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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
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lányt nagymenők csevelyéből. Ha takarítónőként is,

de van viszonya ehhez a másik világhoz, s ez

megtermékenyíti fantáziáját. Sárbogárdi Jolán

végtelenül magányos és boldogtalan, de ír, és

amíg ír, él. Műve szánni valóan mulatságos, a

történet laposka, a szereplők nevetségesen su-

ták, a darab nyelve mondatgirlandok és közhelyek

vegyüléke. De A test angyala megszületik, és

íróját - Tasnádi Márton rendezésében - a maga

teremtette hősök tarkán csillogó világába emeli

képzelete.)

A mauzóleumházban csak egy valakinek van

köze szépbe szőtt hitekhez: Paparuska Károlyban

talán a rangidős rezignált optimizmusa élteti a

Szabadság-szoborhoz fűződő, kitartó szerelmet.

Horváth József Paparuskája maga is szinte

földöntúli jelenség mindentől elrugaszkodó idea-

lizmusával, mellyel a rádió hajnali műsorkezdé-

sének zenéjére elnótázza a Rákóczi-indulót, és

gatyáját vesztett, tántorgó szomszédja társasá-

gában, a körfolyosó alatt, a szemeteskuka mellett

is lelkesen énekli: talpra áll e nép.

A jelenet sírni való és nevetésre ingerlő, csak-

úgy, mint „e nép" színpadon megjelenő repre-

zentánsai. Máté Gábor - Parti Nagy-művek

avatott rendezője - a színház eszközeivel tovább

fokozza a dráma jellegzetesen Parti Nagy-os

„reális abszurdját". Mindenki rettentően ismerős,

és borzasztóan életszagú az egész, de anynyira

sűrű, annyira pállott, a realitás határait fe-

szegetően felfokozott minden, hogy a játéka na-

turalista szociologizálás fölé emelkedik. A valóság

egyre irreálisabbá válik körülöttünk - ez ta-

pasztalat, ami ellen meg lehet póbálni harcolni,

amin háborogni vagy sajnálkozni lehet, amihez

még hozzá is lehet szokni. Nevetni azonban csak a

stilizált változaton tudunk. A darabnak és az

előadásnak hála, meglehetősen sokat.
A helyszín (Horgas Péter díszlete) egy bizo-

nyára mindig káposztaszagú - de most édeské-
sen büdös - virtigli bérház és a róla készült feke-
te-fehér szociofotó ötvözete. A színek nélküli fa-
laknak, kikandikáló tégláknak csak a sütödéből
feltörő piros izzás ad némi árnyalatot. A körfolyo-
sós, koszlott épület - melynek udvarán néző-ként
mi is ott szorongunk - nincs messze Spiró

Csirkefejének vagy Schwajda Himnuszának vi-
dékétől. A „halmozott helyzetű" lakók sora - egy-
egy közös szereplő miatt is - mindenekelőtt a
Csirkefejet idézi emlékezetünkbe és rögtön utána

a szintén Katona-beli Három lánykékbent,
melynek groteszk jelmezei és maszkjai is
eszünkbe jutnak Berzsenyi Krisztina ugyancsak
telitalálatos ötleteiről. Csapzott hajú, sápatag,
esetleg lila monoklis vagy kivert szemű nők téb-
lábolnak barna-szürke-fekete otthonkákban,

Szirtes Ági (Szevics Aranka) és Takátsy Péter
(Lapos Elemér)
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zacsvay Lászó (Hamuhó Ödön), Bodnár Erika
indauer Maris) és Szirtes Ági (Koncz Zsuzsa
lvételei)

amuszokban, kinyúlt kardigánokban és kitér-

esedett nadrágokban (de nem kevésbé figye-

mreméltó szerelés a bájgúnár trapéz trevira-

adrágja vagy a villanyórás kemény, fekete mű-

őr kabátja és kalapja sem); a bulira azután elő-

erül pár jobb napokra félretett cucc: a felemás

zemű Szevics Aranka (Szirtes Ági) kissé ron-

yos lurexminit és neccharisnyát húz (afakó póló

s a strandpapucs marad), mások megszaba-

ulnak néhány fölösleges rétegtől.

A színpadról sugárzik a játéköröm, a színé-

zeknek sejthetően nem könnyű nevetés nél-kül

asználatba venniük a lepusztult, eldurvult

öznyelv Parti Nagy fölpolírozta sziporkázó

áltozatát. Mindenki kitűnő, és - ahogy azt Máté

ábor rendezéseiben megszoktuk - nagyon

ntos és intenzív a csapatjáték is; a köz-

zürkeség és köznyomottság rengeteg egyéni

zínből, apró, mulatságos ötletből keveredik ki.

gaz, a legtöbb színésznek már régebbi isme-

se a most is betöltött szerepkör.) Az alakítá-

okat ugyanaz a fajta (tragi)groteszk árnyalat

zínezi, ami átszövi az előadás többi rétegét is. A

gkarakteresebb figura talán Szacsvay László

lamuszi, támadó-visszavonuló, tompa és

erezelt villanyóra-leolvasója, Tóth Jó-

zsef üveges tekintetű, rakás szerencsétlenség

családapája és Ujlaki Dénes aranyláncos-

műprémes, nagypofájú, lehengerlően maga-

biztos „korunk hőse"-figurája, aki - egyelőre -

mindenki közül a legkevésbé érzi át, amit va-

laki részegen eldadogott: „Mész, jössz, az itt

már ugyanaz. Innét már nem megy senki seho-

va".

Parti Nagy Lajos: Mauzóleum (Katona József Színház,
Kamra)
Díszlet: Horgas Péter. Fény: Pető József. Hang: Hor-
váth József. JelmezBerzsenyi Krisztina. Asszisztens:

Tóth Judit. Rendező: Máté Gábor.

Szereplők: Ujlaki Dénes, Lengyel Ferenc, Szacsvay
László, Takátsy Péter, Tóth József, Kiss Eszter, Hor-
váth József, Végvári Tamás, Benedek Miklós, Bodnár
Erika, Szirtes Ági, Máthé Erzsi.

Sárbogárdi Jolán íróilag kivívott karrierjét

rádiójáték, plusz színdarabok és

yomtatásban is) midőn valaki utánacsinálná a

ai magyar fiatal tehetséges dráma-, továbbá

zínműírók közül, megnyalná mind a tíz ujjat.

zzel szemben elöntené a féltékenység zöld

zörnye, mert hogy is tudhatna hozzá hasonló,

imondottan kulturáltan alkotni, mely még

zórakoztatónak is kiváló, valamint nem fe-

edkezhetünk meg a mélyen erkölcsileg morális

ondanivalóról?
Jolán lelke azonban oly tiszta és ábrándos,
int a Patyolat. Akit, ha megfeszülünk, sem tu-

unk szándékosan stílus szempontjából meg-
dézni, csak kizárólag a feltűnően kisportolt el-

éjű Reményi József-Tarján Tamás jóképű, sőt

sikeres irodalmár lenne képes megfelelően utá-
nozni, valamint számtalan pályatársunk, ők
azonban nem parodisztikus szándékkal.

Ó, azok a képzavarok! A pikánsan össze nem
egyeztetett mondatrészek! Ilyen töménységben
legfeljebb egy irodalmi lap szerkesztője találkoz-
hat effélékkel. Parti Nagy Lajos, Sárbogárdi Jo-
lán szülőatyja ebben a sanyarú munkakörben is
megőrizte humorérzékét és szívét. Bravúros
stílusparódiájában ugyanis csupán a dilettáns
író-nő - nyelvi és tartalmi szempontból
egyaránt - zsengécske művét teszi
nevetségessé, s nem magát a szerzőt.

Hőse iránt érzett részvéte nem pusztán a
Kosztolányi-féle ,,egy rossz költő míly megindí-
tó"- érzetéből ered; a grafomán Jolán idillikusan
romantikus regénye mögött sivár, magányos
sors dereng fel. A test angyala idealizált szerep-
lőinek kiglancolt élete és hamar megoldódó,
gyermeteg konfliktusai elárulják szerzőjük be
nem teljesülő vágyait. Az Odry Színpadon és
Debrecenben is játszott Ibusárban pedig kimon-
dottan az isten háta mögött élő vasúti jegykiadó-
nő ábrándvilága és a szürke valóság kontrasztja
állt a tragikomédia központjában.

A testangyala (amely az Ibusárnál korábban író-
dott) eredetileg nem színműnek készült, de a Je-
lenkorban 1990-ben megjelent regényparódiá-
ból csakhamar a rontott nyelvben tobzódó, élve-
zetes rádiójátékot rendezett. Valószínűleg e fel-
dolgozás s az lbusár sikerén felbuzdulva állította
színpadra a művet Tasnádi Márton rendező és
Czető Bernát László dramaturg, jó játéklehető-
séget teremtve ezzel Csákányi Eszternek és a
Merlin „fiókáinak" is.

Jópofa ötlet, hogy Tasnádi az elmesélt-felol-
vasott történet verbális poénjait filmbetétekkel

MAGYAR JUDIT KATALIN

ANGYALI SZÍNJÁTÉK
SÁRBOGÁRDI JOLÁN : A TEST ANGYALA


