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mondása körüli hercehurcában.) Nem látszik
szerencsés megoldásnak azonban, hogy kései
szenvedélyét épp abba a bizonyos fehér telefon-
ba sírja, neveti, hadarja bele, amelybe beleha-
darja. Egyrészt, mert ilyen akkor még nem na-
gyon létezett (ez a kisebb baj az amúgy is elég
eklektikus képi világú előadásban), másrészt,
mert a fehér telefon aránylag közismert
szimbóluma a polgári jólétnek és luxusnak. Igaz,
még ez sem volna túl nagy baj, ha
valamiképpen megindokolná önmagát. De nem
teszi. Csak van. Mint annyi minden ebben az
előadásban.

Egyebek között arra sem kapunk megnyugta-
tó magyarázatot, hogy Cs. Bruckner Adelaidát
miért éppen Kovács Gyula játssza, ámbár igen
impozáns a megjelenése, és nem kell szégyen-
keznie az eddig látott Cs. Bruckner Adelaidák so-
rában. Azt is érdekes lenne megtudni, hogy a
szöveg szerint finom eleganciájú Giza, miért lett
Lőrinczy Éva megformálásában tornyosra púpo-
zott parókájú, szemöldökig kékre mázolt, se-
lyembe-csipkébe bugyolált, smukkoktól ros-
kadozó viaszfigura, s miért visszafogott és arisz-
tokratikus modorú Patassy Tibor az eredetileg
meglehetősen gusztustalan, főként testi funkció-
inak élő Csermlényi szerepében.

Az alcímben jelzett előadásról volnék hivatott
e helyt írni. Hogy most mégsem ezzel
kezdem, annak egyetlen oka van: elolvasva a
Romantika előadásához készült
műsorfüzetben a szerzőnek saját darabjai
fölötti védőbeszédét, találva éreztem magam.
Muszáj tehát visszakanyarodnom az előző be-
mutatóhoz, az egri Gárdonyi Géza Színházban
játszott, És a hősök hazatérnek című darabhoz; e
kis kitérő talán nem érdektelen az itt tárgyalandó
előadás szempontjából sem.

Kezdhetném mindjárt egy visszavágással,
mondván: régen rossz, ha egy drámaírónak utóla-
gos kommentárokat kell fűznie művéhez, magya-
ráznia kell a darab „üzenetét"; de mert úgy érzem,
magam is okozója vagyok e magyarázkodásnak
(egy másutt megjelent egyflekkes írásomban nem
sikerült kételyeim jogosságáról meggyőznöm a
szerzőt), nem vagdalkozom. Mi több, amíg e félre-
értésről elmélkedtem, azt hiszem, megleltem a
megoldást is, amit ezúton szeretettel megosztok
Sultz Sándorral. De előbb a tisztáznivalók.

Az ily módon fölborult drámai egyensúly (ki a
fene adna egy percig is igazat a taszító Gizának a
finom Csermlényivel szemben?) a legérzéke-
nyebben Berek Katit érinti, aki egyébként is
szívesebben mutatja a mogyorószín dzsörzés,
körömcipős Orbánnét, mint a fűzős cipős, he-
veskedő tramplit. A karaktereknek hálásabb a
feladatuk, s ezzel többnyire élnek is, jóllehet Réti
Erika adekvátan közönséges Paulájának kon-
cert alatti ásítozása és Ambrus Asma kitűnően
nyávogó Egérkéjének éppen groteszkségében
szívszorongató levélmonológja önmagában ke-
vés helyrebillenteni az elmozdult egyensúlyt.

Olyan ez az egész, mintha Illés István merő jó-
szándékból megkocogtatta volna a szerzőt:
ugyan már egyenesedjékföl, és nyújtóztassa ki a
tagjait. Erről hosszan elbeszélgettek, majd Ö. I.
maradt. Jobb ez így.

Neki is. Nekünk is.
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Szereplők: Berek Katalin, Lőrinczy Éva, Réti Erika,
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Tibor, Horváth Károly, Zelei Gábor.

Magam is azon kritikusok közé tartozom, akik
- amint a védőbeszédben is olvasható - kifo-
gásolták, hogy az És a hősök hazatérnek című
dráma hősnője infantilis, holott közel jár a negy-
venhez, és megkérdezték: „Miként lehet az hite-
les, hogy egy harmincnyolc éves asszony puszta
durcából felköti (?) magát, csak azért, mert az
apja meg úgy mindenki körülötte hazudott neki?"
Márpedig Sultz szerint éppen „itt van a kutya el-
ásva", éppen ez; az életkor, illetve a gyermekded
érzelmek, tettek közötti „kontraszt", ez a drámai
alapkonfliktus e művek üzenete. Hát persze,
hogy ez az „üzenet", kedves Sándor - evidencia
ugyan, de üzenet, könnyen megfejthető -; a baj
az, hogy pusztán egy hiteltelen drámai szituáció

kívülről hozzárendelt magyarázataként - a hi-
teltelenség magyarázataként - értelmezhető,
nem magából a szituációból fakad. Annak a drá-
mai helyzetnek kellene hitelesnek lennie, amely
ezt az „üzenetet" hivatott megérzékíteni, kifeje-
zésre juttatni a maga bonyolultságában,
ellentmondásosságában. Az a fajta generációs
infan

tilizmus ugyanis, amely történelmileg adatott
meg nekünk, aligha kellő lélektani motiváció ah-
hoz, hogy egy harmincnyolc éves asszony - aki
feltehetően már szeretett, csalódott és csalt is,
aki találkozott már a férfi-nő kapcsolat szenve-
délyével - olyan gyilkos indulattal forduljon az
anyja és a lelepleződés drámai pillanatáig édes-
nek hitt, szeretett nevelőapja ellen, ahogyan Kis-
anna teszi; s hogy velük szemben a váratlanul
felbukkant, sohasem látott, nem is ismert férfit
válassza csak azért, mert az a vér szerinti apja.
És mert ez a drámai alapkonfliktus, nem a törté-
nelmi hazugságok - azok csak később jönnek -,
ennek kéne hitelesítenie a továbbiakat. Ben-ne
van persze ebben is, mint minden személyes
sorsban, a történelem - ez is közhe ly - ; kérdés,
mennyire tud meghatározóvá válni a drámában.
Adott esetben a történelmi elem az erősen ma-
gánjellegű, nem kellően motivált összeomlásnak
már csak betetőzése, amolyan utolsó csepp a
pohárban. A szentnek, makulátlannak hitt apa
politikai múltjának, történelmi hazugságainak le-
lepleződése éppen ezért nem is töltheti be a
szerző kívánta dramaturgiai funkciót, a kétféle
motívumrendszer nem képes összekapcsolód-
ni, s így az „üzenet" fellengzősen huppan a
semmibe. Ily módon Kisanna esetében legfel-
jebb az empátiás készség tökéletes hiánya ne-
vezhető drámainak, ez azonban a drámához
kevés. De - és itt következik a „felfedezésem" -
a darabban benne vannak mindazok a moz-
zanatok, amelyek átszerkesztve talán hiteles
drámává szervesülhetnének, mert a szerző a
színpadon dialógusokban gondolkodva azért
lényegesen árnyaltabb világlátásról, világértel-
mezésről tesz tanúbizonyságot, mint az idézett
védőbeszédben. (Ha ugyanis „minden foga-
lomnak ellenkező volt a jelentése, ám igazsága
egyiknek sem lehetett", akkor az egész tökéle-
tesen világos, egyértelműen megfejthető, és
nincs miről drámát írni. Akkor e megállapítást
tudomásul vettük és kész.)

Jó szándékomat bizonyítandó, íme, a verzió,
amely szerint Kisanna némileg mentesülne az
empátiahiány meglehetősen drámaiatlan tulaj-
donságától, miközben Sultz szándékai töretlenül
érvényre juthatnának. Mi volna, ha megcseré-
lődnének a szerepek?! Ha Kisanna abban a tu-
datban nőne fel, hogy az az édesapja, aki neveli
- jóllehet édesanyjával nem házasodhatnak
össze -, s az Amerikában élő férfiról csak annyit
tudna, hogy anyja első férje, akinek '56 után me-
nekülnie kellett. Megjelenésekor azonban eljut-
hatnának Kisannához a pletykák a férfi ÁVH-s
múltjáról, ami markáns ellenszenvvé, averzióvá
változtathatná addigi szemlélődő érdeklődését.
S csupán eztán derülne ki, hogy megvetésének
tárgya a vér szerinti édesapja, s hogy a szeretett
és apjának hitt férfi éppúgy becsapta őt, ahogyan
az anyja is; hogy körülötte valóban minden ha-
zugság. Lélektanilag is hihetőbb volna így Kisan-
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na összeomlása, hiszen morális döntési szituá-
cióba kerülne, s tán szerettei ellen forduló
indulata is elfogadhatóbb volna, amiért ilyen
helyzetbe hozták. Az amerikás apának
ugyanúgy meglehetnének a maga igazságai,
ahogy eddig, csak éppen nem terhelné az a
megmagyarázhatatlan mítosz, amely
ismeretlenként övezte. Hát vala-hogy így
képzelem.

Nem véletlen, hogy a Romantika veszprémi
előadásának műsorfüzete kapcsán még mindig
az előbbi darabon rágódom. A Romantikán

ugyanis nemigen van mit töprengeni. Itt nem-
hogy nem hitelesek a szituációk - nincsenek is.
Adott a Kisanna-kortárs főhős, Péter, aki elron-
tott életéért ismeretlen apját okolja, s ezért ádáz
keresésbe kezd, hogy megölje. Hirdetésére vér-
beli deus ex machinaként megjelenik egy ma-
gánnyomozó, akiről a néző számára elég hamar
kiderül, hogy a keresett apa. Neki volnának igaz-
ságai, szeretné is elmondani azokat, de Péter a
lelepleződés pillanatában - a bosszúra végül is
képtelenül - nem hallgatja meg. Az anya is vag-
dos némi emlékeket a volt rendőr apa fejéhez,
Péter felesége pedig issza az egésznek a levét.
Aztán van még egy barát, aki bizonyos informá-
ciókat hivatott közölni a nézővel és Laurával Pé-
ter múltjáról (egyébként ő elfuserált generációnk
gyermeklelkűnek maradt képviselője), és van
egy filozofikus hajlamú alkoholista, amolyan re-
zonőr. Helyenként könnyedek, szellemesek a
dialógusok, ám ami drámai helyzetek híján kitű-

Kiss T. István (Péter) (Ilovszky Béla felvé-

tele)

nik belőlük, az nem több mint állapotrajz. Körül-
belül annyit tudhatni meg ezekről az emberekről,
amennyi egy ilyen, a játék színhelyéül választott
csehóba alkalmilag betérve megtudható. Meg-
fejthető persze az „üzenet", az igazság megtalá-
lásának lemondó legyintéssel fogadott pillanata,
csak éppen az alapszituációt tartom kimódolt-
nak, motiválatlannak, homályba veszőnek. De
még ha elfogadom is úgy, ahogy van, akkor sem
jutunk mélyebbre a közhelyeknél, márpedig nem
volna lényegtelen kérdés, hogy mit tud kezdeni
Péter az igazsággal, létezik-e egyáltalán igaz-
ság, s hogyan lehet azzal tovább élni.

Mielőtt megint azt olvasom majd a következő
Sultz-bemutató műsorfüzetében, hogy hiszen
„éppen itt van a kutya elhantolva", tudásnak és
nem tudásnak ebben a kontrasztjában, s hogy
nemzedékünk elrontott életének - jó nagy köz-
hely ez is - éppen e bizonytalanságban az ere-
dője, hadd jegyezzem meg sietve: egy -- megint
csak - homályban hagyott emberi helyzetre
nem lehet történelmi igazságokat, társadalmi
sorskérdéseket építeni, mert utóbbiak nem hite-
lesíthetik az előbbit; ez csak megfordítva történ-
het. És nem lehet e nemzedéki létérzésbe süp-
pedve megírni e nemzedék drámáját, csakis lá-
bujjhegyre emelkedve, legalább egy fejjel fölé-
magasodva. Ha pedig az a dráma, hogy nincs

dráma, hogy a különböző igazságokat már töké-
letesen értelmetlen ütköztetni, mert úgysem vál-
toztathatnak semmin, mert vannak jóvátehetet-
len dolgok jóvátehetetlenül tönkrement életek,
akkor megint csak az állapotrajz
motívumszegénységhez jutunk el.

Írásomból az előadás ismét csaknem kiszo-
rult; Szegvári Menyhért rendezésének legfel-
jebb az róható fel, hogy színészeinek
helyzetgyakorlatai - motívumok híján ugyanis
gyakorlatilag ezeket kell játszaniuk -
meglehetősen egyenetlerek. Holl István apája
súlyos személyes igazságokat és titkokat rejt,
Spányik Éva anyája indokol valamit Péter
életének elviselhetetlenségéből, Horváth György
pedig remek kép-viselője a galeriba tévedt
gyermekded lelkületű surmónak, aki „úgy
maradt"; a többi megszólalás azonban nem
tudja hitelesíteni még a helyzetgyakorlatot sem.
Jó viszont a díszlet, Horgas Péter munkája,
amely azt a képzetet kelti, mintha a
kirakatüvegen keresztül orrunkat az üvegre
nyomva - üveg persze nincs - lesnénk ki, ami
bent zajlik, s ezért értünk belőle csak igen keve-
set.
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