
romantikus pillanatot. Egyszóval Vass
Éva mindezt megcsinálja, de ennél többet
is tesz : képes ellenállni a szerep humor-
lehetőségeinek, ami jelen esetben hatá-
rozott erény, mivel megteremti az elő-
adás alaphangját.

Gábor Miklós ugyanis ezzel a tudatosan
száraz alaphanggal, a tempótlansággal (ami
nem egyenlő a ritmustalansággal)
ellentmond egyrészt a túlzottan „színes"

és ezáltal „eladható" színháznak, másrészt
a száguldó tempójú elő-adások
divatjának. Van türelme végigelemezni és
kijátszani a helyzeteket. Vagy fordítsuk
így: van mondanivalója.

Számolni kell azonban a következmé-
nyekkel is. Mivel mind Kis Jánosból,
mind Vincénéből eltűnt a démoniság,
kapcsolatuk a darab más szereplőihez
valamelyest elszegényedett. Ez kevésbé
vonatkozik a férfiakra: ők magukban is
megélnek az előadás levegőjében. Áron
László és Kézdy György esetében ez
némi engedménnyel járt az oldottabb
pillanatok kedvéért; Áron Bálintja talán
egy fokkal „balekabb" az eredetinél,
Kézdy pedig Müller szerepében egy té-
vesen kiszámított ajtónyitással egészen a
bohózat határáig elmerészkedik. Fekete
Tibor kifogástalanul érvényesít egy ha-
tározott morális ellenpontot Kis Jánossal
szemben.

A nőkkel már apróbb-nagyobb gondok
adódnak. Kettőjük közül Mária az okos,
Zsuzsi a buta nő. Mária intellektuális,
Zsuzsi ösztönlény. Mária fölös-legessé
válik abban a pillanatban, ami-kor Kis
Jánosnál beáll az aszkétaság, és újra meg
kell jelennie - szimbolikusan -, amikor az
aszkétaság a késszúrással el-múlik. Az a
Zsuzsi szúr (itt kapcsolódik egymáshoz a
két nő), akit Kis János pusztán kísérleti
nyúlnak tekintett, és áldozatul dobott.
(Ezzel követte el Kis János, ahogy Gábor
megfogalmazza, a tragikus vétséget.)

Kis János számára Mária: a NŐ. Sze-
rető, anya, társ. Andorai ezt jelzi is: az a
narcisszista módon szenvelgő és egy-
szersmind gyermeki elesettséget sugárzó
hangsúly, amellyel kiböki: „Mária el-
ment", ironikus leleplezésével az elő-adás
egyik legfájdalmasabb és ugyan-akkor
„legelidegenítettebb" pillanata. Simon Éva
jóval egyszerűbben fogalmazza meg
Máriát: a tiszta, rendes és szép nő, aki a
normális, köznapi életet biztosítaná
párjának.

Zsuzsit Vándor Éva alkatilag jobban
eltalálja, alakítása mégis több hiányérze-
tet kelt. Az, hogy alatta marad a szerep-

nek, részben Andorain is múlik: az ő
„tárgyilagos udvarlásában" több férfias
vonzásnak kellene lennie ahhoz, hogy
Zsuzsi valóban „megbűvölt nyúlként" adja
oda magát. Ugyanígy a megaláztatása
Vincéné által nem lehet teljes, mivel Vass
Évából itt hiányzik a mások szenvedésében
és gyötrésében gyönyört találó démoni
kegyetlenség. Így a darab
talán két leghatásosabb jelenete elszürkül.
Ebben azért a rendezői kimunká-
latlanság is szerepet játszik.
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Az előadás kérdéses pontja az utolsó
jelenet. Kaposváron elhagyták, a darab a
késszúrással (azaz ott a késszúrást helyet-
tesítő vasalóütéssel) fejeződött be. Az
eddigiekből nyilvánvaló, hogy ez Gá-
bornak nem lehetett megoldás. Az ő ér-
telmezésében az Oszlopos Simeonhoz nem-
csak szervesen hozzátartozik az eredeti
befejezés, hanem a tragédiának ez a
katarzisa, nélküle az egésznek nincs értel-
me. Ha Kis János nem találja meg a maga
arcát, a „margóról" visszavezető utat,
akkor a darab nem fogható föl más-nak,
mint negatív példázatnak, s a hőst
nem tarthatjuk hősnek.

A darabzáró monológ mindenképpen
irodalmi függelék, drámán kívüli moz-
zanat, dramaturgiai értelemben megol-
datlan. De el kellett hangzania. A „mar-

góról" visszavezető út lehetősége hoz-
zátartozik Kis János kegyetlen kísérle-
téhez. És ami fontosabb: Sarkadi-ké-
pünkhöz is, amit ez az értékekben gazdag,
jelentős előadás tisztábbá, világosabbá tett.

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (Kecskeméti
Katona József Színház)

Rendező: Gábor Miklós. Díszlet- és jel-
mezterv: Pauer Gyula m. v. A rendező mun-
katársa: Tucsni András.

Szereplők: Andorai Péter, Simon Éva,
Vándor Éva, Vass Éva, Hetényi Pál, Áron
László, Gyulai Antal, Fekete Tibor, Kézdy
György, Budai László, Varga Károly, Böl-
csics Ágota, Tucsni András.

FÖLDES ANNA

Négyszögek üres térben

Két magyar bemutató a József Attila
Színházban

Megszoktuk, hogy az új magyar bemu-
tatók rendszerint az évad második felére
maradnak. Lassan indul be a színházi
gépezet, hol be nem tartott határidők, hol
elhúzódó dramaturgiai munkák késleltetik
a premiert, máskor viszont a mű-sorterv
ösztönző kényszere érvényesül: minden
színház igyekszik még a szezon-végi
meleg előtt teljesíteni a bérlőknek (vagy a
kultúrpolitikának) tett ígéretét.

Éppen ezért, említésre - és dicséretre -
méltó a József Attila Színház szokatlan
frissesége, hogy a szezon első két hetében
két új magyar drámával fogadja a
közönséget. Méghozzá olyan darabokkal,
ahol a plakátra kerülő név már ön-
magában is vonzóerő. Kertész Ákos is,
Csurka István is azok közé a szerzők közé
tartoznak, akikre egyformán kíváncsi a
közönség és a kritika. Mind-ketten
jelentős drámai teljesítményekkel vívták
ki ezt a megkülönböztetett figyelmet.
Most bemutatott, témában, műfajban
különböző darabjaik elmaradnak a rangot
adó jelentős művektől, a Ki lesz a bálanyá
?-tól, a Névnaptól. De mindkettő a
jelenben játszódó, bizonyos társadalmi
aktualitással és feszültséggel, épkézláb
jellemekkel rendelkező, a hagyományos
dramaturgia kereteit nem feszegető, első
hallásra könnyen befogadható színpadi
alkotás. Bemutatásukat - alább részletezett
fenntartásaink ellenére - nemcsak
igazolhatónak, helyesnek, de vitathatatlan
műsorpolitikai eredménynek és színházi
teljesítménynek is érezzük. Mű-soron
tartásuk egész évben az angyal-földi
színház legjobb törekvéseinek meg-
felelően gazdagíthatja a repertoárt.

Viszontlátott Özvegyek

Páskándi Géza egy cikkében Görgey
Gáborra hivatkozik: szerinte az új magyar
darabok újrajátszásától való idegenkedés,
az eredeti bemutatókhoz való makacs és
feltétlen ragaszkodás, amely színházi
életünkre jellemző, ugyanannyira
anakronisztikus, mint a házasság előtti
nemi érintetlenség megkövetelése.
Kevésbé szellemes formában, de szín-házi
életünk egészének aspektusában magam is
szóvá tettem ezt a jelenséget ko-



rábban, a SZÍNHÁZ hasábjain. Hogy az
egyszer bemutatott, vidéken legföljebb 25-
35 alkalommal eljátszott magyar da-
raboknak hiányzik a kifutása, az utóélete,
az igazi színpadi próbatétele. Nincs mód a
színpadon felszínre került vagy a kritika
által kielemzett dramaturgiai hibák or-
voslására, új rendezői felfogások kikí-
sérletezésére. A színházak érdekei, lát-
szólag, ellentmondanak az író és a magyar
drámairodalom érdekeinek: őket az eredeti
bemutató kíváncsiságot ébresztő,
tiszteletet parancsoló kockázatával
szemben minden felújítás alkalmával az
összehasonlítás kínos kilátása fenyegeti.
Kudarc esetén pedig a fel-újítónak nincs
mentség, hiszen a rendezőnek ismernie
kellett a feltámasztott mű gyengeségeit is.

Éppen ezért, tisztelem a vállalkozókat.
Ez esetben Berényi Gábort, aki nem bízta
sorsára, a feledésre korábbi szín-házi
partnerének, Kertész Akosnak harmadik
drámáját, és vállalkozott az Egerben és
Miskolcon bemutatott Sziklafal József
Attila színházi bemutatására. A darab a
budapesti keresztségben az író adta,
eredeti címét kapta vissza. (Az Alföld
1966. évi 9-10. számában még Özve g y e k

[ Sziklafal] változatban olvashattuk.) Ez a
módosítás mintegy előre jelzi Berényi
koncepcióját, aki Kertész Akos
drámájának nem annyira jelképességét,
mint realista tartalmát kereste, és a való-
színűleg szándékosan előidézett autó-
baleset áldozatává lett Kassai Kornél
„özvegyeinek" pszichológiai portréját ál-
lította az előadás középpontjába.

A négyszereplős darab hőseit elsza-
kíthatatlan szálak fűzik a megidézett
halotthoz. Anyuska neki, érte, és egy kicsit
belőle - az ő híréből, rangjából - élt. Teleki
Hanna színésznő Kassai első felesége volt,
a butikos Anni - a színész gyermekének
anyja - a második. Róza, a viszonzás
nélkül szeretetet és szerelmet kínáló
„ősasszony" pedig a szeretője. Ta-
lálkozásuk időpontjában a tragédia vissza-
vonhatatlanul lezajlott, s mosta négy hete
történtek titkát, okát, Kornél utolsó
napjainak kronológiáját, tettének indítékait
keresik. A téma - az igazi - természetesen
nem az, hogy mi történt Kassai Kornéllal,
hogy előre elhatározott szándékkal vagy
részegségében vezette autóját a
sziklafalnak, hanem hogy mi-ért jutott egy
országos hírű, még mindig népszerű, nagy
keresetű színész erre a mélypontra. A
hozzá tartozó nők egy-mást tépve és
önmagukat marcangolva keresik a felelőst
és a felelősséget, míg

ki-ki rádöbben a magáéra, arra, hogy
rosszul szerette Kassai Kornélt. Védelme-
zik és vádolják is a férfit, akit mind a né-
gyen szerettek.

Kertész Akos hiteles, plasztikus, is-
merős jellemeket állít színpadra. Teleki
Hanna nagyvonalú és igényes intellek-
tualitása ugyanolyan életszagú, mint
Anyuska értetlen, rajongó önzése, Anni
fáradhatatlan és erőszakos birtokvágya.
Találkozásuknak, vitáiknak az első perc-
től szinte az utolsóig megvan az érzelmi
és indulati feszültsége is. (A megszorítást
a dráma utolsó perceinek váratlanul lan-
kadó atmoszférája, a dialógus tempó-
vesztesége indokolja.) Csak a megfejtés
nem derül - nem derülhet -- ki a színpa-
don. Kertész Akos hőse ugyanis, mint azt
Szántó Judit az eredeti bemutatóról írott
kritikájában is kifejtette (SZÍNHÁZ,
1976, 4. sz.), nem özvegyeiért és nem is
miattuk lesz öngyilkos. Életcsődjének ez
a régóta szétzilált magánélet legfeljebb
csak tünete. Oka nyilvánvalóan nem a
szexualitás szféráiban, nem az egyik
asszony vele szemben táplált maxi-
malizmusában vagy a másik bearanyozott
szervilizmusában rejlik. Ezek legfeljebb a
megnyugvást kínáló harmadik asszony
karjába kergethették a férfit, de nem a
halálba. Kassai Kornél önpusztítása e
darabban ki nem elemzett, inkább csak
jelzett életcsőd beismerése. Ami vi

szont nyilvánvalóan elsődlegesen köz-
életi, szakmai töltésű.

Alkalmas-e az Ö z v e g ye k női kvartettje
ennek a kudarcnak a bemutatására? Va-
lószínűleg igen. Mert többé-kevésbé tu-
datosan, esetleg értetlenül, de tényszerűen
és tanúként mindenképpen átélhették,
hogyan siklott ki Kornél tehetsége.
Különösen Hanna, aki maga is megélte
Kornél válságait, csak őt művészetének
vagy emberségének belső erőforrásai
kiemelték a kátyúból. Az ő gyásszal
egyenlő intenzitású kritikája félmonda-
tokba sűrítve jelzi, hogy lelke mélyén
nagyon ,ól tudja: Kassai sorsa a színpa-
don, a műteremben, nem pedig az ágyban
dőlt el.

Kertész Ákos a miskolci premier után
tovább dolgozott Berényi Gáborral a

M a k r a és a Névnap előadásának rende-
zőjével - a darab szövegén, amíg a jelen-
legi, József Attila színházi változat elké-
szült. A legszembetűnőbb különbség a
színlapon is jelentkezik. A Sziklafalban
Kornélnak legalább a hangja beavatkozott
saját sorsa tisztázatlan drámájába, A
József Attila Színházban továbbra is
kulcsszerepe van a színész Rózánál felej-
tett magnójának, de itt nem hangzik el a
széthulló családot és széthulló nemzetet
panaszoló idézet, nem szólal meg
közvetlenül a saját tehetségében, ponto-
sabban teljesítményében kételkedő mű-

Jelenet Kertész Akos: Özvegyek című színművéből: Szabó Éva (Róza), Kállay Ilona (Hanna),
Margi ttay Ági (Anni) és Lontay Margi t (Anyuska) (MTI fotó)



vész. Feltételezhetően Kertész Ákos a
deus ex machina megoldásokból és meg-
fejtésekből kiábrándulva hajtotta végre ezt
a változtatást. Csakhogy ezáltal Róza
magnómonológja valójában súlytalanabbá,
szinte feleslegessé lett. Nem érthető, hogy
miért jelent a tekercs lehallgatása olyan
felkavaró élményt és olyan meg-
bocsáthatatlan indiszkréciót a jelenlevők,
de elsősorban Róza számára.

Mégis azt éreztük, hogy az új bemutató
Kassai Kornélja valamivel egységesebb,
logikusabb képlet. A rá vonatkozó
megjegyzésekből kimaradtak a színész
társadalmi és erkölcsi züllésére, süllye-
désére - például az általa kínált uzsora-
kölcsönökre - utaló félmondatok, és mé-
lyebb lett a Kassai nimbusza és önérté-
kelése közötti szakadék. Ezért éreztük
elkerülhetetlenebbnek, szükségszerűbb-
nek a színész öngyilkosságát, annak elle-
nére, hogy utolsó levelében - az új változat
szerint - még a tisztítóba küldené
Anyuskával szürke pulóverét. A József
Attila színházi változatban sokszor meg-
cserélődik a dialógusszakaszok korábbi
rendje, kimaradnak a konfliktustól elve-
zető mondatok és el nem varrott szálak, s
ezáltal a kamaradarab dramaturgiai
szerkezete is feszesebb lett. Kimaradtak
például az „özvegyek" életében Kassain
kívül szereplő férfiak: a Hanna és Kornél
házasságát talán felrobbantó Tóth Tibor,
az asszony régi szeretője, az Anni
butikjának kezdőtőkéjét biztosító Hirsch
Jóska. A filmrendező Szalóky, Hanna
barátja és kérője is csak akkora szerephez
jut, amekkora a nyomozás sodrában el-
kerülhetetlen, de nem kapja meg a darab
végére a magányba belefáradt, gyermekre
vágyó első számú özvegy kezét. Ez a két
húzás, valamint Hannának a Róza iránti
már-már áhítatos tiszteletét kifejező
dialógust lerövidítő harmadik,
mindenképpen jót tett a színésznő figu-
rájának. Hanna negyvennégyes emlékei-
nek megrövidítéséről már nem mondható
el ugyanez.

De a darab alapvető problémáján és
nézőtéri hatásánaz ilyen és ennél is je-
lentéktelenebb változtatások nem sokat
módosítanak. Az igazat megvallva, mel-
lékesnek érzem, hogy a Sziklafa l hatvan-
öt éves Anyuskája az új szövegben het-
venre öregedett, hogy Kornél ezúttal nem
filmforgatás, hanem egy prágai ki-küldetés
ürügyén vívott ki magának né-hány
Rózával tölthető szabadnapot. (Amelyre
most már nem az Orosházától 18

kilométerre levő Tótkomlóson, ha-nem
közvetlenül Orosházán került sor.)

Kertész Ákos a Makrával bebizonyította,
hogy kitűnő, az Özvegyekkel igazolta,
hogy rutinos író. És a két jelző között ott
kanyarog Kassai Kornél útjának egy
aggasztó szakasza. A Makra írója
szembenézett a történelemmel, az
Özvegyeké megkerüli. A két hős magán-
életének képlete szinte egybevág. A sze-
relmesével szemben emberi, művészi
kvalitásbeli igényeket is támasztó Valit itt
Teleki Hannának hívják, Magdus és
Sztanek kettőse egyrészt a butikos Anni,
másrészt a Róza kínálta kompromisz-
szumban realizálódik. De ki hinné el
Makra Ferkónak, hogy a három nő sze-
relme, mulasztása kergette őt öngyilkos-
ságba? Legkevésbé Kertész Akos, aki
nagyon is jól ismeri Makra Ferenc és a
Makra Ferencek útját. S ha egy tudatos-
ságában társai fölé emelkedő munkás el-
juthat az önmegvalósítás társadalmilag és
pszichológiailag determinált kudarcának
tudomásul vételéig, miért vitatná el az író
ezt a képességet, bátorságot egy
művésztől?

Az előadás Kertész Ákos darabjának
meglevő értékeire támaszkodott. Berényi
Gábor rendezése a szituáció és a figurák
lélektani hitelességét, a nők egy-máshoz
való viszonyának finom árnyalatait és
rezdüléseit hangsúlyozta. Az előadás
feszültségét nemcsak a nyomozás, de a
játék részletekig kidolgozott pontossága is
alátámasztja. Kár, hogy Berényi néha
kiereszti kezéből a szálakat, és ilyenkor
lelassul az előadás. A négy női figura
közül három - telitalálat.

A szereposztás érdekessége, hogy a
rendező nem papírforma - külső meg-
jelenés vagy a színész alkatára rakódott
konvenciók - szerint választott, hanem
szinte polemizálva a kézenfekvő lehető-
ségekkel. Kállay Ilona, aki formátumát és
színpadi tapasztalatait tekintetbe véve
remek butikos Anni is lehetne, nem kül-
sődleges eszközökkel, maszkkal, színészi
pózokkal formálja meg a nagybetűs
Színésznőt, hanem játékának belső hite-
lével. Teleki Hannája nem a tegnapok,
hanem a ma művésze: felelősségteljes,
érzékeny, okos asszony, aki nem a szín-
padon élt magánéletében, hanem a sze-
repekben játszik. Margittay Ági, akit
vibráló lénye, érzéki okossága szinte pre-
desztinálna a színésznőszerepre, attól
remek butikos Anni, hogy semmi sincs
benne a vicclapok újgazdag polgárasz-
szonyából. Annak ugyanis nem hinnénk
el, hogy meghódította és hét évig mégis-
csak megtartotta Kassai Kornélt. Mar-
gittay nem leleplezi, hanem átéli Anni

számításainak kudarcát is. Amikor a
második részben Szabó Éva (Róza)
bekapcsolódott a darabba, első benyo-
másom a csalódás volt. Hiányzott a szerep
egri színészének, Pécsi Ildikónak
elementáris, sugárzó nőisége. De ahogy
Róza élni kezdett, megértettem és elfo-
gadtam: hiteles köznapiságában, félszeg
kézmozdulataiban, tartózkodó vállrándí-
tásaiban, zavarában és otthonosságában is
benne van ennek a menedékként létrejött
felemás kapcsolatnak egész tisztasága és
lehetetlensége is.

Anyuska szerepét - vendégként - Lontay
Margit játssza. Az a kép, amit Kornél
édesanyjáról kínál, nem egyszerűen
kisszerű, de merev és ellenszenves is.
Ezáltal ellentmond a darab logikájának, és
a szövegben tolmácsolt emberi
kapcsolatoknak is. Túljátszott fintorai,
teátrális gesztusai a jellemábrázolástól
akarva-akaratlanul a karikatúra felé so-
dorják szegény Anyuskát, s ezzel nem-
egyszer megzavarják az előadás egységes
és hiteles hangulatát.

A tervező, Kemenes Fanny viszont nem
vett tudomást arról, hogy a szín-padi lakás
nem Anyuska ritkán szellőztetett,
levendulaillatú menedéke, ha-nem Kassai
Kornél és Teleki Hanna közös
szerzeménye, egy harmincas évei derekán
járó sikeres színésznő otthona.

Ki lett a bálanya?
Nem sokkal a Döglött aknák bemutatása
után Csurka István felvette a kritika által
dobott kesztyűt, és maga fejtette ki, milyen
a közérzete „A második bőr le-nyúzása
után" (Kritika, 1974. február). Az
átdolgozással kapcsolatos társadalmi
gyanakvást visszautasítva meggyőzően
fejti ki, hogyan érkezhet el egy író - az
adott esetben a Moór és Paál című kis-
regény írója - egy konfliktus elfogult
szemléletétől az átdolgozás időpontjára a
Döglött aknák tárgyilagosságáig. A ké-
nyelmi, anyagi és egyéb szempontok tu-
domásul vételénél jóval érdekesebb az a
beismerés, amely szerint mire a mű át-
dolgozásra kerül, többnyire a szerzőt is
átdolgozza a történelem. A második bőr
lenyúzása előtt rendszerint már maga is
levedlette a megelőzőt...

Ha szigorúan filológiai megközelítés-
ben olvassuk, nézzük a Nagytakarítást - ez
is „második bőr". A komédia alap-
szituációját az író Üvegek és asszonyok
című novellájából ismerjük. (A Nők Lapja
novellapályázatára írott elbeszélést az Élet
és Irodalom 1975. december 20-i
számában olvashattuk.) A történet



magja azonos: a házasságtörő férj egy
viszony felszámolásának utolsó akkord-
jaként rendet csinál a kölcsönkapott
legénylakásban. És mivel a szerelemhez
minden egyes pásztorórán nagyobb
mennyiségű italt is fogyasztottak szíve
hölgyével, a nagytakarítás előfeltétele az
üres vagy majdnem üres boros, konya-kos,
pezsgős és whiskys üvegek felszámolása.
Tekintettel a felhalmozódott göngyöleg
fantasztikus mennyiségére, Török Dezső (a
darabbeli Lovas László főosztályvezető)
nem kísérletezik az üvegvisszaváltóban,
hanem tervszerűen pozdorjává töri a
palackokat. Szemtől szemben a
legénylakásba vonszolt kukával, Török
valóságos mártírnak mutatja magát. A
kényszermunkára ítéltetett. Don Juan
önsajnálatának alapja a rá váró,
végeláthatatlan tevékenység, és az a
hiúságát birizgáló tény, hogy tulajdon-
képpen nem is saját elhatározásából, ha-
nem férjezett szeretőjének kívánságára
számolja fel ezt a kényelmes kapcsolatot. S
miközben sérelméért a kettős élet terhe alól
szabadulni akaró szeretőjét, Lenkét
kárhoztatja, tudata hátsóbb régióiból
hirtelen előlép és megjelenik a helyszínen
Vanda, a feleség. De a házastársak csak
addig vannak kínos kettesben, amíg nem
csatlakozik hozzájuk (megint csak a
képzelet színpadán) Lenke is. Miközben a
két nő szinte barátságos csevegésbe
bocsátkozik egymással, áldozatuk - a
házasságtörő férj elátkozza az egész női
nemet: „Nők százada! Nőuralom. Az egész
élet nőkkel van tele. Minden körülöttetek
forog. Mindent ti intéztek, mindenütt ott
vagytok, sírtok, bőgtök, kőveteltek, és
állandóan feláldozzátok magatokat. Nincs
a világ jól elrendezve. Nincs megoldva
semmi. Nem tudok az ösztöneimnek
parancsolni, nem tudok! Bombázva vagyok
szexszel, hívással, az életem rövid, miért
tartóztassam meg magam, ha nem ártok
senkinek ? És ami-kor meghozom a
legnagyobb áldozatot, eleget teszek a nők
által kiagyalt szabályoknak, törvényeknek,
és akkor a bíráim közakarattal lesújtanak
rám. Bíráim? Hóhéraim!"

A fenyegető amazonok képzelt jele-
neténél is nyomasztóbb a novellabeli va-
lóság. Hogy ennek a bűzös üveghegynek
egyszerűen nem lehet a végére jutni. Még
szerencse, hogy a feleségét és szeretőjét
egyaránt pokolba kívánó férfi sivár
tevékenysége közben mégis bele-
kapaszkodhat egy új reménysugárba. Mert
az ablak előtt újabb kívánatos női sziluett
vonul cl, és a lelombozott férj-

ben, Lenke exszeretőjében ismét fel-
ágaskodik a hódító hím, a vágyakozó
»hátha?"

Eddig az elfogult novella. A hiteles, a
férfipárti írás.

És hogyan jelenik meg mindez a tár-
gyilagos komédiában? Először is, Csurka
megfejeli a komédát egy dramaturgiailag
tökéletesen felesleges első résszel,
amelyből szép lassan megtudjuk azt, ami a
novellában egy fontos mellékmondatba
belefért. Hogy a legénylakás tulajdonosát
éppen tüdőszanatóriumban ápolják. S ha
már Csurka színpadra csábította ezt a
derék nőbolond barátot (Horváth Gyula
játssza), hát jobb híján rábízza a konfliktus
kirobbantását is. A főosztály-vezető elvtárs
és gépírónőjének színpadi kalandja
eszerint már nem a kettős élet-be
belefáradt, belecsömörlött fiatalasszony
elhatározásából, nem is a kapcsolat
kifáradásának következtében ér véget,
hanem azért, mert a kégli tulajdonosa
meggyógyult. Ezt a dramaturgiai
kényszerűségből kitalált, ugyanakkor dra-
maturgiailag abszurd külső körülményt
motiválja azután Csurka Lovas László
egyébként is megérett szakítási szándé-
kával.

Csurka István: Nagytakarítás (József Attila Színház ). Szemes Mari (Lovasné )
és Bodrogi Gyula (Borsós) az iskolai jelenetben (Iklády László felv.)

A két asszony - a novellával ellentét-ben
- nem a férfi képzeletében, hanem a maga
testi valóságában jelenik meg a
nagytakarításnál. A feleség okos, tisz-
teletet parancsoló és kívánatos, a meg-
kergült sértett szerető bájos és buta. Va-
lójában ő az a kis szürke lepke, aki már
csak kíváncsiságból, sznobizmusból is
berepül a fénybe, hogy a maga nyomo-
rúságos, főzelékszagú albérleti életéből, a
kétműszakos robotból átringathassa magát
néhány órára a kölcsönkégli konyakkal
öntözött álomvilágába.

Egy kritikában azt olvastam, hogy
Csurka elfogultan és elfogadhatatlanul
férfipárti. Vagy legalábbis - férficentrikus.
Női becsületszavamra tanúsítom ennek az
ellenkezőjét: az Üvegek és asszonyok

szenvedélyes nőellenessége a színpadon
lehiggad, és az író kétségbe-esett
igyekezettel próbál darabja szövegében
objektív lenni. Más kérdés, hogy az erény
felmagasztalt bajnoka, a szép és okos
pedagógusfeleség a maga fennen hordott
fölényében ellenszenvesebb, mint a
körülötte tébláboló esendő emberek. Mint
a Lovas kegyeiből kiesett, megunt
gépírónőcske, aki nemcsak sértettségében
kapaszkodik „menő fej"



szeretőjébe, hanem azért is, mert fél a rá
váró hétköznapoktól. Vagy mint a
kisemmizett, megcsalt kispolgár, a szerető
férje, aki a maga makacs, mindig
újrakezdő energiájával megnemesíti a
kompromisszumot is.

Az üvegek é s asszonyok ihletője egy bi-
zarr ötlet; lényege - maga a szituáció.
Amely valóban színpadra kívánkozik. De
önmagában mégiscsak kevés egy estére! A
kibontott történet - házassági négyszög,
megunt és megunhatatlan bohózat. Ezt a
keretet Csurka félkézzel, félgőzzel is ki
tudja tölteni. Elég, ha két órára szabadjára
engedi humorát, csipkelődő iróniáját, és a
sablonkonfliktust megspékeli néhány
eredeti ötlettel.

De Csurka (szerencsére) a legritkább
esetben elégszik meg ennyivel. Persze volt
már rá példa... Most azonban megpróbálta
a bohózatot társadalmi szatírává mélyíteni.
És ez a törekvése - elsősorban a jellemek
rajzában - Csurka-szintű eredményeket
hozott. A két házaspár - két,
társadalmunkban egymás mellett, sőt
együtt élő, de alapjában egymástól elég
messzire sodródott világ. A menő fejeké
és azoké, akikből soha nem lesz menő fej.
A karrier csúcsán terpeszkedőket és a
felkapaszkodni képteleneket Csurka egy
tőről sarjadt iróniával ábrázolja. De hiába
vázolja fel társadalmi hát-terükkel együtt a
figurákat, ha a cselekm é n y bonyolítása
során végül is lemond e vázlat
kidolgozásáról, ha kiaknázatlanul hagyja a
már megteremtett szatíra-lehetőségeket
azért, hogy a felvállalt morális téziseket
kifejthesse. A novellában felmutatott
férfimagatartásról kinek-kinek meglehet a
véleménye. Csurka tulajdonképpen
megtartja a magáét, de olyan módon, hogy
közben kritikája is, megértése is érződik.
A Nagytakarításban ezzel szemben Csurka
beáll a tíz-parancsolat hirdetői közé. A
hitvesi hűség apoteózisa azonban valahogy
roszszul áll neki. Mintha remegne a keze,
amikor a tízparancsolat kőtábláját fel-
mutatja hőseinek és a nézőknek. És minél
tovább magyarázza vétküket a hősöknek,
minél szenvedélyesebben hirdeti az igét a
nézőknek, annál jobban meginog a
számára szokatlan piedesztálon. Végül is
kapkodni kezd, és csak a színpad felett
átvonuló melodrámába sikerült
belekapaszkodnia. De addigra már
valóságos színpadi görcsbe merevedik:
egy jottányit sem engedi már előbbre jutni
a cselekményt.

Csurka nyilatkozatából tudjuk, hogy
komédiájának tervezett címe Kétéltűek

volt. Ez a cím aláhúzta volna a házassági
négyszög megnemesítésére hivatott tár-
sadalmi mondanivalót, hogy tudniillik a
magánéletükben tettetésre, hazugságra
kényszerülő vagy arra vetemedő menő
fejek társadalmi tevékenységükben is
kétarcúak - és fordítva. Az otthon és a
munkahelyen más arcot, modort és vi-
lágnézetet viselő káderek végül maguk is
felőrlődnek a szerepjátszó ambivalen-
ciában. És ebben van is valami igazság.
Csakhogy itt nem ugyanannak az érem-
nek a két oldaláról van szó. Az elbeszélt
házassági história 1977-ben alighanem
csak a komédia szintjén tárgyalható. A
társadalomban vállalt szerepjátszás, a köz-
életi kaméleonlét és szkizofrénia viszont
nagyobb horderejű probléma annál, mint
hogy belegyömöszölhető lenne egy
társadalmi színművé tupírozott, hagyo-
mányos bohózat keretébe. Hacsak úgy
nem, mint Lovas László üvegei a kukába:
apróra törve.. .

Attól tartok, Benedek Árpád maga sem
nagyon bízott az előadásra választott jelen
idejű komédia korszerűségében. Ezért
helyezte egy montázsokkal díszített,
közlekedési táblákkal és lámpákkal
dekorált, hivalkodóan modern színpadi
keretbe. Csányi Árpád színpadképe
szemre tetszetős ugyan, működésében is
ötletesnek tűnik, de az égvilágon semmi
funkciója nincs. Ha csak az nem, hogy
menet közben figyelmeztessen bennünket
arra a dráma szempontjából közömbös,
ámde szimbolikus tartalmakkal kecsegtető
körülményre, hogy a menő fej, Lovas
főosztályvezető történetesen a közlekedés
területén dolgozik, és a „defenzív vezetés"

apostola. Ettől eltekintve az előadás
minden harsányságtól mentes, ízléses és
mértéktartó.

A. József Attila Színház színészei a
maguk korrekt, profi színvonalán komé-
diáznak. Fülöp Zsigmond és Voith Ági
álmukból ébredve is el tudják játszani a
rájuk bízott szerepet. Fülöp Bicska Maxi
óta egyre menőbb fej, a cinizmus színpadi
szakértője. Szemes Mari, a feleség,
valószínűleg azért erőlködik, hogy a
nézők elhiggyék, amit sem ő, sem Csurka
nem hisz el. Hogy Fülöp Zsigmond
valamilyen rejtélyes okból visszaszeretett
ebbe a merev, hisztériára hajlamos tan-
erőbe. Örkényi Éva szomszédasszonyának
semmi köze nincs a megírt szerephez.
Ettől eltekintve, akár ő is betöltheti a
cselekményben rábízott csekélyke dra-
maturgiai funkciót. És még mindig jobban
jár, mint Dávid Ági és Telessy Györgyi,
akiknek sem szerep, sem funk

ció nem jutott a Nagytakarításban, mégis
minden este be kell jönniük a színpadra.

Tudatosan felejtettem ki Bodrogi Gyulát
a felsorolásból. Mert az ő alakítása külön
cikket érdemelne. Emlékezetes II .
Richárdja és gyors felejtésre érdemes,
számtalan tucatszerepe után Bodrogi most
bebizonyítja, hogy könnyű
kézzel szórt ötletei, mindig tapsot arató
rutinja mögött komoly érzelmi tartalé-
kokat gyűjtött. Hogy humorának arany-
fedezete a minden esendőséget megértő
emberi tapasztalat, amely nem tompítja le
a kritikát, nem csorbítja az iróniát, csak
éppen lehozza a fogalmi szférákból a hét-
köznapok emberi közegébe. Az idegen-
ként találkozó sorstársaknak, a megcsalt
házastársaknak a Lovasné iskolájában le-
bonyolított dialógusa - a komédiás
Bodrogi bravúrja. De túljátszott félszeg-
ségében már érződik a kisember később
kibontott tragédiája is. Bodrogi Csurka
szövegének nemegyszer szinte csehovi
mélységeit képes felvillantani. Nevetünk
rajta, és mégsem nevetjük ki, mert a
harsány humorú jelenetekben is érzékelteti
a komédia fonákját, a mindig kisem-mizett
kisember leplezett tragédiáját,
kisszerűségének nagyon is reális (társa-
dalmi) forrásvidékét.

Csurka István máig legjobb darabjának
az alapkérdése: ki lesz a bálanya, ki

fizeti a parti - az élet, a veszteség - költ-
ségeit? A Nagytakar ításban a megcsalt
kispolgár lett a bálanya, aki azonban
túlságosan egészséges és józan ahhoz,
hogy golyót röpítsen az agyába. Inkább ott
folytatja az életét, ahol akár abba is
hagyhatta volna. Talán neki van igaza.
De azért a sorstól is, Csurka Istvántól is
többet érdemelne egy házassági négyszög
felnagyított dimenzióinál. Például egy
Csurka legjobb szintjén megvalósított,
homogén szatíra vagy dráma főszerepét.

De addig mindenesetre örüljünk a
Nagytakarításnak.
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