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A Boldogtalanok Szolnokon

Borzongató olvasmány a Boldogtalanok, és
aki emlékszik még a Madách Színház
1963-as, Pártos Géza rendezte szép elő-
adására, az nem felejthette el, hogy milyen
fölzaklatóan szóltak a színpadról is Füst
Milán lázas szavai. Újraolvasva a drámát,
ugyanaz a kérdés tolakszik elő: honnan e
dekomponált, négyfelvonásos naturalista
életkép ereje, rövid, szaggatott, lapos
mondatainak költőietlen költészete, az
egész mű szorongást keltő dramaturgiája ?

Valószínűleg onnan, hogy nem mond el
valamit, ami ennek ellenére benne van --a
hangsúlyokban, az atmoszférában, a háttér
nélküli sorsokban, a szereplők közötti
kapcsolatok bizonytalanságában. S ha ez
furcsán hangzik: ellenőrizhető a darab
szövegéből, a hiánydramaturgiából,
amelyben az elhallgatásoknak, a homá-
lyossá satírozott kontúroknak valósággal
információértékük van.

Pedig az igazi információ itt rendkívül
kevés. Mindössze annyi, amennyit az író
kiolvasott Az Est 1913. október 7-i, keddi
számának rendőrségi tudósításából. Az
újság napihíre röviden összefoglalható. Egy
nyomdászlány ráveszi barátnőjét, hogy
öljék meg közös szeretőjüket, a papi
nyomda művezetőjét, majd mindketten
kövessenek el öngyilkosságot. Á kritikus
pillanatban azonban, mielőtt tettüket
végrehajtanák, egyikük a saját halántékába
röpíti az első golyót.

Elképzelhető, hogy a huszonhat éves
Füst Milán „lelke színpadán" milyen vad
iramban vetítődtek egymásra a lázas
képek az emberi nyomorúság szikár
rendőri hírbe foglalt látleletének olvas-tán.
Naplójának tanúsága szerint egész életén
át foglalkoztatták a köznapi lét ehhez
hasonló banális drámái, elfuserált sorsok,
torz testi vagy lelki kapcsolatok, családi
háborúskodások, féltékenységi jelenetek,
véres verekedéssel vagy éppen
gyilkossággal végződő szerelmi vetélke-
dők. Időről időre föltűnnek bejegyzések,
amelyek kevés kommentárral kísérve,
leírják ezeket az eseteket. Csak ki kellene
kerekíteni őket történetté. (Néha oda is
jegyzi melléjük: novellatéma.) Már-már
sejteni véli mögöttük a teljes életrajzot.

Ezt is leírja: előfordult, hogy élvezte a
játékot, fölfejteni mások nem ismert
életviszonyait. „Később egész mulatság
lett - vallja be -: a villamoson mentem és
mulattam vele: kitaláltam útitársaim élete
körülményeit Pszichikum: - nagy bátorság
kell hozzá, olyan érzés, mint hazárd
játékot játszani ..."

A Boldogtalanokban is így hazardírozik,
bár a valóság itt nem leplezheti le, hiszen
drámát ír, nem az életet; csupán a végétől,
az öngyilkosság puszta tényétől fejti föl
visszafelé a szálakat, hogy eljusson egy
lehetséges változatig. Hazárdjáték mégis,
mert művészi alkotásról lévén szó, túl kell
lépni az egyedi eset egyszeri igazságán.

Az a kérdés, hogy a Boldogtalanok témája
alkalmas-e erre. Képes-e a naturalista
életkép tágabban is érvényes jelentést
fölszívni magába? Ha Strindbergre vagy
akár Gorkij Kispolgárokjára gondolunk,
akkor igennel válaszolhatunk. Füst Milán
is töprengett ezen a kérdésen. Hauptmann
Henschel fuvarosát olvasva írja: "Nem
szabad nagy témát választani, - olyat,
amely egy élet minden fontos
mondanivalóját kifejezni képes. (Ilyet csak
a legnagyobb művész választhat s annak is
csak ritkán sikerül. Ilyen a Hamlet s ilyen
talán a Faust is.) - Kicsit kell választani, -
jelentéktelent, amely aztán megnő s
alkalmassá válik, hogy a fontos
mondanivalókat is fel-szívja a lélekből."

A Boldogtalanok ennek a - tizenhárom
évvel később megfogalmazott - dráma-
esztétikának a megtestesülése. Egy tanu-
latlan nyomdászlány szerelmi öngyilkos-
sága. Lehet-e ennél jelentéktelenebb,
banálisabb ügy? A darab többi motívuma is
hasonló. A szolnoki előadás műsor-füzete
szerencsés ötlettel néhány idézetet közöl
Az Est 1913. szeptemberi számából,
valószínűleg annak igazolására, hogy az író
akár ezekből a kis színesekből válogathatta
volna a Boldogtalanok „kellékeit". Az a
végzetes kaszírnő, aki miatt az újsághír
szerint tömegverekedés tört ki Ercsiben,
Huber Vilmos nővére, Rózsi is lehetne - ha
egykor csak-ugyan beváltja „fenyegetését",
és elmegy dolgozni (s hozzá éjszakára) a
Rózsa-fába. A nagyothallást tettető
szimulánsról és a szerecsikával (mérgezett
vegytartalmú arcpirosítóval)
öngyilkosságot elkövető fiatalasszonyról
szóló tudósítás sem tartozhatott a
kuriózumok közé; mindkét motívum
szerepel özv. Huberné tragikomikus
alakjában.

Milyen jelentéktelen, kisszerű, kelká-

posztaszagú tragédiák, csakugyan! Huber
Vilmos papi nyomdász, aki szégyelli
hazudozó anyját, „afféle" nővérét, lányok
után futkos, és hagyja, hogy egy-szerre
ketten szeressék, miközben majd-nem egy
gyilkosság áldozatává válik. Huberné, aki
úgy viselkedik, mint egy gyerek,
mazsolaszőlőt majszol, szimulál,
átjáróházban megszökdös az orvos elől, és
amikor a fia megszégyeníti, szerecsikával
öngyilkos lesz. Sirma, a háziúr és mé-
száros, aki tettetett jószívvel segít minden
szerencsétlen áldozaton, kivált, ha fiatal
nő, és így esély van rá, hogy végső
kétségbeesésében az ő karjába hullik. S
végül a két lány. Nemesváraljai Gyar-
maky Róza, . régi szerető és régi cseléd,
aki úgy akarja megtartani Hubert, hogy
fölhozza lakni az új lányt, mert így leg-
alább nincs egyedül, és talán a férfi sem
kódorog el annyit. És végül a tizenhét
éves kis nyomdászlány, Víg Vilma, aki
először nem ért semmit ennek az egész-
nek a nyomorúságos, gyötrelmes
ízléstelenségéből, s amikor megérti, akkor
a Róza gyilkosságra bujtogató kétségbe-
esett hisztériájától maga is kétségbeeset-
ten és hisztérikusan a halálba menekül.

A dráma cselekményében alig van több,
mint az újsághírben. Mégis elcsodálkozunk
azon, hogy honnan a kezdő író
élettapasztalata, amellyel visszafelé
meghosszabbítja a szereplők sorsát. Mert a
sors, a jellem bele van írva a szerepek-be.
Sőt, a vázlatos életrajz is. Csak tudni kell
olvasni a darabot. A hiánydramaturgia
ugyanis nem azt jelenti, hogy ami nincs
leírva, az egyben motiválatlan is marad.
Erről nemcsak azokkal érdemes vitába
szállni, akik szerint a Boldogtalanok
szereplőiről nem tudjuk meg, hogyan ju-
tottak idáig, és mit miért cselekszenek. Ez
a dráma magának az írónak is ellentmond;
ott mindenesetre, ahol azt fejtegeti a
Naplóban, hogy nem ismeri a világot. („Ez
az a pont, ahol zátonyra futok mindig, újra
meg újra! Érdekes alakokra volna
szükségem s nincsenek, nem élnek
bennem, nem láttam őket, a saját
nyavalyámmal voltam elfoglalva!")

Á darab legnehezebben megragadható
szereplője Huber. Föltűnő, hogy Füst mint
jelentéktelen embert írja le. Viszont kell
hogy „legyen benne valami" - különösség,
furcsaság, titok, belső izzás -, ami vonzza a
nőket. Termetre alacsony, de a tekintete
élénk és értelmes - ez még fontos része a
jellemzésnek. Róza az első felvonásban
leteperi az ágyra, fojtogatja - tehát fizikailag
gyönge. „Persze még most is sokat
olvasol?" - kérdezi tőle



egykori osztálytársa, doktor Beck. A fe-
lelet: „Semmit sem olvasok." A válaszban
azoknak az embereknek a gőgjét érezzük,
akik valamikor többre voltak hivatottak,
és most nem tűrik, hogy sajnálják őket.
Huber kijelenti, hogy ha volt osztálytársát
nem térítette is el régi barátaitól a
foglalkozáskülönbség, őt bizony igen.
Később a gőg lehámlik róla, és vicsorogva
vádolja anyját, aki nem adott havi tíz
koronát, hogy továbbtanulhasson. Vilma
szájából még azt is halljuk - neki Beck
mondta cl -, hogy ő volt a legjobb tanuló,
a papok nagyon szerették, mert vallásos is
volt, legjobb barátja pedig egy nyomorék
fiú, míg egy másikat kinevezett szolgának,
és vele vitette haza a könyveit .. .

Huber „furcsasága" az elvetélt fél-

értelmiségi bizonytalan létéből fakad.
Nyilvánvalóan jellemgyönge ember, élet-
formája lehúzza, visszakapaszkodni nem
tud (elutasítja Beck munkaajánlatát),
utálja környezetét, saját magát megveti
(rendkívül találó az előadásnak az a pil-
lanata, amikor a szerepet játszó Piróth
Gyula mosakodás közben a tükörben arcul
köpi magát), s közben naplót vezet, amit
még senki sem látott. Ebből a naplóból
bizonyára kiderülne, hogy tökéletesen
tisztában van helyzetével, itt valószínűleg
őszinte önmagához. Különben játszik.
Pózol. Minden második hang-súlya
gunyoros, sértő, bántó, s e tekintetben
önmagát sem kíméli. Félnek tőle, pedig
alapvonása a gyöngeség. Megfoghatatlan
és környezete számára érthetetlen ember,
aki ezáltal „érdekessé" válik,

hiszen különben „jobb ember" benyomá-
sát kelti. Valósággal egy század eleji
szobakonyhás magyar lumpenéletbe ful-
ladt, korcs hazai Ivanov küszködik a sivár
hétköznapokkal, tehetetlenségével és a
magánnyal.

A többi szereplő képlete jóval egysze-
rűbb, de semmivel sem leegyszerűsítet-
tebb. A gyönge Huber mellett Róza
majdnem „férfias", legalábbis ahogyan
küzd a maga jussáért: belékapaszkodik a
másikba, gyűlölve szereti, megalázza és
megalázkodik előtte. Már-már strindbergi
figura. Sőt bizonyos értelemben több.
Ahogy Vilmát „fölkészíti" a hármas
együttélésre, gyöngédség és féltékenység
között egyensúlyozva, egyszerre barátnő
és vetélytárs, aki néha sajnálja, máskor
önzően kihasználja a csaknem
gyereklányt, vagy élvezettel nézi a fiata-
labb áldozat vergődését - ez már a leg-
modernebb pszichoanalízis felé mutat, és
az ösztönök mélyrétegeibe enged be-
pillantást. Huberné alakját tragikum és
komikum között egyensúlyozza végig az
író; nevetnünk kell rajta, ahogyan a
mazsolaszőlőt nassolja, korához nem illő
ruhában illegeti magát, vagy bele-
kotnyeleskedik mások dolgába. De tor-
kunkra forr a nevetés, mert a gyerekei
számára teherré vált anya örökös szo-
rongását érezzük ki rebbenő tekintetéből,
infantilis komédiázásából.

Csupa melodrámai figura: ellökött
szerető, akinek meghal a kisfia is; a csa-
ládi érzésből kitaszított anya, aki női
Learként vándorol egyik gyerekétől a
másikig; megrontott és bűnbe taszított
szűzlány; kaszírnőséggel kokettáló
kitartott nő ... És Füst Milán el tudja ke-
rülni a melodrámát. Első pillanatra nem is
értjük, hogyan. Mitől a dráma sötét,
komor izzása? Mitől, hogy nem válik
sehol vizenyőssé? Inkább valami ideg-
tépő, borzongást keltő, az elviselhetőség
határáig fokozott feszültségben tart.

Talán azért van mindez, mert nem váj-
kál a borzalmakban, nem teregeti elénk a
kilátástalan életek minden szennyesét.
Bármilyen furcsán hangzik, nagyon sze-
mérmes dráma a Boldogtalanok. Valójában
nem is naturalista dráma. Hiányzik belőle
a részletek - a felszín - aggályos
föltérképezése, ha jól megnézzük, at-
moszférája sincs igazán, nem időzik el a
couleur locale-nál vagy a lélek belső tá-
jain, hanem csak a lényeget, a drámai
robbanást ragadja meg. A hozzá vezető
utat alig.

Az említett Napló-részlet, a Hauptmann
olvastán támadt gondolatok rend-

Csomós Mari (Gyarmaky Róza ) a Boldogtalanok szolnoki előadásában



kívül találóan jellemzik ezt a dramaturgiát,
noha több mint egy évtized távlatából Füst
megtagadja (legalábbis szeretné
megtagadni) az írói alkatából következő s
épp ezért levetkőzhetetlen sajátságokat:
„Még egy nagy hibám volt eddig: el nem
tudtam eddig képzelni egyetlen drámai
jelenetet sem, amelyben a helyzet nem
élesen drámai, - nyugalmas beszélgetésről,
hosszabb lélegzetű, széles dialógusról
mindig az volt az érzésem, hogy unalmas.
A csendesen érdekeset eddig drámában
nem igen tudtam elképzelni, csak az élére
állított érdekességet. S most látom,
Hauptmann olvasása közben, hogy: ha az
alakok érdekesek s a helyzet már magában
véve az, akkor a legnagyobb csend is
figyelmet kelt, - hogy: már maga az ember
is a drámában épp oly érdeklődést kelthet,
mint a regényben ... nincs rá szükség
tehát, hogy a szituáció felfokoztassék. -
Széles dialógusokat, - lassú, köznapi
beszélgetést - s nem ezt az örök lihegést -
ezt a meg-tört, zaklatott dialógust! Unom
is már halálosan. Affektált természetesség
ez!"

A Boldogtalanok drámaiságát többek
között ezek a „megtört, zaklatott dialó-
gusok" adják. Csakugyan ez az „örök
lihegésnek" nevezett lázas, fölfokozott, a
realitáson túlcsorduló hang emeli át a
naturalista hétköznapokból (és nem az
„affektált természetességből") egy álta-
lánosabb érvényű gondolati szférába, ahol
újabb jelentésárnyalatokkal gazdagodik.

Székely László ismét a legkiválóbb
díszletek egyikét tervezte meg a szolnoki
színház színpadán. Ez a díszlet azzal lép
túl a naturalizmuson, hogy nem szűkíti le
a látványt egy aprólékosan zsúfolt, tár-
gyaival hivalkodó (s ezzel nyilvánvalóan
jellemezni kívánó) szobára, hanem fölé
emeli a sivár bérkaszárnya képét, azt a
tágabb környezetet, amelybe a békétlen-
ségnek ez a pokoli kis szigete beékelődik.
Rendkívül sokat nyer ezzel az előadás. A
színpad levegősebb s mégis nyomasztóbb
lesz, mert utal a külvilágra. A rácsok azt is
jelzik, hogy nincs menekülés: az
„odakinn" csak egy számmal nagyobb
börtön. Maga a szoba inkább jelzés, noha
a legszükségesebb és legjellemzőbb bú-
tordarabok benne vannak: pohárszék,
szekrény, mosdóállvány tükörrel, asztal és
székek. (A szekrény belső ajtajára ra-
gasztott olcsó Krisztus-nyomat valószí-
nűleg Huber munkahelyéről, a papi
nyomdából került ki: ez az apróság is a

tervező finom megfigyelésére vall.) A
színpad egész alapterülete maga a lakás;
a helyiségeket ajtókeretek jelzik, s
lehetőséget adnak a rendezőnek, hogy ne
csak formálisan, hanem funkcionálisan
komponálja meg a járásokat.

A téralakítás lényeges eszköze - mint
Székely László és Székely Gábor közös
munkáiban mindig - a fény. Mindketten
kedvelik a „gegen-világítást": a soha-sem
sugarasan, hanem szórtan, szűrten,
zuhatagszerűen kibocsátott fény felülről,
kicsit rézsútosan érkezik, tapinthatóvá
teszi a levegőt, „deríti" a szereplőket. Egy
különösen szép megoldás: Huberné
„megváltó" halálakor a falon függő
feszületre egy parányi ablakjelzés
kockaüvegén át hulló fénypászma a tre-
cento festmények angyali üdvözleteit
idézi.

Székely Gábor rendezése a ritka mes-
termunkák közé tartozik. Jelenléte, irá-
nyító keze mindvégig tisztán érezhető
anélkül, hogy az előadás főszereplőjévé
válna. Mindenekelőtt az lenyűgöző,
ahogy szerkezetet, arányokat visz a de-
komponált darabba. Ahogy megeleveníti
a halott színpadot (kezdés előtt Róza már
benn ül a díszletben, háttal a nézőnek,
mozdulatlanul), és ettől kezdve egyetlen
kompozícióba foglalja az elő-adást, úgy,
hogy egy másik szereplő az ugyancsak
némán ülő öreg szolga, Mihály
jelenlétével - a szünetet is átköti.

Ez a motívum szintén gyakran megtalál-
ható Székely rendezéseiben: az életet
mintegy folytatja a színházban, vagy
másképpen fogalmazva, a színházat az
életből indítja, és továbbszövi a valóság-
ban. Így simítja egymásba az eredeti első
és második felvonást is, a mulatni induló
társaság sötétbe vesző hangjával, moz-
gásával, és így rímelteti az első rész végét
a darabkezdésre az öreg Mihály nevet-

gélő bejövetelével, majd székbe süppedő,
hangtalan-mozdulatlan alakjával. Innen
folytatja, a nézők nem kis megrökönyö-
désére, átdíszletezéssel a második részt,
de előbb fölkavarja a színpadot a két át-
viháncoló gyerek mozgásával. Egy ren-
dező nagykorúságának és egy korszak-
meghatározó egyéniség visszavonhatat-
lan jelentkezésének jelei ezek.

Mint ahogy az előadás gondolati föl-
építése is befejezett ténnyé teszi az előz-
mények ismeretében, hogy most már
S z ékely Gábor színházáról kell beszélnünk.

A sivár, rideg, valódi kapcsolat nél-
küli emberi viszonyokról szól a B o l d o g -

talanok. Az egymásba kapaszkodásról,
ami lelki marakodássá fajul. Az áttörhe-
tetlen magányról, amelyet csak fölfokoz
a másik ember testetlen jelenléte. A meg-
alázó biológiai tényről, hogy szükségünk
van valakire, akit sohasem birtokolha-
tunk. A kompromisszumról, amit ma-
gunkra vállalunk, hogy legalább a másik

Fonyó István (Sirma) és Piróth Gyula (Huber Vilmos) Füst Milán darabjában (MTI fotók)



ember birtoklásának az illúziója segítsen
továbbélni.

Mindenekelőtt Huber és Róza drámája
ez az előadás, két megrázó színészi ala-
kításnak, Piróth Gyula és Csomós Mari
játékának köszönhetően.

Csomós felejthetetlen, nagy színésznő
lett. Rózája egy valamikor büszke, sőt
gőgös (Nemesváraljai!) s még ma is
egyenes derekú lány megalázó golgotáját
járja végig két órában - a tiszta agyú
mindenre elszántságtól a gyilkosságra
uszító önkívületig. Lágy és darabos
mozdulatokkal jellemzi Rózát, ahogy
Huber mellére omlik egy fölcsukló zoko-
gásban, és a következő pillanatban újra
megkeményedik. Örök lángon izzó szen-
vedély fűti, gyűlölet és metsző gúny hajtja
előre (ez alighanem Huberról ragadt rá).
Veszélyes is lehet ez a feszítettség,
monotonná, fárasztóvá is válhatna, ha nem
igazolná minden pillanatban a színésznő
belső őszintesége. Csomós bírja erővel,
valósággal félelmetessé növeli Róza
monumentális magányát, szeretetéhségét -
és a szenvedélyét, amely Huberhez köti,
nem engedve, hogy megelégedjék a Sirma-
féle nyájas „hullarablókkal". Lassanként
mégis lefoszlik róla a tartás, megbékél a
saját maga létrehozta megalázó helyzettel,
a konyhában alvással, a „másikkal" - amíg
csak ki nem robban belőle az elfojtott
indulat: előbb ravasz praktikával, később
már leplezetlen bosszúszomjjal haj-szolja
bele magát és Vilmát a végső tragédiába.
Az önkívületnek ezen a pontján Csomós
Mari még fokozni tudja a látszólag
fokozhatatlant: pontos leírását adja a
patológia határát súroló hisztériának.

Piróth Gyula nagyszerűen oldja meg a
darab legnehezebb szerepét. Pontosan azt
sikerült elérnie, hogy Huber Vilmos
egyszerre legyen jelentéktelen és érdekes;
értsük meg, hogy mi vonzza benne a nő-
ket, és mitől utálja önmagát; fedezzük föl
egykori értékeit és mai gyöngeségét, a
cinizmus mögötti elvetéltséget, a lecsú-
szást szerepjátszással pótló külső mázt - az
egész ember furcsaságát, „megfogha-
tatlanságát". Piróth Huber Vilmosa nem
férfiatlan, de nincs tartása; durva kiro-
hanásai ellenszenvesek, de érezzük, hogy
ezzel magát is kínozza. Világossá válik,
hogy ez az ember elsősorban önmagának
elviselhetetlen. Már nem tud őszinte lenni;
donjuansága is csinált, valószínűleg egyre
alább fogja adni a nőknél. Ugyanakkor
Piróth meg tudja mutatni Huber őszinte
pillanatait is; azt a ritka

öngyötrő állapotot, amelyet - ha felismer -
nyilván elrohan az első nőhöz, aki az
útjába akad. Valamivel talán markánsabb,
szenvedélyesebb ez a figura, mint Füst
Milán fásult, bezárkózó, szürkébb Huber
Vilmosa (s épp ennyivel kevésbé
„titokzatos"), de a körülötte viharzó
érzelmek ezáltal indokoltabbaknak lát-
szanak.

A Huber és Róza közötti jelenetek az
előadás igazi nagy pillanatai. Ebből kö-
vetkezően az első rész egyenletesebb
színvonalú, mint a második. Ez utóbbi
néhány kulcsjelenetében a partnerek nem
érik el Csomós és Piróth játékának
színvonalát. Koós Olga pályájának egyik
legszebb alakítása özv. Huber Evermódné,
különösen az első részben. Remek például
mindjárt az indítás, a párjelenet Rózával,
ahogyan a két asszony óvatosan,
gyanakodva kikérdezi egymást Huberról.
És kitűnő az a lebegő, lírai humor,
ahogyan a színésznő belevon a félénk
öregasszony szánalmas játékaiba, rebbenő,
kislányos félmosolyokkal. Csak részben
tehet róla, hogy Huberné halála inkább
szimbolikus megváltás, mint valóságos
halál - ezt az író is így írta meg. Az előtte
lezajló nagyjelenet azonban nem éri el a
kellő drámai hőfokot.

A Vilmát játszó Szabados Zsuzsának ez
az első nagy feladata a szolnoki szín-
házban, és talán nem lehet csodálni, hogy
az alkatilag nem egészen rá szabott szerep
lehetőségei alatt marad. Az ártatlanság
rendkívül jól áll Vilmájának, a fitos orrú
rátartiság is helyénvaló, de amikor ennek a
megcsúfolt ártatlanságnak kétségbeesetten
kellene fölszakadnia a lélekből, és
második szólamot képeznie Róza
fúriaőrjöngése mellé - más szóval, egy
eszeveszett bosszúkettősben igazolnia a
maga elcsukló hangját, az öngyilkosságot -
, akkor a hang, a kétségbe-esés, a
megrázkódtatás ereje: kevés. S Fonyó
József Sirmájában is kevés egy kicsit a
visszataszító részvét, az izzadt tenyerű
számítóösztön, amely egész idő alatt az
elhullt áldozatra leső sakál lelki
finomságával ragadtatja magát vacsora-
csomagokban megnyilvánuló jótétemé-
nyekre.

L Hibátlan alakítás viszont Polgár Géza
káplánja és főleg Papp Zoltán finoman
távolságot tartó doktor Beckje. Kettejüket
látva tökéletesen megértjük a dráma egy
1923-as kritikusát, amiért azt mondta
róluk Füst Milánnak, hogy „olyannyira
nem erőltetik meg magukat, hogy ezeken
az embereken segítsenek". Jó Lázár Kati
kokottos Huber Rózsija, Szendrey Ilona

parasztasszonya - és egészen kiváló Sarlai
Imre öreg Mihálya, amint mosdatlan
múmiaként (szinte érezzük a közelében
áradó szagot) végigcsoszog a színpadon,
halkan és idétlenül nevetgélve, már alig-
alig evilági alakjával összefoglalva a lét
tökéletes abszurditását. Ahogy elmo-
tyogja, hogy s mint akarták tizenkét éves
korában összeházasítani egy kislánnyal,
akit az iskolából jövet megcsípdesett, s
csak mikor megtudták, hogy mennyi idős,
akkor szégyellték el magukat, s mindjárt
föl is jelentették - potyog a könnyünk a
nevetéstől e sírnivaló, groteszk
képtelenségen.

Akár a darab végére is írhatta volna,
bizarr epilógusként Füst Milán ezt a jele-
netet. De nem, mégsem. A Boldogtala-

noknak Vilma halálával és Sirma sopán-
kodásával kell végződnie. Utána már csak
két szereplőre szűkül a fény: az örök
együttélésre kárhoztatott Huberre és
Rózára. Ahogy ott állnak, rájuk illik, amit
Füst Milán önmagáról írt Naplójába anyja
halálakor: „Teljes magány: se barát, se
barátnő, se cél, se munka; - hit, remény,
szeretet, törekvés nélküli fagyott és
dermedt élet, mely csak külső
funkcióiban, jelenségeiben tartja fenn
magát s amelyhez a lélek már rég nem
ragaszkodik, - sőt, mint terhet cipeli."

Füst Milán: Boldogtalanok (Szolnoki Szigliget,
Színház)
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