
A gondolattól az előadásig

TA A R F E R E N C

Egy dráma születése

Nap a város felett

Debrecen város tanácsa dokumentum-
dráma írásával bízott meg a város fel-
szabadulásának 2 5 . évfordulójára. Öröm-
mel vállaltam a megtisztelő feladatot, s
hozzá is kezdtem az anyaggyűjtéshez.
Kazalra való jegyzetem gyűlt össze. Kez-
dődhetett a darab megírása. Nem ment.
Mert nem volt címe. Listákat írtam össze.
Aztán egy tavaszi napon vastag, sötét
fellegek meg cikkanó villámok kergettek be
egy kapu alá. Megdördült az ég köröskörül,
mintha ágyúk morajlottak volna. Félelmetes
vihar tombolt. Később elvonult, s a
felhőrongyok közül megint kisütött a nap.
Az emberek elő-jöttek a házakból, arcukat
megfürdették a fényben. Ezt írtam a
noteszembe: NAP A VÁROS FELETT.

Megtaláltam a darab címét.
Arról volt szó, ha sikerül kellő szín-

vonalon megírnom a drámát, a Csokonai
Színház október 19-én, Debrecen felsza-
badulásának ünnepén mutatja be ünnepi
előadásban. Ilyenformán az írói vállal-
kozás, a rendezés, a mű eljátszása most
nemcsak a színház, hanem a város ügye lett.
Lezajlott a bemutató, a kritikusok, a
szakemberek s a nagyközönség tagjai
elmondták véleményüket a darabról is, az
előadásról is. Nem fukarkodtak az
elismeréssel, legjobb produkcióink közé
sorolták. Éppen ez adott bátorítást és
erkölcsi alapot ahhoz, hogy eleget tegyünk
a szerkesztőség felkérésének, és
nagyképűsködés meg kozmetikázás nélkül
közreadjunk néhány visszaemlékezést,
vitát, levélváltást arról a termékeny alkotói
együttműködésről, amely Ruszt József
rendező és közöttem ki-alakult a darab
megszületésének gondolatától kezdve
egészen a premierig.

Szerkezetileg három alapréteget kép-
zeltem el. i. Dokumentumok széles gyűrűjét
emlékeztetés, felidézés és atmosz-
férateremtés céljából. 2. Féldokumentumok
rétegét: emberi arcokat, figurákat, kis
történeteket, jellemző eseményeket,
amelyek nemcsak humanizálják az anyagot,
hanem hitelesítik is. 3. Legbelül - magként
- helyezkedik cl a Gulyás-család története.
Átlagos debreceni család sorsa, amelyben
mások is nemcsak debreceniek! -
fölfedezhetik életük mozzanatait és (mint
volt szemtanúk) lemérhetik rajta az író
bátorságát, őszinteségét és igazmondását.

„Jóskám! A felszabadulásról darabot

írni nagy felelősség! írtam egyik leve-
lemben Ruszt Józsefnek. - Vajon elegendő
25 esztendő ahhoz, hogy az akkori
eseményekről hitelesen, őszintén írjak? A
nézőtéren szemtanúk ülnek majd, min-den
szavamat ellenőrzik. Ha mellébeszélésen
vagy éppen hazugságon kapnak - minden
elveszett. De meddig mehetek el az
őszinteségben és bátorságban? A politikai
légkör, amelyben ma élünk, lehetővé teszi
a nyílt beszédet. De, tudod, a reflexek!
Meg a rossz emlékek, amelyek korábban
devalválták az őszinteségre buzdító
szándékokat. Semmiképpen nem fogok
hazudni, inkább nem írok semmit. Itt van
aztán az utánunk jött nemzedékek sora.
Lehet, szabad ne-kik mást mondani a
felszabadulásról (hiszen akkor még nem is
éltek!), mint az igazságot? Ki tudja,
milyen és hány-féle emlékezésből, szüleik,
rokonaik érzéseiből vagy indulataiból
tevődik össze bennük a felszabadulás
képe? Menynyire igaz ez a kép? Hátha
torz? És hát-ha igazabb, mint amit
féligazságokkal én elmondanék? Nem
venném a lelkemre, hogy félrevezetem a
fiatalokat! Ismerniük kell - méghozzá
emberközelből! - azt a sorsdöntő
időszakot. Megvan, te! Azt hiszem, éppen
most találtam bele a nyomba, miközben e
sorokat írom: emberközelbe hozni a
felszabadulást! Hát ez az! Ahogyan volt és
ahogyan a mából látjuk. Most kezdenek
jönni az ötleteim: mi lenne, ha a
felszabadulás eseményei-nek fölidézése
kapcsán megpróbálnám - sorsokon,
gondolatokon keresztül - át-fogni az
elmúlt negyedszázadot is? Izgalmas
vállalkozás lenne, mi? Ehhez igazán volna
kedvem! Máris kezdenek zsongani
körülöttem a gondolatok, mint a nyugtalan
muslincák. Mi a véleményed az öt-
letről?..."

A válaszból: „Ferikém! Nagyon me-rész
és izgalmas dolgot írtál a leveled-ben.
Rajta! Érinteni akarod tehát a kényes
kérdéseket is. Helyes! Mert a2 emberközel
ezt is jelenti! Megértelek, azért akarsz
őszinte lenni, hogy a felszabadulás igazi,
történelmi jelentőségét jobban
megértethesd. Nagy vállalkozás, de pró-
báld meg. Abban is tökéletesen igazad
van, hogy a huszonöt évet át akarod fog-
ni. De mi a gondolati ív? Tisztáztad már
magadban? ..."

. Tisztáztam végre. Most csak any-
nyit, hogy itt is három réteget - gondolati
réteget - próbálok egymásra építeni. Az
egyik: Debrecen történelme. Es az a
bizonyos debreceniség, a kétlelkűség.
Meséltem neked róla: itt századokon át
gyakran volt jelen egyszerre haladó gon-
dolat, forradalmi tett meg vaskalapos
konzervativizmus, haladásellenesség. Ez a
kettősség ért véget 1944 őszén. Nem lehet
kihagyni. A másik: Debrecen történelme
az ország történelme is, hiszen ez a város
száz napig főváros is volt, az

itt élő emberek akkori és későbbi sorsa
általánosítható. Ahogyan átvészelték a
frontot, megérték a felszabadulást, el-
temették halottaikat és elölről kezdték az
életet, hittek és csalódtak, dolgoztak és
felemelkedtek, kiábrándultak és újra hittek
egyszóval mindez nemcsak debreceni
sajátosság. Ha voltak »pesti emberek«,
miért ne lehetnének »debreceni emberek«
is, nem igaz? Végül a harmadik gondolati
matériám: város, történelem, generációk.
Éppen ezért ez a darab vitadráma, talán
elsősorban az, s meg kell hozzá találni az
adekvát színpadi formát. Mint látod: most
ugrott a kutya a kovászba! A szerkezet
három eleme, a tartalom három anyaga!
..."

Amikor a darab kidolgozásának leg-
forróbb szakasza következett a nyáron,
gyakran találkoztunk. Tengernyi probléma
bukkant elő. Olykor cl is csüggedtem,
abbahagytam az írást. Aztán folytattam a
baráti biztatás nyomán. Néha ugyan az
volt az érzésem, hogy Ruszt sem Iátja
olyan biztatónak a dolgok pillanatnyi
állását, mint ahogyan bizonygatja, de jó
pedagógusnak bizonyult: kegyesen csalt.
Es én is: úgy tettem, mint-ha ezt nem
vettem volna észre. Nehogy
elkedvetlenedjen..

- Elképzelhetetlen a hagyományos
színpadi keretben! - mondtam az első rész
megírása után.

- Ezzel most ne törődj! Írjad tovább a

második részt!
A noszogatás helyénvaló volt. Bele-

ragadtam az első részbe, azt csiszolgattam
aprólékos műgonddal, ahelyett, hogy
haladtam volna tovább. Küldtem pár sort
Rusztnak: „ ... Hogyan írjam tovább,
amikor érzem, hogy az első rész sovány is,
kevés is? Valahogy leszűkült nagyom a
családra. Pedig ez nem családi dráma.
Valami kellene még bele, zen ágódom. De
mi? Tudja a jófene! ..." Es jött a válasz: „
... Az anyag egyáltalán nem sovány.
Inkább a költői emeltség hiányzik néhol.
Például az óvóhelyi képben. Gondolkozz
rajta. Nekem - e képnél - a Londoni szín
jut eszem-

. Az az érzésem, vissza kellene térned a
korábban megbeszélt sorrendhez, László
52-es tárgyalásának anyagát és a személyi
kultuszról szóló vitát, a felelős-ég
keresését át kellene operálni az első rész
végére. Így könnyítünk a második rész
kissé zsúfolt vitaanyagán, meg exponálunk
is. Nem beszélve arról, hogy már az első
részben felhasználunk, bemutatunk
minden elemet: idősíkok váltakozását,
vitát, monológot, oratóriumot, eleneteket,
dokumentumokat, figurákat.

nézőt így beavatjuk, és a második 'észt -
a gondolatilag nehezebbet - majd obban
»elviseli« ..."

Másnap éjjel ezt írtam Rusztnak:
"...Hajnalodik. Most fejeztem be a



rekviem-képet. Úgy érzem, jól sikerült. A
szomszédok a nyavalyába kívánnak
biztosan, egész éjjel kattogtam, mint egy
géppuska. De készen vagyok. Iszom egy jó
kávét és - tovább! Holnap felugrom
hozzád, és tüzetesen megbeszéljük a má-
sodik részt. Öregem, ez olyan bozót, hogy
nem bírok kigázolni belőle. Lötyögnek
benne az alkatrészek. De hát a hajsza..."

Aztán napok teltek el, haszontalanul.
Összekaptunk. Ruszt kíméletlenül „be-
olvasott", hogy megrekedtem, piszmogok,
javítgatok, ahelyett, hogy haladnék tovább.
Ingerülten válaszoltam, s otthagytam.
Otthon úgy éreztem: ez a kátyú klasszikus
esete. Legjobb lesz, ha be-jelentem, hogy
nem tudok megbirkózni az anyaggal, túl
nagy volt a feladat, nem bírom erővel,
túlbecsültem képességeimet. Aztán
váratlanul megjelent Ruszt. Sápadt volt és
borzas. Leült, kért egy pohár bort, megitta,
s úgy folytatta, mintha épp az imént
hagytuk volna abba.
 Azt mondod, hogy nincs fővonalad?

Majd lesz! A második résznél az a fontos,
hogy tisztázzuk, mit kell elmondanod a
dokumentumokon túl a családról, a
figurákról, hogy a sorsvonalak világosak,
ökonomikusak legyenek, s hogy ezek
milyen társadalmi-politikai problémát
vetnek fel, amelyek végül is a vita anyagát
képezik majd. Érted?
 Nem.
 Ne a vitaanyaggal bíbelődj, hanem a

figurákkal és az epizódok összekap-
csolásával. - Kiitta maradék borát és
elsietett. Amikor úgy két hét múlva meg-
mutattam a második részt, Ruszt a hajába
túrt. Tudtam, mire gondol.
 El tudnék képzelni teljesen újszerű

színpadi megoldást is - mondtam ki a
gondolatát -, csak az a kérdés: merjük-e
következetesen megvalósítani?

Ruszt sétált, rágta a cigarettáját.
 Igazad van - szólalt meg sokára, majd

hozzátette: - Én úgy gondolom, hogy a te
darabodban a szituáció szín-helye nem a
konkrét történelmi szituáció, helyszíne és
ideje sem a konkrét történelmi idő. Az idő
és a hely: a ma és a színház. A szituáció
színhelye nem a színpad, hanem a színpad
és a nézőtér együttesen. Döntő különbség.
Azt hi-szem, a családot le kell ültetnem a
zene-kari árokba. Háttal a nézőtérnek,
mint-ha ők is benn ülnének a nézőtéren.
Időnként onnan lépnek fel a színpadra. A
többi színész pedig oldalt ül, székeken.
Akire éppen sor kerül, az belép a színre

.
Aztán belehevült a magyarázatba. Vi-

tatkoztunk. Nem nagyon tetszett a zene-
kari árok megoldás. Ruszt tovább fűzte a
gondolatait.
 Hidd el, ez a legjobb formai meg-

oldás. Az egészet a hasra fektetett pisca

tori színpadon, teljesen puritán módon
képzelem el, a legszükségesebb bútorok-
kal, ruhadarabokkal.
 Helyes. Ez tetszik. És mit szólsz ah-

hoz, hogy megfelelő képeket vetítsünk a
háttérbe? Fogódzónak a néző számára,
meg asszociációs lehetőségnek is.
 Jó gondolat. Hogyan csináljuk meg?

Sebaj ! Világszínvonalon bütykölünk,
barkácsolunk! Majd megoldjuk!

A színpadi megformálás együtt, egy-
időben született a darabbal. A végső
színpadi forma teljesen puritán lett, még a
bútorok is elmaradtak. Egy napon - már
folytak az első próbák - berontott hozzám
Ruszt: „Megtaláltam! - mondta. - Most már
elárulom: csak most találtam meg!" - Vitt a
színpadra. A da-rabban van egy rész, ahol
egy ember a fiát temeti. Megszólítja
Lászlót: „Uram, tudja a Miatyánkot?
Nincs, aki eltemesse a fiamat. Legalább
mondjuk el együtt." És elmondják. Ennyi a
jelenet. Ruszt lefordított egy széket,
letérdepel-tette mellé a színészt, s így
játszatta el a jelenetet. Döbbenetes volt!
Ma is az előadás egyik legszebb,
legmegrázóbb jelenete. Aztán megmutatta,
hogy ha a két főszereplő egymással
szemközt - né-mi távolságra -
lovaglóülésben ül két széken és beszélget,
vitatkozik, mennyi természetesség és
mennyi feszültség van a jelenetben. És
csak két szék a polgár-mesteri iroda. Két
szék a család otthona. Két szék a börtön.
És két széket cipel bútorzat gyanánt az
államtitkárnak ki-nevezett pékmester,
miközben azt mond-ja, hogy egész
kocsirakományt visz. Es így tovább .. .

Legtöbb gondunk kétségkívül a második
résszel volt. Itt kulminált a dráma. Az első
részben elhelyezett érzelmi és gondolati
patronok itt robbantak. Ezt írta Ruszt: „ ...
Érzésem szerint - sőt meggyőződéssel
állítom - a »ki szabadult fel?« gondolat a
költői-politikai magva a darabnak.
Mondhatnám azt is: vezér-gondolata az
előadásnak. Sok rendezői ötletet adott. Az
pedig, hogy 56 puska-pora ott volt már 44-
ben, s hogy 44-45 lendülete folytatódott
57-ben - ez a gondolat a darab politikai
alappillére. Ami pedig az utolsó vitát illeti
a darabban: valóban nem lehet 57-tel
kezdeni az »idő-számítást«, mint írod. De
ne feledkezz el arról, hogy az én
nemzedékem (és az utánam jövők is) sok
mindent természetesnek talál, mert kész
keretek között kapja, amit kap, míg ti
magatok annak idején a kereteket is
csináltátok ... A cinizmus? Nincs igazad,
ha sommásan ítélsz. Gondolj arra, hogy én
tizenkilenc éves voltam 56-ban, nagyjából
tehát az eszménykeresés időszakában. Te
45-ben lehettél ugyanennyi. De amíg ti a
fel-szabaduláskor hitet és erőt kaptatok, mi
56-ban kiábrándulást. És ez benneteket
vádol! .. .

Így szólt a válaszlevél: „ ... Jóskám! Ne
alibit keressen a te nemzedéked azzal, hogy
bennünket szapul. Az én nemzedékem még
nagyon fiatalon, de már nem gyerekfővel
élte át a háborút, és jutott el az új korszak
küszöbéhez, a fel-szabaduláshoz. Sok és
sokféle terhet hoztunk magunkkal mi is. De
azért nem annyit, hogy ne tudtunk volna
megszabadulni tőlük új célok és új
eszmények bűvöletében. Az én
nemzedékem gyerekkorát beárnyékolta a
közelgő nagy vihar. Korán megtanultuk a
szorongást, a félelmet és a nélkülözést.
Vágyainkat a kilátástalan jövő hervasztotta,
fiatal erőnk javát megette a háború. Mégis,
az én nemzedékem vette magára egészen
fiatalon az újjáépítés, a föltámadás fő
terheinek nagy részét. Mérhetetlen sok
munka, újrakezdés, kínlódás, áldozat,
gyorsan elröppenő örömök, önmagunk
kíméletlen hajszolása - mit soroljam és
minek? Mindig és újra talpra kellett áll-ni
és tenni, amit kell, megértve, hogy he-
lyettünk ugyan más el nem végzi, amit az
élet meg a történelem miránk kiszabott. Az
én nemzedékem azt is tudja, hogy jönnek
utánunk a fiatalok, akik kíméletlenül
kérdeznek és könyörtelenül ítélkeznek
felettünk. Miért? Hiszem: azért, mert
készülnek tőlünk átvenni a terheket, az
ország sorsáért való felelősség gondját.
Mert nem akármilyen nemzedékek váltják
egymást, nem akármilyen korban és nem
akármilyen jövőre függesztett tekintettel.
Ez a gond, ez a belső ellentmondás, ez a
törvényszerű előremozgás a felszabadulás
egyik legnagyobb ajándéka számunkra.
Tulajdonképpen ezt próbálom én most
megfogalmazni - más gondolatokkal együtt
- szín-darabomban. Őszintén és egyszerűen
..."

Belebonyolódtunk a generációs vitába.
Ruszt így fogalmazta meg a lényegét: a
résztvevők, valamint a megítélők ösz-
szecsapásáról van szó. Az előző nemzedék
tetteiről és az utánuk következők ítéleteiről.
Történelmi élmény és történelmi logika
konfliktusa játszódik le a színpadon. Egyik
oldalon a szkepszis fölé emelkedő
becsületes felelősségvállalás és aggodalom
(László), másik oldalon a szkepszist
félrelökő, becsületes lendület (Fiatal
rendező). A mi kettőnk privát vitái
kimeríthetetlen anyagot adtak a darab
generációs vitájához. Többet, mint
amennyi megmaradhatott benne.

Ahogyan közeledett a premier, egyre
inkább bizakodtunk. Éreztük, tudtuk, hogy
szokatlan feladatra vállalkoztunk. Író is,
rendező is, színészek is. Méltó lesz a
végeredmény a felszabadulás ünnepéhez?
A bemutató napján kis cédulát hozott a
kézbesítő Ruszttól. Ez állt ben-ne: „ ...
Elgondolkoztam azon az agyon-
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Önvalló szín játék

Színházainkban kevés annyira minapi
drámát játszanak, mint amilyen Taar
Ferenc Nap a város felett című doku-
mentumjátéka volt a debreceni Csokonai
Színházban, Ruszt József rendezésében. A
nálunk színpadra került dokumentum-
drámák jórészt elmúlt korszakot vagy
távoleső földrészt idéztek, színészre, né-
zőre tehát éppen olyan játékszabályokat
kényszerítettek, mint akármelyik hagyo-
mányos játékdarab, ezek zártabb és egy-
ségesebb meseszövése nélkül. Ezért ma-
radnak gyakorta hatástalanok. Brecht
színpadi produkciói a maguk idejében
„mai", jelen idejű dokumentumdrámák
voltak, ezért lehettek igazán izgalmasak
akkor, és ezért egyre népszerűtlenebbek
ma. Ugyanis a dokumentumdráma szín-
játszása csak részben, mégpedig külső
eszközeiben alkalmazhatja az úgynevezett
„gondolatébresztő", „elidegenítő"
hatásokat, belső tartalmában sokkal na-
gyobb őszinteséget, személyes át- és vele-
élést követel az egyes szerepek alakítóitól.

Taar Ferenc a felszabadulásnak állított
emléket, de mai visszapillantással, a
mából nézve, a mában vitatkozva. A
drámai konfliktust a kapott szabadsággal
való élés vagy visszaélés tényei és
lehetőségei fölötti szenvedélyes vita ké-
pezte. Nem a fasizmus csapott össze az új
világgal, hanem az új világ két gene-
rációja. A dráma csúcspontja az az ora-
tórium volt, amelyben a különféle deb-
receni emberek, iparosok, parasztok,
munkások, diákok, értelmiségiek el-
mondták, melyik pillanatban, a huszonöt
év melyik napján értették meg az új élet
lehetőségeit, döntöttek érzelmileg is
emellett a régivel szemben. Számukra az a
nap volt a felszabadulás. Ez az oratorikus
részlet helyenként fölébe

koptatott szón, hogy koncepció. Hiszen e
nagyon kényes, nehéz írás esetében kü-
lönösképpen fontos, hogy e szó mögött mi
a megfogható tartalom, a jelentés. Ezért
gondolkoztam el rajta, mert e szó magyar
jelentése az, hogy fogantatás. Na, látod!
Nem tudok mást mondani, mint azt, hogy c
műnek jó, igaz, őszinte és nagyon emberi a
»fogantatása«. S aki ezt az emberséget
megérzi az előadásból, majd akkor - ha
addig nem, hát most majd - meg fogja
érteni, hogy mikép-

emelkedett sok valódi dramatikus
öszzecsapásnak is. Nem véletlen, hogy a
több mellékalakot is játszó színészek
ebben a részben voltak a legjobbak, és
halványabban játszottak, amikor egy-egy
német vagy orosz tábornokot, kántáló
papot vagy éppen történelmi figurát
jelenítettek meg a mű más epizódjaiban.
Kiss László például mint őszintén
kitárulkozó debreceni tanár vagy mint a
háború utolsó napján lelőtt gyermekét
temető apa összehasonlíthatatlanul jobb
volt, mint Szotnyikov, szovjet
városparancsnok. Az utóbbi figurát a
megszokott, „emberi" sablonokkal for-
málta meg, míg az előző kettőt meg-
rendítően. Hegedűs Erzsi hitelesen ját-
szotta el a kenyérsütő asszony alakját, de
igazi élményt akkor nyújtott, amikor saját,
egyéni felszabadulásáról vallott. A
főszerepeket alakítók azért voltak köny-
nyebb helyzetben, mert teljes, mai élet-
sorsot ábrázolhattak.

Egyetlen színdarabban nehéz volna egy
egész család 25 esztendejét sokoldalúan
bemutatni. Nem véletlen tehát, hogy Taar
Ferenc a Gulyás-család egyetlen tagját,
Lászlót formázta meg, a többieket csak a
vele való kapcsolatban, inkább relief-
alakokként. Az ő életüknek csak Lászlóhoz
kötődő vagy az ő magatartását
ellenpontozó eseményeit láthatjuk a
színpadon.

Gulyás László tanár a leginkább „mi
magunk" típus. Nem hős, nem szent, de
nem is aljas vagy hitvány. Tanár, aki
szeretne élni és dolgozni. Becsületes, amíg
ésszerű, és életösztöne engedi. Nem
szimpatizál a fasizálódó városi vezetők-
kel, ezért állását veszti. Életét viszont már
nem akarja elveszteni, és ezért az
összeomlás utolsó, őrjöngő estjén az ér-
telmetlennek és haszontalannak tetsző
röplapnyomtatást még partizán öccse ké-
résére sem vállalja. De a város vezetésére
való felkérést sem fogadja cl a jobb-oldal
kezéből. A röplap-ügyben tanúsított
passzivitása miatt az ötvenes években
elítélik. Kiszabadulása után elismeri a
maga és generációja többszöri
tehetetlenségét, hősietlenségét, de vállal-ja
is ezt.

pen és hogyan és mire kell emlékeznünk
ezen az évfordulón. S ha így lesz, igazi és
szép megemlékezés lesz ..."

Csak annyit írtam vissza: „ .. mindent
köszönök!"

Aztán lezajlott a bemutató.
És egyszeriben emlékké váltak a tegnap

még gyötrő gondok, lázban átvirrasztott
éjszakák, szenvedélyes viták, alkotói kínok
és szépségek.

Ahogyan a dolgok rendje szerint tör-
ténni szokott.

Sárosdy Rezsőnek, sok hős- és karak-
terszerep kitűnő megformálójának csiszolt
egyszerűsége már A kegyenc Ma-
ximusában is feltűnt. Gulyás László
szerepében bár a két figura alapmaga-
tartása különbözik - ugyanez a racio-
nalizmus a legfőbb vonása. Sárosdy egy-
szerűsége elsősorban önismeretből és
színpadi biztonságból ered, sem szürke-
séget, sem eszköztelenséget nem jelent.
Ismeri adottságait, és tudja magáról, hogy
nem az a színész, aki a belépés pil-
lanatában egy csapásra lenyűgözi közön-
ségét. Figuráját gondosan építgeti, és fo-
kozatosan fordítja a figyelmet maga felé.
Meggyőzően és szépen beszél, lassan mo-
zog, felesleges mozdulatai nincsenek.
Feltűnés nélkül kapcsolódik szemével,
gesztusaival és szavaival színpadi tár-
saihoz. Színpadi jelenléte egyre súlyosabb,
egyre fontosabbnak érezzük mondandóját,
igazabbnak gondolatait. Csendességével
provokál. Fürkésznünk kell őt, mert az
ember „hétajtós" egyéniségét játssza. Ez a
színészi módszer nagyon alkalmas
dokumentumdrámák szerepeinek
formálására. Maszk és jelmez nélkül,
pőrén-emberien állt előttünk, még
„játékstílusát" is elnyelte, ugyanakkor
hatásosságát erősítette a szerep személyes,
őszinte, megértő és önmegítélő vállalása.

Vitapartnere, mai ellenfele a darab-ban a
Rendező. Sárközi Zoltán játszotta. Hideg
józansággal fogadtatta el az általa
képviselt fiatalok tisztább igazát. De
együttérzéssel, hálás sajnálattal kel-lett
elfogadnunk a negyvenévesek igazságait,
mint a többet átélőkét és többet
szenvedőkét.

Visszatérve a Gulyás-család többi sze-
replőjére: László után a leglényegesebb
Ferenc, a partizán, a harcos párttag, majd a
csalódott és a visszavonuló kis-polgár
figurája. Az ő sorsa egy másik dráma
teljes anyaga volna. A szerep
vázlatosságában is Simor Ottó egyik leg-
kiválóbb alakítása. Láthattuk már őt
operettek hőseként, aztán egyre gyakrab-
ban prózai szerepekben, majd A kegyenc
heréltjét játszva intrikusként. Ezúttal
partizánként hős is, de intrikus is, mint
fanatikus és mint az új „kispolgár". Jól
építi fel alakítását, erőteljes, határozott
mozgásával és ezzel ellentétes, erőtlenné
tompított hangjával.

A két Gulyás-testvér apját, az öreg
munkást Novák István játssza. Végre is-
mét képességeit kihasználó szerepet ka-
pott! Ökonomikus színpadi jelenléttel,
vékony ívelésű hanggal is súlyos karaktert
formál. Menyét, a cívis-nagypolgári család
leányát Olsavszky Éva formálta meg.
Ismét külön dráma anyaga lehetne a két
osztály, a kétféle család között őrlődő nő
sorsa. Vele bánt legmostohábban a
szövegkönyv, és úgy tűnt, néha félórákra
is ott felejtették a színpadon.
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(KAPOSVÁRI CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ)

CSÍKOS GÁBOR (SZMUK DOKTOR),KOLTAI

RÓBERT (DUDÁS)

Becsületes szerepformálás az övé, de nem
több.

Az est tanulsága mindenképpen fontos. A
bemutató azt bizonyítja, hogy az „ön-valló
színjáték", a dokumentumdráma élővé
teheti a múltat - és a színházat is.

Taar Ferenc: Nap a város felett. Deb-
receni Csokonai Színház. Rendezte: Ruszt
József, díszlet- és jelmeztervező:
Gyarmathy Ágnes. Szereplők: Sárközy
Zoltán, Sárosdy Rezső, Novák István,
Simor Ottó, Olsavszky Éva, Újvárossy
Kati, Hegedűs Erzsi, Kóti Árpád, Kun
Vilmos, Bán Elemér, Kiss László, Sárady
Zoltán, Herczegh Zsolt, Árva László,
Jachinek Rudolf, Soós József, Beke Attila,
Molnár Sándor.

ÚJDIVATHÓBORTOK, R É G I

I G A Z S Á G O K

címen Robert Brustein ír az avantgarde
irányzatok mulandóságáról. A divatra mindig
túlontúl hajló amerikai színházat a legújabb
avantgarde már a hóbortok és kultuszok
áldozatává tette. Minden új megnyilatkozást
Messiásként üdvözölnek, majd ha gyorsan
letűnik a színről, jön a következő, „mindent
eldöntő" új irányzat. Igaz, bizonyos
értelemben üdítő, hogy a 4o-es, 5o-es évek
Csipkerózsika-álmot alvó amerikai színháza
most lépést akar tartani a legfrissebb
társadalmi, politikai és nemi problémákkal,
csakhogy a lépéstartás a napi aktualitások
gyors benyelésében nyilatkozik meg, s nem a
dolgok mélyére hatol. Amellett az aktualitás
érdekében elhanyagol minden művészi
specifikumot, az alkotó és a néző művészi
tudatosságának kiaknázását. A mai avantgarde
szép lassan a kommerciális színház pozícióiba
tornássza fel magát, ahhoz hasonlóan igénybe
véve a hírközlő eszközök és a sajtó
előregyártott lelkesítő kampányát. Ebben a
helyzetben az „avantgarde" és a
„hagyományos szín-ház" szavak lassan
felcserélhetővé válnak, és egyiknek sincs köze
a komoly színház fejlődéséhez. Az „új
színház" ugyanazt akarja, mint a „régi":
elkelni, minél gyorsabban, minél magasabb
áron. Persze igaz, hogy ez a színház reális
igényt elégít ki: a mai társadalomból
kiábrándult fiatalok olyan alternatívára
szomjaznak, amely igényt tart hitükre-
energiájukra, csakhogy ebben az
atmoszférában korlátlan lehetőségek nyílnak
mindenféle sarlatánság előtt. A legújabb
színházi fejlemények tipikus melléktermékei
egy olyan kultúrának, amely elvesztette
irányát, célját és önbizalmát.

Plays and Players, 1969. október

S O M L A I P É T E R

Szmuk doktor Kaposvárott

Illyés Gyula: A lélekbúvár

„SZMUK főorvos vagyok. A Székes-
fővárosi Első Ideg- és Alomfigyelő In-
tézet v. főorvosa, a Nemzetközi Bio-
Social Analitikai Egyesület szmukista
csoportjának elnöke, a The American
Radical-Psychoanalitic Review és a Ne-
derland'sche Tijdschrift voor Gennes-
kunde tiszteletbeli tudósítója stb.; a
»Mikor világosítsuk fel a csecsemőt« és a
»A cipőviselet mint nemi kérdés« című
művek szerzője stb...."

Így mutatkozik be Illyés Gyula A lé-
lekbúvár című szatirikus vígjátékának
címszereplője, Szmuk „fődoktor" -

ahogy Tökmő három nevezetes közem-
bere, a plébános, a vincellér és Dudás
szólítja őt -, valóságos csodabogár, akit a
„szmukizmus" atyjaként és egyszemélyi
szimbólumaként teremtett írója a 3o-as
évekbeli Magyarországra. A darab többi
alakjával együtt ő is naiv figura. Így ud-
varol asszisztensének, Klárának: „Ben-
nem van valami úszási vágy ... Ajkam
cserepes, légzésem kihagy. A tökéletes
talasszális regresszió, ví esz im buch
stét!" A parasztkérdést is szocio-pszicho-
analízissel oldaná meg, vizsgálatai ered-
ményeként pedig visszaküldené az em-
beriséget az egysejtű állatkák boldog, ki-
elégült korszakába.

Szmuk riválisa, Dudás, Tökmő község
felvirágoztatásának bajnoka, a helyi
közélet egyik vezetője. Nemcsak Klárát
sikerül meghódítania - s ezzel önmagának
feleséget, a falunak végre orvost szereznie
-, hanem Szmukot is legyőzi, mégpedig a
„fődoktor" saját terepén. Dudás egyetlen
éjszaka „kivégzi" a
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mélylélektan és a pszichoanalízis teljes
tudományát, és másnap analitikus ötlet-
bőségében kétvállra fekteti Szmukot.
Időközben Szmuk betege, a földbirtokos-
nő Gáboryné is kigyógyul komplexusaiból,
s nem lesz többé akadálya annak, hogy
hozzámenjen régi kedveséhez, a
vincellérhez.

A magyar közönség vagy elfelejtette,
vagy - a fiatalabbja - meg sem ismerte a
pszichoanalízist, a Dudás-féle mozgósító
szándék pedig intézményesedett, s így már
régen kilőtte patetikus tölteteit. A
lélekbúvár aktualitása tehát leszűkült: a
színház arra kényszerül, hogy egy „mi
lenne, ha volna" modellben szerkessze meg
a szatírát. Laczkó Mihály, a Csiky Gergely
Színház rendezője ezt a feladatot
lényegében sikeresen oldotta meg. A
szatírából izgalmas bohózat kerekedett -
anélkül, hogy az alakok belső tartalmassága
puszta körvonalakká halványodna.
Sajnálatos, hogy egyik-másik színész ké-
nyelmetlenül érzi magát a bohózati szi-
tuációkban, mint a Gáborynét alakító
Demeter Hedvig és a plébánost játszó
Simon György. Az előadás ezért egye-
netlen. Az egyenetlenségek azért is
szembeötlőek, mert az előadás főszerep-
lője, Csíkos Gábor kitűnő.

Csíkos Szmukjától félni kell, mint ahogy
félelmet ébreszt mindenfajta különös
emberi energia, amit emberellenes célra
használnak. Puha járása, latinnal nemesített
obszcén mondatai, elegáns an-
tihumanizmusa, tudálékossággal takart
őrültsége egyszerre hódítja s félemlíti meg
a nézőt. A fiatal színész - aki kor-társai
között nemcsak a legfegyelmezettebbek,
hanem a mesterségben legképzettebbek
közé is tartozik - nem enged egyetlen
pillanatra sem a lélektani tolvajnyelv és a
bohózati szituációk csábításának: nem
ripacs.

Dudást túl magas erkölccsel normázta a
rendező, s így Koltai Róbert nem for-
málhatta alakját igazi, méltó ellenféllé.
Koltai ezúttal is számot adott tehetségéről,
rokonszenvessé tette Tökmő nagy
szervezőjét, de kifejező humorát nem nö-
veszthette fel vetélytársa mellé, kellő
játékalkalom híján. Ugyancsak a játék-
alkalom hiányzik Hőgye Zsuzsa, Klára
alakítója számára. A Barlát játszó Lengyel
János energikusan törekedett a já-
tékalkalmak kihasználására.

A lélekbúvárt 1948-ban írta Illyés, ez
volt tehát A tű foka után a második da-
rabja. A megjelenés évében mutatta be a
Magyar Színház Gellért Endre rende-
zésében. (Szereplők: Major Tamás, Sulyok
Mária, Mészáros Agi, Bihari József,
Ladányi Ferenc, Rajczy Lajos.) A kritika
egyöntetűen örült az előadásnak, de -
ugyancsak egyöntetűen - kifogásolta, hogy
Szmuk szövege obszcén és azt, hogy az író
egy kalap alá vette a

modern lélektan tudományos eredményeit
a pszichoanalízissel szatócskodók
divathóbortjaival. A darabot azóta nem
játszották színpadon, csak a Rádió mu-
tatta be.

Bizonyára ez az elfelejtettség okozza,
hogy manapság Illyés Gyula dramatur-
giáját egy „hármasságban szokás össze-
foglalni: a nemzeti sorskérdések pátosza
(Fáklyaláng, Dózsa György stb.), a
nincstelenek öröme (parasztkomédiák) és
az újabb keletű, önismeretre tanító művek
(a „Másokért egyedül" kötet darabjai). A
lélekbúvár nemcsak ezt a vázlatot bővíti
ki. Húsz év távlatából felül

vizsgálatra kényszerít az illyési drama-
turgia' "hagyományosnak" ítélt vonásait
illetően. Ehhez az újragondoláshoz szol-
gálhatna adalékul, s szerezhetne sokaknak
művészi élményt a kaposváriak előadása -
akár a televízióban, akár egy budapesti
befutató során.

Illyés Gyula: A lélekbúvár. Kaposvári
Csiky Gergely Színház. Rendezte:
Laczkó Mihály, díszlet: Jéuosa Lajos, jel
mez: Poós Éva Szereplők: Demeter
Hedvig, Csíkos Gábor, Simon György,
Hőgye Zsuzsa, Koltai Róbert, Lengyel
János.


