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Szomorú, de tény : ma a közönségigényre
többnyire csak mentegetőzések közepette
szoktak hivatkozni -- akkor, ha gyengébb
fajsúlyú a választott darab, ha elnagyolt,
odacsapott a rendezés, a színészi munka, s
mindezt számon kéri valaki. A közön-
ségigényre hivatkozás ma bizonyos szem-
pontból az igénytelenséget hivatott lep-
lezni, vagyis az épkézláb ötletek híján
lévő vagy érdekességüket vesztett szín-
darabok gyengéit, a színpadraállítás felü-
letességét és slamposságát. Gyakran a
közönségigény az a fantom, ami, illetve
aki műsorra tűzet friss vagy ódon
kommerszet, vagy választ olyan darabot,
amit egy adott társulattal eljátszani kép-
telenség, mint ahogy képtelenség min-
denki kedvére játszani. Pedig a jelenleg
létezőnél jobban meg lehetne ragadni, mi
az, amit vár a közönség a színháztól. Az
elmúlt években több tanulmány bi-
zonyította, hogyha még nem is beszél-
hetünk minőségi változásról ezen a téren,
már érezhető változás, differenciálódás. Ki
kell mozdulni arról a pontról, amit nem
egy kérdőív akart belesulykolni
válaszadóiba, hogy a tömegek igazi szó-
rakozása csak a varieté vagy a cirkusz
lenne csupán, vígjátékokban a csetlés-
botlás, a habostorra-dobálás. A gyakorlat
azt igazolja, hogy ez a megfogalmazás
ugyan sarkított, de általános szemléletet
tükröz, mely alapvetően a tájékozatlan-
ságban, kényelmességben gyökerezik,
hiszen vitathatatlan, hogy nívós vígjátékok
magas szintű tolmácsolásával a siker is
nagyobb. A közönség valódi reakciójára
nem lehet számítani, meri egyfelől nincs
módja válogatni, másfelől ha már elmegy
a színházba azzal a szándékkal, hogy
végre ki akar kapcsolódni, mulatni
szeretne, akkor, ha nincs más, a
kevesebbel is beéri. (Az már a színház
dolga, mennyire becsüli ezt a sikert.)

A szakmai szempontból kevésbé értékes
előadások - az általam látottak alapján a
szórakozás, a szórakoztatás tisztázatlan
értelmezéséből fakadnak. A szórakozás -
és az ezt lehetővé tevő művészet -
alapvetően a pihenést, a felüdülést
szolgálja, segíti elő. Ezzel az általános
elvvel együtt viszont azt is elfogadjuk,

hogy mindez a pihenés, a felüdülés
fizikai és szellemi erőnlétünk serkenté-
sét, aktivizálását is eredményezi. Vagyis
nincs olyan könnyű, felhőtlen kikapcso-
lódást ígérő bohózat, amely ne játszhatna
komoly szerepet mindennapjainkban. S
tovább tágítva ezeknek a produkciók-nak
a felelősségét: minden alkotás alkalmas
lehet egyéni és társadalmi kérdések,
mélyebb összefüggések megértésére.

Mindezt bele sem kell magyarázni a
könnyű műfaj termékeibe, vagy az egyéni
műveltség függvényeként értékelni, csu-
pán el kell fogadni, hogy jó vagy rossz
tanulságokkal szinte bármi szolgálhat,
bár természetesen a kommersz darabok
kiváltotta katartikus élményeket nem
lehet mondjuk egy Molière-vígjátékhoz
mérni. A tapasztalatok viszont azt mu-
tatják, a szórakoztatást valamiféle
pótcselekvésként fogják fel sokan és nem
önálló belső szerkezettel bíró jelenség-
nek, és elfelejtkeznek a közhellyé vált, de
támadhatatlan alapigazságról:
szórakoztatni csak komolyan szabad. A
szórakoztató darabok színre állításában
élnek ma legtovább a hagyományos
formák, a kísérletezésnek, a
megújulásnak alig lehet nyomát' látni.

Három olyan darabot (négy produkciót)
láttam sorozatban egymás után, melyek
témájuk alapján könnyen össze-
hasonlíthatók. A Black Comedy, a Kaktusz
virága és a Zsákbamacska egy-egy for-
dulatos, ötletes, bár nem kiszámíthatatlan
„szerelmi történet" váltakozó szín-vonalú
elővezetése, főszerepben a véletlennel

A Kaktusz virága Békéscsabán

A kaktusz virága ez esetben nyilván
köztudott - egy fogorvos éles nyelvű,
házsártos, szúrós tekintetű, ám precíz és
nélkülözhetetlen titkárnője, aki addig-
addig alakítja főnöke megbízásából an-

nak feleségét, míg valóban fogorvosné
lesz belőle. Legalábbis erről szól a békés-
csabai előadás, és ez azért baj, mert a
szerzőpár Barillet-Gredy ötlete nem er-
ről, hanem egy a visszájára fordított,
kitalált házasságtörésről szól. A szokvá-
nyos háromszögtörténetekben a nős férfi
függetlennek vallja magát új kedvesének,
aki előtt természetesen nem marad sokáig
titokban a feleség, a család. Innen indul a
legtöbb vígjátéki bonyodalom. A Kaktusz
virágában nincs mit sem sejtő asszony,
elhagyott gyerek, helyette egy kitalált
házasság, áljegygyűrű védi a fogorvos
,,,szabadságát". A váratlan helyzeteket
épp a lelkiismeretes, naiv szerető
túlbuzgósága okozza, aki a nem létező
család boldogságát félti. A darab csak
akkor él igazán, ha ebből a szokatlan,
fonák helyzetből kiindulva szemléljük. A
kaktusz virágának csak ebben a
táptalajban van lehetősége kivirulnia. Az
előadásban ennek a helyzetnek a tart-
hatatlanságát kellett volna a végsőkig
fokozni, hogy hihető vagy legalábbis
elfogadható legyen a zárkózott vénkis-
asszony démonná válása, hogy önmaga és
mások előtt is hihetővé tegye ennek a
változásnak szükségszerűségét és vissza-
fordíthatatlanságát. A titkárnő egyéni-
ségének gyökeres változása illúziót kelt
ugyan, de másmilyet a vártnál. Vajda
Márta személyisége az első pillanattól
kezdve hatása alatt tartja az előadást.
Ezzel persze egy teljesen más darabot
láthatunk, de saját koncepcióján belül
következetest. Ez a titkárnő határozott,
céltudatos, szemmel láthatóan előtérbe
kívánkozó. Vele szemben nem lehet ve-
télytárs Szabó Zsuzsa, Antonia szerepé-
ben, mert a közte és a fogorvos közötti
korkülönbséget szinte túlozza is érthe-
tetlen gyermekiessége, melyet alig lehet
csupán naivitásnak nevezni. Az előadás
alapján egyszerűen értelmetlen az idősö-

Shaffer: Black Comedy (debreceni Csokonai Színház). Rosta Sándor, Csoma Judit, Böröndi Tamás (MTI
Foto - llovszky Béla felv.)



dó fogorvos minden igyekezete, hogy a
fiatal lányt feleségül vegye, mert hamar
kiderül - a nők számára mindenesetre -
nem ez a neki való frigy. Egymás számá-
ra idegenek, nincs kontaktus közöttük.
Vajda Márta viszont olyan titkárnőt for-
mál, aki még akkor is kapcsolatot tud
teremteni egy másik emberrel, ha éppen
elutasít. Az előadásban így felbomlanak a
darab eredeti arányai, és olyan kapcso-
latrendszerek jönnek létre, melyek majd-
hogynem érdektelenné teszik a megol-
dáshoz vezető szituációkat, feleslegesnek,
sőt majdhogynem bosszantónak láttatják
ezeket a kitérőket. Ez az eleve elrendelt
egymásratalálás pedig annyira idegen a
darabtól, hogy minden egyes jelenetét
hamissá, hiteltelenné teszi. Nincs tétje a
játéknak, amely így elveszti izgalmassá-
gát, a váratlan fordulatok kiagyaltaknak,
mesterkélteknek hatnak. Vajda Márta áll
az előadás középpontjában, és nemcsak
hogy köré szerveződnek az események,
azt a látszatot is kelti, mintha ő szervezné
azokat. Súlyosabb, néhol mulatságosan
drámai színezetet ad szerepének, meg-
másítva ezzel a figura eredeti karakterét.
A többiek viszont még arányt tévesztve
sem játszottak karaktereket, körvonala-
zatlan alakok mozogtak a színpadon.
Szabó Zsuzsa egy meglehetősen osto-
bácska, nyafogó csitrit, Gálfy László egy
beletörődő, sodródó, nagyon fáradt ud-

varlót, Timár Zoltán egy fantáziátlan
fiatalembert, Jancsik Ferenc egy rendkí-
vül felesleges jóbarátot látott csak a sze-
repében. Ahány színész, annyiféle dara-
bot adott elő. Az előadást a díszlet és a
jelmez is pontosan jellemzi: a gazdag
fogorvosi váró inkább egy raktárra em-
lékeztetett az ötlettelenül egymás mellé
hordott bútorok láttán. A lány szobája
nem fiatalos, hanem hangsúlyozottan
negédes benyomást tett. Nem sikerült
megfelelően érzékeltetni a ruhák kivá-
lasztásával azt a változást, amin Stephanie
keresztülmegy. Titkárnőként nem egy-
szerű, hanem elhanyagolt, később pedig
bántóan harsány jelmezeket viselt. Felkai
Eszter koreográfiája jó. Felhasznál sok
divatos elemet, amit ma színházban, va-
rietében gyakran alkalmaznak, viszont
nem mérte fel a társulat képességeit, így
többnyire elügyetlenkedték a hatásos
mozdulatokat. A közönség kedvére még
a Kacsatáncot is előadták.

A B l a ck C o m e d y D e br ec e n b e n
é s M i s k o l c o n

Peter Shaffer játéka a sötétben ősi, de
mindenképpen nagyon hatásos és mu-
latságos ötletre épül. Amit a színpadon
sötétben játszanak el, azt a néző világos-
ban figyelheti és viszont. Magának a tör-
ténetnek ezek után elég épkézlábnak
lennie, a siker máris biztosított. Peter

Shaffer egy modern szobrokat gyártó
fiatal művész, Brindsley Miller lakásában
csinál áramszünetet, ahova történetesen
épp ekkorra várják a milliomos műgyűjtőt
és a szobrász új kedvesének az apját. A
nevezetes alkalomra kölcsön-veszik egy
nyaraló szomszédjuk értékes bútorait,
dísztárgyait - az est fényét emelendő. A
szomszéd váratlan hazatérése arra készteti
Brindsleyt, hogy a sötétben próbálja
visszacsempészni a bú-torokat. A
helyzetet nehezíti egy mű-pártoló
villanyszerelő és egy volt szerető
felbukkanása. A történet emlékezetbe
idézése csak azért fontos, mert aki látta
már a darabot, tudja, ez a vékonyka cse-
lekmény bőségesen elegendő, mert jó
színészek esetében úgyis vaktában tett
mozdulataik, csetlésük-botlásuk köti le a
néző figyelmét. Shaffernél a színpadi ko-
mikum forrása maga a sötétség, a meg-
szokott cselekedeteikből, viselkedési for-
máikból kizökkentett emberek szinte már
heroikus küzdelme valami elleplezésére
vagy leleplezésére. Brindsleynek van a
legtöbb takargatnivalója, hiszen nemcsak
a bútorügyet, hanem felbukkant régi
szeretőjének jelenlétét is leplezni kell. Az
ő állandó mozgása, akciói vonják magukra
a figyelmet elsősorban, az ő
koreográfiájához igazodik a többieké.
Pontosabban egy pergő előadásban egy
olyan mozgásrendszert kell megtervezni
és betanulni, hogy az az esetlegesség, ter-
mészetesség látszatát keltse, ezt pedig
jócskán nehezíti, hogy a színészeknek
nemcsak a szűk térben nyüzsgő partnere-
ket kell „vakon" kerülgetniük felborított
bútorok között, hanem a bizonytalan,
bátortalan járást is produkálni kell, s
mindezt a lehető leghatásosabban, hiszen
erre épül a darab. Mindennek tökéletes
megvalósulásával sem Debrecen-ben, sem
Miskolcon nem találkoztam.

Debrecenben a mozgások megszer-
vezésénél lemondtak a helyzet kínálta
lehetőség megfelelő kihasználásáról, mi-
vel csak a Brindsleyt alakító Rosta Sándor
játssza be a színpadot. Akinek valamilyen
frappáns, mulatságos szövege van, az
mozgásával is felhívja magára a
figyelmet, de különben nem csinál sem-
mit. Önálló játékot nem alakítanak ki,
asszisztálnak a főszereplő gyötrődéséhez.
Brindsley cselekedetei meglehetősen be-
határoltak: egy meghatározott, viszonylag
rövid idő alatt bizonyos számú bú-torral ki
kell lopakodnia a lakásból és
visszacsempésznie a sajátját, letakarnia
azt, ami mozdíthatatlan, látszatra gyufát,
elemlámpát, gyertyát kutatni és nyug-

Shaffer: Black Comedy (miskolci Nemzeti Színház). Horváth Zsuzsa, Molnár Zsuzsa és Körtvélyessy
Zsolt (Jármay György felv.)
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atgatni kissé erőszakos volt szerelmét.
zt a mennyiségileg elég tetemes mozgást
osta Sándor végletesen leegyszerűsíti,

em izgalom, sem feszültség nem látszik
ajta, mintha nem is érdekelné, el tudja-e
égezni a reá szakadt feladatokat.
atalmas zűrzavar helyett nem túl nagy

ramú bújócska zajlott a színpadon. A
zínészek azt imitálták, hogy vakot ját-
zanak. A. botladozások nagyon is kiszá-
íthatóak voltak, az ütközések, a lelas-

ult, kiszámított ténfergésben bántóan
űviek. Az egész előadás hangvétele
esterkélt, de még ebből is kirívóan ha-
is hangot ütött meg a menyasszonyt,
arolt alakító Muszte Anna. Shaffernél a

ány mindent becéz, gügyög, bájolog, de
z nem több rossz szokásnál. Muszte
nna Carolt egy elviselhetetlenül nyafo-
ó, fejhangon kántáló, kibírhatatlan fú-
iának tartja, ami mindenképpen indo-
olatlan és megbontja a darab arányait.
zinte Gábor díszlete szerintem tévedés:
z ifjú szobrász valóban szegény, új és
zokatlan kompozíciókkal kísérletezik, de
rról nem esik szó, hogy mindebből
zléstelen lakás is következik.

Miskolcon lehet nevetni az előadáson,
nem egyszer lehet csodálni a precizitást,

hogy a nem egyszerű járásokat,
ozdulatokat összehangolják. A hat hó-

apon át sikerrel futott előadás máig
egnagyobb erénye a fegyelmezett
lőadás-mód. A gondosan megtervezett
oreográfia pontosan működik, hitelessé,
let-szerűvé teszi a „véletlen" szülte
áratlan helyzeteket. Üresjárat nincs,
yors ritmusú, találékony ötletekkel
egtűzdelt előadás állt össze Csiszár Imre

eze alatt. Viszont érthetetlen, miért van
zükség az illúziókeltő tétova mozgás
izonytalanságát többször is egymás
ogdosásával hangsúlyozni. Szinte ez a
ájékozódási pontja az útnak eredőnek.
edig ezzel és néhány túl játszással veszít
atásából a jól kigondolt játék, itt valóban
öbb lett volna a kevesebb, ami
onatkozik Körtvélyessy Zsolt maszkjára
s. Haroldot, Brindsley homoszexuális
zomszédját alakította túlságosan is
ihívó maszkjával szemben tartózkodóan,
emegyszer elegánsan. Amit verejtékező

zgalomban, akrobatikus ügyetlenségben,
zeleburdi igyekezetben meg lehet
alósítani, azt megtette Szirtes Gábor a
zobrászként. Hiba nélkül, színvonalasan
evettetett, ám ő is és a rendező is adós
aradt a figura teljes jellemének

ibontásával. Peter Shaffer darabjába
endkívül mély társadalmi mondanivalót
elemagyarázni, ezt számon kérni az
lőadástól nem lehet.

Viszont nem szabad figyelmen kívül
hagyni a főszereplő negatív tulajdonsá-
gait, és egyoldalúan csak a jókat,
nevettető-szeretetteljeset bemutatni.
Brindsley Miller minden kedvessége
ellenére csaló, számító, hazug ember, s
ennek ábrázolása hiányzott az előadásból.
Nagy biztonsággal, rendkívül ízlésesen,
példamutatóan pontosan kidolgozott
figurát formált a szobrász
menyasszonyaként Mo l nár Zsuzsa. A jó
mozgású, hangsúlyos mimikájú,
temperamentumos színésznő nem terheli
állandóan partnereit és a nézőket bájolgó
gügyögéssel, csupán meg-felelő
alkalmakkor jelzi azt, átéreztette a
közönséggel a lány lehetetlen viselkedése
mögötti bizonytalanságot, kiszolgálta-
tottságot.

A Zsákbamacska Szolnokon

Eisemann Mihály és Szilágyi László
operettkomédiája, a Zsákbamacska, ugyan
meglehetősen eklektikus előadásra sike-
redett Szolnokon Éry-Kovács András
rendezésében, de összességében kellemes
estét szerez a nézőknek. Szórakoztatóan
andalító Gáthy Ervin „betöretése" Ko-
vács Sári által, sőt kifejezetten mulatságos
a motorozást, sportot, érzelem nélküli
futó kapcsolatokat kereső férfi ki-dőlése
emancipált partnernője mellől. Az
ismeretlen ötletek varázsa nem kápráz-
tatja el a nézőt: a férjfogó női praktikák
anyák és leányok részéről egyaránt is-
mertek, úgymint az ezeknek mindig be-
dőlő leendő férjek típusai is. Ezt az igazán
pihekönnyű darabot az jellemzi a
legjobban, hogy többnyire minden csak

körvonalazottan jelenik meg benne, a szi-

tuáciok, szerepek egyaránt. Akinek tehát
van kedve és tehetsége a szórakoztatás-
hoz, annak bőséges alkalma nyílik erre.
Ez a darab a szereplők munkájáról füg-
gően a harsány bohózattól az operettpa-
ródiáig minden lehet és lett is a szolnoki
előadásban. Volt benne hatalmas robajjal
begördülő oldalkocsis motorkerékpár, és
helyet kapott az operettek hagyományos
széles lépcsősora is. Jutott szerep a
bárpultnak a táncversenynek, a kor-
csolyapályán botladozóknak és szeren-
csére Egri Ka t i jóvoltából Kovács Sári-
nak is, aki figyelemreméltó elszántsággal
és kitartással hódította meg és egyben
nevelte át Gáthy Ervint. A Zsákbamacska

története, jellemei annyira tág határok
között mozognak, hogy valóban a szí-
nészi egyéniség súlya viszi el az egyik,
illetve a másik irányba. A Zsákbamacska egy
meglehetősen leegyszerűsített, ha-mis
világot állít elénk, az igazság, a ter-
mészetesség illúziójának megteremtése a
színészekre vár. Egri Kati és Dörner
György (Gáthy Ervin) emeli szórakoz-
tatóvá, sokszor jóvá a darabot. Más-más
megközelítésből indulnak. Egri Kati
sokszínű és finom megfigyelésekből épít-
kezik; apró gesztusok, jelentőségteljes
pillantások, mosolyok, vállrándítások
jellemzik. Dörner György szélesebb,
hangsúlyosabb mozdulatokkal, feltűnő és
hatásosan túlzó arcjátékkal formázza meg
Gáthyt. Egri pikánsan karikíroz, Dörner
bohócosan nevettet - s mindkettő jól
táncol. Ha kell, primadonnásan vagy
bonvivánosan is. Hozzájuk mérten
halványabb teljesítményt nyújtott a tár-
sulat, mely kettős szereposztásban játssza

Eg r i Kat i és Dö rn e r G yö rg y a Zs ákb a ma c s ka s z o lno k i e lőad ás áb an ( Sz o bo sz l a i Gábo r fe l v . )



a darabot. Bajcsay Mária egyéniségétől
szemmel láthatóan távol áll szerepe, de
lelkes, eszközeiben gazdag játéka mind-
ezt többnyire fedi. Ki kell emelni a jel-
meztervező Vágó Nelly igen pontosan
jellemző, szép ruháit és a koreográfus
Majoros István látványos, a szereplők
adottságait figyelembe vevő tánctervét.

A kritikus nem szólhat bele, legfeljebb
javaslatot tehet: ha nem kipróbált
klasszikusok mondandóban gazdag, hálás
szerepekkel teli műveit állítják színpadra,
hanem gyengébb darabok sokszor osto-
bácska történetét, felvázolt szituációit,
elnagyolt jellemeit próbálják élettel meg-
tölteni - ami mellesleg sokkal megerőlte-
tőbb feladat -, úgy ezt csak a társulat ké-
pességeinek reális ismeretében tegyék, s
csak akkor, ha mindannyian bírják ki-
robbanó erővel, lelkesedéssel, ami jó
esetben feledtetheti a silányabb művek
gyengéit. Az általam látott előadások
közül a követendő példát a szolnoki
Zsákbamacska mutatja, melynek „alap-
anyaga" mind közül a leggyengébb volt,
viszont az előadás intenzitása megemel-te,
a színészek komolyan vett munkája,
igényessége élvezhetővé tette azt.

Peter Shaffer: Black Comedy (debreceni Cso-
konai Színház)

Fordította: Szász Imre. Rendező: Bohák
György. Díszlet: Szinte Gábor. Jelmez:
Greguss Ildikó.

Szereplők: Rosta Sándor, Muszte Anna,
Csoma Judit, Csáky Magda, Simor Ottó,
Böröndi Tamás, Wellmann György, Bán
Elemér.

Peter Shaffer: Black Comedy (miskolci Nemzeti
Színház)

Fordította: Szász Imre. Rendező: Csiszár
Imre. Rendezőasszisztens: Vajda Attila. Jel-
meztervező: Szakács Györgyi. Díszlettervező:
Gergely István.

Szereplők: Szirtes Gábor, Molnár Zsuzsa,
Horváth Zsuzsa, Simon György, Körtvé-
lyessy Zsolt, M. Szilágyi Lajos, Zsolnai Jú-
lia, Gyarmathy Ferenc.

Eisemann Mihály Szilágyi László: Zsákba-
macska (szolnoki Szigligeti Színház)

Rendező: Éry-Kovács András. Drama-
turg: Kornis Mihály. Díszlettervező: Csik
György m. v. Jelmeztervező: Vágó Nelly m.
v. Koreográfus: Majoros István m. v.
Karmester: Nádor László, Harányi Márton.

Szereplők: Dörner György m. v., Egri
Kati, Vallai Péter, Zala Márk, 'Takács
Katalin, Bajcsay Mária, Takács Gyula,
Sebestyén Éva, Berta András, Varga
Károly, Varga Tamás, Szendrey Ilona,
Riczkó Zsuzsanna, Hullan Zsuzsanna,
Dutkon Mária, Kiss T. István, Horváth
László, Sárkány János.

NÁNAY ISTVÁN

Két bagatell

A Katona József Színház bemutatója

Az egyfelvonásosok csak szegény rokonai
az egész estét betöltő, „igazi" drámáknak -
legalábbis hazánkban. A mi színházaink
megmagyarázhatatlanul és betegesen
idegenkednek az egyfelvonásos darabok
műsorra tűzésétől, s ez kihat a magyar
drámaírásra is. Azt tapasztaljuk ugyanis,
hogy korunk konfliktusainak
megjelenítésére hiába tűnnek alkalma-
sabbnak a rövid, de sűrített ábrázolásra
lehetőséget adó színházi formák, hiába
lenne meg a hajlandóság a drámaírókban
arra, hogy rövid darabokat írjanak, ha a
színházak rendre elutasítják az egyfelvo-
násosokat. Az eredmény ismert: az e g y
felvonásra elegendő írói ötletet a szerzők
egész estét betöltő méretűvé duzzasztják
fel, ettől a darab szerkezete fellazul, a
mondandó pedig felhígul.

Pedig az egyfelvonásosokból szerkesz-
tett előadásoknak számos előnyük van.
Nemcsak az olyan praktikus szempon-
tokra kell gondolnunk, mint hogy ará-
nyosabb színészfoglalkoztatásra nyújt
lehetőséget az esténként két vagy három
darab, hanem mindenekelőtt arra az
előnyre, ami a drámák egymás mellé il-
lesztéséből, a montázselv érvényesülésé-
ből következik. A darabok ugyanis nem
csak önmagukban hatnak, hanem értékeik
egy másik darab mellett, annak tükrében
gazdagodnak is, s két darab együtt többet
s némileg mást jelenthet, mint külön-
külön. Erősítheti vagy ellenpontozhatja az
egyik a másikat, megkérdőjelezheti az
egyik állítását a másik, s ez az egymásra-.

hatás jó esélyt kínál ahhoz, hogy a néző
szellemi partnere legyen a színháznak.

Az egyfelvonásosokban rejlő, s eddig
nem eléggé kiaknázott értékeket mosta-
nában mintha kezdenék felfedezni a szín-
házak. A debreceni Csokonai Színház, a
szegedi Nemzeti Színház, a Pesti Szín-
ház, a Radnóti Színpad közelmúltban
tartott bemutatói legalábbis erre enged-
nek következtetni. S ezt igazolja a Katona
József Színház évadzáró premierje is,
amelyben sok szempontból rokonítható és
sok tekintetben ellentétes két komédiát,
Schwajda György A szent családját és
Ladislav Smoček Dr. Burke különös
délutánját párosították össze.

A gyűlölet és rokonszenv hálójában

Schwajda darabjának főhőse egy meg-
rokkant öregasszony, aki munkás élete
során négy gyereket nevelt fel, s most --
miután kiiskolázta s szárnyra bocsátotta
őket - egyedül maradt. Ez az öregasszony
minden eszközt megragad annak
érdekében, hogy magához kösse fiait és
lányát, és még attól sem riad vissza, hogy
a közértből lopjon, s így hívja fel magára
a gyerekei figyelmét. De ez Az anya nem
csak kiszolgáltatott és szerencsétlen te-
remtés, hanem egy szörnyeteg is, aki sen-
kivel sem tud kijönni, aki pokollá teszi a
környezete életét, pletykál és intrikál.
Éhes a szeretetre, de szeretteiből kizsa-
rolja a szeretetet. A darabban létrejön egy
olyan egyensúlyi helyzet, amelyben a
szemben állók nem különülnek el jókra és
rosszakra, nem lehet azt mondani, hogy
Az anya egyértelműen gyerekei
szeretettelenségének, hálátlanságának és
szívtelenségének áldozata, de azt sem,
hogy a szülő-gyerek viszony ilyetén ala-
kulásáért csak a gyerekek lennének a fe-
lelősek.

A szerző minden drámája munkáskör-
nyezetben játszódik, illetve munkásokról
szól, Schwajda a társadalmi anomáliákat
is abból a szemszögből vizsgálja, hogy
azok milyen hatással vannak munkás-
hőseire. Ugyanakkor majdnem minden
művében kulcsszerepe van annak az át-
rétegződésnek, amely alighanem társa-
dalmi átalakulásunk leglényegesebb
problémaköre. Hiszen az az osztályta-
gozódás, amely néhány évtizede oly egy-
értelműen osztotta meg a társadalmat,
mára nagymértékben módosult, az osz-
tályhatárok elmosódóban vannak, s az
osztály és réteg fogalmak tartalma is
gyökeresen megváltozott. Ez a folyamat
csak egyéni tragédiák során keresztül
érvényesülhet, és Schwajdát maga a fo-
lyamat és benne az emberi drámák egy-
aránt érdeklik. Ám eddigi munkáiban ez a
par excellence drámaíró sajátos kettős
látással viszonyult ehhez az ellentmon-
dásos jelenséghez. Míg a társadalmi
mozgásokat azok torzulásain keresztül
láttatja, mélységes szeretettel és együtt-
érzéssel ábrázolja munkáshőseit. Ez a
kettős viszony a drámákat egyenetlenné
teszi, a különböző szálak nem alkotnak
egységes egészt. A visszásságok bemu-
tatásakor többnyire megelégszik a ka-
barészintű csipkelődéssel, főhőseinek áb-
rázolásánál viszont a szentimentalizmus
veszélye kísért. A groteszk szemléletből
nem született meg a groteszk.

Bár A szent család is a Schwajda-dara-


