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Emberi gondolkodásmódunk és viselke-
déskultúránk alapja, hogy a világ könnyebb
értelmezésének érdekében életünk különféle
szituációira kész sémákkal reagálunk. Némi
improvizációs készséggel a megfelelő
pillanatban a megfelelő sablont húzzuk elő
kelléktárunkból. Többnyire nem tépelődünk
sokat, ismerjük jól a helyzetet, vagy már
találkoztunk hasonlóval, esetleg csak néhány
eleme új, mindenesetre gond nélkül feltaláljuk
magunkat. Biztosan állunka lábunkon: a hétköz-
napi világ érthető és megismerhető számunkra.
De mi van akkor, ha nem látjuk, tudjuk, pontosan
mivel is állunk szemben? Mi van, ha a jelenség-
nek csak laza körvonalait véljük felfedezni, s azt is
csak homályosan? Gyorsan végigpróbáljuk - jól
bevált - racionális magyarázatainkat, ecseteljük lo-
gikusnak ható érveinket, s szép lassan elbizonyta-
lanodunk. Rájövünk, hogy sehogy se illik a képbe
egyik se. Nő a türelmetlenségünk s vele belső
feszültségünk, hiszen lehetetlen, hogy csiszoltan
gördülő életünkben ne tudjunk értelmezni egy
átlagosnak tűnő problémát.

A bolgár Jordan Radicskov szerint az a talá-
nyos, amikor valami téged jól lát egész valódban,
te meg ennek a valaminek csak a szemét látod.
1973-ban írt Január című színdarabjában egy-
más után hatan mennek ki a kis falusi kocsma
ajtaján, hogy megoldjanak egy látszólag egyszerű
feladványt, de egyikük sem tér vissza. Mind-
annyian a rejtély felderítésére indulnak, s - mint a
történetet elindító első esetben - mindannyiuk
helyett csak a megvadult lovak által húzott üres
szán tér vissza, rajta egy puskával, egy subával
és egy csontig fagyott döglött farkassal. Vala-
mennyien a talányt kutatják, de eltűnésükkel csak
gazdagítják azt. Radicskov abszurdba hajlóan
alkalmazza drámájában a klasszikus krimiszövés
eszözeit: komótos kezdés után tudatosan cse-
pegtetett izgalommorzsák, néhány figyelem-
elterelő intermezzo, a növekvő bizonytalanság-
ból fakadó, növekvő feszültség - csak a végső,
minden leplet lerántó magyarázat hiányzik. Ha-
gyományos konfliktust, a zárt kompozíció és az
áttekinthető szerkezet ellenére, hiába keresünk.

Valójában a történet közege hordozza a szín-
házi értelemben vett drámaiságot: a semmi és a
valami határán fekvő, az időtlenség homályába
burkolózó falu, ahol egyszerre élnek és hatnak a

sok évszázados múlt - korántsem anakroniszti-
kusnak tűnő - irracionális, folklorisztikus örök-
sége és a kérlelhetetlenül betolakodó moderni-
záció suta jegyei. Ahol a ludvércek (vagy ha
tetszik, lidércek, kísértetek) természetes részt-
vevői a mindennapoknak, hiszen szőttest készí-
tenek, fát vágnak, biciklit kölcsönöznek éjszakán-
ként a leláncolt pincéből (rokon volt, tudja, hol a

kulcs), vagy névtelen leveleket küldözgetnek. Mi-
vel halálukban átugrotta őket a macska, így még
az innenső oldalon vegetálnak. Ugyanakkor már
traktor vágja az utat a hóval borított külvilágba,
tévédoktor analizálja az influenza kórisméjét, s a
keresztrejtvényben mindig Addisz-Abeba a távoli
város vízszintesen. „Ez hipotézis és misztifiká-
ció" - mondogatja gyakran a tudálékos Iszaj, és
„traumatizált" állapotát ecsetelgetve méltatja a
városiak műveltségét, valamint a velük való lé-
péstartás szükségszerűségét, Szuszo pedig a
migráció szó jelentésén rágódik a falu lassú el-
néptelenedésének láttán. Mindannyian görcsö-
sen igyekeznek használni a számukra érthetetlen
új kifejezéseket.

Magyar Attila (Iszaj) és Schlanger András
(Szuszo)
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Gőz István (Angel) és Prókai Annamária
(Szofrona) (Koncz Zsuzsa felvételei)

Ez a két világ, az ésszel már fel nem fogható,
technokrata jelen és a zsigerekbe mélyen bele-
ivódott múlt találkozik Radicskov
metszetszerűen kiragadott képében. Ennyiből is
látható: realizmus és szürrealizmus a drámai
mixtúra fő alkotó elemei. Benne a kérdőjellel:
igaznak hitt erkölcseink, életformánk, emberi
közösségeink ellen tudnak-e állni az idő
kihívásának, ha már egy ilyen kisszerű eset is
apokaliptikussá növekedhet életünkben?
Mindehhez az írói nyelv és fantázia gazdagsága
járul, ahogy bemutatja az eltérő falusi
karaktereket, ahogy váltogatja a népi folklór
stiláris beszédjegyeit a városiaskodó pa-
nelkiszólásokkal, ahogy kiaknázza az apró szitu-
ációkban rejlő helyzetkomikumot. A falusi (kocs-
mai) életképek, illetve az újra meg újra érkező
üres szán utáni nyomozás váltakozása adják a
dráma lüktetését.

Az eddigiek ellenére se higgyük Radicskov
drámáját amolyan édes-bús, az elmúlt idők szép-
ségén sajnálkozó értelmiségi rágódásnak: ez
csak egyik - fontos - vetülete a történetnek,
amely sokkal inkább a világ és önmagunk
megismerhetetlenségéről próbál krimibe ágyaz-
va elmélkedni és elmélkedésre késztetni. Mit ér a
világról alkotott tudásunk és tapasztalatunk, ha
pillanatok alatt súlytalanná és használhatatlanná
válik egy ostoba kihívás szorításában? Érdemes-e
mindig a megoldást, a megértést kutatni, ha
közben belesétálunk saját kíváncsiságunk csap-
dájába? Mert az örökké keresztrejtvényen rágó-
dó Iszaj is voltaképpen a világot akarja megfejteni
a függőleges-vízszintes rengetegben, Szuszo és

Torlak is a ludvérc misztikumán keresztül próbál
végső esszenciához jutni, s a többiek is azért
indulnak a bizonytalanba, hogy bizonyosságot
találjanak. Az ezredvégi, konformista néző szá-
mára talán ez a történet legfurcsább eleme: a
szereplőkben sokáig fel sem merül, hogy ne
járjanak a dolog végére, hiába követik egymást a
csilingelő, farkashullás szánok. Ma néhány el-
szánt militaristán kívül senkit nem lehetne kiza-
varni a házi pálinkás kocsmából a farkasfalkák
járta, hófödte erdőbe. De ők mennek (csak a végén
van némi kis vita, megbundázott sorshúzással),
hiszen ahogy a ludvércek és babonák. úgy a halál
is természetesen hozzátartozott életükhöz, amely
elől úgy sem lehetett) elmenekülni. Radicskovnál
a rejtvény feladványa maga az élet, s a megoldás
nincs benne a jövő heti számban.

Színháztörténetünk eleddig összesen négy
Radicskov-bemutatóval dicsekedhetett: a Januárt
Magyarországon először 1978-ban Szolnokon
állították színpadra, Paál István rendezésében,
1981-ben A repülési kísérletet mutatták be
Debrecenben (rendezte Gall László) és a
Nemzetiben (rendezte Ascher Tamás), s végül
1984-ben Pécsett a Zűrzavart játszották (rendezte
Vas Zoltán Iván). Azaz tizenkét (a Januárt
számítva tizennyolc) évi szünet után vette a
bátorságot az Új Színház és Hargitai Iván, hogy a
kortárs bolgár irodalom egyik neves
képviselőjének művét Pesten is bemutassa.

A kisterembe lépve körben széksorokkal övezett
játéktérben találjuk magunkat, melyet csak a kocs-
maajtó és vele átellenben a pult mögötti tér szakít
meg. Realista bolgár miliőt sugallnak a díszletek és
a kellékek: kopott asztal és székek, ócska pult,
mögötte a törzsvendégek fogyasztását regisztráló
palatábla, Szaratov hűtőszekrény, rajta futballistát
ábrázoló porcelánfigura, kifeszített kötélen lógó

konyharuhák, amolyan NDK-s olajkályha, re-
csegő „varázsszemes" rádió, amelyből gyakran
szláv dallamok csendülnek fel. „Olyan, mintha."
De szerencsére csak olyan, mert gyorsan kiderül,
hogy Hargitai számára az aprólékosan kidolgo-
zott részletek (így a szereplők autentikus ruhái is)
csak a felszíni hűséget szolgálják. Látszatre-
alizmus ez, hiszen véresen valószerű előadás
csak az eredeti mű szellemiségének megerő-
szakolásával jöhetne létre. Az Új Színház interp-
retációjában a történet bárhol és bármikor meg-
eshetne: az átmenetiség, a sehova nem tartozás
állapotát ragadja meg a rendező. Kocsmája a lét-
nemlét mezsgyéjén található, ahová minden-
kinek meg kell érkeznie, de egyszer el is kell
mennie innen. Talán maga a Purgatórium.

A történet egymás mellé rendelt figurái közül -
a végig színen lévő - Szuszót (Schlanger András)
ragadja ki központnak a rendező, s ezáltal az ő
története kapja a fő hangsúlyt. A Schlanger által
életre keltett figura az első pillanattól kezdve
zavart, zaklatott, rosszat sejtő ember benyomását
kelti. Úgyan gyermeki büszkeséggel szorongatja
fakopáncsát (a városban harkály) rejtő dobozát,
mindenkinek bemutatja a néző által nem is
látható madár pálinkaivó képességét, de gyakran
indul önálló, céltalan sétákra, s a kocsmaajtón
keresztül gyanakodva méregeti a külvilágot.
Magatartásából érezzük, hogy többről van szó,
mintsem egyszerű talányról. Szuszo nem tud mit
kezdeni az őt körülvevő világgal: fakopácsa is hol
eltűnik, hol vissza-jön, a ludvérc sem hagyja
aludni éjszakánként, s ráadásul most a barátai is
sorban eltűnnek. Érzi, nemsokára ő következik a
sorban, mégis halasztaná a dolgot, menekülne az
ismeretlen vég elől. Ezt hangsúlyozandó, Hargitai
kissé megváltoztatta a darab befejezését.
Radicskovnál a kocsmában maradó Szuszo a
visszatérő szán csilingelésére így fordul a
közönséghez: „Hallottátok... megjött értünk a
szán, mondom... megjött értünk a szán... Nem
halljátok?! A szán, megjött a szán!" Egyértelmű
az általános érvé-nyű mondanivaló. Itt viszont a
jelen szintjén végig valószerű események a
befejező képben a fantázia világába csúsznak át,
a magára maradt Szuszo a rádió élő
közvetítésében hallgatja végig az utolsó szán
visszaérkezését, majd a térbe némán bemasírozó
szereplők - egynémelyikük vállán az addig nem is
látott kitömött farkasok - lassan körülveszik az
asztal tetején álló Szuszót, s kérdőn bámulnak rá.
Szuszo hiába menekült a sorsa elől, maga a sors
jött elé. A kocsmából hirtelen a pokol tornáca
lesz, itt van mindenki, még az ördög zenészei is,
s az addig szürke tónusú játéktér felett élénkpiros
és -sárgaszínek-kel befestett tető világosodik ki.
Az előadás zárása is „rejtélyes": az asztal körül
szinte sorfalat állók közül lszajhoz hajolva
csendesen kérdezi Szuszo: „Mi az a giroszkóp?"
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Hargitai rendezésének feltétlen erénye, hogy jó
rzékkel ragadta meg a bolgár szerző humorral,

írával, öniróniával egyaránt átitatott világát, s nem
róbálta (poszt)modernizálni a groteszk játékot. Az
lőadás indítása viszont túlságosan lassú,
örülményes, ez pedig megnehezíti a játék
itmusának kialakulását: a néző enélkül is értené,
ogy egy szokványosnak indult vidéki hétköz-
apról van szó. Az utolsó képben meg némi
ramaturgiai kérdőjel, hogy miként kerül az
rdőben eltűnt társak és zenészek mellé a kocs-
ából hazaindult civakodó párocska. Színészve-

etésében a rendező határozottnak bizonyult: a
zereplők nem poénkodják vagy ripacskodják túl a
alusi típusok megformálását, pedig jócskán nyílna
ehetőségük erre. Egységes csapatmunka hatását
elti a játékuk, senki nem törekszik one-man-
how-ra. Magyar Attila Iszaja helyesen el-talált
lakítás: ironikusan ábrázolt, kissé bogaras, falusi
agyokost láthatunk, szinte a vastag pápa-szemet

s odaképzeljük az orrára. Harsány fel-hangoktól
entes, mégis egyéni Gőz István (Angel), Székely
. Miklós (Lázár) és Kisfalussy Bálint (Torlak)

igurája, akárcsak a többiek közt inkább
eghúzódó, örökké náthás Velikot alakító Fazekas

stváné. Schlanger András Szuszója a kételkedő,
agában őrlődő ember jól megrajzolt portréja. A

észeges Gavrilt játszó Mihályfi Balázs viszont már
okadszor kelti a nézőben a déjá vu érzetét:
ontosan ezt a figurát láttuk tőle a Don Juan
arasztlegényeként, a Patika „bűrkabátos",
ötekedő helyi gazdájaként, de még a nyári,
sztergomi Lope de Vega-játék ostoba lovagjaként

s. Partnerének, Prókai Annamáriának az első
elenése a bemutatón még nem volt eltalált: a
ocsmai állóvízbe üldözött démonként kellene
elecsöppennie, de nem érezzük rajta az igazi
alálfélelmet, az érzelmi felfokozottságot.
ásodjára annál lendületesebb, még hastáncosnői

alentumáról is meg-győződhetünk az előadás
egkomikusabbnak bizonyuló jelenetében.

Január hónap névadója, a kapuk, ki- és bejá-
atok római istene, a jövőbe és a múltba egyaránt
éző Janus Radicskov drámájában nem nyújt
édelmet a kocsmaajtón kilépőknek. A misztikus
itkokat megismerni vágyóknak vállalniok kell a
utatás kockázatát is. Ja, amúgy a giroszkóp, ha
alaki - mint jómagam is - nem tudta volna,
molyan pörgettyű a föld forgásának kimutatására.
egalább ebben biztosak lehetünk.

ordan Radicskov: Január (Új Színház)
ordította: Juhász Péter. Díszlet: Galambos Péter. Jel-

ez: Kovalcsik Anikó. Zene: Kisvárday Gyula. Rendez-
e: Hargitai Iván.
zereplők: Schlanger András, Magyar Attila, Fazekas

stván, Gőz István m. v., Székely B. Miklós, Kisfalussy
álint, Hajdu István, Prókai Annamária, Mihályfi Ba-

ázs.

Most már alighanem be szabad vallani: bár
kapitális, de érthető, mi több, magától
értetődő bűn volt az szerintem, amit a kor
- egy jó hosszú kor - a drámaíró Füst
Milánnal szemben elkövetett; az elkövetők élén
alighanem Ösvát, de ott a sorban Jób Dániel is, a
végén meg olyanok, akik ma is élnek, hallgassunk
hát.

Es akkor lett ez érthető - nem igazságos, persze,
de hol az igazság ilyesmiben?-, amikor eljött a Füst
Milán-drámák kora, úgy a nyolcvanas években;
amikor óriási sikerrel és nagyon jó előadásokban
lehetett játszani nemcsak a Máli nénit, hanem a
Catullust, a Boldogtalanokat, a Negyedik Henrik
királyt, később Az árvákat, a Margit kisasszonyt is.
Mert a drámákat- és az utolsó igazán nagy magyar
drámaíró zsenit - beérte a kor, a miénk, a maga
színházának élvonalával. Alájuk érkezett az élet is,
hiszen amikor az, úgymond, nagyon mai és elég
durva Kroetznek már „tudnánk mesélni", a tegnapi
és nagyon finom Füst Milán még mindig hatalmas
pofonokat oszt.

A lázadóban éppen nem is olyan nagyokat
egyébként. Ebben az ifjúkori műben van egy igen
erőteljesen körül- és megírt szituáció, specifikus
főszereplővel. Itt egy jelentősnek mutatkozó, eléggé
fiatal író, Sándor küzd a betegséggel és a halállal -
nemigen hiszem, hogy az életért, inkább egy muta-
tós, formátumos, írói halálért. Mindezt egy század-
fordulós, kellemesnek tűnő, szecessziós szállodá-
ban teszi, szép tárgyak, odaillő bútorok igazán ba-
rátságos, finom atmoszférájában. Van egy kedves,
fiatal és szép, amúgy nem nagyon okos, de azért
igyekvő felesége, Olga, aki szereti őt, szereti önma-
gát is, és szeretné együtt, magukat szeretni, élni
akar, jobb esetben a férjével, de mindenképpen
élni. Borlevessel, napsütéssel, vidáman.

Tini mama, Olga nővére, aki apjával együtt meg-
látogatja a házaspárt, és gyógyszert visz a férfinak,
már nem ilyen egyszerű képlet. Tini mama ismeri
jól, amire a húga még csak vágyik, ő tudja, mi az
élet; két férjet is eltemetett, mellesleg azt is tudja,
milyen Sándor, hiszen a szeretője volt valaha, és
Tini mama az a fajta, aki a volt szeretőket is pórázon
tartaná. Tini mama agyon tud szeretni gömbölyded,
energikus, viharosan csapongó szeretetével.

Papi, a két nő apja, hetvennégy éves gyermeteg
hedonista, nem tudja, mit élvez az életben, de azt
aztán nagyon. Ő mint drámai alak csak arra kell,

hogy az elérhetetlen perspektívát, a képtelen al-
ternatívát, a hosszú és megélni vélt élet infantilis
örömét mutassa meg Sándornak - és nekünk.
Rémes - az ember rögtön halni vágyik.

Ebből a helyzetből lehet tragédiát írni, lehet ko-
médiát is - ezt a kettőt, illetve bármelyiket a kettőből
alighanem nagy sikerrel mindjárt 1919-ben, no,
mondjuk, 1921-ben óriási sikerrel be is lehetett
volna mutatni, de hát Füst Milán tragikomédiát írt.
Jókora kihívás, rendezőnek, színésznek egyaránt.

Tasnádi Csaba rendező szépen elsétált a rutinos
kollégái számára alighanem kézenfekvő megoldás
mellett, és csöppet sem suhintotta át a gordiuszi
csomót. A gordiuszi csomót tragikomédia ese-
tében úgy szokás átvágni, hogy a rendező hol
nevettetésre, hol ríkatásra játszik, illetve játszat a
színésszel, annak reményében, hogy a végén létre-
jön az optimális arány, és a sírva-nevetésre, illetve
a nevetős sírásra emlékszik vissza a néző. Pedig hát
a tragikomédián egyszerre illik sírni és nevetni,
ugyanaz a mondat, gesztus vagy jelentés komikus
és tragikus egyszersmind. Színpadon ez pokolian
nehéz, miközben a mi életünk - ez a mostani - te l i
van ilyesmivel.

Itt viszont, a Budapesti Kamaraszínházban, az
„Asbóthban" létrejönni látszik ez a kényes egyen-
súly. Lehet könnyezve mosolyogni, megrendülten
felkacagni - röhögve zokogni legfeljebb a végén
lehetne, de, mondtam, ez még egy korai Füst Mi-
lán-darab. A közönség nehezen hisz a szemének-
fülének, lassan reagál; e sorok írója is kihagyott
legalább két ziccert, mire a harmadiknál nevetni
merészelt. Ez éppen az volt, amikor Olga a fotel-
ben pihenő férj takarója alá bújva próbálja fel-
deríteni az önsajnálatról éppen durvaságra váltó
férfit: siralmas az erőfeszítés, megható a nő re-
ménykedése, megrendítő a kétségbeesett próbál-
kozás, nevetséges a kicsit gyerekes, kicsit eroti-
kus gesztus, komikus a kép, a látvány, a szituá-
ció. Egyszerre.

Tasnádi Csaba összeszedett négy színészt az
ország négy tájáról, és a többek által támogatott,
Nyitott Színház nevet viselő Alternatív Befogadó
Program keretében (ez is a névhez tartozik), a
Belváros kellős közepén megrendezte ezt a dara-
bot. Helyzete úri: azokkal, akikkel akarta, tehát
optimális szereposztást tudott összehozni. Lehet,
hogy a program, az a bizonyos befogadó, tényleg
alternatív, ez az előadás kicsit sem az.
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