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példa. Az előadása mai valóságot ábrázoló rea-
lizmusnak karcosabb, időnként groteszk játé-
kosságba, érzékeny bohózatiságba hajló válto-
zatát képviseli a Kamra sokszínű repertoárjá-
ban.

Kárpáti Péter: Akárki (Kamra)
Díszlet: Khell Csörsz. Jelmez: Szakács Györgyi. A

Sárbogárdi Jolán jegykiadó az ibusári vas-
útállomás pénztárában. Koros hajadon,
elhervadt falusi nebáncsvirág, aki viszolygással
vegyes szánalommal tekint környezetére s
annak férfiállományára; vágyai meddők, fölfelé
törekvése reménytelen. Viszolyog tehát
önmagától is, olykor meglátja siralmas
tükörképét kalickája tolóablakán. Mozgástere
egyetlen, kívülről nézvést kicsiny, az ő életében
azonban lassan végtelenné, uralhatatlanná
terebélyesedő illúzió: író lesz ő, zenés színpadi
művek ünnepelt szerzője. Nem most kezdte.
Amikor megismerjük, már hosszú ideje
dédelgeti álmát, egyre lankadó buzgalommal
küldözgeti „illetékes helyekre" kéziratait, egyre
fásultabban veszi tudomásul a nemleges vála-
szokat, s egyszemélyes közönsége, Anyuska
biztatása is bosszantja inkább: az ismétlődő vi-
gasztalások a vereségét nyugtázzák. Sárbogár-
di Jolán rettenetes dilettáns. Nem kétséges: a
kőszívű redaktoroknak igazuk van, s csoda,
hogy az első sorok után tovább olvassák, amit ír,
hogy egyáltalán - „adminisztratíve" - szóba
állnak vele. De épp erre kérdez rá Parti Nagy La-
jos darabja: mijét írja valójában ez az ember, s ki
fog szóba állni vele?

Jolán operettben gondolkodik, mégpedig ha-
zafias operettben. Az ő főhőse, Amália herceg-
kisasszony megmenti a hazát, s ezáltal teljesül-
het be szerelme Bajkhállóy Richard huszárkapi-
tánnyal. A többi operettadalék - idilli légyottok,
rút ármánykodások s egyebek - között ez a to-
posz, a legvelőtrázóbb motívum mutat rá arra,
hogy a kifejezhetetlen mögött nem űr van, ha-
nem feszültség: bármily roncsolt, bornírt formá-
ban is, de a magának utat kereső kifejezés vá-
gya. Jolán nyomorúságos álomvilága a tömeg-
kultúra hordalékára, az intézményes közvetítés-
sel megragadt, zanzásított hagyományok mor-
zsalékára épül - de épül. Erre az eszményhulla
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dékra éppúgy szüksége van, mint művészléte il-
lúziójára: fölemelkedést, átlényegülést kínál
egyik is, másik is, szétválaszthatatlanul. Jolán
arra vállalkozik, amire csak a giccs: ha a valóság
oly kilátástalanul sivár, hogy már eszményítve
sem képzelhető el, s eszményített valóságot
nem fabrikálhatunk, akkor ezt a valóságot ki kell
iktatni. (Fölmerült színházi beszélgetésekben,
hogy tán jobban összetartaná Parti Nagy darab-
ját, ha Jolán a maga szereposztását környezeté-
nek figurái szerint képzelné el, ami a „színház a
színházban" dramaturgiailag hálásabb, kettős

Tóth Zoltán (Varsányi Gusztáv) és Majzik Edit
(Sárbogárdi Jolán) a debreceni előadásban

játékára nyújtana alkalmat. Csakhogy ez ellent-
mondana az lbusár alapgondolatának: ilyen
megfelelése ideának és életnek ma semmilyen
szinten, semmilyen kifordításban nem lehetsé-
ges. Teremtett és teremtő világnak egyetlen kö-
zös pontja van: a mégis megszólalás ambíciója,
amelyet itt most Sárbogárdi Jolán hordoz.) A ki-
iktatott helyébe kerül egy attól teljesen függet-
len, intakt valami. Operett. Sors és operett talál-
kozása pedig csak az őrületben, a normalitásból
való kilepés pillanatában lehetséges.

Ezt a találkozást Parti Nagy - mindjárt első
színi munkájában - nagyszerűen szervezi meg.
Az lbusár első jelenete egy konyhában játszódik -
megszokott szegénység, megszokott reggeli
zsémbelések a megszokott Anyussal. Azt is
mondhatnánk, hogy a megszokott álmokból éb-
redve, csakhogy ez már nem egészen igaz: „írói"
képzeletének teremtményei, „akikkel" nem tud
mit kezdeni, akiket nem tud közönség elé külde-
ni, gyötrik, megkínozzák a „szerzőt". Álmai rém-
álmokka lettek. Ebben F. M. Dosztojevszkij és
Sárbogárdi Jolán között nincs nagyságrendi kü-
lönbség.

A baljós konyhából indul Jolán mindennap a
pénztárfülkébe. Ott a munkája, ott a helye. A to-
lóablak mögött egy egész életet kell leélnie, űzni
az unalmat, tűrni az állomásfőnök zaklatásait. A
megafon két megszólalása közti végeérhetetlen
némaságban csendülnek föl az elképzelt operett
nyitányának hangjai. A puszta keretté (keretjá-
tékká) lett ibusári események közé tördelve kö-
vethetjük Jolán művének szívszakasztó s ész-
bontó fejleményeit. Kibírhatatlan párhuzam: az
élet formátlan történései és a tüllök, művirágok,
huszármenték túlságig, abszurdumig foko-
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zott csupa-formái. Valahol, egy üveg Hubertus
révületében aztán összekapcsolódnak - Jolán
bezárkózik, hogy a környéket beharsogó mega-
fonon végre útjára bocsássa művét. Mi más is
lényegülhetne át világot jelentő deszkákká, mint
a robot színhelye? Az Ibusár fináléja ott képzel-
hető el, ahol Jolán operettjéé: túl az Óperencián.
A nemzet tehát meg lesz mentve, ami igazán
nem könnyű feladat, amikor a dicső végkifejletre
az állomásfőnök mindenáron rá akarja törni az
ajtót.

Ez a nemzet pedig nyelvében él. Olyanban,

amilyenben. Jolán környezetének roncsolt be-
szédét a darabban kiérlelt költői szemlélet és
technika alakítja: a Parti Nagy-líra s a gépírólány-
regényekre hajazó korábbi „Sárbogárdi-opusz",
A test angyala adja hozzá a muníciót. Gyűjtött s
- ahogy ő nevezi - „fölpolírozott" nyelvleletei
működő funkcióra találnak a színpadon. Az így
keletkezett beszéd élő, mondható, s ama políro-
zás révén oly módon lesz autonóm tragikomikus
formává, ahogy Csehov nyelve kialakult a kora-
beli társalgási modor banalitásaiból.

Ez a nyelv cserbenhagyja a beszélőt, kataszt-

Jantyik Csaba (Bajkhállóy Richard) és Varga
Éva (Amália) a debreceni előadásban (Máthé
András felvételei)

rofálisan esélytelenné teszi az önkifejezésre.
Társasági alkalom helyett Nőnap van, ajándék
helyett I love MÁV-jelvény, szerelmi vallomás he-
lyett makogás. Az operett ennek a distanciának
parodisztikus túlhajtása. Már oly mértékben, oly
ünnepélyesen szolgál a megtalálhatatlan forma
pótlására, hogy klapanciáiban bármi elhangoz-
hat. S a biztos ízléssel szabadjára engedett költői
kedv nyomán el is hangzik...

Az Ibusár modellszerű darab. Együtt láthatjuk
benne, hogyan utánozza a giccs a művészet ha-
tását, s hogyan épít ma a művészet a giccs hatá-
saira. Színházi előzménye a hetvenes-nyolcva-
nas évek átértelmező, intellektuális operettkultu-
sza, amely a rendszerjellemző ideológiát s mö-
götte az évszázados, kollektív elhülyülést mutat-
ta föl az elővett s leporolt dalművekben. Ennek
ambivalenciája az volt, hogy az előadást lehetett
egyszerűen operettként is élvezni, s az lbusár jö-
vendő bemutatóin a mindenkori rendező nagy kí-
sértése lesz minél virtuózabbul meríteni a
gazdag operett- és népszínműhagyomány
eszköz-tárából. Annál is inkább, mert az operett
kis méretekben - itt: egy kamaradarab terében -
ön-magától is ellenállhatatlanul parodisztikus,
továbbá a zeneszerző, Darvas Ferenc kiválóan
montírozta össze az évtizedek folyamán belénk
ülepedett - tehát erős emóciókat keltő - dal-
lamfoszlányokat.

Márpedig Sárbogárdi Jolán darabja nem ránt-
hatja magával Parti Nagy Lajosét. A hazai szín-
házi életben szokatlan és üdvözlendő gyorsa-
sággal egymást követő két bemutató (itt most a
harmadikat, a Magos György rendezte hangjá-
tékváltozatot nem taglaljuk) csaknem elbillen
erre.

A debreceniek előadásában groteszk átdísz-
letezések, kétéltű kellékek jelzik ugyan a darab
két síkjának fura viszonyát, ám az operett látvá-
nyosság Jolán személyétől elszakítva éli a maga
életét. A mégis megőrzött egyensúly annak kö-
szönhető, hogy Jolán Pinczés István rendezésé-
ben igen erős figurává tudott válni. Már a remek
díszletötlet is hozzájárul ehhez: az ibusári pénz-
tár a debreceni színpadon valóban kalicka, a né-
zők által körülült üvegkaloda, amelyben Jolán
mint bűnhődésnek kitett lény mustrálható. (Mi-
közben az üvegfal tükrében olykor önmagunkat
is kénytelenek vagyunk megpillantani.) Az iga-
zán nagy találat azonban Majzik Edit játéka:

Wertig Timea (Anyuska) és Vasvári Emese
(Jolán) a főiskolán
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Dózsa Zoltán (Bajkhállóy Richard), Varga Klára
(Amália) és Vasvári Emese a budapesti elő-
adásban (Koncz Zsuzsa felvételei)

elnyűtt és infantilis, rigolyás és ábrándos Jolánt
játszik. Fásultsága mögött elhisszük neki, miféle
színes tintákról álmodik. Alakítását szerencsé-
sen emeli meg partnerének játékfelfogása: az
állomásfőnök, Tóth Zoltán olyan embert hoz
elénk, aki kapcsolatteremtésre képtelen
otrombaságában mintha Jolán rezonőre volna.
Amennyire Jolánnak áldozata, annyira társa is a
közös tehetetlenségben. Tóth Zoltán elkerüli az
olcsó gugyerákozás csapdáját, karikírozása
részvétteli.

Máté Gábor rendezése a főiskolán szerkeze-
tileg jobban koncentrál a darab egységére. Máté
például, nagyon okosan, beleülteti Jolánt az
operettjelenetek kellős közepébe, miközben
Bajkhállóy „ősi mozdulatokkal" Anyuska rozzant
frizsideréből veszi elő a früstökre valót. Briliáns -
briliánsan egyszerű és ugyanakkor sokjelentésű
- az a díszlet, amely e jelenetekben a színre
gördül: bankjegyeink fölnagyított másaiból áll. A
rajtuk lévő, egyébként nem figyelt ábrák meg-
dermedt, mesterkélt romantikája jelzi, hogy a
közhelyesített nemzeti hagyományok elhasznált
fizetőeszközökként használatosak leginkább.
De ez a díszletmegoldás többet is elárul.

Máté Gábor az említett, újmódi operettszériá-
ból hangsúlyosan alkalmazza annak ideológiai-
politikai jelbeszédét. Aktualizál. Rengeteg nem-
zetiszín lobogót, szalagot, nemzetiszín öltözéket
hoz be. Az operett szintjén dívó magyarkodást,
kacagányozást parodizálja, s az újságredakciót
megszálló huszárok adomája is különös jelentő-
séget nyer. Érthető s kézenfekvő törekvés ez,
csak épp nem volna felejthető, hogy Sárbogárdi
Jolán nem hatalmi s nem divatcélból pufogtatja
frázisait. Hanem mert mindössze ezek a lomok
maradtak neki egy tisztességesen berendezett
haza helyett.

Vasvári Emese, alkatához s életkorához iga-
zodva, igen helyesen, fordítva teremti meg Jolán
személyiségét: az ő figurája nem a gyerekes ál-
mokba visszamenekülő nőé, hanem egy kora-
vén gyermeké. A szerep így is él. Erős színpadi
kapcsolat azonban ebben az előadásban nem
az állomásfőnökhöz fűzi, hanem hajdani, meg-
szökött szerelméhez, Kleisermann Mihály jegy-
vizsgálóhoz. Még pontosabban az egyetlen sze-
relmi viszony, az egyetlen emberi kaland dédel-
getett emlékéhez. Kár, hogy ez az emlék,
szexuális töltését tekintve, túlrendezett, mintha
Jolán egyetemes kielégületlenségének minden
érzéki jelét ide akarta volna zsúfolni a rendező.
(A kaposvári Marat/Sade-előadás emlékezetes,
aranyláncot fröccsenő ejakulációját itt szegfűk-
kel megismételni talán fölösleges mutatvány.)

Akár így, akár úgy, két bemutatóban életre kelt
egy jelentőségteljes nőalak, a különös asszony-

szerepekben nemigen bővelkedő magyar drá-
mairodalom javára, s ezt tudnunk kell értékelni.
Hiszen Sárbogárdi Jolán mi vagyunk.
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