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 KRITIKAI TÜKÖR 

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.

C S Á K I J U D I T

JÁTÉK ÉLETRE. HALÁLRA
FÜST MILÁN: A LÁZADÓ
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Hacsak abban nem, hogy némi „szabadságszag"
lengi be az estét, nem föltűnően, csak éppen hogy,
ezen a hétköznapi előadáson valószínűleg csak én
éreztem meg. Mit is? Tán azt, hogy tétje, izgalma
volt a produkciónak, sikerül-e, megszületik-e ma is,
mert ha nem, csak soká lehet megpróbálni újra,
nem repertoárdarab. És az együttjátszók sem
beszélhetik meg a holnapi - másik - produkció
szünetében, ki mit rontott el előző este, mert nem
ugyanannál a színháznál dolgoznak. Nem szabad
rontani.

Ennek súlya a leginkább Mertz Tibor vállát
nyomja. Ő Sándor, aki mindvégig a színen haldoklik
és lázad, és mindkettőt ráadásul legalább két
szinten kell tennie. Egyrészt konkrétan - a szinte
szobaszínháznyi térben tüdőbajost játszani, ez
igencsak próbára teszi az alkotók ízlését, harákolni
nem lehet egyvégtében, de kell azért néha, erősen
és megrázóan; közben persze minden látható tünetet
meg kell hagyni jelzésnek, hiszen nem kórismét,
hanem színdarabot nézünk. Haldokolni - ez még
mindig a konkrét szint-fizikailag is muszáj,
rogyadozó lábakkal elbotladozni a kanapéig, de
közben tisztán beszélni. Mertz színészi technikája
jó, fizikai jelenléte fitt - meg tudja ezt csinálni.
Haldokolni abban a másik értelemben, miszerint az
élettől, a világtól búcsúzunk, nem önszántunkból, de
bizonyos szempontból mégsem egészen akaratunk
ellenére, és hiúk meg narcisztikusak lévén, még az
ügylet lefolyását is uralni szeretnénk, egészen az
utolsó pillanatig, amelyről csak remélhetjük, hogy
nem lesz méltatlan - hát ez már nem pusztán
színészi technika kérdése, és nemis konkrétfeladat.
Ez a halál egy művész költői halála is, egy, az élet és
halál abszurditását alkotói szempontból kedvtelve,
„magánemberként" elborzadva szemlélő alkotóé.
Akinek a lázadása egyébként valószínűleg abban áll,
hogy az élet legbonyolultabb alapkérdését a lehető-
ség határáig megvizsgálva, környezetének szeretet-
ből, együttérzésből, jóindulatból, valamint életösz-
tönből kikevert viszonyulását némi ingadozással
tarkított, valójában azonban igen rövid folyamatban
szintén átlátva - eljut az elfogadásig. Mertz szem-
pontjából itt erről az elsősorban magával folytatott
küzdelemről és egy nagyon összetett figurának az
életre - haldoklásra - keltéséről van szó, amelybe
sikerül is belefogalmaznia megannyi, egymásnak
ellentmondó, mégis többnyire együtt létező tulaj-
donságot. Az önzést - mi több, férfiönzést -, a
gyengédséget, az önsajnálatot, az erőt, a méltó-
ságot, a formátumot, a szűkölést, a bátorságot. Ez a
Sándor alighanem az életerejével is tönkretenné a
környezetét, megkeserítené például a felesége
életét, de akkor azt lehetne mondani: megéri, meg-
érdemli, akkora ember ő. Haldoklásával ugyanezt
teszi-és ugyanazt provokálja. Csak éppen senki
nem érdemli meg, amit kap. Mertz Tibor alakítá-
sának csúcspontja alighanem az a jelenet, ami-kor -
tükörrel, tükör nélkül - öngyilkost játszik, pisztolyt
tart a halántékára, a szája elé, a nyaká

hoz. És bár a jelenet végtelenül komikus lehetne,
mégsem az: Mertz úgy játssza, hogy bármikor,
játékból, csak úgy, elsütheti a pisztolyt. Ezt a fe-
szültséget ki is tudja tartani.

Molnár Judit játssza Olgát - és nem is tudom,
van-e a magyar drámairodalomban még egy szer-
ző, akinek a nőalakjait olyan nehéz életre kelteni,
minta Füst Milánéit. Ugyanis nem egyszerűen „jó és
rossz kevercse" ez az Olga sem, hanem benne a jó
majdnem isteni - istennői -, a rossz egyenesen
megátalkodott, pokoli. Vonz és taszít- pedig ő még
viszonylag szimpla feladat, mondjuk, a Catullus
Clodiájához képest. Molnár Judit hitelesen mutatja
meg, hogy ez a férjét szerető asszony messzire,
nagyon messzire megy az együttérzésben, a szere-
tetben, az odaadásban, miközben mindezt „felülüti"
az életösztön, az élni akarás. Olga nem nagyon okos,
de készséges. Lényének báját-amiért alighanem az
író beleszeretett - forgatja fegyverként a halál ellen,
mind kétségbeesettebben. Es mit sem tud arról a
végtelen szakadékról, amely közöttük tátong, és a
megértés, a felfogás hiánya mélyíti egyre.

Tini mama szerepére remek ötlet volt Pregitzer
Fruzsinát hívni. Megérkezése vihart kavar az éppen
elcsendesedő házaspár együttlétében. Pregitzer
lendületesen, gyorsan és nagyon tudatosan ada-
golja ennek az asszonynak az összetett személyisé-
gét: apró hátrálások és nagy előrenyomulások jel-
lemzik útját. Sándorra formált joga - a régi viszony
okán - elidegeníthetetlen, ugyanakkor érvényesít-
hetetlen is. Pregitzer feladata sem könnyű: a méltó

ellenfelet és az elengedett méltó társat egyszerre
kell megmutatnia, méghozzá egy alapvetően nem
túl rokonszenves karakterben.

Es jó választás Bánffy György is, aki óriási rutin-
jával éppen azt teszi, amit kell: behozza ezt az
infantilizálódott apát, aki a halál elől az életöröm
megszállott kergetésébe menekül, és ennek érde-
kében felstilizál mindent, ami az útjába kerül.

Csanádi Judit díszletének részletei, a takarók, a
lámpák, az üveg, a szőnyegek-mint már említettem -
szépek, az egész pedig diszkrét, pontos. Ilyenek
Schäffer Judit jelmezei is, tőle szokásosan harmoni-
kus szín- és anyagvilágukkal, köztük Tini mama
egyszerre ízléses és rikító fekete-piros, jellemző
ruhájával.

Tasnádi Csaba vezetésével egy alkalmi csapat
szépen, csendben letett a színpadra egy nagyon jó
Füst Milán-előadást. Meg fogom nézni újra, még ha
ritkán megy is.

Füst Milán: A lázadó (Budapesti Kamaraszínház,
Alternatív Befogadó Program)
Dramaturg: Szokolai Brigitta h. Díszlettervező: Csanádi
Judit. Jelmeztervező: Schäffer Judit. A rendezőmun-
katársa: Szőcs György. Rendezte: Tasnádi Csaba.
Szereplők: Mertz Tibor, Molnár Judit, Pregitzer Fruzsi-

na, Bánffy György,

Mertz Tibor (Sándor) és Molnár Judit (Olga)
(Koncz Zsuzsa felvétele)


