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ajhona Ádám (Burián Károly) és Szerencsi
va Kertész Ákos darabjában (Koncz Zsuzsa
lvételei)

yilkosság indítékaként sem - ácsorogva vára-
ozik a halálosztásra.

Az Egész évben karácsony háromszögéből az

gyik színész már kiesett. Rajhona Ádám és Sze-

ncsi Éva ugyancsak kedvszegő, jellegtelenül

eklamáló alakítással elégszik meg. Amit produ-

álnak, az vidám kis jelenethez lenne elegendő.

ajhona úgy kénytelen bevetni a nő szexuális

zabadságának eszméjét, hogy ennek Burián

ondolkodásában semmi előzménye nincs, Sze-

ncsi úgy kénytelen elfogadni az átmeneti kétfér-

séget, hogy ehhez Erzsike habitusa nem ad se-

ítséget. A kijelentések kijelentődnek, de lénye-

ük szerint nem történnek meg, nem mennek

égbe. Az ingatag és példálózgató

rámakonstrukció talán csak az abszurditás

állalásában menekülhetne meg saját

ívótlanságától, Berényi azonban csak azt

edveli, ami „életszagú", s még a groteszkumtól is

enekül (a nevetségesség nem cserélendő össze

z iménti minőségekkel).

A balladásan-filmszerűen-publicisztikusan

ldolgozott Rozsdatemető a távlattalanság - a föl

em ismert, a félreértett, az elrabolt távlat -

rámájaként értelmezhető: maradandó regény

armadrangú leképezése. Az Egész évben kará-

sony az ok nélkül és ostobán fölkínált „távlat"

rzképe: nem túl jó regény még kevésbé jó szín-

adi lefordítása. Az előbbi közvetve és egyértel-

űen, az utóbbi hébe-hóba és nehézkesen győz

meg az epikai előzmény más-más kvalitású

alapértékeiről. Mindkettő mellé kellene egy nar-

rátor, aki megmagyarázná a Thália közepes, a

józsefvárosi színház elégséges bizonyítványát.

Fejes Endre: Rozsdatemető (Thália Színház)
Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Szakács Györgyi. Dra-

maturg: Magyar Fruzsina. Zene: Márta István. Kore-

ográfia: Ladányi Andrea m. v. Rendező: Csiszár Imre.

Szereplők: Bregyán Péter, Blaskó Péter, Kubik Anna,
Gáspár Sándor, Tóth Auguszta, Németh Borbála f. h.,
Cseke Katinka f. h., Ráckevei Anna, Győry Emil, Eper-

jes Károly, Seress Zbltán, Mertz Tibor, Szirtes Gábor,
Szabó Gyula, Bitskey Tibor, Széles Anna, Mécs
Károly, Kautzky József, Nagy Gábor, Nagy-Kálózy
Eszter, Keresztes Sándor.

Kertész Ákos: Egész évben karácsony (Budapesti
Kamaraszínház - Dunaújvárosi Kamaraszinház)
Díszlet és jelmez: É, Kiss Piroska. Játékmester:
Raj-hona Ádám. Dramaturg és rendező: Berényi
Gábor.

Szereplők: Rajhona Ádám m. v., Szerencsi Éva,
Schramek Géza, Tímár Éva, lllyés Mari, Makay Sán-
dor, Száger Zsuzsai Jakab Csaba, Huszár Orsolya,
Horányi László.

Valaki megérkezik egy erdőszéli házba.
Hosszú út áll mögötte, elfáradt alaposan,
vásárfiát is hozott övéinek, pihenni szeretne.
Zárt kaput talál, méltatlankodik egy sort, fölveri
az éjszaka csöndjét, dörömböl, bebocsátást
nem nyer. A szélmolnár - ő a dráma főhőse -
nem érti a dolgot. Végre kinyílik az ablak,
kihajol rajta egy hálósipkás férfi, és hüledezve
hallgatja a bebocsátást kérő állítását: ez az ő
otthona, itt van az ő ágyikója, felesége, családja.
Csakhogy az ablakon kibámuló férfi is
szélmolnárnak nevezi magát, s ő is váltig azt állít-
ja, itthon van, ez az ő háza s az ő családja.

Ezzel a jelenettel kezdődik Schwajda György
új komédiájának groteszk történéssora. Két em-
ber néz farkasszemet egymással, két, látszólag
magabiztos férfi, akiről lassacskán kiderül, sem-
miben nem lehet biztos: önmaga létében, eg-
zisztenciájában sem. Semmit sem tudnak, sem-
mitsem tudunk. Csak monológokat hallunk,
hoszszú tirádákat, amelyekből fölsejlik a múlt,
amely-ről ugyancsak kiderül, hogy minden
szereplő másképpen értelmezi.

A szélmolnárné színrelépésével fokozódik a
zűrzavar. Az asszony előbb levegőnek nézi a jö-
vevényt, s rendre összetéveszti a két férfit, majd

mindkettőjükben hites urát véli felfedezni, s végül

kiböki: az egyikük képzeletbeli. Csakhogy az

elképzelt férjről hamar kiderül: nagyon is eleven,

hús-vér alak. S mikor a gyerekek is megjelennek

a színen, s hol az egyikben, hol a másikban pró-

bálják felfedezni rég elveszettnek hitt apjukat,

végképp összekuszálódik minden; kiismerhetet-

lenné válik mindaz, ami a játék elején még evi-

denciának tűnt.

Schwajda olyan drámai történéssort állít elénk,

amely csak picit emelődik el a nyers, naturális

valóságtól, ám ez a distancia éppen elég ah-hoz,

hogy a Miatyánkból önmagába záródó, kerekre

formált, groteszk játék jöjjön létre. Schwajda

identitásdrámát olt krimibe, sőt, a groteszkjáték

szálait legvégül az abszurdig feszíti széjjel. A

legutoljára színre lépő szélmolnárlány nem ke-

vesebbet állít ugyanis, mint hogy megölt valakit,

akiről azt hiszi, ő az elveszettnek vélt apa. S mire

minden szereplő magára vállalja a gyilkosságot -

az áldozat kiléte végképp homályban marad,

csak a szélmolnárfi köténye csatakos a vértől -.

KOVÁCS DEZSŐ

SZÍNE ÉS FONÁKJA
SCHWAJDA GYÖRGY: MIATYÁNK
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komótosan előballag az állítólag meggyilkolt ga-

bonakereskedő, hogy megköszönje az éjszakai

szállást.
Akár groteszk fordulatokkal megtűzdelt logikai

játéknak is hihetnénk Schwajda új komédiáját,
ha az önmagába visszazáruló történéssor nem
figyelmeztetne rá folyamatosan: a primér
jelentéssíkon túl a drámának van egy áttétele-
sebb, rejtőzködőbb jelentéssíkja is, amely sok-
szoros tükröződés révén, a sorsok és viszonyok
kölcsönös ellenpontjaiból bomlik ki igazán. A né-
zőpontok váltogatása, keverése, ami a játék gro-
teszk lebegését adja, egyúttal az önmagával
meghasonlott, identitását vesztett személyiség
tükörképét is megmutatja. Minden emberi vi-
szonylat relativizálódik, minden evidenciának
hitt tudás megkérdőjeleződik ebben a dupla fe-
nekű történéssorban. S bár komédiát látunk gro-
teszkfelhangokkal, a játék mégis lételméleti kér-
déseket feszeget, az igazság és a hamisság, a
jó és a rossz, a valóság és az illúzió dilemmáit.
Schwajda drámájának van persze egy, némi ak-
tuálpolitikai felhangokat is megpendítő jelentés-
rétege (a hősről kiderül, hogy valójában áruló, s
az egykori árulóból a dolgok logikája szerint hős
lesz), ám ez ajelentéssík nem válik hangsúlyos-
sá az előadásban, mondhatni, kibontatlan ma-
rad.

Mészáros István, Darvas Iván, Almási Éva és
Garas Dezső (Ilovszky Béla felvétele)

Schwajda drámájának szerkesztésmódja és
dialógusai néhol nem mentesek a népmesék di-
daxisától sem, s a játék nyelvi rétegeibe a népi
humor elemeit is beleszőtte az író. Ám a logikai-
lag roppant csavarosan és rétegzetten felépített
cselekvéssor zárt és kerek drámaszerkezetté
formálódik. Kissé steril és spekulatív, ámde mű-
ködőképes és valamiképpen végletesen megfo-
galmazott viszonyrendszerré.

Schwajda - a műsorfüzet is beszámol róla -
régi-új színházának sztárjaira, Garas Dezsőre és
Darvas Ivánra, valamint Almási Évára írta a da-
rab kulcsszerepeit. Hogy a Miatyánkból nem lett
elvont parabola vagy vértelen logikai játék, jelen-
tős részben az ő szerepformálásukon múlik. Ga-
ras fáradt vándorként érkezik a nyitó jelenetben,
előbb piheg egy keveset az úthajlat kilométer-
kövére roskadva, majd előrejön, egészen a
zsöllyéig, s leül a színpad szélére. Úgy meséli el
kalandjait, mint egy népi mesemondó; beszélget
a közönséggel. S a nézők „veszik a lapot", az
ajándékokról szóló mese végére már végsza-
vaznak neki...

Garas - alighanem a rendező Schwajdával

egyetértésben - adja meg az előadás groteszk

alaphangját. Komótosan töpreng, dühödten cso-

dálkozik, zavarodottságát látszólagos egyked-

vűséggel palástolja. Játékosan évődik, villám-

gyorsan magába réved. Zsigeri reflexeivel is ér-

zékelteti, milyen az, amikor az evidenciákat

megkérdőjelezik.

Darvas hűséges és leleményes partnere a

sok-szoros személyiségbújócskában. Picit éneklő,

telt hangon, a mondatok végét felkunkorítva

replikáz Garasnak. Csodálkozásába arrogancia

vegyül: egész lényével kéri ki magának, hogy

bárki kételkedjen a személyazonosságában.

Házon kívül re-kedve hálóköntösben, papucsban

settenkedik. Maliciózusan és harsányan

méltatlankodik.

Két zseniális clown passzolgatja a labdát a

színpadon: mintha csak egy pergőn fordulatos

társalgási komédia replikáit hallanánk - filozofi-

kus ihletettségű groteszk játékba ültetve.
Almási Éva szélmolnárnéja főként az asszony

belső bizonytalanságának megjelenítésében je-
leskedik. Pontosan érzékelteti, hogy életvidám,
magabiztos, józan gondolkodású, akkurátus asz-
szonyból hogyan lesz töprengő, súlyos lelki ter-
heket cipelő anya. Szerepformálásának íve ak-
kor törik meg kissé, amikor két férfi közül kellene
választania - igaz, e jelenetsor a dráma pszi-
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hológiailag legkevésbé megoldott pillanatai
özé tartozik.

A kisebb szerepek megformálói hajlékonyan

övetik a két férfi s a nő párviadalát. Derzsi János

zélmolnárfija csupa robbanó indulat és szenve-

élyesség, Mészáros István szélmolnárkája

supa elnyomottságból fakadó, lefojtott protes-

álás, Szölöskei Tímea szélmolnárlánya maga a

ebbenő ijedtség.

A drámaíró Schwajda pontosan jelölte ki a

endező Schwajda mozgásterét: a szereposz-

ást, a ritmust, a dinamikát, a groteszk hangvé-

elt, eleve mind-mind beleírta a Miatyánkba.

endezőként a dráma komédiai vonulatát erősíti

el biztos kézzel, s a közönség reakciói vissza-

Van e kívül számodra hely? Lófaszt van.

ára költő is megmondta" - harsogja Rigó

ános cukrász vállalkozó (Újlaki Dénes),

ikor már javában ég a talpa alatt a

alaj. Mégpedig nemcsak képletesen, ha-nem

agyon is konkrétan: alagsori sütödéje lán-

okban áll, és lassanként a tűz martaléka lesz az

gész életműve, néhány mázsa tortalappal meg

piskótába hangtompítózott hullával együtt. Pe-

ig tette mindenki rendesen a dolgát: a zsaroló

sarolt, a vállalkozó bekeményített, a komman-

ós lőtt. Az ósdi elektromos rendszer nem állta ki

modern kor próbáját, vagy megint Hamuhó, a

illanyszámlás piszkált meg valamit? (Ilyen név-

el pedig rá sem várhat sok jó itt atűz közelében.)

ülön kínos a dologban, hogy a cukrászüzem

gy körfolyosós ház udvarára nyílik, ahol légy-

ümm sem maradhat titokban.
Ám Rigó úr rutinos róka: becsukja a kaput,

sebre vágja a kulcsot, szélesre tárja a karját, és
ekilát, hogy a helyzetre alkalmazzon néhány ré-
i-új zagyvaságot együttes felelősségről, közös
rdekekről, az elvárható viselkedésről. „Maguk-
ak a szolidaritás egy darab szar? Hát kis-
mberek vagyunk mi ugrálni!" Ennyit miheztar-
ás végett, majd sürgősen feszültségoldó-han-
ulatjavító intézkedéseket kezdeményez. He-
edhét lakásra szóló „muzsikcenteres" udvari

áthé Erzsi (Klumpetné) és Horváth József

Paparuska)

igazolják működését. Pauer Gyula festménysze-

rűen látványos miliőt, mozgalmasan átváltozó,

magas égboltot és robusztusságában is mese-

szerű díszletet tervezett a Szigligeti Színház

színpadára. Perspektivikusan szűkülő-táguló já-

téktere egy percig sem titkolja, hogy amit látunk,

egyszerre illúzió s annak földi mása.

Schwajda György: Miatyánk (szolnoki Szigligeti Szin-
ház)
Díszlet, jelmez: Pauer Gyula. A rendezőmunkatársa:
Koór Gabriella. Zene: Selmeczi György. Rendező:
Schwajda György.
Szereplők: Garas Dezső, Darvas Iván, Almási Éva,
Derzsi János, Mészáros István, Szölöskei Tímea, Árva
László.

bulit rendez némi harapnivalóval, potya sörrel,

pálinkával - és az érdekvédelmet biztosító,

pisztolyos „őrző-védő úrral". A lakók pedig enge-

delmeskednek: nem majréznak, szórakoznak.

Akik már régen kívül rekedtek a saját életükön,

igazán könnyen meggyőzhetők arról, hogy min-

dig a legegyszerűbb nem észrevenni semmit -

Rigó jó ösztönnel évtizedes reflexekre alapoz -,

és bizony a bezártságnak is megvannak a maga

előnyei az ún. szabad élettel szemben. Nehéz

lenne itt már bárkit is meglepni, pláne felháborí-

tani. Aztán végül még jól is elsülhet a dolog: ha

leég a ház, talán hozzá lehet jutni valami panel-

hez, és akkor még kukát túrni sem kell kimenni

az utcára, az ember ;,csak leliftezik, aztán

halivúd". Addig meg otthonosan be lehet

rendezkedni a hívogató melegben: ki

fehérneműt szárogat, ki nyugágyban sütkérezik.

Hogy közben a nem épp higgadtságáról

nevezetes kommandós (Lengyel Ferenc) -

egyszerre félelemből és szakmai elhivatottsága

okán - megöl még valakit, mert veszélyes

dolgokat kezd mondogatni? Hogy kisül: a kapu

nem is volt kulcsra zárva? De hát hogyan is

lehetne súlya bármilyen eseménynek, felisme-

résnek az egymás fejéhez csapdosott vasalók,

az alkoholista vagy börtönben csücsülő élettár-

sak, a nyomott gyerekek és „idegi alapú" felnőt-

tek világában? Ott, ahol a vágyak netovábbja

egy darabka vérsajt, ahol a szerelmet a lerob-

bant kültelki széptevő (Benedek Miklós) kapko-

dó ölelése pótolja - ahol semmi nem akad, ami

ezeket a körfolyosóhoz tapadó életeket akár

csak percekre is elviselhetővé stilizálná.

Sehol egy életmentő illúzió; a kis magyar való

eme mauzóleumában még a mégannyira kitartó

Sárbogárdi Jolán ihlete is elapadna. (Sárbogárdi -

Parti Nagy Lajos visszatérő hőse, aki Csákányi

Eszter remeklésében a Merlin közönségét

szórakoztatja el penetránsan dilettáns színpadi-

filmes leányregényével - legalább látta a kék

eget a Váci utca fölött, látott menedzserkalkulá-

tort és mobiltelefont, elcsípett néhány hangfosz-

DÖMÖTÖR ADRIENNE

SENKI SEHOVA
PARTI NAGY LAJOS: MAUZÓLEUM


