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 KRITIKAI TÜKÖR 

nnak, aki szerette Schwajda György több mint
gy évtizeddel ezelőtt írt kisregényét, vagy jól
zórakozott Garas Dezső ebből készült
szerintem nem igazán sikerült) filmjén, s arra
íváncsi, hogyan működik
z ma színpadon, számos meglepetésben lesz
észe Szolnokon. A most bemutatott színdarab-
ak az előzményekhez nem sok köze van - még
kkor sem, ha az alapötlet ugyanaz, s a kisregény
zövegéből viszonylag sok részt emel át a drá-
ába az író. A rátóti legényanyából hálás feladat

enne aktuális politikai komédiát írni (amelyből
iderülhetne, hogy az egykori Pártot és Hazafias
épfrontot pártok és társadalmi szervezetek so-
asága váltotta fel ugyan, de Rátóton semmi sem
áltozott), ám Schwajdát más, ennél jóval több
rdekelte. A szatíra inkább ontologikus, mintsem
olitikai jellegű. Az önnön lustaságába, kapzsi-
ágába süppedt rátóti vidékre (ahol a bélaság
em a demokrácia kitörésének következménye,
anem természetes ősállapot) születik Józsi, akit

rátótiságtól szenvedő édesanyja Megváltónak
zán. A megváltás azonban ebben a közegben
ehetetlen. A többiektől nemcsak nevében, de
zokásaiban is különböző, ha nem is szeplőtele-
ül, de mégiscsak megfoganó fiút keresztre fe-
zítik ugyan, ám feltámadni már nincs kedve - a
átótiak pedig aligha változnak meg valaha is.

Míg a nyolcvanas évek közepén született kis-
egény szellemes pontossággal képezte le a ka-
italizmus felé kacsingató késő Kádár kori Ma-
yarország mindennapjait, addig a komédia lá-
óköre jóval tágabb. Schwajda iróniája az általá-
os ezredvégi szellemi-lelki sivárságot veszi
élba: az értékek elvesztését, a lényegi
artalmak kiürülését, a mítoszok köznapivá és
evetségessé válását. Rátóton minden
nmagából kifordulva, értelmét vesztve
űködik, kiváltképp a demokrácia. A legnagyobb

ehézséget a gondolkodás jelenti, no meg az, ha
lvi alapon kellene tenni valamit; a rátótiak

eghőbb vágya az, hogy hit, meggyőződés és
indenfajta szellemi megerőltetés nélkül,

ellemesen tengethessék napjaikat. Ettől az
letfelfogástól az sem függetlenítheti magát, aki
gyébként idegenkedik tőle: hiába várja Mariska
csodát, hiába akarja fián keresztül a mítoszt a

öldre hozni, azt tartalommal megtölteni ő sem
udja. Szűz Mária modern, akaratos, házsártos
sszonyként jelenik meg, aki

rettegésben tartja urát, a tömjénfüstbe bódult,
papucsférj Józsefet, mérgelődik fia, az akaratos,
örökké zabáló Jézuska miatt, mobil telefonon
osztja ki parancsait az angyaloknak, s hízeleg az
Úrnak, akit persze szid a háta mögött. Ha pedig
a mítosz nem különb a valóságnál (s csupán
blaszfémia), akkor nem segít sem a csoda, sem
a kereszt; megváltás nincs és nem is lehet (mert
nem is lenne értelme).

Schwajda darabja ott jobb, erősebb, ahol ma-
gát a rátótiságot és a rátóti szellem megálmodta-
megfertőzte Szerit Családot ábrázolja. Az
utóbbiakhoz kapcsolódó jeleneteknek kiváltképp
jót tesz, hogy az író ott akar és mer nyers és
maróan ironikus lenni - magukat a rátótiakat
elnézőbb humorral ábrázolja. A bélák gyakran
inkább csavaros észjárású góbéknak tűnnek,
mint veszedelmesen tunya tökkelütötteknek. S
noha a poénokat gondosan és hosszadalmasan
előkészítő írásmód tulajdonképpen illik a témá-
hoz (a poénok nagy része pedig valóban csattan
is), némileg élét veszi a mondandó erejének és
hatásának, s nem teszi igazán indokolttá a Szűz
Mária-jelenetek erős - és sokakat nyilván bán-

Hollósi Frigyes (Béla), Nagy Viktor (Józsi) és
Törőcsik Mari (Mariska) (Szűcs Zoltán felvé-
tele)
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CSODÁK NINCSENEK
SCHWAJDA GYÖRGY: A RÁTÓTI LEGÉNYANYA
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ó - iróniáját. Ráadásul tárgy és dramaturgia
chwajdánál csaknem mindig érzékelhető kü-

önbözése (hogy tudniillik társadalomkritikai
ondandóhoz abszurd felé kacsingató drama-

urgia járul) ezúttal nem izgalmas feszültséget
redményez, hanem sok esetben technikai za-
arhoz vezet: több fontos rész (például a két
ocsmajelenet) csak tematikailag összetartozó
iccek sorozatára esik szét. A mű legnagyobb
ogyatékossága azonban a rátótisággal szemben
lló „nem bélák" ábrázolása. Az elvben drámai
ősként funkcionáló Józsit néha csak Mariska
ágyai kivetülésének látjuk (ha akarom, „meg-
zületését" is így értelmezhetem), máskor viszont
nálló akaratú individuumként viselkedik, anélkül,
ogy személyéről valamit is megtudnánk (ami
izonyos mértékig persze a választott
ramaturgiából is következik). Ráadásul Mariska
igurája sincs igazán következetesen felépítve.
gaz, ő - minta rátótiságot gyűlölő rátóti - eleve
öztes állapotban leledzik, de ez a köztesség nem
olyamatában ábrázoltatik, így a keresztre feszí-
ett Józsi kétségbeesett kiáltása - „Anyám!
nyám! Miért hagytál el engem?" - okafogyottá,
övetkezésképp blaszfemikus viccé válik.

Meglehet, az író Schwajda kezét kicsit a ren-
ező és színigazgató keze is vezette. A megírt
ariska alakjának bizonytalanságai csaknem lé-

yegtelenné, de legalábbis kevéssé fontossá vál-
ak akkor, ha a szerepet Törőcsik Mari játssza. A
asakaratú, családját tűzzel-vassal összetartó,
öldhözragadtan racionális, de a transzcendenci-
hoz vonzódó ősanya archetípusából kiinduló,
bnormálisan normális és normálisan abnormális
iselkedést vegyítő, egyéni humorú, nagyon
echnikás, de roppant természetesnek ható ala-
ítás ha nem is oldja meg, de legalábbis zárójelbe
eszi a fenti problémák nagy részét. Játékának
őleg a hosszabb-rövidebb monológokban és
ldialógokban van olyan bája és ereje, hogy a
ecenzensnek egy ideig nincs is kedve ideológiai
agy dramaturgiai problémákon töprengeni. Ki-
űnő partnere az iszákos, lassú felfogású, gon-
olkodni utáló apa szerepében Hollósi Frigyes,
kinek szellemes játéka mintegy a rátóti bélaság
vintesszenciáját adja. Ennek egy-egy jellemző
ldalát hatásosan karikírozza Kátay Endre (Plé-
ános), Czibulás Péter (Tanító), Tallián Marianne
Ágika) és Petridisz Hrisztosz (Kovács) is. A
zent Család tagjait játszók - Szőlőskei Tímea,
zirtes Balázs és Mészáros István - pedig gon-
osan ügyelnek arra, hogy figuráik ne sokban
ülönbözzenek a rátótiakétól. A legnehezebb
elyzetbe Nagy Viktor (Józsi) kerül - nemcsak az
lapkarakter tisztázatlansága miatt, hanem azért

s, mert értelemszerűen neki jut a legkevesebb
oén. A naiv és ártatlan, de lassacskán Ludas
atyi-s elszántságot és dacosságot magára öltő

fjú hős típusát mindenesetre megbízhatóan
ozza.

Az előadás stílusa nemigen tér el a darabétól -
legfeljebb annyiban, hogy a rendező Schwajda
még tovább finomítja az író Schwajda indulatát,
s gyakorlatilag eltünteti a szövegben megma-
radt, de stílusában inkább a kisregénybe illő
néhány „durvaságot". (A pucér fenék alapján
történő elnökválasztás elvben akár a nézői tűrés-
határt is súroló jelenetét például feltűnően sze-
mérmesen állítja színre.) Ennek előnye, hogy a
produkció semmilyen értelemben nem válik íz-
léstelenné (hiszen a rendező sem a trágárságok-
ra, sem a [párt]politikai viszonyokra nem játszik
rá), hátránya viszont, hogy az indulat hiánya
alaposan lehűti az előadást. S mivel a poénokat
szép lassan előkészítő tempó is túlságosan alkal-
mazkodik a szöveghez, a jelenetek nem pörög-
nek, s a drámához hasonlóan maga az előadás is
stílusosan elmondott, jobb-rosszabb viccek egy-
másutánjára esik szét. Ami ugyan nem feltétlenül

Végül is igazán jól sikerült azaz este, amikor a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Az arany

ára című Bereményi-darabbal vendégszerepelt
Budapesten. Az ember haza-ment a Tháliából,
és haladéktalanul be-
nyomta a videomagnóba az Eldorádó című filmet.
Így megnyugtatóan lecsendesíthette magában
az előadás keltette hiányérzetet.

A hírek szerint igen sikeres az előadás Zala-
egerszegen, s a vendégjáték is sikeresnek bizo-
nyult a helyszíni fogadtatás alapján, ámbár az az
igazság, hogy a sokszereplős daraboknak eleve
több taps jut, minta kevés szereplősöknek, vég-
tére is jó időbe telik, míg húsz-harminc játszó
személy meghajol. A siker titka nyilván maga a
darab: egy érdekes, követhető és átélhető törté-
net, markáns hősökkel, eredeti helyszínnel. A
Teleki téri piac sokunk számára egyszerre lehet
ismerős színtér és ismeretlen világ. Bereményi-
nek viszont egyrészt otthonos terep, másrészt
valósággal laboratóriumi közeg az értékproble-
matika vizsgálatához. A piac jól tanulmányozható
társadalmi modell. Ez az a hely, ahol a piaci
viszonyok a legtisztábban érvényesülnek. Keres-
let és kínálat közvetlenül találkozik, s az áru ön-
értékénél fogva lesz eladható vagy eladhatatlan.
A piac törvényei kemények, de legalább világo-
sak és egyértelműek. Nincsenek kiskapuk.

kellemetlen - még ha az ember néha unatkozik
is -, de azt a hatást, amelyet a szerző vélhetően
megcélzott, az inkább szórakoztató, mint elgon-
dolkodtató s így végeredményben saját lehető-
ségei és ambíciói alatt maradó produkció nem-
igen váltja ki.

Schwajda György: A rátóti legényanya (szolnoki Szig-
ligeti Színház)
Díszlet: Mira János. Jelmez: Tóbiás Tímea. Zene:
Selmeczi György. Mozgás: Román Sándor. A rendező
munkatársa: Bencze Zsuzsa. Rendező: Schwajda
György
Szereplők: Törőcsik Mari, Hollósi Frigyes, Nagy Viktor,
Tallián Marianne, Czibulás Péter, Kátay Endre, Újlaky
László, Petridisz Hrisztosz, Molnár László, Horváth
Gábor, Magyar Tivadar, Damu Roland, Zelei Gábor,
Czakó Jenő, Deme Gábor, Császár Gyöngyi, Gombos
Judit, Cseke Katinka, Szőlőskei Tímea, Mészáros Ist-
ván, Szirtes Balázs, Román Sándor

Bereményi hősei piaci emberek. Adnak, vesz-
nek, alkudoznak. Es alkalmazkodnak, kivárnak,
ha kell. Életterük a Teleki tér, ahol mindenki is-
meri a másik feleségét, gyerekét, szeretőjét, stik-
lijét és zugáruját, múltját és jövőjét. Többségük-
ben hajlékony figurák: együtt változnak a törté-
nelmi helyzetekkel. A mű két főszereplője azon-
ban erős belső vezérlésű hős. Egyikük Sanyi
bácsi, a született kereskedő, akinek szemében a
pénz az egyetlen értékmérő. A másik Rózsi néni,
aki istenhitéből épített külön világot magának.
Történetesen egy párt alkotnak: a Monori házas-
párt. (Nem ragozom tovább, felteszem, mindenki
látta az Eldorádó című filmet. Aki nem, az sürgő-
sen pótolja be, ha tényleg jót akar magának.)

Bereményi Géza a film után most színpadra is
megírta önéletrajzi történetét. Ennek a változat-
nak kétségkívül erénye, hogy alkalmat adott
Bereményi Géza elsőéves színházigazgatónak a
társulat összehívására. A nagy létszámú pro-
dukció színrevitele kiváló lehetőség arra, hogy
direktor és színészei megismerjék és
megszeressék egymást. Ugyanakkor - mivel a
filmes és a színházi műfaj nem csereszabatos:
különböző technikát igényel, s eltérő
hatásmechanizmust működtet az egyik és a
másik - a színpadi adaptáció számos buktatót
rejthet. Ezek alaposan megnehezítenék a dolgát
még egy olyan rende-

S T U B E R ANDREA

TÖKMAG! SZOTYI!
BEREMÉNYI GÉZA: AZ ARANY ÁRA


