
kai tipusahoz köti. Ennek sajatos jellegét, a drgyi
vilag aprólékos hitelességén túl a pszichológiai
lag korrekten fölépített, s a sztanyisz1avszkji
(strasbergi) módszerek szerint bravúrosan
eljátszott szerepek adják. Egy lIllldma válni
kMn6 fiú s megnyomorodott bar1tjánakkettőse

társadalmi lelkiismeret-furdalással a háttérben:
biztos út a melodráma felé (amelyet egyébként
kivál6an művel például Sidney Pollack, Sidney
Lumet vagymanapság Robert Redford).

Nem túl bonyolult, visZont következetes jel
képrendszere közepes. kissé mesterkélt, "lila"
mQvészfilmet ígérne. Legalábbis lttvitt értelem
ben: SWnYalni volna a hivatltsunk, a fénybe
emelkedni, könnyedén és szabadon - ilyesmit
megnevezni, kimondani, de még szimbol.i.z4lni is
elképzelhetetlennek tetszik ízlésesen; Vannak
dolgok, amelyekrőla hal1gatlts az egyetlen auten
tikus közlésforma. Ez a film mégis kimondja a
szimbólumok nyelven ezt a közhelyet, s mégsem
válik tőle nya1ass4 és 4lszentté.

Mert nem erről a tanarosbölcsességről kíván
sz6lni a Madárlla. '& a tökéletes színészi eszkö
Zökkel kivitelezett szívfucsar.1st is kikerüli a film.
Avékonykötelet, melyen sikerrel egyensúlyozlk,
úgy hívják: mese. Birdy elvar4zso1t kir4lyüny - a
legcsekélyebb homoerotikus felhang nélkOl -,
akit a Gonosz bűvöltmeg, ejtett rabul A Gonosz
nem egyszerúen a vietnami háború, mint az első

pillantásra látszik (ez melodrltma volna, mint

SzínháZ

Nyikoláj Erdman: Az öngyilkos

A kaposvári Csíky Gergely Színház előadása

Az alaphelyzet Dosztojevszkij őrdögökjének Ki
rillovjltt idézi: egy öngyilkossági szándék nem
csak megszületik, de ki is tudódik. A "tud6k"
azonban nem megakadályozni igyekszenek a
késztllő tettet, hanem az "ügy" szo1g4latltba
akarják állítaní. Ami azonban Dosztojevszkij
tollán még egymülö és egyéppen születö vilag
éppen ezért csak groteszkbe hajló tragédiltja, az
szűkötven évvel később a val6sul6 utópia komor
fényeinél egy meglehetősen ÍZetlen és sajnos
ízléstelen komédia anyaga. Nincsenek ügyek,
melyekért halni ak4r egy pillanatig is érdemes-

Hal AshbyHazatérése), hanem magl1nak a lilig
nak az 4llapota (amelyből persze a vietnami
háború is ered). Azatomiz4lt, üres, bűnös, sivár,
személytelen vilagé, amelyben csak egy kis
mad4rt61 wrhatja Birdy személyének teljes
fölWlla.l4s4t: egészen, b4rmi ellenében. Ala mese
höse, aki maga is vétkes abban, hogy mag4ra
hagyta, kiszo1g4ltatta bar4tj4t.Néki kell megvív
nia a sltrkltnyokkal, amelyek nemcsak az ellen
séges villtgban, de az emberi lélekben is laknak,
neki kell minden 4ldözatot meghoznia, hogy a
varázslatot megtörje, barlttját a Gonosztől meg
Wltsa, készen lenni arra, hogy őt ak4r az elme
gyógyintéZetbe is kövesse. Ennek az 4ldözat
hozatalnak a stltdiumait mutatja meg ez a mese.

A Madltrka rendezője a szeretni tudás utání
olthatatlan S6WrgaSra építi fel filmjét, amely
visszafogott, tiszta és szép munka. Stílusltban
nem taIálhatni semmi újdonságot, a hagyomá
nyos, realista filmi narrici6t alkalmazza, ezt
azonban mesterien: vagyis egyszerűen és célra
törően. A mese nem mitikus tabl6kon jelenik
meg, hanem az emberi lélek néha ijesztőfeltárul
koz4s4ban. Matthew Modine (Birdy) és Nicolas
Cage (Al) nagyszerti jlttékukkal az ember-mivolt
két, talán legalapvetőbb archetípusltt jelenítik
meg itt: az 4ldözatot hozó és az 4ldozatot
elfogad6 emberét.

T6th Péterpál

nek tűnhetik,csak - a darabban - nevetséges
ségig nyomorodott ellenzékiek. Bizony sokkal
ink4bb a korabeli irodalompolitika szfikIJt6kö
rtiségének és jelenkorunk felfokozott érdek
lődésének, nem pedig a darab immanens
értékeinek tudhat6 be, hogy ez az igencsak
gyengécske mű lassan legendává növi ki magltt.

Az anyaszinh4z4ban fájdalmasan kevés lehe
tőséghez jut6 Ács Janos mellett az ut6bbi évek
talán legsikeresebb rendezője, a szintén kapos
vári Ascher 1lun4s v1llalkozott a majdnem lehe
tetlenre: rossz darabból jó előadás megteremté
sére, A vállalkozás nem eleve lehetetlen! Koltai
Róbert és pog4nyJudit bravúrosan rendezett és
még bravúrosabban megoldott nyit6jelenete
fájdalmas requiem a lehetetlen és embertelen
körülmények köZött vergődő emberért. Mintha
a lélek és a szekulariz4lt nyelvhaszn4lat tragikus,
mert embert nyomorít6 feszültsége kapna han
got Koltai megsz6lalásaiban. Mert a semmitmon
dó - sőt a szerzö val6színű szándéka szerint a
fantom ellenség, a .kispolgltr leleplezését" szol
g416 - mondatokat oly gazdag és oly emberi
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intonáció teszi hallhat6vá, hogya nézőnekelszo
rul a szíve. A már Koltai ShylockaIaId~ is
megcsoc:Wt vox humana teljessége teszi
végképp elviselhetetknné, mert méltatlanná a
díszlettel monument4lissá növelt társbérlet le
pusztu1tságát, és~ azt az emberi életet,
melynek csak ezekrm a IakásbeIsóveI is repre
zentált viszonyokról adatott meg beszélhetnie.
(Hiszen a néh2ny jelenettea kés6bbi szertartás
alatt a pópának [szalma'Ilmús] kérnie kell, hogy
zárják a kiszüremked6 hangok elé az ablakot.)
Ezekben a nyitójelemetekben Ascher egészen
közel kerül ahhoz, hogy megragadja azt a már
megszOletett új - többek között esztétikai 
mínőséget, melyet egyelőrecsak a kömyeivjelez
az egyre szaporodó és egyre ~tozatosabb

.istentelen· kezdem szöösszetételeível, (A gro
teszk éppúgy, mint az abszurd ennek csak alese
te.) sajnos néhány remekbe szabott karakter
alakítás(Lázár Kati,Molnár Piroska, KulkaJános,
Bezerédy Zoltán) fölemlegetése mellett ez min
den jó, ami errol az előadásról elmondható. Az
irodalmi nyersanyag győzedelmeskedik a rende
zői érzékenységen: sajnos. Ascher - igaz profi
mödon és profi tempóban, de - bohózattá
rendezi át a színpadi történéseket. S a közönseg
teli szájjal nevet azokon, akiket talán szánnia
illenék inkább: a megaiázottakon és a megsze
morítottakon. A 30-as évek Szovjetuniójára s
főként az ott vergődő lelkek tragédiájának a
megnevezésére kevés inadekvátabb kategória
képzelhető el, mint a .bohözat". Ráadásul az
előadásban a képzeletbéli inga vissza is lendül: a
főszereplő Podszekalnyikov lázadását, az öngyil
kosság megtagadását Ascher tragédiaként
igyekszik (ismét csak hatalmas színpadi biz
tonsággal) megrendezni. Ez viszont a figura

Kiállítás

Schaár Erzsébet és
VUtTibor kiállítása

Hazaérkeztek
Schaát Erzsébet otthonos volt itt, de Vilt Tibor is
itt töltötte alkotói éveinek, évtizedeinek javát.

Schaát Erzsébetnek a kiállításon látható mun
kái javarészt a budafoki korszak után születtek,
esetleg a végleges távozást megelőző utolsó
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túldimenzionálasához vezet. tgy a komédiának
rendezett nWOdik, s a tragikIJSSá fokozott har
madik réSZ k(jz(jtt - ettől az előadástól sem
kibontott módon - rejtve marad az a minőség,

amit a nyitójelenetben Koltai Róbert kiváló
játéka épp csak felvillantott: életünk valósága,
melyben a transzeendenci!ra is nyitott lélek a
legtöbbször egyre jelzésszert1bb, egyre rebbe
nóbb tiltakozások közepette, de végesviszonya
inkhoz nyomorodik. Hogy erre az előadásra a
dfJakvalö~os úpora hullott, azt szomorúnak
tekinthetnénk azért is, mert ez azt jelentené,
hogy csak ennyi telik napjaink színhmntívtsze
tétől, hogy ez számít csúcsnak; s eIszomorító
lehetneabban az értelemben is, hogy a siker a
közgondolkodás olyan fokú átpolitizálódásáról
:truIkodik, mely a félaktuális .bemondásokat· a
művészet csúcsaival hajlamos összetéveszteni.
Holott csak a mondat második fele hordoz némi
igazságot. S ez a legszomorúbb. Mert a múlt
évadban is születtek ennél jóval figyelemreméI
több és mindenképpen gazdagabb, átgondol
tabb előadások Álli azoknak az előadásoknak,

így Koltai Róbert korszakos ShyIock, Dóczy
Péter zseniális saint-Just, s MiháIyiGyőző, illetve
Bregyán Péter elementáris Robespierre, illetve
tökéletes Danton alakításának (mindkét említett
esetben a rendező Szőke István volt); nos ezek
nek az előadásoknak és alakításoknak még az
sem adatott meg, hogy Pestre kerúlhetvén az
elkényelmesedett szakma legalább megtekírn
hette volna őket. Sez a tény a látott előadásnális
sokkalta élesebb fénnyel villantja fel viszonyaink
léleknyomorító kísszerüségét,

Erdei]ános

hónapokban. Féüg szándékosan, félig szán
déktalanul, de valamennyi - és hozzátehetjük,
azok a művek is, amelyek ma nincsenek itt,
bezárólag az utolsó nagy kompozíciökíg, a
székesfehérvári és a luzerni .Utcá"-kig - emlék
mű. Az elpusztult-elveszett Budafok emlékmű

vei, egy elmúlt világé, egy életet meghatározó
otthoné, egy műhelyé, egypályáé, és - azóta ezt
is fel kellett ismernünk - egyegész történelmi
korszaké, mindnyájunk múltjáé.

Amit Vilttőlláthatuók itt, az csaknem mind itt
is született: az emlékművé nemesedett gesztus, a
.Búcsti", a mansse-os nők a negyvenes évek
végéről, az ötvenes évek bénító szorongásait
idéző művek és a hatvanas évek közepének,
végének konstruktív ízű .szerszám"-szobrai. De


