mód nyílnék rá, hogy a legjobbakból
toborzott alkalmi társulatok különböző
helyeken rendszeresen játszanának gyermek- és ifjúsági darabokat. Így egyfelől a
fiatal nézők is kínálatot kapnának, színházi
élményviláguk nem válnék egy-oldalúvá
és muszízűvé, másfelől megszűnne a
Gyermekszínház monopolhelyzete, amely
az ott dolgozó művészek számára
korántsem fenékig tejfel.
Messzire rugaszkodtam az eredeti témától, de Gyárfás Miklós, illetve az általa
képviselt drámaírói irányzat sajátos helyzete parancsoló erővel kényszeríti ki az
ilyen, átfogóbb eszmetársításokat. Meggyőződésem ugyanis, hogy drámaírásunk
népszerű, szórakoztató vonulata sokkal
termékenyebb és korszerűbb lehetne, sőt
esetleg sokkal több érintkezési pontot
alakíthatna ki más típusú, keményebb és
izgalmasabb vonulatokkal, ha nem
szégyellnénk létjogosultságát és a rá v a l ó
igényt. Az angol Nemzeti Színház például
Shakespeare, Ibsen, Miller, O'Neill mellett
nagy sikerrel játszik Priestleyt, sőt,
Shaffert, még sőtebb, Alan Ayckbournt is,
az utóbbit az igazgató, Peter Hall rendezésében. Eszük ágában sincs pironkodni
ezért, de másfelől persze Shaffernek és
Ayckbournnck sokkal több tematikai,
formai és gondolati köze van a modern
angol dráma reprezentatív vonulataihoz,
mint nálunk az átlag szórakoztató vígjátéknak, mondjuk, Örkény vagy Csurka
műveihez. West End-bohózatokat az angol
Nemzeti Színház sem játszik; viszont a
szórakoztató
műfajok
színvonalemelkedése, a „nagy drámaírással" való
kölcsönhatás soha ki nem alakulhatott
volna, h a a z előbbiek nem látnak maguk
előtt perspektívákat, és tudatosan szított
kisebbségi érzésekkel küzdenek. Meg
kellene próbálni nálunk is kiküszöbölni
ezeket a gátlásokat, ami a jelen körülmények között alighanem csak úgy érhető
el, ha a szórakoztató művek változatos
kínálata állandóvá és ugyanakkor a
hozzájuk kapcsolódó személyi-művészi
lekötöttség ideiglenessé, alkalmivá válnék.
Gyárfás Miklós: Játék a csillagokkal (Vidám
Színpad)
Színpadra állította: Gyárfás Miklós. Játékmester: Radványi Sándor. Díszletkép: Kaján
Tibor. Jelmez: Vogel Eric.
S zereplők: Csákányi László, Viola Mihály,

Gálcsiki János, Dévényi Cecília, Erdélyi
Mária, Kánya Teréz, Joó Piri, Bus Kati,
Palkó László f. h., Schubert É v a , Csorba
István, Komlós András.

Később sorra születtek Fejes Endre újabb
darabjai, a Mocorgó, a Vonó Ignác, a
Az egyidejűség problémái Cserepes Margit házassága. A regény megjelenése óta azonban majdnem két évtized
telt el. Meghatározó tényező az eltelt idő,
A Rozsdatemető
hiszen épp ezalatt derült ki, hogy távlatot
a József Attila Színházban
nyert-e Hábetlerék története, vagy minden
további nélkül ma is aktuális-e. E történet
kapcsán a z egyidejűség szerepe döntő, ez
Az 1963-as Thália színházbeli bemutatót önmagában is hitelesítheti az előadást, az
követő két évben szinte az egész or- aktualitás percnyi pontossága bírhat olyan
erővel, amely a nem
szágban bemutatták a Rozsdatemetőt.
GYÖRGY PÉTER

Fejes Endre: Rozsdatemető (József Attila Színház). A Hábetler házaspár: Horváth Sándor
és Szemes Mari

drámai történetet végül is drámaivá teheti.
A József Attila Színház több mint
háromórás előadásában mindvégig parabolát látunk, harminc-negyven jelenetben, apró életképekben zajlik előttünk
Hábetlerék élete. Valószínűnek tartom,
hogy társadalmunk történetének s a darab
befejezésének ideje 1963-65-ben még
azonos volt, de kérdés, hogy ez fenn-áll-e
ma is. Nem veszett-e el a percnyi
aktualitás ereje, a befejezés jelen idejűnek
tekinthető-e még? Berényi Gábor rendezése a történetet s ennek megfelelően
érvényességét is jelen idejűnek tekinti, s
így az egész második felvonás elcsúszik
az időben. A pontosan meghatározható
6o-as évek eleje helyett a 70-es évek
végéhez érkezünk. A rendezés szerint úgy
tűnik, nem múlt el két évtized. Holott amit
a történetben jelennek kellene hogy
lássunk, az valójában fél-múlt, s csak ezt
pontosan meghatározva jelölhető ki a
történet érvényességi köre. A félmúlt
általánosított, jelenkénti interpretálása az
egész előadást problematikussá tevő
színpadi kérdésekhez vezet. A korabeli
előadás
valóban
joggal
élhetett
egyidejűségével,
magától
értetődően
használhatta fel az ebből származó
előnyöket. A regény cselekményének
zárása s az előadás is épp akkor történt.
Aznap volt.

Hábetlerékből - tanulság erre az
irodalomtörténet s a publicisztika egyaránt
- korszakos figurák lettek. A 6o-as évek
első felének társadalmi köztudatát
érthetően foglalkoztatta a kérdés, a hábetlerizmus akkoriban fogalom volt. Fejes
Endre 1956 után először fogalmazta meg a
történelem mélyén élők sorsát, s
múlhatatlanul szükséges volt, hogy végre
szó essen a körülményeik változásától
függetlenül, perspektívátlanul élők-ről,
amint ez szükséges ma is. Azonban ha
nem vesszük figyelembe, hogy ezek-nek
az embereknek a sorsa azóta folytatódott,
akkor a kíméletlen őszinteség pontossága
helyett
értelmezhetetlen,
ki-ürült
közhelyekkel találkozunk. Hábetlerék
történetéből annak idején valóban kiderült,
milyen problematikus is „az ember
nagykorúságának és autonómiájának"
tétele, láthatóvá vált, milyen mély is a
szakadék e tétel s a valóság között, illúzió
pusztán kijelentenünk, hogy az ember
sorsának, önmagának alkotója, nem
mindössze elviselője. Hiszen abban a
szűkös cselekvési mezőben, amelyben
Hábetlerék sorsukat alakítják, a törté

nelmet már elszenvedni is túl nagy feladatnak tűnik.
Hábetlerék számára a felemelkedés, egy
szélesebb horizonton kibontakozó élet
lehetetlen. Ha tetszik, ha nem, be kell
látnunk, hogy a sivárság és a perspektíva
hiánya személyiségromboló erő: így
alulmaradtak ebben az iszapbirkózásban.
Aki itt élt s mozgott, mind elkallódik, a
lányok s az elhagyott férjek egyaránt. A
történet
folyamán
sorsváltoztatási
lehetőségek villannak fel, s kihasználatlanul, észrevétlen hullanak alá,
az időn kívül végül is semmi sem mozdult
el. S itt, e ponton, a darab végének
állapotrajzát figyelembe véve válik feltűnővé a jelenidejűség és félmúlt problémája, illetve, hogy miért is meghatározó
tényező mindez. Ma már látható, hogy az
elkallódás 1963-ban még be-illeszkedési,
identitási problémája mára, 198o-ra,
általános, nemzedékekre vonatkoztatható
problémává lett. Lemérhető e tekintetben
a változás természete, ha végiggondoljuk,
miképp folytatódhattak azóta a színpadi
sorsok. Úgy tűnik, mára a főhős, Hábetler
Jani alakja - ebben a formájában - végleg
a múlté, helyét körútjaink és tereink
csatangolói foglalták el, olyan fiatalok,
akik már nincsenek olyan bensőséges és
kényszerítő
erejű
viszonyban
családjukkal,
hogy
azért
ölni
kényszerüljenek. A csatangolók azóta
egyszerűen hátat fordítottak a családnak, s
nagyobbrészt az egész társadalomnak,
nincsenek beilleszkedési nehézségeik,
ugyanis
egész
egyszerűen
nem
illeszkednek be. Kívülállók, s ez óriási,
mindenképp
cezúrát
eredményező
különbség. Pontos alakjuk lassan fel-tűnik
a kortárs irodalomban, filmen s
elsősorban a szociográfiában. Végképp
múlttá lett a lányok sorsa, a csokoládéflippet iddogáló, frissen elvált aszszonykákból réges-rég érett asszonyok
lettek, akik valószínűleg épp elcsatangolt
gyerekükkel vannak elfoglalva. Ma már
érthetetlen Jani ellenük intézett kirohanása, őrjöngése, érthetetlen, mi felháborodni való van ma a presszózáson, a
„csokoládéfranc" nyalogatásán. A sorsok,
az életutak megváltoztak, hiába tüntetjük
fel, mint tette az előadás is, jelen
idejűnek, már nem azok. Így válaszolnunk
kell, miért is nem aktuálisak e figurák ma,
s miképp is jelentkezik mindez a
színpadon. Eljátszhatóak-e figurák valóságos alakokként vagy sem? Hiszen az
alakok színpadképessége azok hitelességén nyugszik, s ez ebben az esetben a
közönség magára ismerését jelentené.

A legáltalánosabb életérzések közösségének megléte az a hitelesítő pecsét, ami
az egyidejűségben fejeződik ki. A színpadi történet általános sorstörténet, ebből
származik aktualitása, s így válik
lehetségessé, hogy a közönségből közösség, gyülekezet legyen. Végül is tehát
színház. Hiszen e történetben nem elkerülhetetlen, individuális összeütközésekről, nem személyek jellemből fakadó
harcáról van szó, hanem végül is allegorikus figurákat látunk, akik saját életvitelünket, történetünket tükrözhetnék. S
itt válna beláthatóvá, hogy ebben az
esetben az előadás igazi főszereplője a
közönség kellene hogy legyen. Ha a közönség nem jut szerephez, tehát a látott
előadás nem a sajátja, a sorsazonosság
nem érezhető, egyszerűen szólva, a darab
nem találta el nézőjét, úgy az elő-adás
téved. A sorsívet a színpadon roszszul
rajzolták fel, a történet nem a közönségről
szól. Így nincsen szó a közös
tapasztalatokról sem, a színpadi figura
nem válik a közös sorsot érvényesen ábrázoló hőssé. Az előadás elvesztette
„köznyelvét", nem tette nyilvánvalóvá
mindannyiunk közös titkát. Hiszen e
történetet látva, csak aktualitása vezethetne drámai hatáshoz, ereje csak addig
tart, míg az azonosság élménye, amíg
közönség és színháza egy időben mozog,
tehát amíg a színpadi idő és a jelen mindenképp egy. Az aktualitás mindig pillanatnyi, a közös tapasztalatok romlékonyak, egy-egy helyzet változásának felismerése elkerülhetetlen, különben érvényességét vesztve, az egész történet
összeomlik. Gondoljuk meg, milyen
magyarázatot kell fűznünk egy-egy tíztizenöt évvel ezelőtti vicchez, amelyen ha
ma nevetünk, úgy az múltunkat idézi. Az
aktuális humor mindig újrafogalmazandó,
s ugyanígy az erre építő színháznak is ezt
kellene tennie.
A József Attila Színházban hiányzik a
közös élmény, sorsközösség érzésének
nyoma sincs, s így a zavar különösen a II.
világháború utáni időket tekintve egyre
nagyobb. A tragikomédia penge-élen
táncolásából az eldöntetlenül hagyott
helyzetek rossz kétértelműsége lett, s a
kettő nem ugyanaz.
Az első felvonás - 1945-ig-- egész egyszerűen történelmi tablóvá sekélyesedik.
Rövidebb-hosszabb életképeket kapunk a
proletársorsból, a színpadon múzeumi
félálom van, mélyebb összefüggésekkel, a
történet sűrűsödésével nem találkozunk.
Minden azonos szinten, azonos intenzitással történik, talán csak az ábrá-

zolt idő halad egyre gyorsabban. Az értelmezés, az egyértelmű rendezői koncepció hiányossága épp az egyedülien
drámai szituációt kínáló Reich-szál megjelenítése kapcsán vált nyilvánvalóvá. A
rendezés egyfelől hangsúlyozottá teszi
Reich Kató sorsának fontosságát, Pék
Mária rémült felkiáltásával zárul az első
felvonás: „Jézusom, Reich Katót ottfelejtettük!" A második felvonás lényegesnek tekinthető pontjain is újra és újra
felmerül Reich Kató neve, alakja. Az ottfelejtett lány nevét vágja Híres István
anyósa szemébe, Janinak Seresék 1956-os
kínlódása kapcsán merül fel a lány alakja,
mikor szülei - újabb házasságra biztatják,
épp Reich Kató emléke miatt issza le
magát, s végül megint csak erre a névre
kénytelen ütni.
Ezek a hangsúlyok is arra mutatnak,
hogy ha az előadás döntött volna fél-múlt
és jelen között, úgy itt, e probléma
analízise kapcsán lehetőség nyílt volna egy
magasabb rendű általánosításra. Drámai
ugyanis a történelmi viselkedés és amnézia
viszonya, drámai az egyszeri tévedés
évtizedeken át ható romboló-erejének
bemutatása, s a magyar színpad e kérdések
vizsgálatával többé-kevésbé amúgy is
adós. Megkereshette volna az előadás
azokat a szálait a történetnek, amelyek e
felejtés drámai okaira utalnak, s ezzel a
választásával túlemelhette volna az egész
estét aktualitás-jelenidejűség így egyedül
érvényes problémakörén. De a rendezés
végül is kidolgozatlanul hagyja ezeket a
lehetőségeket, s a még létező hangsúlyokat
is kérdésessé teszi az első felvonás
értelmezése.
A szerepformálás és szereplőválasztás itt
döntő szerephez jut, Reich bácsit Harkányi
Endre játssza. A könyv bölcs-szomorú
öreg zsidójából piros szemű, alkoholista
hordószónok lett. Harkányi tehetséges
színész, azt játssza, amit elvár-nak tőle. A
probléma a vele eljátszatott, általa végül is
jól megteremtett figura jelentésével van.
Reich urat először a kocsmában látjuk,
ahol részegen hold-kóros beszédbe kezd.
Később áttántorog a színen, s karácsony
estéjére
Hábetle-réknek
ajándékba
„csudálatos" sárkány-szemű lámpát hoz.
Harkányi hunyorgásával, kacsingatásával
nyilvánvalóvá teszi, hogy csórta, s a
közönség joggal nevet. Még üldögél egy
kicsit, aztán le-fordul a székről. Reich
Katót Peremartoni Krisztina alakítja,
akinek a rendezés szerint láthatóan
egyetlen dolga a színen, hogy szép legyen.
Az. Hiszen mindaz, amit Janival való
szerelméből

Voith Ági (Csele Juli) és Kránitz Lajos (Sápadt Béla) a Rozsdatemetőben

látunk, love story, nem történik más, mint
a néző szívének fájdítása. „Ilyen szép
gyerek, és mégis milyen rút véget ér", s
mindezt az előadás megtetézi egy részeges
apával. Ezzel az összképpel a néző
emlékezetében hiába is akarna a rendezés
a második felvonásra többet, esetleg
komolyabbat. Az eldöntetlen koncepció
itt bosszulja meg magát a leglátványosabban, a második felvonás drámai lehetőségét elveszi az első rész kabaréra
intencionáltsága, s utólag még a szórakozás is kétértelműnek tűnik.
A második felvonás kulcsjelenetei közé
tartozna az idősebb Hábetler és Pék
Mária kibírhatatlan öregkori veszekedése. Szöveg szerint az öregek élete,
egymáshoz való viszonya pokoli, Hábetler gonosz, Pék Mária hisztériái minden
határon túliak. A két színész, Horváth
Sándor és Szemes Mari a premieren

instrukcióiknak megfelelően, láthatóan
komolyan vették a szituációt. Horváth
almáját hámozva gonoszságokat motyogott, Szemes Mari átkozódott, mellét
verte, ruháját tépte, ordított. Jelenet
közben, az egyértelmű reagálásból nyilvánvalóvá vált, hogy a közönség másképp érti, amit a színészek játszanak, kabarét lát tragédia helyett. Jókat derül,
röhög, közbetapsol. A közönség legszívesebben együtt derülne a színészekkel, s így mindössze Szemes Mari komoly színészi leleményén múlt, hogy
megmentette a jelenetet: menet közben
váltott, a közönséggel tartott. Szerepéből
kilépve saját karikatúrájává változott.
Négy nappal későbbre a színészek
tanultak a leckéből, Horváth Sándor az
egész második felvonáson át az egyre
szklerotikusabb vénembert alakítja. Az
említett jelenettől mindkét színész tar-

tott, így sem komolyan venni nem merték,
sem bohózattá nem alakították át, s ezért a
jelenet drámai funkciója egy-szerűen
megszűnt. A közönség váratlan-nak látszó
reakciója érthető. Kívülálló-ként nem érzi,
hogy a történet róla is szól, így elsősorban
az örök emberit s nevetségest veszi észre,
ennek joggal örül, ezen érthetően derül,
igaza van, ha jutalmazza színészeit és
közbetapsol. Kívülálló, nem sajátjaként
látja a történetet, s minthogy az előadás
hangsúlyai is folyamatosan kétértelműek,
a drámai hangsúlyok lassan elsikkadnak.
A nevetségességet fokozzák egyes apró
ötletek. Így például Sápadt Béla, a szobafestő, akit Kránitz Lajos alakít, először
jóságosnak mondható nyilas, majd 1945ben házmester, 56-ban felkelő, a darab
végén önkéntes rendőr. Ez így nem parabolisztikus, hanem ezerszer látott s végül
is olcsó vicc. Ezért a második fel-vonás
közben Sápadt Béla előző, nyilas szerepét
sem vehetjük komolyan, ami megint csak
hozzájárul az említett Reich-szál drámai
értékének devalválódásához.
Ugyanígy döntő problémát jelent Seresnek, az igaz kommunistának a szerepe.
A naiv, tiszta, önhibáján kívül tudatlan,
hivő kommunista típusa létezett. Ennyi év
távlatából belátható, hogy alakja lehet
megrendítő,
lehet
elszomorító,
de
mindenképp történelmi figuráról van szó,
aki egyszeri volt, s nem játszott
lényegtelen szerepet. Így Solti Bertalan
kiválóan eljátszott vígjátéki figurája, motyogó, totyogó, reszkető állú alakja egyet
eredményezhet: a közönség egészséges és
jogos derűjét. Hogyne derülne, ha 1980ban ilyeneket hall, halálos komolysággal:
„Mink most a távoli imperializmusban
fogunk dolgozni a szocializmusért, ti
pedig dolgozzatok érte itthon. .. stb."
Megint csak nem az a probléma, hogy
Seres ostoba, hanem az, hogy így az,
hiteltelenül, magyarán szólva olcsón az. A
közönség nehezen hiheti el, hogy ez az
ember két jelenettel később, 1956-ban,
Sápadt Bélával való vitájában megrendítő
és igaz. Holott Solti Bertalan épp ebben a
jelenetben ezt játssza, de nem tehet mást,
mint amit az egész karakter megkövetel
tőle. A rendezés szimplán ostoba emberré
változtatja Serest, egy mai tudatállapotot
jogtalanul vetítvén vissza 1963-ba. Így indokolatlanná válik Jani döntő kirohanása
apja ellen, amikor az Seres izraeli levelén
röhög, „Apuka ne nevessen, apuka a
legbutább ember az egész nyolcadik
kerületben... "; értelmetlenné vá

lik indulata, hiszen a helyzet hiteltelen. Ha
az előadás például e vonatkozásában is
betart bizonyos distanciákat, úgy ez a
jelenet is igaz maradhatna, s valamivel
árnyaltabbá válhatna az összkép.
A népes szereplőgárda gyakran nem tud
mihez kezdeni a színen, közhelyeket
vágnak egymás fejéhez, s minthogy a
szövegek nemegyszer erőtlenek, ezért ezt
egyre inkább ordítva teszik. Három-négy
percenként elmozdul a forgó-színpad,
odafenn a színpadon s a néző-téren
egyaránt múlik az idő, itt talán kissé
nehezebben a kelleténél, hisz a jelenetek
sora nem túl tempós. Időről időre újabb
szereplők tűnnek fel, meg-házasodnak,
elválnak, visszaköltöznek, lerészegednek,
kijózanodnak, lassan indokolatlanná válik
minden, az előadás íve, a szerkezet
hiányosságainál fogva, széjjeltörik.
Fejes Endre szövege nem könnyítette
meg a dialogizálhatóságot, a párbeszédek
súlyát csak a szereplőtípusok autentikus
mivolta adhatná meg, ezek a típusok
azonban ma, így, érvénytelenek. Sokszor az üresjáratokban - maguk a színészek
sem tudják, mivel üssék agyon az időt a
színpadon. A jellegtelenség elleplezésére
tett kísérletek közül is kiemelkedik a
lányok, Eszterke és Hajnalka kamaszkénti
viselkedése.
Copfosan,
csámpásan
mászkálnak, vihognak, rohangálnak a
színpadon, de mindez inkább elszomorító,
mintsem - s gondolom, a szándék ezt
célozná - derültséget keltően kedves. A
szereplők döntő többsége egysíkú marad,
marionettfigurákat
látunk,
amelyek
szöveg és szituáció hiányában nem
megfoghatóak. Ennek eredményeképp a
szereplők döntő többségénél egyéni
invenció kérdése, hogy ki milyen.
Legszerencsésebb
helyzetbe
azok
kerültek, akiknek az egy hangjuk
valamennyire karakterisztikus, jellegzetes.
Így például Voith Ági Csele Juliként, az
állandóan
csetlő-botló,
kedvesen
szerencsétlen prostituáltat játszhatja. Bár
ez is bonyodalmakhoz vezet, hiszen ha
ilyen, akkor Janival való komoly
beszélgetését figyelve nem érthetjük,
mitől lett egyszerre okos, már-már mély,
vagy ha Csele Juli ilyen is, úgy miért nem
villan fel ez az arca más jelenetekben is.
Szinte egységesen megoldatlan a fiatal
nemzedék, a lányok és férjek kara. Gizi,
Eszter, Hajnal (Szabó Éva, Borbás Gabi,
Dancsházy Hajnal) közül a Gizit alakító
Szabó Évát illeti némi dicséret.
Megpróbálja a lehető legárnyaltabban,

leggazdagabban eljátszani a kicsit hisztériás, szenvedő asszonyt. Borbás Gabi és
Dancsházy Hajnal között szinte nem lehet
különbséget
tenni,
lélektelenül,
nemegyszer figyelmetlenül játsszák el
megíratlan szerepüket. A férjek közül
kiemelkedik Fülöp Zsigmond, aki Zentayként a darab utolsó jelenetében végre
hozzájut ahhoz a lehetőséghez, amely-ben
megmutathatja, színész ő, s nem is
akármilyen. Hosszú monológja, amelyben beolvas Hábetler Janinak, az elő-adás
leghitelesebb, igaz színházi pillanatát
jelenti. Kovács Gyula, Tahi József, Vogt
Károly jelen vannak a színpadon,
szerepük viszont ennél nem sokkal több.
Belépnek ifjú férjként, veszekednek kicsit,
majd vert kutyaként távoz-hatnak. Nehéz
lenne csak a színészeket felelőssé tennünk
azért, amit s ahogyan alakítanak. Hosszú
jelenetek során anynyira jellegtelen
dialógusmorzsák jut-nak számukra, hogy
azt valóban színész-ként elmondani szinte
lehetetlen vállalkozás. Nem egy drámai
szerkezet epizodistáiról van szó, akik
beilleszkedhetnek egy szituációsorozatba,
akiknek alakítása az egész játék
szempontjából döntő, s akik mindezt
tudhatják, hanem egy lassan hömpölygő
jelenetsor részei, s ebben a szerkezetben
személyesnek lenni szinte lehetetlen.
Valóban színpadi teljesítményre mindössze a három főszereplőnek van lehetősége. Horváth Sándor id. Hábetler Jánosa
tanulságos szerepformálás; amit csinál,
tanulmány, iskolapéldája annak, miképp
lehet a legegysíkúbb, egyetlen-egy
hangvételű szerepet is élővé változtatni.
Míg az első felvonásban pontosan követi a
rendezői utasításokat, tehát kellően gyáva,
fondorlatosan,
különösen
ostoba
hangsúllyal
fogalmazza
meg
épp
odaillőnek ítélt szentenciáit, addig a második felvonásra, ha kénytelen-kelletlen is,
de külön játékba kezd. Nyilván felismerte, hogy három órán át mégsem
teheti ugyanazt, ezért az öregedés folyamatának részletes ábrázolásába, időnkén-ti
túljátszásába kezd - rögtön a második
felvonás elején, azaz 1945-ben. Akkor a
legjobb, amikor végre megszabadul szövegeitől, s végre játszhat, függetlenül
Hábetlertől. Az ostoba, kortalan vénember alakját látjuk, eszik, zabál, motyog
s hortyoghat kedvére, békén tűri, hogy
bárki leintse. Legalább két-szer olyan
ostobát játszik, mint amilyet az előadás
megkövetelne, azonban mindennek, amit
tesz, életet ad. Zavaróvá akkor válik,
amikor végiggondoljuk, mi-

lyen irányba is viszi mindez az egész előadást. A hangsúlyok így végképp a kabaré
irányába tolódnak el, s időnként a
színpadon az előadás persziflázsát látjuk.
Mindezért nem a színészt kárhoztatjuk.
Jóval nehezebb helyzetben van Szemes
Mari, hiszen minden indulatot el kell
játszania, tombolnia kell, holott ezen az
előadáson minderre alig-alig van oka. Épp
ezért a közönség idegenkedő derűvel
figyeli gesztusait, amelyek nem a
szituációk kirobbanásának eredményei.
Szöveg szerint még érthető, miért teszi
mindezt, s ha a regényben az alak hiteles
volt, itt alig. A tehetetlenségtől őrjöngő,
kényszerűségből dühöngő asszonyból a
színpadon hisztérika lett. Szemes Mari
nehezebben tehetné meg ugyanazt, amit
Horváth Sándor megtehet, hiszen a szövegek nagy részében kulcsszerepe van.
Végül is nem alakítja át szerepét a gonosz
mostoha, rossz vénasszony karakterfigurájává, fegyelmezettségről tesz tanúbizonyságot, ez az előadás javára válik.
Geréb Attila Hábetler Janija talán az egész
este legérzékenyebb pontja. Ő a színpadon
az egyetlen, aki igazán, valóban komolyan
Fejest játszik, s szerepét mélyen átélve
gyakorlatilag két dolgot tesz. Vagy
magába roskadva, esett vállakkal hallgat,
réveteg, vad pillantással mered maga elé,
egyedül üldögél, távol az eseményektől.
Színpadi helyzete is hallgatásában rejlő
feszültségre utal. Vagy hirtelen felpattan
és ijesztően ordít, egész este két-három
mondatot mond halkan és érthetően. Még
szerelmi jeleneteiben is ordít, s mindent
elkövet, hogy ezt hitelessé tegye,
csikorgatja a fogát, ujjpercei időnként
valóban el-fehérednek. Némi hitelességet
teremt, felidézvén egy a darabtól végképp
idegen hagyomány képét. Trikójában, bőrzakójában már-már James Deanre emlékeztet, ha öntudatlanul is, de dühöngő
fiatalt alakít. Érthetően szüksége van arra
a segítségre, amit e hagyomány jelent,
felhasználva a tiszta, vad lázadót valamennyire még indokolt, hogy a
lányok erkölcstelen életmódja miatt
(presszó stb.) nekimegy anyjának. Az
igazi drámai szál, az anyával való konfliktus lényegét jelentő Reich Kató-szál
ugyanis olyannyira elsikkadt, hogy Geréb
pusztán erre nem támaszkodhatott. Pedig
ha ez a probléma valóban hang-súlyos
marad, úgy lehetőség nyílott volna egy
kettősre, anya és fia valóban drámai
ellentétének bemutatására, ami a darab
centrumát jelentette volna.
A forgószínpad jelzésszerű díszleteit

Szabó Éva (Gizike) és Peremartoni Krisztina (Reich Kató) (lklády László felvételei)

Csinády István tervezte, s nem ártott
volna, ha a második felvonásban a pontosabb korhűséghez ragaszkodik, megpróbálta volna a 60-as évek bútorait,
tárgyait valóban felidézni. Ugyancsak ez
vonatkozik Kemenes Fanny jelmezeire s
a zenei összeállításra.
Fejes Endre könyve nem kopott
annyira, mint ez az előadás mutatta. Elképzelhető, hogy egy valóban új koncepciót kidolgozva érvényes, élvezhető
előadás születik. Amit viszont így láttunk, az elsősorban tanulságos. Tanulság
az aktualitás természetére s arra vonat

kozóan is, hogy húsz év alatt épp elég
dolog történt ahhoz, hogy ugyanazt előadni ma mást jelent. Lehetséges halálos
komolysággal eljátszanunk a régi történetet, azon semmit sem változtatva, s
maga a változatlanság érdemes lehet a
megfigyelésre. Mércévé válhat, amelyhez képest minősülnek a változások.
Lehetséges újra értelmezni a régi történetet, megkeresni mai jelentését, választ
keresni, miért is fontos mindez ma is.
Berényi Gábor rendezésében mindkét
dolog megtörtént, s egyik sem. A következménynélküliségnek elég sok köze van
az unalomhoz.

