab groteszk hangvétele, s hi-
ányzik belőle az az érzéki sugárzás, amely
a menyasszonyába fülig szerelmes Kis-
katonát is elkapja. Bilicsi Tivadar pedig
csupán a figurában rejlő komikus
vonásokat hangsúlyozza, a tragikusakat
nem. Hogy Bíró Márton reakciós, azon
nevet-ni lehet csak; a miként lett azzá
tragikuma

elsikkad, holott az írói szándék szerint ez
lett volna a lényeges.

A dráma első - lényegében csak pár-
beszédekből álló - része tehát szerkeze-
tileg nem hibátlan; ráadásul kár volt „le-
vágni" és a második rész elejére helyezni
az addigiakkal hasonló funkciójú és ka-
rakterű Doskocil-jelenetet - ám ezzel
együtt is bizonyos, hogy jelentékeny te-
hetségű szerző színpadi bemutatkozása a
Légköbméter. A feszültebb, ritmusosabb
második rész pedig, amelyben már ke-
vesebb az „aprózás" - valóban érett
munka. Tárgynak és formának itt egy-
értelműen és meghatározóan urává lesz az
író szemlélete.

Bereményi Géza valamennyi alakja
történetileg meghatározott személy: sorsuk és
cselekedeteik mögött fölismerjük az el-
múlt évtizedeket. Feri, a Kiskatona éppen
azért meri kétség nélkül elszánni magát
lakásszerző akciójára, mert a hetvenes
évek Magyarországán lett felnőtté. Ha más
fajták biztosan vannak is - olyan élményei
semmi esetre nincsenek, mint a negyven-
ötven között járó Fáskerti elv-társnak,
vagy a menyasszony apjának, Siposnak,
akik távoli zongorahangokra vagy az
éjszaka neszeire fölriadva mind-járt
személyük elleni támadást, merényletet,
összeesküvést szimatolnak. Állandó
üldözöttségét mindkettő - noha más-más
módon és szinten - mások állandó üldö-
zésével kompenzálja. Ha Sipost zajok

verik föl álmából, azt ordítja: Mindenkit
följelentek! (kivéve Fáskerti elvtársat, aki
„nagy ember", s akit korábban már úgyis
följelentett) ; Fáskerti pedig mindig
mindenkit le akar leplezni, s agresszív tit-
kolódzásával hat környezetére. Az öreg
Bíró Mártonban az ötvenes évek élményei
munkálnak, még távolabb az időben pedig
ifjúkora, amikor is föltehetőleg a
jobboldalt erősítette.

Az agresszivitás - a személyes helyzet
szorongatása elleni védekezésként - nem-
csak Fáskertinek: majdnem minden sze-
replőnek alapvonása. A Kiskatona kedves,
céltudatos és lerázhatatlan; Fáskerti
leigázza a fiát, a szeretőjét, mindenkit;
Sipos hülyének neveli a fiát, s elüldözi a
lakásból az egy főre eső légköbméter-
átlagot saját lélegzésével, valamint gye-
rekszüléseivel rontó menyét; Doskocil
nagymami pokollá teszi unokája életét, az
viszont a nagymamát pusztítja a szeretet
agressziójával. Nagymama fogta unoka,
unoka fogta nagymama. S hason-lóképpen
vergődnek egymás fogságában még az
egymást szerető emberek is - mivel
életviszonyaik nem kielégítőek.

A történelmi élmény, a személyes cél, a
habitus és az erkölcsiség a dráma egyik
partjára a Kiskatonát, a másikra az összes
többi szereplőt állítja (kivétel itt Emese, a
menyasszony húga, aki az író által
kedvtelve megformált koravén gyermek: ő
szentenciázik, leplet ránt Ie, konspirál és
jellemzi a helyzetet). Természetes, hogy a
„pozitív hős" és a „negatív hősök" nem
érthetik meg egymás szavát. Ez a szó szoros
értelmében is így van, azaz a szereplők
állandóan félreértik a Kiskatonát: ő
lakásról beszél, a lakástulajdonosok
viszont mindenre gondolnak, csak a
lakásra nem. Ez a félreértés-sorozat
hűséges kifejezője Bereményi
szemléletének, s ugyanakkor ötletgazdag
verbális humor forrása is. Az író más
műveiben is kiválóan alkalmazta a köz-
helyeket mint többszörös stílusértékű,
sajátszerű nyelvi elemeket. Az állandósult
szókapcsolatok, a jelentésüket vesztett
kifejezések szövegkörnyezetükben mu-
lattatóak, jellemzőek.

A darab hosszas, epizodikus előkészítése
a második részben, a Sipos család
reggelijének és ebédjének jelenetében érik
be. A lakáskérdést itt már szinte el-
felejtjük - noha élesebben és nyilvánva-
lóbban esik szó róla, mint eddig bármi-kor.
Most már azonban nem egy lakás, hanem -
Bereményi Legendáriumából kölcsönözve a
szót - „a Magyarország tulajdonnevű
terület" a színhely. A Kiskatona

Jelenet a Légköbméter pesti színházi előadásából (Iklády László felvételei)



lakásszerző kísérlete társadalmi kérdéssé
és erkölcsi kérdéssé lényegül; s épp így
kísérletének visszhangja, fogadtatása is. A
főhős, miután eszközök nélkül vagy jó
eszközökkel nem tudta elérni a jó célt,
rossz eszközökhöz folyamodik. A dráma
zárójelenetében gyors egymásutánban
leplezi le a Sipos házaspár kis-polgári,
számító aljasságát, a megcsalt Sipos fiú
gyáva önszédítését, a Doskocil unoka
élvhajhász, ravaszdi jellemtelenségét,
Fáskerti idegbajjal határos tisztes-
ségtelenségét. A Kiskatona kétségbeeset-
ten erkölcstelen tette -- a zongoristanő
elcsábítása - és a nagy leleplezés után,
logikus gondolkodás szerint, legalább két-
három lakáshoz kellene jutnia hősünknek.
De a dráma által ábrázolt társadalmi
cselekvéstérben a tetteknek nincs
következményük (épp itt tér el teljességgel
ez a mű Bereményi novelláitól, regényétől
és eddigi filmforgatókönyveitől: ott
éppenséggel mindennek következménye
volt, szinte már a determináltság érzetét
keltve). „Nincs következményük": ez azt is
jelenti, hogy nem az következik az egyes
eseményekből, mint aminek következnie
kellene.

A darab végső gondolatát egyértelműen
erkölcsileg alapozza meg Bereményi: ha
valaki, akár kényszerből is, etikájában
idomul környezetéhez -- akkor
lakásviszonyaikhoz is idomulnia kell.
Groteszk fintor: a bérház valamennyi
lakásában lenne hely Kiskatonáéknak, de -
a főbérlők szempontjából persze érthetően
sehol sem fogadják be őket; Siposék
túlzsúfolt lakásában egy talpa-latnyi hely
sincs - ide fognak költözni.

Marton László rendező épp a jobb és
súlyosabb második részre fordította a
kevesebb gondot és figyelmet. Az első rész
páros jeleneteit alaposabban, kerek-
dedebben dolgozta ki, biztosan aknázva ki
a gyors siker lehetőségeit (főleg a Fáskerti
és fia jelenetben). A későbbiekben
azonban bosszantóvá lesz Marton
rendezéseinek gyakori hibája: rengeteg jó
ötlete van, biztos kézzel és nagy vo-
nalakkal dolgozik - de az ötletek szertele-
nek, nem képeznek egységet, elütnek egy-
mástól, s határozott körvonalakon belül
már sok a zavaró, az elmázolt folt. A
Légköbméter előadásában keveredik az
aprólékos naturalizmus és az imitáció; a
helyszíneket hol komolyan veszik, hol
nem; a fölöslegessé vált szereplők olykor
távoznak a színről, máskor elüldögélnek
egy darabig; általában s sok henye, tisz-
tátalan, sallangos részlet marad a produk-
cióban. Martonnál erősebb és gyakoribb

a sziporka, a látványosság, az ötlet, mint a
következetesség, fegyelem, folyamatos
kidolgozás.

Változatosak a színészi teljesítmények
is. A vendég Pártos Erzsinek idegen
Doskocil nagymama, Balázsovits Lajos-
nak is az unoka. A többiek különösen
Szatmári István egy albérlő szerepében -
már jobban érzik Bereményi groteszk-
jének lényegét. Hárman pedig nagysze-
rűen beszélik ezt a nyelvet. Kern András -
aki a Harmincéves vagyokban írótársa volt
Bereményinek, színészként pedig a
Bereményi Géza kezenyomát legvilágo-
sabban mutató epizódok kiváló játék-
mestere - a Kiskatona egyéniségének és
vállalkozásának líraiságát és a figura két-
ségbeesett erkölcsiségét hangsúlyozza
igen jól. Nem egészen azt nyújtja, amit a
közönség vár tőle, de ez szerencse: a
Bereményi-darab nem az a közeg, ahol a
parodista, a mulattató Kernnek kellene
megszólalnia. Égy-egy poén hányavetibb
módon való elsütésének még így sem tud
ellenállni a színész. Kozák Lászlót nem
szokta szerepei kapcsán hosszabban em-
legetni a kritika, holott színészi munkája
az utóbbi években már megérdemelné az
elemzést. A szolgaszellemben és a zsar-
nokságban is túlbuzgó Sipos alakját Ko-
zák rengeteg ötlettel rajzolja meg, játé-
kának olyan erős, szuggesztív a sugárzása,
hogy még a harmadik vagy a tizedik sor-
ban ülő néző is tartani kezd attól: ez a
Sipos előbb-utóbb őt is följelenti, mivel-
hogy éppen a harmadik vagy a tizedik
sorban ül. Fáskerti elvtárs: Tordy Géza.
Az előadás legjobb alakítása, pillanatnyi
kihagyás nélküli, precízen fölépített jel-
lemrajz. Bérházdiktátor, pizsamában.
Tordy úgy ábrázolja a fizikai, szellemi,
erkölcsi széthullást, hogy a három nem
válik el egymástól, s a figura sem lesz
orvosi és társadalomkórtani tanpéldánnyá.
Mindezt rezzenés nélkül - azaz úgy, hogy
a színésznek van ereje mindvégig,
„kikacsintás" nélkül, a figurán belül ma-
radni.

Bereményi Géza azt nyilatkozta, hogy a
drámaírástól most már semmi sem veheti
el a kedvét. Ne is vegye!

Bereményi Géza: Légköbméter (Pesti Színház
Rendező: Marton László. A rendező mun-
katársa: Deák Rózsa. Díszlet: Fehér Miklós.
Jelmez: Jánoskúti Márta. Dramaturg: Rad-
nóti Zsuzsa. Zenei összeállítás: Mártha István.

Szereplők: Kern András, Tordy Géza,
Földi Teri, Kovács Nóra, Gálffi László,
Kozák László, Győry Ilona m. v., Sörös
Sándor, Pártos Erzsi m. v., Balázsovits
Lajos, Bilicsi Tivadar, Szatmári István,
Leviczky Klári f. h., Csellár Réka.

RÓNA KATALIN

A Házszentelő
a Thália Színházban

1.
Nincs olyan törvény, amely kimondaná,
hogy regény vagy novella színpadi át-
iratából nem születhet igazi dráma. Olyan
színházi szabály azonban van, hogy attól
még nem dráma egy epikus műben
mégoly drámaian csengő belső monológ
vagy akár dialógus, hogy szín-padon
mondják el. Attól még nem lesz darab egy
elbeszélő műfajú alkotásból, ha leíró
részeit szinte szó szerint pár-beszéddé
alakítják, a történetet pedig felvonásokra
osztják. S ha valóban csak arra
vállalkozik a színpadra alkalmazó -
legyen az maga az író -, hogy dialóggá
formálja az eredeti művet, az új, saját bel-
ső igazságot-törvényszerűséget hordozó
dráma helyett megszületik az epikus il-
lusztráció, a megelevenedő képregény.

Mindennek ellenére színházaink szere-
tik a színpadi átdolgozásokat. Vállalják -
talán kényelemből, talán megszokásból -
az epikus színpad veszélyét, a drámai
gondolat és forma egységének hiányát. A
jelenség az évek során általánossá vált, és
ha lehet e tekintetben a „kiemelkedő?' szót
használni, a Thália Színház megérdemli
azt.

2.
Két évvel ezelőtt a Kortárs hasábjain jelent
meg Karinthy Ferenc nagy vitát kavart,
Házszentelő című kétrészes kisregénye,
amely az elmúlt esztendőben a
Harminchárom című kötet mozaikszerű
ciklusának részeként látott ismét
napvilágot. E kötet darabjai szervesen
illeszkednek egymáshoz, összefüggnek,
visszatérő alakjaik egy korszakot
hordoznak. Harminchárom esztendőt
foglalnak egységbe. A magyar társadalom
sorsdöntő változását, a végbe-ment
átalakulásokat, a történelmi próbákat s a
felelősség kérdését fogalmazzák meg,
járják körbe az egységet alkotó, de
önállóan is életképes novellák. Határozott
írói magatartásról tanúskodnak ezek az
írások. Bár az író anekdotázó' részletekkel
tarkítva pergeti az eseményeket, egy
pillanatra sem feledhetjük, hogy az írói
szándék ko-


