
arcok és maszkok

CSERJE ZSUZSA

„Halló, itt Torkos,
itt Torkos!"

Zala Márk a Zsugori uramban

Moličre Fösvényét 1791-ben Simai Kristóf
K. O. P. (kegyes oskolai pap) lefordította,
egyúttal magyar közegbe helyezte. A
Simai-féle átdolgozást 1821-ben átírta,
átdolgozta Döbrentei Gábor. Az ő stílusa,
nyelve állítólag szebb volt, mint Simaié,
ezért mindkettőjük fordítását felhasználta
Örkény István 1946-ban, amikor ő is
átdolgozta a már Zsugorinak nevezett
darabot, melyet az-tán be is mutattak
1948-ban a Madách Színházban.

A bemutató műsorfüzetében ezt írta
Hont Ferenc: „A Zsugori előadása a
Madách Színházban akkor éri el a célját,
ha például szolgál a magyar drámaírók-
nak arra, hogy miként kell a magyar szín-
padi hagyomány szellemében a legneme-
sebb irodalmi anyagot a legszélesebb
néprétegek számára élvezetes formában
előadni . . . Önkéntelenül felvetődik a
kérdés, hogy ez a darab mennyiben
Moličre-é, mennyiben Simaié, Döbrenteié
és mennyiben Örkényé. Fordítás-e vagy
eredeti darab, magyarítás-e vagy átírás ?"

Hasonló kérdések merültek fel most a
Zsugori 1975-ös bemutatója után a kri-
tikákban. Nem véletlenül, hiszen a ma-
gyarított, átdolgozott és Örkény által
egyszer már átírt változathoz most még
keretjátékot is írt Örkény. A mostani darab
1946-ban, az infláció idején játszódik,
egész pontosan az új pénz, a forint
megjelenésének előestéjén. A Ganz-
MÁVAG fiatal munkásaiból álló amatőr
színjátszó csoport próbálja a Zsugori
uramat. Éppen a főpróbán vagyunk, ami-
kor megérkezik a hír a forint megjele-
néséről. A keretjáték, mely Örkény val-
lomása szerint munkapróba közben szü-
letett rögtönzések, közös (avagy rendezői)
ötletek jóvoltából, „mulatságos kettős
anakronizmust" eredményezett.

„Kicsit úgy érezzük, mintha Zsugori
uramhoz lennénk hivatalosak, ahol éppen
csak elbolondítják a vendéget az evés-ivás
illúziójával. Olyan ez a szíves kínálás,
mint az őszi napfény: sokat ígér és keveset
ád. Pedig az ötletek jönnek, szinte
számolatlanul. Izgő-mozgó lepe-

dővászon háttér, fogorvosi szék, mint a
zsugoriság szimbóluma, magyar me-
nyecskének álcázott francia házasság-
közvetítő-nő, eleven kert, ideges fény-
csóva, rövidzárlat" - állapítja meg az Élet
és Irodalomban Szekrényesy Júlia. A
Népszabadságban Molnár Gál Péter úgy
véli, hogy „politikailag biztos, dra-
maturgiailag és művészileg bizonytalan a
Huszonötödik Színház új munkája. A
keretjáték drámává és művészi-társadalmi
élménnyé lesz kezükben, míg a dráma - a
moličre-i - keretjátékká csökken, és
csupán ürügyül szolgál arra, hogy a
termelt javakban való részesedésről, a
pénz szerepéről az osztálytársadalomban,
az elosztás igazságosságáról és az állam
elhalásáról, a kommunizmust építő kom-
munisták hitéről és elszántságáról be-
széljen". Tarján Tamás pedig a novemberi
Kritikában megállapítja: „Iglódi két
darabot rendezett: egy keretjátékot, egé-
szen kiválóan, egy Moličre-t, igen érzé-
kenyen és ötletesen, helyenként azonban
nem ügyelve a tempóra; a két fél mégsem
tesz ki egy egészet. A rendező alapossá-
gát, tehetségét bizonyítja, hogy az elő-
adás e szervi hibáival együtt is élvezetes,
mondanivalójában célt érő."

A kritikák általában egyetértenek abban,
hogy a színészek egy része a moličre-i
alakok plasztikus ábrázolására törekedett,
mások a keretjáték fiataljait

A levél. avagy a szerződés felolvasása
(Zala Márk a Zsugori uramban)

elevenítették meg hitelesebben. Zala Márk
az előadás minden rétegében otthonosan
mozog: az ő alakítása teremti meg a
kívánatos szintézist.

Nagy a nyüzsgés a darab elején. Zala
Márk hozza be a színre összecsomagolva
azt a vásznat, amely különböző játéktérül
szolgál majd. Fiatal munkást alakít, lelkes,
ám tapasztalatlan amatőr színjátszót, aki
részt vesz a játékban. A darab kezdetén, a
keretjátékban igen élénk tekintetével
láttatja: buzog benne a játékkedv, a
lelkesedés. A vászon először utcát jelez, ő
kinéz az elképzelt ablakon, elmond egy
rigmust (rosszul hangsúlyozva), s érezzük,
lelkesedése azé a színjátszóé, aki fontosnak
érzi magát és a feladatot, melyet rábíztak.
Eljátssza azt az amatőrt, akinek sutasága,
„szerencsétlenkedése" a játék folyamán
igen gyakran a humor bő forrásává válhat
majd.

A levél (avagy a szerződés)
felolvasása

Dudorászva közeledik tollal díszített
hetyke kalapjában, ritmusosan lépked, a
„Sárga kukoricaszár" dallamára sután
rakosgatja egyik lábát a másik elé, s köz-
ben meredten nézi a földet. Hirtelen meg-
lát a földön egy papírt - a „szerződést" -,
felveszi, megpördül maga körül, majd
mint aki ismeretlen titok birtokába jutott,
kandi kíváncsisággal fennhangon olvasni
kezdi. Éneklő fejhangon olvassa fel a
szöveget, néha ez a hang elcsuklik,
felkúszik valami furcsa, groteszk magas-
ságba, majd elhalkul és elenyészik a sem-
mibe. Ez a hang mindig élénk derültséget
vált ki a nézőkből, anélkül hogy bármi
magyarázata lenne. Mint lelkes amatőr,
hálás ezekért a nevetésekért, s időnként
jóízűen visszamosolyog a nézőkre. Meg-
engedheti magának, hiszen „főpróbán"
van, s a nézőtéren a darab szerint barátai,
ismerősei, rokonai ülnek. Öntudatlanul is
felhasználja a vásári komédiázás eszközeit
is, minden lehetőséget kihasznál a
közönség megnevettetésére. Ügy tesz,
mint aki nehezen böngészi ki az írást,
közelebb hajol a papírhoz, mivel a betűket
is alig ismeri. Gyakran értelmetlenül
olvassa a szöveget, eljátszadozik a sza-
vakkal, szókapcsolatokkal, összevon két,
nem egymáshoz tartozó szót, téved egy
betűt, ezáltal a szöveg jelentése meg-
változik, s ugyancsak távolra kerül eredeti
értelmétől. Egész mondatok esnek
áldozatul szellemes kiforgatásainak, csa-
varintásainak, folyamatosan biztosítva
ezzel a nevetést a nézőtéren. „Használt
ruhát, háztartási eszközöket" - olvassa,



Zala Márk mint szakács Zsugori uram kocsisa (Korniss Péter felvételei )

s már ordít, mint az ószeres. A „himpel-
lér"-ből így lesz „hím pellér", az „oláh
ládá"-ból olaszos temperamentumú „olálá"

felkiáltás.
Színes fantáziája egy pillanatig sem

hagyja cserben. A szöveg izgatott felol-
vasása közben leül a színpad szélére, leló-
gatja lábát, megigazítja a kalapját, megva-
kargatja bajuszát, szakállát, picit kaparász
a szeme alatt is a nagy igyekezettől. Majd
törökülésbe helyezkedik, s időn-ként a
talpát vakargatja vagy a fapadlót piszkálja.
Még azt is eljátssza, hogy szálka ment az
ujjába. S mindezt olvasás közben, szinte
mellékesen teszi. Egyes részeknél széles
vigyor ül ki az arcára, ám amikor nem
mosolyog, ámuló, nagy, kerek szemével
szánnivalóan elesett. Ahogy Molnár Gál
Péter írja kritikájában: „tré-fáival,
értetlenségeivel véleményezi az

adásvételen alapuló emberi kapcsolatokat,
és egy magasabb rendű erkölcsöt jelenít
meg tisztaságával." A szerződés
felolvasása után feláll, válla fölött hátra-
dobja a papírt, s ahogy jött, ugyanúgy
továbboldalog.

A második részben ő jön be először, a
színpad közepén megáll, s miután
megigazította a fogorvosi széket, mely
Zsugori uram állandó helye (melynek nem
túl szerencsés szimbolikus jelentését a
kritikák kifogásolták), felmutat egy el-
nyűtt rongydarabot, majd megfordítja,
lássák a másik oldalát is, azon sincs sem-
mi. Azután lehelyezi a földre, rááll, dob-
bant egyet, füttyent, csettint, arcán büszke
mosoly, hiszen vele kezdődik ismét a
játék. Bakkecskeugrása, örömrivalgása
hozza be a többi szereplőt a színre.

„Várni kell egy csöppet"

Zsugori uram rákényszerül, hogy vacsorát
adjon nem-szívesen-látott vendégei
tiszteletére. Az utasításokat kiadandó,
Torkost szólítja magához, aki egyúttal
szakácsa és inasa is. Zala-Torkos be-
slattyog a színre, körülnéz, vajon honnan
szól a hívó hang. A földre tapasztja fülét,
úgy hallgatja a gazdátlan hangot, még a
színpadi deszka alá is benéz. Szája
szegletében huncut mosoly bujkál, vala-
mi turpisságon töri a fejét. S mert még
mindig nem leli a hozzá szólót, hát ő is
megtalálja a módját, hogy stílusosan vá-
laszoljon. Kezébe veszi a fürdődézsa
mellett levő vizescsöbröt, telefonná lépteti
elő, s abba beszél bele öblös hangon:
„Halló, itt Torkos, itt Torkos!" Ura távoli
hangon a szakácsát szólítja, s ő a csöbörbe
ezt válaszolja: „Várni kell egy



csöppet." Huncut ráadásként még a
visszhangot is eljátssza egy kongó „pet"

szócskával.
Alig vártunk egy csöppet, Torkos mint

szakács tér vissza. Fején papírzacskóból
készült szakácssapka, kezében óriás
fakanál. A vászon mögül bukkan elő,
derékig látszik csak, s a fakanállal, mint
egy nagy lapáttal evezni kezd. Vacsorát
rendelnek tőle, s ő, aki ritkán élt meg ilyen
helyzetet Zsugori uram házában, repes az
örömtől. Ki akar ugrani a bőréből,
lendületével szinte kiszakítja a vásznat.
„Történnek csodák" - hápog elképedten.
Néha ismét halljuk azt a bizonyos felfelé
csukló fejhangot, amely az első részben
annyi derültséget okozott. Áhítattal sorolja
fel a leveseket, vágyódva ejti ki a sültek
nevét, beleszagol a levegőbe, szinte érzi az
illatokat, egyre jobban belehergeli magát
az ételek fel-idézésébe. A „kávét, kávét
akarok!" felkiáltás olyan hévvel tör ki
belőle, hogy nyilvánvalóvá válik : ez már
nemcsak a szakács óhaja, hanem a fiatal
munkás vágyakozása egy igazi jó kávé és
minden-féle finom ételek után, mely
ezekben a háború utáni időkben számára is
szinte elérhetetlen ínyencségnek számított.
Az eksztázisnak, amely egy létra tetejéig
juttatta el, a fején levő nagy papírzacskó
eldurrantása vet véget. A váratlan csa-
pástól, a nagy ijedelemtől Torkos feje úgy
kóvályog, hogy hosszú percekig még
bandzsít is hozzá.

Zsugori uram ezután a kocsisát hív-ja. S
ekkor Zala aki mint munkásszín-játszó -
eddig élvezettel bújt bele a szakács
szerepébe, így szól ismét: „Várni kell egy
csöppet." Annyi melegséggel, kedéllyel és
szeretettel ejti ki ezt, hogy úgy érezzük, ez
a mondat nemcsak a nézők, hanem a
színész szívébe is be-lopta magát. Mint
kocsis (vagy lovász-

inas) komótos léptekkel, szétterpesztett
lábakkal jön, beáll egy merev pózba,
kezében ostor, s mély, dörmögő hangon
szólal meg. Harsány eszközökkel érzé-
kelteti (ismét az amatőr eszközei ezek),
hogy ő most egy másik figurát alakít.
Mozgásával utánozza a vánszorgó lova-
kat, az állatok lelógó fejét, a szegény pá-
rák nyomorúságos állapotát is felidézi.
Kezeit szemellenzőként használja, hogy a
távolodó lovak után nézzen, újabb szó-
játékai egyikének köszönhető, hogy a
„lovak"-ból a „ló vak" lesz.

Kaján méregkeverő

Zsugori uram szeretné megtudni, mit
beszélnek róla az emberek. Torkost fag-
gatja hát, mint szolgáját, és biztatja az
őszinteségre. Torkos lágy, behízelgő
módon kezdi mesélni a hallott pletykákat
ura viselt dolgairól. Eleinte óvatosan
bánik a szavakkal, hiszen csupa rossz
tulajdonságról számol be, ám amikor látja,
hogy ura nem jön dühbe, sőt biz-tatja,
felbátorodik, és egyre nagyobbakat röhög
a mesélt pocskondiázáson. Azt hiszi,
megengedheti magának, hiszen Zsugori is
látszólag jól mulat rajta. Rendkívüli
módon élvezi, hogy végre saját
véleményét is elmondhatja ezzel, s így
elégedett örömmel vágja gazdája szemébe
a legcsúfabb szitkokat. Hangjából nem
hiányzik a mélységes megvetés sem,
amikor kimondja a világ ítéletét, az
összegezést: „Paranda féreg!", s jót
mulatunk azon, hogy maga sem tudja, mit
is jelent e szó. A jelenet végén a vörösre-
lilára dühödött Zsugori a vödröt Torkos
fejébe csapja. Ezzel a fejdísz-szel távozik,
kezével vakként tapogatva a járást kifelé.

A nősülni készülő Zsugori féltékeny
saját fiára. Joggal, hiszen választottja a
fiút szereti. Amikor kettesben találja

őket, fiát csúnyán elveri, és Torkost hív-ja
üzenetközvetítőnek. Az szenvtelen arccal
hallgatja apa és fiú szenvedélyes
kifakadását egymás ellen. Szemrebbenés
nélkül hazudja az ellenkezőjét az üzene-
teknek. Szemében már ott bujkál a csíny-
tevés tudatának öröme, előre élvezi,
mekkora galibát okoznak majd füllentései.
A „kibékített" apa és fiú köszönő szavait
álszent szerénységgel, de jól érzékelhető
kajánsággal fogadja. A fiú juta-
lomképpen meg is öleli. Zala itt ismét
talál egy játéklehetőséget arra, hogy a
darab (és szerepének) sokrétegűségét ér-
zékeltesse. Eljátssza, hogy mint munkás-
fiú kiesik moličre-i szerepéből, ölelés köz-
ben fedezve fel, hogy akit megölelt, az
fiúruhába bújtatott lány. Kihasználva az
alkalmat, még egyszer jó alaposan meg-
ölelgeti színjátszó kolléganőjét.

Cigaretta és elemlámpa

A darabbeli kultúrházban kiég a bizto-
síték, s a „főpróba" sötétben folytatódik.
Amatőr barátunk egy létra tetején áll, s
nem lévén éppen szerepe, rágyújt egy
cigarettára. Nem Torkos, a szakács és
kocsis, hanem a fiatal munkás, aki a próba
és a játék hevében elfáradt, s most ki-
használva az átmeneti sötétséget, pihené-
sül elszív egy cigarettát. A sötétség miatt
a későbbi jelenetekben elemlámpát
használnak a szereplők, ezzel oldva meg
az átmeneti világítást. A fösvény Zsugori
eltűnt pénzesládikáját keresi. A gyanúsítás
Torkost is eléri. Kiderül azonban, hogy
hozzá a lopás gyanúja sem férhet. Sőt,
elmondják róla: a szeméből látszik, hogy
becsületes. Torkos boldogan veszi
tudomásul a róla szóló dicsérő jelzőt,
sugárzó örömmel önmaga felé fordítja a
fényforrást, s az elemlámpával belevilágít
a saját „becsületes" szemébe


