jeiképessé a darab címe. A Takarítás
voltaképpen. eltakarítás. A kamaszkori
múlt és a lehetséges jövő egyidejű kisöprése a jelen valóságából. a kanonikus
életrend elleni tiltakozás drámája, akár
Büchner Woyczekje a Stúdió ",~" színpadán.
A darab szövegmivoltában tökéletes,
ámde túlontúl sterilnek-stilizáltnak tetsző zenemű; muzikális szerkezetű beszéd,
amelyben a szókapcsolatok dallama, a
mondatok rítmíkáia, az áriákra, duettekre és tercettekre épülő operai kompozíció szabálycssága már-már veszélyezteti a drámai szituácíók hítelességét.
Érezvén ezt a veszélyt, Szikora János,
a darab rendezője érvényesülési teret
enged a színészek prózaibb lényének. A
beszédszünetek, a partitúrában rögzítetlen maradt gesztusok nem egyszerűen
alárendelődnek.
hanem kiegészítőlévé,
beteljesítőjévé válnak
a dramaturgiai
szándéknak. Az az előadás, amely Győ
rött születik, fölülmúlja aszöveget. 01savszky Éva Klárája szebb, s ugyanakkor hirtelen feltárulkozó lepusz-

SZÁMUNK

rnor

VARGHA KÁLMÁN kríríkus, irodalomtörténész, az Irodalomtudományi Intézet Bibliográfiai Osztályának vezetője. Móricz Zsf gmondról, Juhász Gyuláról és Gelléri Andor
Endréről
jelentek meg könyvei. Esszéinek
gyűjteményes kötete Álom, szecesszió, valóság címmel jelent meg 1973-ban. Legutóbb
1979 márciusában Rónay György emlékére
írott tanulmányát (Az esszéista arcképéhez) ,
augusztusában pedig Móricz Zsigmond krítíkai fogadtatásáról szóló írását (Az első évtized) közöltük.

tultságában

riasztöbb a szövegbelí

figuránál. Bajosay Mária rusztikusabb,
jobban motiválja Jóska gyilkossági elhatározását. Bán János szerepformálása
többet sejtet a kamaszlét pszichikai mutácrójából az írott színmű kínálta lehetőségeknél, András szerepében Angster
László mint "pontos jelenés" mutatkozik
meg: képes azonossá válni önnön portréjával. Rajk László díszletei hűek az
írói instrukció szelleméhez. A színpadi
architektúra geometriája és a biedermeier bútorzat közötti kontraszt, a nyers
fa és a politúr ellentéte maradéktalan
közvetítője a pszichikai átváltozás folyamatának.

Sikeres, gondosan kimunkált lélektani
drámát láthatnak Győrben azok, akik rászánják magukat a hosszú utazásra, s
vállalják a kockázatot, hogy esetleg nem
férnek majd be a 60 főre tervezett stúdiószínházba. Talán a kritikusok közül is
sokakat elriaszt a távolság: azért anynyira mély a bemutató körüli csönd.

BALOGH TIBOR

HORÁNSZKY NÁNDORN:e ny. magvar-e-történelem szakos tanár.
(1979 februárjában
Szirmai Endre tanulmányát közöltük Albert
Schweitzerröl)
BERCZELI A. KÁROLY költö. Verseit legutóbb 1973 januárjában közöttük lapunkban.
Dies Irae című, 1953-ban írt poémája Pármában, az "Olasz-Magyar Füzetek" kiadásában jelent meg 1980-ban.
FÁY FERENC költö, Torontóban él. Legutóbb 1980. májusi számunkban közöltünk
verseiből.

R:eV:eSZ GYöRGY fIlmrendezö, filmíró, .Balázs Béla-díjas, érdemes müvész, Jelentösebb
müveí : Angyalok földje (1962), Egy szerelem három éjszakája (1967), Utazás a koponyám körül (1970), Kakuk Marci (1973),
Az öreg (1975).
BÁLINT B. ANDRÁS újságíró, a Vigilia segédszerkeszt.öje. Megjelent könyvel: Végállomástól végáltomásig (riportok, 1977), A róka
megszeltdítése (esszék, 1980).
DANI LÁSZLO
varon.
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Az Ecclesia Kíadó gondozásában megjelent
Possonyi Lászlónak, a Vigflia egykori alapítóföszerkesztöjének önéletrajzi regénye. Tettenérés címmel. A könyv tág teret szentel a Vigilia születésének, története elsö, kezdeti szakaszának és szól a magyar szellemi életben
betöltött helyéről és szerepéröl is. A kötet
méltatására a késöbbiekben visszatérünk. (Ára
110,- Ft.)

