
játékszín
ezek nem sokat törődnek a színészek-kel.
Az író számára a színész gondolatainak
szócsöve a rendező számára a koncepció
eszköze.

Ennek következménye, hogy a négy
előadásban több jelentős színészi alakítási
lehetőség kínálkozott, de lényegé-ben csak
az E z e n az oldalon két kimagasló
teljesítményéről beszélhetünk. Daróczi
Zsuzsáéról, aki kivételes átváltozási
képességével a tragikus alapszerep, Szent
Erzsébet mellett néhány Keglovics
utcabeli alakot jellemzett, és több groteszk
szituációt játszott el, és Bicskei Istvánéról,
aki az esendő-szerencsétlen félhülye
Sebestyén gyerekben mutatta föl a
groteszk alakteremtés iránti rend-kívüli
képességét.

Meg kell még jegyezni Bada Irén em-
beri melegséggel megformált Boriskáját a
Nehéz honfoglalásban, Árok Ferenc
karikírozó rájátszásait a monodráma
második vígjátéki részében, Fejes György
Csömöréjét azokban a pillanatokban,
amelyekben sikerült azonosulnia sze-
repével, valamint Czifra Erika főiskolai
hallgató tragacsos fiújának közvetlenségét
a Vége/adásban, Ferenci Jenő (Adamkó) és
Soltis Lajos (Romoda) egy-egy gesztusát
az Ezen az oldalonban, Árok Ferenc
(Sinkó), Jónás Gabriella (Sinkóné),
Faragó Árpád (idős Sinkó), Albert Mária
(idős Sinkóné) igyekezetét, hogy a Nehéz
honfoglalás gondolatilag gazdag
szövegtengere alól emberi mozzanatokat
villantsanak elénk.

A színészi teljesítmények - az első kettő
kivételével - csak részeredmények,
félsikerek. S bár színészeink különösebb
alakformáló invencióról általában
nemigen tesznek tanúbizonyságot, a
jugoszláviai magyar írók drámáiban vál-
lalt szerepeik mégis többnyire inkább
hősies feladatteljesítést, mint nagy alakí-
tási lehetőséget jelentenek. Kivált, ha a
rendezők sem ösztönzik őket igazi szí-
nészi munkára.

Ezek után talán érthetőbb a bevezető
utalása: a jelzéseiben ígéretes drámairoda-
lom további sorsa, kibontakozása kevésbé
az írókon, mint inkább a rendezőkön
múlik. Jó lenne, ha a színházak, mi-után
felismerték a hazai drámairodalmat segítő
szerepüket, felismernék azon szerepüket
is, hogy a problémalátás, gondolatfelvetés,
élethelyzetek vázolása tekintetében is
immár jeleskedő írókat

- s itt a színház elsősorban a rendezővel
egyenlő - tanítsák meg színházul látni.

FÖLDES ANNA

Mérlegen a Deficit

A válogatóbizottság bőrében

Ülök az íróasztalnál, mereven, mozdu-
latlanul, mint X, a Deficit expozíciójában.
Én is olyan vagyok, mint egy válo-
gatóbizottság. Válogatok a lehetőségek
között. A mai kritikát tekintve a
következő lehetőségek állanak előttem.
Egy: lelkesen nyugtázhatom a Deficit
régen várt bemutatásának tényét, hogy
íme, eggyel kevesebb színházi életünk-
ben a neuralgikus pont, s megint csak
bővült a magyar színházi repertoár. Kettő
: leülhetek elemezni a darabot, s
kiderítem, bebizonyítom, amit a néző-
téren majd' mindenki érzett, hogy azért
Csurka drámájának nem tett jót a tizen-két
esztendős várakozás. Három : üdvö-
zölhetem a megkésett bemutatót azzal,
hogy ha nem is váltotta mindenben valóra
az olvasmányélményeinkhez fűzött
reményeinket, mégis jelentős eseménye
az évadnak. Négy: belemehetek a
szorosan szerkesztett dráma dialógusai-
nak taglalásába. Öt: dicsérhetem a ren-
dezőt. Hat: (újra) felfedezhetem Szilágyi
Tibor jellemábrázoló-tehetségét. Azt
hiszem, majdnem olyan nehéz helyzet-
ben vagyok, mint a válogatóbizottság
dilemmáit ránk zúdító X - a Csurka-dráma
előadásának első percében.

Színházi kritikánk is hasonló módon
válogatott a lehetőségek között. A Magyar
Hírlap kritikusa (Mészáros Tamás)
Csurka máig legnagyobb darabjának
dicséri a Defici tet , amelyről a Ki lesz a
bálanyá?-val együtt elmondható, hogy
„még nem darab, hanem dráma". Hasonló
szellemben értékeli, elemzi a drámát az
Esti Hírlap (Fencsik Flóra), bár itt az
elemzés a mű „váratlan, kissé túl-beszélt
és patetikus" drámai poénjának bírálatával
zárul. A Népszabadság kritikusa, Koltai
Tamás ezzel szemben éppen a drámai
csattanóra koncentrál: a kritikus (és
szerinte: a dráma) fő kérdése az
életformaválságot tárgyaló realista
kompozíció mögött felsejlő, szimbolikus-
metaforikus rejtett dráma kimenetele, azaz
- „Elsül-c a hegedűtok?". A Film Színház
Muzsika kritikusa, Bulla Károly, a Deficit
apropójából valóságos fantom-háborúba
kezd annak érdekében, hogy

megvédje a Ki lesz a bálánya? szerzőjét a
„bulvárszerzői" besorolástól. Konkrét
források vagy utalások nélkül inkább csak
következtetni tudunk rá, hogy a cikkíró itt
a szerző kevésbé jelentős, gyengébb, ha
úgy tetszik: bulvárjellegű komédiáinak
bírálatait általánosítja. Mert ismereteim és
emlékeim szerint a kritika éppen a Ki lesz
a bálanya? írójának rang-ját, az első
művészi vállalkozás igényét állította
szembe a Szék, ágy, szauna vagy a
Nagytakarítás szerzőjének profi teljesít-
ményével. S hogy e fantomháborúban ne
csak a pályatársak közül kerüljenek ki az
ellenfelek, szóvá teszi, hogy „még az az
értelmiségi néző is igyekszik félreérteni a
darabot, akinek - mint közönségnek - szól.
Egyik jelenetet jobbra érti, aztán a
másikat balra, végül az egészet is, hasonló
irányzékú döntéskényszerrel." Feltehet-
ném a kérdést: vajon ezúttal nem az
ugyancsak értelmiségi kritikus igyekszik-
e félreérteni a nézőt - de nem teszem.

Az előadást illetően a legsommásabban
az Élet és irodalom ítélkezik. Szekrényesy
Júlia „a drámaszelídítés csodájának"
nevezi Horvai rendezését, mondván: „A
szalonképes előadás alig tudja elfedni a
mű megrázó hatását." Aki ezt a
gondolatot magáévá teszi (előrevetésként:
magam nem tartozom közéjük), az
természetesen furcsálkodva olvassa
másutt, hogy Horvai „úgy teremt korszerű
előadást, hogy közben rendezői alázatból
vizsgázik, színészei és a darab javára".
(Film Színház Muzsika)

Az a szakmabeli vagy speciálisan
színházi érdeklődésű olvasó, aki a nézetek
e gazdag választékát szembesíti a
magáéval, ugyancsak nincs könnyű hely-
zetben. Talán még az is eszébe jut, hogy
állásfoglalása - társadalmi-politikai dön-
téskényszer eredménye, tehát önleleplező
bemutatkozás. Akárcsak X-nél, az elő-
adás kezdetén.

Csakhogy X-nek ez a bevezető filip-
pikája bemutatkozásnak is ragyogó: még
nem tudjuk róla, hogy a fényes szelek
nemzedékének egykori forradalmár
gárdájából való, hogy tehetséges mérnök,
akit a cselekvés lehetőségének hiánya
fojtogat, de az alternatíváknak az
egyszemélyes válogatóbizottság által iro-
nikusan elősorolt rendszeréből azonnal
ráérzünk arra, hogy a mereven ülő férfi az
átlagosnál logikusabb elme, aki pontosan
és feszengve érzi a maga mozgás-terének,
választási lehetőségeinek - egész életének
- nyomasztó kisszerűségét. Mondatainak
iróniája azon nyomban távolságot teremt
a hős és helyzete között.



A kritikus válogató tevékenységében egy
másfajta - etikai?, szakmai? - dilemma
érződik. Alapállása (alapállásunk) nem
lehet más, mint a mű feltétlen vállalása.
Hiszen megjelenése óta, mióta is-mertük,
olvastuk, sürgettük színházainkat, a
kultúrpolitikát: a Deficitnek szín-padon a
helye. Hittük - többen le is írták -, hogy az
évtized vagy legalábbis Csurka István egyik
legizgalmasabb drámai vállalkozásáról van
szó, hogy nem vagyunk olyan gazdagok
mai témájú, igényes és sikert ígérő,
színpadkész drámákban, hogy okunk lenne
halogat-ni a premiert. A dráma három-,
illetve négyszögtörténete mögött olyan
lényeges, a Ki lesz a bálanya ?-éval egy tőről
sarjadt, történelmi élményekben gyökerező,
rokon életérzést hordozó társa-dalmi
konfliktust éreztünk, amely bár túlmegy
bizonyos konvenciókon, sem-miképpen
nem lehet gátja a mű színpadra vezető
útjának. Szekrényesy Júlia kritikájában
rezignáltan veti fel, hogy „az amerikai
házaspárok végítéletbe torkolló
együttléteiről előbb hallhatott, olvashatott a
magyar közönség, mint a - szerintünk vagy
legalábbis részünkre érdekesebb, eredetibb -
magyar párok durva küzdelmeiről. Végig
kellett borzonganunk Miller, Williams,
Albee drámáit, míg végre saját életünkről,
saját ellentéteinkről, szorongásainkról is ér-
tesülhettünk. Furcsa ez a helyzet, de kár
töprengenünk rajta". Attól tartok, hogy a
kritikusnak nincs igaza. Már csak azért sem,
mert a sorok között ő maga is érzi,
érzékelteti, hogy e paradox problémán nem
lehet nem töprengeni. Különösen akkor, ha
az ember, Szekrényesyvel ellentétben még
csak provinciálisnak sem érzi az Albee-
éhoz és Csurkáéhoz hasonló
problémafelvetést. Ha vallja, és mindig is
vallotta, hogy a legbensőbb magánéletben
felvetett, ábrázolt problémáknak éppen
társadalmi töltésük ad igazi súlyt és
tartalmat. A mű igazi értékeinek tagadása
nem Csurka, hanem a kritika saját
követeléseinek elárulása és (objektív
értelemben) súlyos kritikai melléfogás is
lenne. De etikailag is indokolt, szubjektív
elkötelezettségünk sem gátolhat meg abban,
hogy Csurkának az életműben és a kortársi
magyar drámában is fontos helyet betöltő
darabját a mai társadalmi valósággal és mai
elvárásainkkal szembesítsük. Valójában
minden - az előadásról írott - kritika ezt
teszi.

De ezen a téren nemcsak a konklúzió,
hanem már a kiindulópont is eltérő. Rajk
András a Népszavában hosszú

Csurka István: Deficit (Pesti Színház). X fölveti Z-nek a feleségcsere ötletét (Szilágyi Tibor és Reviczkv
Gábor)

a „Függöny" szót. Tőle magától tudjuk,
hogy első változatában egyetlen hét alatt
vetette papírra a D eficitet. Cáfolhatatlan
személyes érve azonban nem változtat
azon a tényen, hogy a világszín-ház nagy
mezőnyében Albee megelőzte Csurkát,
mivel művét nyilvánvalóan nem az
ugyancsak megkésett 1967-es magyar
bemutatóra írta. A körülmények tehát
úgy hozták, hogy a magyar közönség
túlnyomó többsége a művek keletkezés-
rendjében találkozott a kétszer két
házaspárral. Tehát valóban előbb smerte
meg az amerikai párok egymásit mar-
cangoló, tébolyult játékát, mint Csurka
nyomtatásban, kötetben 1970 óta olvas-
ható, és első ízben i979-ben színpadra
állított drámáját. A párhuzamosok azon-
ban ezúttal nem a végtelenben találkoz-
tak : Albee hátborzongató kamaradrámá-
jának szolnoki felújítása (véletlenül)
ismét csak néhány hónappal előzte meg a
Deficittel való első színpadi találkozá-
sunkat. A kritikusokból álló, de mindig
egyszemélyes válogatóbizottságnak
tehát, amikor az írógép mellé ül, elkerül-
hetetlenül fel kell vennie a értékelés
szempontjai, a rendelkezésre álló lehe-
tőségek közé a két rokondráma össze-
vetését is.

Két szoba összkomfort - unalommal

A Deficit a hatvanas években egyetlen
nyári éjszakán, egy új város lakónegye-
dében, X-ék összkomfortos lakásában

távra tágítja. a dráma érvényét: „Nem
egyszerűen egy rövidebb történelmi-
társadalmi helyzet szülte vívódás fogai
mazódik meg a darabban, amelyet ilyen
helyzet szült -- de hiszen minden értékes
művet valamilyen pillanatnyi helyzet szül
-, hanem korunknak és a mi szocia lista
társadalmunknak hosszabb távú helyzete."

Bulla Károly, aki egy a dráma hőseinél
legfeljebb néhány évvel fiatalabb
nemzedékhez tartozik, ezzel szemben,
elvágja a műnek a jelenhez kötődő köl-
dökzsinórját, amikor hangsúlyos múlt-
időben fogalmaz: „Abban az időben,
amikor a darab született, okkal, ok nél-kül
a darabban szereplő értelmiségiek - nek
és a hozzájuk hasonlóknak valóban nem
jutott megfelelő feladat, életcél."

A dráma megítélése során a kritika
akarva, nem akarva beleütközött a Deficit
és a Nem félünk a .farkastól tartalmi-formai
rokonságába is. Többen - tapintatból,
taktikából vagy Csurka mű-vének rangját
bizonyítandó - tagadták vagy
bagatellizálták a kérdést. Csurka maga
egy tévéinterjúban bravúros ügyességgel
siklott el a kérdés mellett azzal, hogy
amikor a Deficitet írta, még nem ismerte
az amerikai szerző darabját. E tényben
semmi okunk kételkedni: Albee rokon
szerkezetű és témájú darab-ját i967.
december 15-én mutatták be Budapesten,
és akkor Csurka valószínűleg már réges-
régen leírta a darab végén



játszódik. A színpadkép - Fehér Miklós
dekoratív alkotása - némileg megemeli X-
ék világát. A fiatal mérnök otthonának
merész eleganciája, az egyenként
tervezett és válogatott bútorok összhangja
olyan keretet rajzol X köré, amilyenről
álmodott, s nem amilyet el-ért. Az író
mintázta fiatal mérnök valóságos
modellje, akármilyen tehetséges is, egy
keresetből és a rendelkezésre álló
áruválasztékból valószínűleg csak olyan
jugoszláv garnitúrával, Panni-fallal,
barkácsolt kiegészítőkkel berendezett
kétszobás típusmennyországot szerezhe-
tett, amely még a színpadinál is rövidebb
ideig boldogít. A dráma kezdetére már
elillant a fészekrakás tegnapi bol-
dogságának sikerélménye : X-ék már
ugyanúgy unják otthonukat, mint bará-
taikat, mint a tévét és az egész rájuk
merevedett kispolgári életformát. X-né,
akit a darabban az egyszerűség kedvéért
Y-nak hívnak, szinte a zsigereiben érzi a
csalódást. „Én azt hittem, jobb tár-saság
verődik össze. Egy ilyen új városban. Az
ember azt gondolná: csupa fiatal ember,
mindenki akar valamit, lesz egy kis élet
satöbbi." De X, aki több fokkal okosabb
és jóval cinikusabb is nála, rögtön
visszavág: „Senki nem akar semmit. De
mi se."

Azután X-ék és a hozzájuk látogató Z--
W házaspár agytornának sem utolsó
dialógusából kiviláglik, hogy még ez sem
egészen igaz. X, aki négyük közül
nemcsak szakmailag a legtehetségesebb,
de a legerőteljesebb sugárzású szemé-
lyiség is, határozottan akar valamit. Leg-
alább azt, hogy kettévághassa az unalom
pókhálóját, hogy történjen végre vala-mi.
Vágyódhatna persze arra is, hogy el-
jusson az űrbe, hogy találmányával
forradalmasítsa a technikát, és a világ
legszebb asszonyai vetélkedjenek szerel-
méért. De X csak arról ábrándozik, hogy
jó lenne egy szűk, piszkos, sötét
sikátorban kedvére csókolózni a más

feleségével. Vecsernyekor harangszót
hallani; és remegő kézzel megfogni egy
piruló lány rongyos bugyijának a gumi-
ját . . . Ú g y érezzük, mintha két szólam-
ban álmodozna. Mert az író tökéletesen
hitelesíti ugyan a hős feleségének fel-
tálalt szövegét, ám a néző (aki lényegesen
okosabbnak érzi magát Y-nál) a gon-
dosan formált nosztalgikus óhajtó mon-
datok mögött azonnal felfedezi a ciniz-
mus kilógó lólábát. Talán, ha New
Yorktól álmodna és nem a ronda
Detroitról. Ha királynőnek vagy leg-
alábbis bálkirálynőnek látná a feleségét,
és nem kurvának. De X jellemképletéhez
hozzátartozik, hogy vágyaiban is pózol.
A folytatás, a gyerekvállalás lehetőségé-
nek elutasításában sem valódi énje, ön-
zése, hanem egy felvállalt, kozmikus
tagadás kap hangot. (Albee George-a és
Marthája az életnek ezt a lényeges elemét
mélyebben és őszintébben élik át: az ő
gyerek nélküli életük nem póz, hanem
tragédia.) A továbbiakban X olyan kö-
zönyös nyugalommal provokálja ki, hogy
hites felesége „hullaféleségnek" becézze,
mint aki megszokta, sőt el is várja ezt a
minősítést. Azután a párbeszéd
vezetésében ismét egy tipikus Csurka-
bravúr: az a tény, hogy a dialógusban X-
re csak a szimpla kérdések maradnak, és
Y a válaszoló, ítéletmondó fél, félre-
érthetetlenné teszi, hogy ez az ifjúságától
nagyon hamar megfosztott, saját életével
táplálkozó hullaféleség állapotrajzára szo-
rítkozó kérdés-felelet játék nem először
zajlik le kettőjük között, hogy valójában
már ez a végsőkig vitt önostorozás sem
rendelkezik az újdonság erejével, ez is
csak életük megkövült rituáléjának egy
része. Pedig éppen a mondatok és
mozdulatok előre meghatározott rendje,
az előre gyártott élet az, amitől X leg-
jobban undorodik. Ezért is hisszük el
neki, amikor a vendégségbe érkező Z-W
házaspárnak arról beszél, milyen
mérhetetlenül vágyódik arra, hogy végre

valami rendhagyó történjék vele. Ha más
nem, hát legalább feküdjenek le egymás
feleségével, vívják meg legalább négyes-
ben az ágyforradalmat. Amikor X először
terjeszti be ezt az ötletét, Z még meg sem
hökken: nem veszi komolyan. Pedig X
nem tréfál: vallja, hogy ha már az élet, a
köd, a mocsár megfosztotta az önmagához
méltó szabad tettek, hasznos, pozitív
értékű cselekedetek végrehajtásának
lehetőségétől, legalább vállalja a fennálló
erkölcsi normák szerinti rosszat. A
cselekvés helyett - a pót-cselekvést.

X pillanat szülte ötlete mögött való-
színűleg mélyebb vágyak, ösztönök rej-
tőznek. De ugyanolyan őszinték az ön-
sorsrontó érvek is. Hogy legalább fájdal-
mat kellene szerezni, s a beteljesülésnél
lényegesebb a mindannyiukra váró meg-
rázkódtatás. Ez az őszinteség azonban
önmagában mégsem elég ahhoz, hogy X
akaratának bűvkörébe vonja a többieket.
Y, aki egész felnőtt életében hibátlanul
játszotta mellette az árnyékfeleség
szerepét, viszonylag könnyen manipu-
lálható. De a többiekben az unalom, a
csömör nem vagy nem feltétlenül párosul
az ellene való lázadás kockázatának
vállalásával. A házaspárok egyetértő
fecsegése ezen a ponton gellert kap:
felszínre tör a négyük között érlelődő
feszültség, konfliktus. Y érzékeli és jelzi
is, hogy ezek után már hiába halogatják a
szembesítést. Az álláspontok világosak : X
szerint, ha jót nem tehetünk, tegyünk
legalább rosszat. Ártani is jobb, mint tűrni
az állóvizet, a pocsolyát. Oszlopos
Simeon filozófiáját nemcsak Sarkadi hőse
vállalja. Z mintha könnyebben
belenyugodna a megtapasztalt és meg-
változtathatatlan tényekbe. Még abba is,
hogy ők négyen feltehetően nem zsenik és
nem is különleges feladatokra rendelt
egyéniségek, csupán átlagemberek. A
maga szorongását is inkább magyarázni
próbálja, semmint megszüntetni. A rob-
banás - X akaratának parancsa szerint -
mégis bekövetkezik.

A pótcselekvés mint szexuális aktus
és történelmi kategória

A megtervezett házasságtörés pótcselek-
vésjellege a dráma kezdetétől fogva
nyilvánvaló. Csurka tudatosan kerüli a
szexuális erők, vonzások és ösztönök
olyan ábrázolását, amely beárnyékolhat-
ná, kétségbe vonná vagy akár erőteljeseb-
ben motiválná ezt a racionálisan kigon-
dolt evidenciát. S hogy az eltervezett
cselekvés jellege felől a hősökben se

Y és Z zavarban (Bánsági Ildikó és Reviczky Gábor)



maradjon kétely, az író olyanfajta kegyet-
len önelemzésbe hajszolja őket, amely-nek
modellje talán az egykori, éjszakába nyúló
kollégiumi kritika-önkritikák légiója
lehetett. Az érzelmeknek ez a túl-
beszélése azonban a Deficitben nem dra-
maturgiai hiba, hanem a jellemzés, pon-
tosabban a leleplezés eszköze. A kikény-
szerített vallomásoknak ez a sorozata
összeroppantja a társaság tagjaiban levő
maradék ellenállást is. Ezek után - a néző
úgy érzi - már semmi sem áll X hideg
fejjel kitervezett, kollektív boszszújának
és katartikus önbüntetésének útjában. A
cselekmény azonban nem igazolja ezt a
hipotézist: X terve csak félig sikerül.

A meglepő fordulat voltaképpen a
szünetben, a kulisszák mögött történik.
Amikor a pontosan végiggondolt ágy-
forradalomnak csak a fele megy végbe.
Mert igaz, Y készségesen, sőt talán szí-
vesen is fogadta ágyába Z-t, ugyan-akkor
a kezdeményező X-nek, szellemi és férfiúi
fölénye tudatában, minden erőfeszítés és
agitáció ellenére sem sikerül megszereznie
W-t. Bebizonyosodik, hogy felesége és
legjobb barátja annyira alárendelik
magukat az ő akaratának, hogy árulásra is
hajlandók, W-t saját szuverenitása
megvédi és szembe is fordítja a kívülről
jött szerelmi követeléssel.
Bebizonyosodik, hogy valóban csak W
lehetne X méltó, egyenrangú párja. De
hiába keverik ezen az éjszakán szor-
galmasan, elszántan az élet kártyáit, a több
esztendős leosztáson mégsem sikerül
változtatniok.

A bevett dramaturgiai sémák alapján
hajlanánk arra, hogy Csurka szemére
vessük a kulisszák mögött végbement
fordulatot. Csakhogy a szerző ezúttal
nagyon biztosan érezte és éreztette is,
hogy az akció kimenetele végeredmény-
ben mellékes: a dráma az, ami előtte és
utána - a hősök tudatában zajlik. A dráma:
a pótcselekvések végérvényes kudarca.

A lényeges az, hogy a hősök ítéljenek
és ítéltessenek. S ha X hisz abban, hogy az
ő életcsődje és a kiúttalanság elviselhetővé
tételére kiagyalt ágyforradalom ítélet,
amely a kort bélyegzi meg, W a maga
következetes elutasításával, Z a maga
passzivitását meghazudtoló elementáris,
önkritikus monológjával helyre-billenti a
századvég s a benne élők viszonyát, a
felelősség arányait. „Most itt állok a
barátom feleségének ágya előtt, szeretnék
belefeküdni, félek belefeküdni, és éppen
ezért szeretném azt is a rend-

szer, a társadalom, a világhelyzet, az
atomkor, a technikai civilizáció nyakába
varrni, hogy én most belefekszem a ba-
rátom feleségének az ágyába. Kicsit
részeg vagyok, de a dologból ennyit
világosan látok. És a rendszer, a szocia-
lizmus, a kapitalizmus, a békés egymás
mellett élés, az általános szorongás, a ki-
taszítottság, az elidegenedés, a borzasztó
kétségek, a nagy lehetőségek hiánya, a
szerencsétlen magyar történelem, 48, 49,
19, 56, mind itt sorakoznak, vállalják a
felelősséget, jön Dózsa, Kossuth, Petőfi,
Rákóczi, Truman, Hruscsov,

Sztálin és Churchill, együtt megfognak és
betesznek a barátom feleségének az
ágyába, és kórusban mondják: te nem
tehetsz róla, mi tettünk azzá, ami vagy, mi
löktünk be abba az ágyba ..."

Az emberi kapcsolatoknak ebben az
egész éjszakán át tartó pókerpartijában
végül is az osztó, X lett a bálanya. Y, a
felesége - a Z-vel töltött, borzongatóan
kellemes, gyorsan felejthető pásztoróra
után - a pénzénél maradt. Z viszont az
eddigieknél is mélyebbre zuhant ön-maga
és felesége értékrendjében; ön-becsülése,
amelyet a férfidiadal egyetlen

W és X a hegedűtokkal (Béres Ilona és Szilágyi Tibor) (Iklády László felvételei)



órára megszilárdított, újból darabokra tört.
De ki merné nyertesnek nevezni W-t, aki a
maga relatív erkölcsi diadaláért és a
megismerés keserves elégtételé-ért illúziói
maradékával fizetett ?

Az ítélkezésnek ez a kompromisszum-
mentes szigora, az egymástól elválaszt-
hatatlan társadalmi és egyéni felelősség
dialektikus megkülönböztetése a dráma
hitelének, realizmusának fedezete és egy-
ben legfőbb értéke. És mégis, itt érzem a
Deficit I979-es Achilles-sarkát. Mert
Csurka zárt szerkezetű drámájában nem
aktuális reflexiók vagy kisszerű utalások
érzékeltetik a kort, amelyben a dráma
fogant és született, hanem maga a kérdés-
feltevés, a hősöknek a társadalmi lét kér-
déseire adott válasza. A fényes szellők
nemzedékének 1956 után már megkese-
redett, de még égetően eleven forradal-
misága, a történelmi cselekvés fojtogató
igénye. A Deficit (írójának megfogalma-
zása szerint) akkor játszódik, amikor ez a
„dalolva indult" nemzedék, amelynek
tagjai korábban szélesre tárt kapukat láttak
csak maguk előtt, keserűen és döbbenten
fedezik fel, hogy ugyanazok a kapuk
bezáródnak. Volt, akit ez a felfédezés
öngyilkosságba, önpusztító élet-be,
alkoholizmusba kergetett. Az Oszlopos
Simeonok korában X ágyforradalma és a
pótcselekvések forradalminak markírozott
rituáléja is szinte dokumentumértékűen
hiteles. Csakhogy a be-mutató
időpontjára, a 7o-es évek végére az
illúzióvesztésnek ez a heveny, önmar-
cangoló periódusa lezárult, a dalolva in-
dult nemzedék pedig polarizálódott.

Egyesek megtalálták vagy megtalálni
vélték a történelmi cselekvés új, szolidabb
lehetőségeit. Bár nem mentek el Kubába,
mikor még lángolt a forradalom, évek
múlva delegációvezetőként vagy
turistaúton lelkesen üdvözölték Che
Guevara életben maradt társait. Má-sok
viszont végrehajtották, amit Z csak
tervezett: könyvet írtak a középiskolai
nevelés gondjáról, kudarcáról. A fennen
hangoztatott ágyforradalom helyett pedig
törvényesen elváltak „dalolva indult"
hitveseiktől, hogy feleségül vehessék két
évtizeddel fiatalabb titkárnőjüket. A
pótcselekvések láza is alábbhagyott: autót
vezetni a 7o-es évek forgatagában,
víkendházat építeni a hiány-gazdaságban
csak nyugodtan lehet. Csurka X-e a 6o-as
évek végén még áhítatos szorongással
nyitotta fel a frigyládaként őrzött
hegedűtokot, s lehet, hogy ha kezébe kerül
az ott feltételezett fegyver, hát elsüti. De a
tok - mint ahogy

Csurka zseniális próféciával és pontos
dramaturgiai érzékkel elénk tárja - üres-
nek bizonyult. Tartalma alighanem már
régen elkallódott a lakáscserék során .. .

Ez az oka annak, hogy a dráma mö-
göttes tartalmának kifejezésére hivatott
nagyjelenet, a színpadi változatban gon-
dosan előkészített dramaturgiai poén
1979-es a levegőben puffan el. Ezt a falra
akasztott dramaturgiai puskát - mert
Csurka nyilvánvalóan annak szánja hőse
fétisként őrzött, egykori fegyverét, és a
„gitárral" együtt dédelgetett Kommunista
Kiáltványt - most már kinek volna kedve
vagy indítéka elsütni.

Megvallom, a nézőtéren ülve azt érez-
tem - pontosabban: attól tartottam -, hogy
az író vagy a rendező utólag fejelte meg a
realista cselekményt ezzel az általános
érvényűnek szánt metaforikus poénnal és
az Internacionálé búcsúzóul dúdolt
taktusaival. Otthon is csak a kötetben
olvasható, a színpadival össze-csengő
eredeti szöveg győzött meg arról, hogy ez
esetben, talán az eredeti befejezés
átdolgozása, a hűtlenség szolgálta volna
hívebben a dráma mai művészi élményét,
igazságát.

Albee vagy (és) Csurka?

Azok a bírálók (és nézők), akik nem
hessegették el maguktól a színházban a
Nem félünk a farkastól árnyát, általában a
Csurka-dráma erőteljesebb történelmi-
társadalmi töltését hangsúlyozták. Magam
is hiszem, hogy a Deficitet ez a kor-hoz és
körhöz kötött, s éppen ezért korlátozott
érvényű problémafelvetés teszi igazán
jelentőssé. Nem kell mentegetőznünk
azért, mert mi Csurka rólunk és nekünk
írott drámájához merő-ben más érzelmi
alapállással közelítünk. Es mégis, a
budapesti bemutató és a szolnoki felújítás
(Paál István Albeerendezése)
gondolkodásra késztet. Mint-ha a
szívünknek kevésbé kedves dráma
objektíve jobban állta volna az időt.
Hivatkozhatnánk arra, hogy a Deficit egy
különleges társadalomtörténeti pillanat
(évtized) közösségi drámája. Hőseit a kor
sebezte meg, és reakcióik is történelmileg
meghatározottak. Albee négyesfogatában
ezzel szemben a társadalmilag
meghatározott környezet elő-terében
összezárt individuumok egy-mással
mérkőznek. De talán még ezt a
magyarázatot is ki kell egészítenünk.
Szembe kell néznünk a művek születése
óta eltelt időszak történelmi relativitásá-
val. Nem új felfedezés, de ebben az eset-
ben megjegyzésre érdemes körülmény,

hogy egyetlen évtized nem azonos mér-
tékben alakítja, változtatja meg az egyes
nemzeti közösségek arculatát és életét. Es a
mi történelmi óránk a 6o-as és 7o-es évek
fordulója között alighanem gyorsabban
járt. A másik ettől elválaszthatatlan
adottság, hogy a mi országainkban az
egyén - és különösen az alkotó értelmiségi
- sorsa, boldogulása szinte áttétel nélkül,
de legalábbis jóval szorosabban kötődik a
társadalom lehetőségeihez, alakulásához -
ha úgy tetszik - a politikoszférához, mint
Amerikában. Valójában ez magyarázza
meg a két, majdnem egy időben született,
analóg életérzésből fakadó, rokon
szerkezetű dráma lényegi különbségét.
Albee is, Csurka is saját világukkal
adekvát drámát teremtettek. Nem
tehetségük, rangjuk, hanem
élményanyaguk, talajuk, szemléletük és
mozgásterük különbözik - szerencsére.
Mert csak így vallhatjuk Csurkát a mi
valóságunk, sorsunk érett, felelős
drámaírójának.

Az elmúlt esztendőkben magam is
többször vetettem Csurka szemére, hogy
hol késik a Ki lesz a bálanya? folytatása.
Miért elégszik meg a felszín
visszásságainak leleplezésével, miért vált-
ja olyan gyakran aprópénzre tehetsége
aranyát? Hogy lehet az, hogy egész estét
betöltő darabokban csak percekre mer
szembenézni létünk igazi kérdéseivel? A
Deficit - egyértelmű válasz. És nemcsak
nekünk, kritikusoknak.

A Deficit életünk alapvető problémá-
jának, tartalmának drámája. Kifejeződik
benne az az értékválság, amelynek
megkerülésével ma már talán nem is lehet
itt és most drámát írni. A darab
szerkezetileg összefogott, szövegében
jellemekre szabott, hiteles és irodalmi,
replikáiban ellenállhatatlan. Megkésett
bemutatója arra figyelmeztet, hogy való-
színűleg sok kitérőt megtakaríthatott volna
az író, ha eleve lehetővé teszik számára,
hogy a Ki lesz a bálanya? meg-írása után a
Deficit igényével és színpadi
tapasztalatával lépjen előre. Mindez azon-
ban gyorsan változó korunkban és szín-
házi életünkben már történelem. A jelen
Csurka írói kibontakozása, további al-
kotómunkája szempontjából azért is
biztatóbb, mert a Deficit ismét igazolja,
hogy az írónak megvan a drámaterem-
téshez szükséges formátuma, és, a jel-
lemrajzok elmélyítéséhez, a szerepek
megformálásához szükséges lélektani és
színpadi tudásban pedig ma már (Örkény
István halála óta) talán nincs is Csurkának
vetélytársa. A mondatok sokszor



megcsodált zsonglőre a
dialógusalkotásnak fiatal korától kivételes
művésze. A negatívum, amit a darab
elemzése során szemére vetettünk, hogy
műve magán viseli fogantatásának
történelmi anyajegyeit, becsületére is
válik. Mert kortársaktól a kortársak
eleven, felelősséget vállaló, ítélkező
műveket várnak, nem jövendő
klasszikusokat. A holnap rostája már
amúgy sem a mi kezünk-ben van...

Előadó: a Horvai-kvartett,
első hegedűs: Szilágyi Tibor

A korábbiakban már utaltam a pesti szín-
házi előadás megítélésének szélsőségeire
is. Horvai István érdemének vallom, hogy
az előadásban nem önmagát, hanem a
dráma igazságát kívánta felmutatni.
Többen javára írták, hogy „perfekt
Csurka". Ez esetben úgy érzem, első-
sorban színházul, illetve színészül kellett
tudnia: a rendezés kulcskérdése ez eset-
ben a ritmus. Es Horvai pontosan érzé-
kelte, hol kell felgyorsítani, szinte meg-
hajszolni a hősök szópárbaját, és hol van
feszültségteremtő drámai fontossága a
kitartott szüneteknek. Ez az elő-adás nem
vízió, hanem - a dráma lénye-gének
megfelelően vallatás és elszámolás. De
annak vérfagyasztó és fontos.
Vitathatónak egyedül a darabban szerep-lő
hegedűtok patetikus premier planját
érzem. De itt a rendező nyilvánvalóan
osztozott az írói koncepcióban, s így a
stílustörés felelőssége is megoszlik.

Horvai István nyilatkozataiból tudjuk,
hogy a Deficit jelenlegi szereposztását csak
az egyik lehetséges vígszín-házi
megoldásnak érzi, s mire e sorok
megjelennek, addigra már bemutatták a
következőt. Maga a kezdeményezés min-
denképpen érdekes, tanulságos, bár, hogy
őszinte legyek, a kritika (és talán a
szakmai érdeklődésű néző) szempontjából
is célszerűbb lett volna, ha a két
szereposztás egyidőben vagy megközelí-
tőleg egyszerre látható. Izgalmasabb és
tanulságosabb lett volna az eltérő alkatok
és szerepfelfogások összevetése, ha kiben-
kiben frissen élnek a benyomások, ha
elevenebb az előadások (és bírálatok)
polémiája. Ez azonban inkább csak elő-
revetés, jövőbe tekintő javaslat a I
Horvaiéhoz hasonlóan merész rendezői
vállalkozásokhoz.

Most fogadjuk el és élvezzük annak a
négyesfogatnak a teljesítményét, amelyik
végre színpadra állította Csurka drámáját.
Nem értek egyet azokkal, akik
egyenrangúnak ítélték a négy színész

jellemrajzát, de a legfontosabbnak magam
is a közös teljesítményt, az összjátékot
érzem. Bánsági Ildikó Y-ja ön-magában is
teljes értékű, hiteles portré, de izgalmassá
a két különböző színpadi relációban (X
feleségeként és Z alkalmi szeretőjének
szerepében) válik. A két férfival folytatott
párharcában derül ki, hogy ez az asszony
jelentéktelenségében is jelentős
katalizátor. Olyan érzelmi folyamatok és
gondolatsorok el-indítására képes,
amelyek valójában meghaladják saját
érzelmi dimenzióit. Béres Ilona W-jét is
kapcsolatainak rend-szere motiválja:
személyiségének valódi erejét, súlyát a
teljesítmény, az általa teremtett férfi, Z
magatartása tükrözi vissza. Szerepének
sajátos belső ellent-mondása, hogy éppen
ő - akit korábban csak az nem fektethetett
le, aki nem ért rá - képviseli a monogámia
érzelmi igényét, a megtervezett
ágyforradalom összevisszaságában. És
Béres Ilona Z-hez való tudatosan
kialakított viszonyának, kiharcolt
boldogságának intenzitásával, élete
kompromisszumának őszinte
eszményítésével el is hiteti, hogy ez nem
történhetett másként.

A legnehezebb szerepe a darabban Z-
nek van. A passzivitás meggyőző ábrá-
zolása olyanfajta színészi aktivitást kö-
vetel, amire Reviczky Gábor csak a darab
(számára) hálásabb második részében
képes. A történelmi mentségekkel
leszámoló, idézett nagymonológjával már
olyan csendet teremt a nézőtéren, amilyen
csak az igazán nagy színházi
pillanatokban születik. Alakításának
mégsem ez a gondolatgazdag tiráda a
csúcsa, hanem az a mondat, amelyet egy
hamvába holt kapcsolat záróakkordja-
ként, W szuggesztiójára présel ki ma-
gából, nem is a torkából, hanem a mel-
léből, megtört gerincének meszesedő
csigolyái közül: „Y drágám, nem sze-
retlek." Aminek azután egyenes folytatása
egy másik, hasonlóan tárgyilagos, már-
már végítélet-kicsengésű megállapítás:
„Önbecsülés nélkül nem lehet élni."

A dráma legjobb szerepe és az előadás
legjobb alakítása Szilágyi Tibor X-e.
Szilágyi megjelenésében, alkatában is tö-
kéletes, testet öltött X: meleg, őzbarna
szemében, érzelmeket is kifejező bárso-
nyos tekintetében még ott lobog a világ
megforgatására készülő fiatalság láza, de
a puhuló arc párnái már fészkébe szo-
rították, mélyebbre távolították ezt a tüzet.
Mozgásában még határozott, energikus,
de sokszor már megalkuszik a tespedő
mozdulatlansággal. Válla erős,

megbírná akár az új korszak terhét is, de
karja már elhárítja a fenyegető súlyokat. X
múltjának és jelenének, forradalmár
hitének és nekikeseredett kiábrán-
dultságának ellentmondása az eltelt idő-
szak alatt széttörte, felőrölte a lényére
eredendően jellemző harmóniát. Szerepe
szerint rengeteget beszél, de szövegében
pontosan megkülönböztethetők a belül-ről
kiszakadó, átélt, megélt mondatok és a
modorrá kövült, bejáratott, üres szófor-
dulatok. A színészi próbatétel a szerep-
nek ezzel a kétszólamúságával kezdődik.

Szilágyi pontosan és következetesen
megkülönbözteti X hiteles és hiteltelen
mondatait, gesztusait, anélkül, hogy lát-
ványosan leleplezné. Szerepjátszásában is
belülről azonosul a hőssel. Egyetlen
éjszakába sűrítve felvázolja egy ember,
egy nemzedék életútját, és az ítélet, ame-
lyet saját fejére mond, nem töri meg a
drámai hősök színpadi felállását megha-
tározó arányokat. Mert X a maga tör-
peségében, életcsődjének bevallásakor is
fejjel magasabb a többieknél. Tehet-
ségben, logikában, kezdeményezőkész-
ségben, sőt a maga eszményeihez való
hűségében is választott vezérük, példa-
képük marad. Ezért nagyobb, terhelőbb a
felelőssége is. Szilágyi Tibor alakítását ez
a relatív, nagyon is hétköz-napi emberi
nagyság és ez a mindanynyiunkat
fenyegető, idegőrlő törpeség teszi
villódzóan izgalmassá s a drámai szituáció
sodrában végül is egységessé. Mire
négyük pokoljárásának éjszakája véget ér,
hősből túlélő lesz ő is, aki úgy érzi:
„Nincs többé szavam. Befejeztem. Készen
vagyok." Az Internacionálé első taktusait
dúdolva X már nem is önma-gát, hanem
Madách küzdve küzdő és bízva bízó
Ádámját, Vörösmarty daccal vállalt
„mégis"-ének nemzeti hagyományát idézi.
Az arccal bíró, modern névtelen ember
után - az arc nélküli, megnevezett
történelmi akaratot.

Nem lesz könnyű dolga annak a négy
színésznek, akinek az első bemutató sze-
reposztásával, szerepfelfogásával, játék-
intenzitásával kell polemizálnia. Lehet,
hogy Horvai István ezzel a kihívással
válaszol saját kérdőjeleire: és bízik benne,
hogy a hegedűtokban egyszer csak
hegedűt talál. Hiszen a Deficit legtisztább
emberségű asszonya szerint is - az való
bele.

Csurka István Deficit (Pesti Színház)
Rendező: Horvai István. Díszlet: Fehér

Miklós. jelmez: Jánoskúti Márta.
Szereplők: Szilágyi Tibor, Bánsági Ildikó,

Reviczky Gábor, Béres Ilona.


