
Csak abban az egy kérdésben uralkodott
teljes egyetértés, hogy Magyarországon
tragikusan kevés a színház. Nálunk a
színházépítést valahogy elfelejtették
programba venni. Még a nem éppen ked-
vezményezett helyzetben levő Erdélyben
is egységnyi lélekszámra több magyar
színház jut, mint nálunk, a nyelvi szem-
pontból „anyaországban." Lengyelor-
szágban pedig átlagosan ötévenként
építenek egy új színházat - mondta Czímer
József. A játszóhelyek alacsony száma
természetesen a kezdő írókat érinti
hátrányosan.

Viszonylagos nézetazonosság volt a
vitázók között az üzemszerű működéssel
kapcsolatban. A színházat többen olyan
kombinátnak tekintették, amely-ben a
kulcsfigurától, a rendezőtől kezdve a
díszletmunkásig mindenki az akadály- és
balesetmentes „lebonyolításban" érdekelt,
nem az eredetien új produkciók
létrehozásában. Ezért a mechanizmusba
bekerülő kortársi magyar darabra csak
kétféle sors várhat: az elhárítás vagy a
felismerhetetlenségig való alakítgatások
általi „szalonképessé" tétel.

Teljesen megoszlottak a vélemények
abban a kérdésben, hogy milyen épületben
lehet mai magyar műveket játszani. Gör-
gey Gábor azokat kárhoztatta, akik nem
tudják elképzelni bemutatójukat csak
virtigli színházban, párnázott székekben ülő
nézőkkel, jegyszedőkkel, titkárnők-kel,
mert lehetetlennek tartják, hogy bár-
milyen „képtelen" helyiségben - pincében,
padláson, alagsorban, lépcsőházban - is
létrejöhet rangos produkció. Tarján Tamás
viszont, az In memoriam Ó. I. példájára
utalva, arra figyelmezte-tett: talán mégis a
színház épülete a leghivatottabb színtér,
nemcsak a színház-üzemi
műszaklebonyolítások, hanem a nívós
vállalkozások számára is.

A szakma különböző foglalkozású
képviselői - az objektív körülményeken túl
- hajlamosak voltak egymást okolni a
magyar drámával szembeni restanciái-
kért. Czímer József és Koltai Tamás úgy
véli, a dramaturg szerepe alig számít,
minden a rendezőn múlik : „Hiába mond-
ja a dramaturg, hogy ez és ez remekmű, ha
nincs egy rendező, aki megrendezi; ha
viszont akad rendező, aki azt mondja,
hogy én ezért a darabért meghalok, akkor
jó esetben »kijárja« a bemutatót" (Koltai
Tamás). Nagy András László - rendező
lévén - fordítva látja a dramaturgiák
szerepét. Munkájukat döntőnek tartja, s
jelenleg csöppet sem ki-elégítőnek.
Kétféle dramaturgot ismer:

a felelősséget áthárítót, aki úgy segíti elő a
darab bukását, hogy nem avatkozik be; és
azt a típust, aki hibának minősítvén a mű
sajátosságait, addig nyesegeti, amíg
teljesen tucatszerűvé nem válik.

E kérdéshez kapcsolódik az első
fogalmazványok és a színpadkész művek
problémája. Tarján Tamás fontosnak
tartja, hogy a színházi mechanizmus által
érintetlen változatok hozzá-férhetőek
legyenek, annak érdekében, hogy
lemérhető legyen, jót tettek-e a darabnak a
rendezői és dramaturgiai beavatkozások.
Tömöry Péter nyers-anyagnak tekinti az
irodalmi művet, s őt igazolja Sándor János
műhelybeszámolója is az Ördögh
Szilveszter darabján végzett, a
társszerzőség határáig menően lényegi
alakító munkájáról, amelynek
eredményeként a lineáris cse-
lekményvezetésű dráma idősíkváltásos
színművé változott.

Szélsőséges vélekedések hangzottak el
színházaink szakmai felkészültségéről is.
Czímer József úgy tartja, a felnövekedett
új színházművész-generáció olyan -
magyarországi viszonylatban - új
eszközöket dolgozott ki, amelyek al-
kalmasak bármilyen, jól megírt darab
sikerre viteléhez. Ezzel szemben Tömöry
Péter szerint színjátszásunk a leg-
elmaradottabb Európában. A nagy véle-
ménykülönbség azonban ezúttal látszóla-
gos. Czímer József megközelítése ugyan-
is pusztán technikai, Tömöry Péteré pedig
tartalmi. Egyik sem zárja ki a másikat, sőt
mindkét problémafölvetés a mit kell
játszanunk annak érdekében, hogy magunk

által válhassunk európaivá ? kérdésére
irányul.

A Mai dráma - mai színház című ta-
nácskozás nem volt haszontalan. Már
akkor sem lett volna az, ha más nye-
reséget nem tudna fölmutatni, „csak" egy
szünetbéli beszélgetés eredménye-ként
tervbe vett bemutatót. Ennél azonban -
úgy érzem - nagyobb hatást ért el: ha
rövid időre is, de ismét a figyelem
középpontjába állította az észrevétlen
meghúzódó vagy darabjaikkal nap-
hosszat dramaturgiákon kilincselő fiatal
szerzőket, s ez a villanásnyi fénycsóva,
amely most rájuk vetült, valamilyen mér-
tékben esetleg a segítségükre lehet.

NÁNAY ISTVÁN

Egy elrontott majális

Csurka István drámája Veszprémben

Ismét egy alkoholista. Egy önpusztító
népi-értelmiségi. Egy jól odamondogató.
Ezúttal Marhás Istvánnak hívják ezt a
tipikusan csurkai „hőst", a Majális ab-
szolút főszereplőjét, aki foglalkozására
nézve az utolsó parasztíró. Ez az író ki-
vonul a világból, a köz- és irodalmi élet-
ből, s a Graz és Budapest között fele-úton
fekvő Mizserfán, egy roggyant
zsellérlakásban az alkoholizmus végső
stádiumában vegetál, hogy így tiltakozzék
a parasztság, a magyar paraszti kultúra
„elárultatása" ellen.

Az alaphelyzet - mint a legtöbb Csurka-
darabnál - itt is kitűnő, kellően képtelen és
valós is egyszerre ahhoz, hogy ebből még
minden lehessen. Végül is tragikomédia
kerekedett ki belőle. Meszsze nem a
legjobb műve ez Csurkának, de eddigi
pályafutása során alighanem ebben
fogalmazott legélesebben és leg-
keserűbben - ha nem is a leglényeglá-
tóbban - társadalmi mozgásainkról,
életmódbeli torzulásainkról, ideáink
cserbenhagyásáról. (Az éles és keserű
hang sem indokolja azonban a bemutató
körüli fölösleges óvatoskodásokat.)

A darab tulajdonképpen óriási mono-
lóg, Marhás István szaggatott - mert
részegségének különböző állapotában
megfogalmazott - gondolatainak, „filo-
zófiájának" elementáris erejű kitörése.
Ehhez csupán csak asszisztálnak a töb-
biek. A drámának jószerivel nincs is
cselekménye. Vámos Zoltán, Marhás
barátja és állítólagos írótársa, akivel haj-
dan még az eszméik is közösek voltak, a
faluba érkezik, hogy „megmentse" az
utolsó parasztírót, hogy felajánlja neki az
illetékesek talpra állító segítségét.
Társaságában van egy feltűnően csinos
fiatal nő, akinek bájai láthatóan sokkal
jobban érdeklik, mint barátja sorsa. A
darab belső mozgását Vámos ismételt
segítő próbálkozása és Marhás szüntelen
visszautasítása hozza létre. Ezt a
cselekményvonalat keresztezik Marhás
szállásadónőjének, a szintén részeges,
munkára is alkalmatlan, volt zsellér-
asszonynak, Fügedinének a mesterkedése:
pénzt csikar ki - ötszáz forintot -
Vámostól arra való hivatkozással, hogy



játékszín
az két évvel ezelőtt a lányával, a szürke
kis veréb Jolival egyszer együtt hált.
Végül egy csurkai váratlan fordulattal
Margit, Vámos partnernője erőszakkal
magával viszi Marhást.

Szokatlan Csurka munkásságában ez a
statikusság és szituációszegénység. A
szereplők többnyire csak semmittevésre
vannak kárhoztatva. Többek között ez is
okozza azt a vészes egyensúlyvesztést,
ami a figurák között s a figurák képviselte
elvek között bekövetkezik. Az egyensúly
felbomlásának másik --alighanem
lényegesebb - oka a figurák csurkai
hierarchiájában keresendő. A szerző
általában nem tesz olyan különbséget
szereplői között, hogy ezek a jók, azok
meg a rosszak, nem tekinti egyőjüket sem
bűntelennek, csak másképpen el- vagy
megítélhetőknek. Ilyenformán a
Majálisban sincs senki, aki Marhás
ellenfele-ellenpontja lehetne, tehát az
elvek és eszmék között sem jön létre
konfrontáció. Ráadásul érthetetlenül kö-
rülményeskedőn mozdul előre a gyér
cselekmény is.

A darab expozíciója - Vámos és Margit,
a rekedtsége miatt magát néma dizőznek
kiadó lány jelenete - egy másik darabból
tévedhetett ide, mert a későbbi történethez
gyakorlatilag nem kapcsolódik. Amikor
Marhás nagy monológja ki-kifullad, újabb
ivással vagy a szegény Joliért kapott
ötszázas felem-legetésével lendül tovább a
beszélgetés. (Kezdetben ez ellenpontozó
hatású, később érdektelenné, sőt
bosszantóvá silányul.) Dramaturgiailag
előkészítet-len és lélektanilag indokolatlan
Margit majd' minden megmozdulása,
kezdve a hirtelen megszólalásától,
inkognitójának felfedésén és a
szegénységen való felháborodásán át
erőszakos mentőakciójáig. Az
Öregasszonynak mindössze egy sémát
illusztráló feladata van, ezért kár betenni a
darabba. Dramaturgiailag tehát kissé
kiérleletlennek tűnik a dráma.

A mű lényegét azonban nem a mel-
lékszálak, hanem a főszereplő, Marhás
István figurája hordozza. Mint Csurka
annyi más szereplőjének, ennek is valódi
személy volt az ihletője: a paraszt-
származású Szabó István, akit kortársai
Csurka nemzedékének legtehetségesebb
prózaírójaként tartottak számon, s aki
fiatalon, negyvenöt évesen halt meg.
Csurka azonban nem életrajzi vagy kulcs-
drámát írt. A Majális főhőse nemcsak egy
egyéni tragédia elszenvedője, hanem
általános igazság hordozója. Ez a Marhás
István - mily csúfondárosan gonosz

kodó, s egyben jellemző ez a névválasz-
tás! - valamikor kivételezett ember volt, a
paraszti élet forradalmi átalakulásának
buzgó krónikása. Aztán hirtelen - nem
tudni, mitől, mikor és miért rájött: nem
írhat többé úgy, ahogy addig tette, hiszen
a történelmileg szükségszerű társadalmi
átalakulás együtt jár a kisparaszti világ
szétesésével, értékeinek menthetetlen
elpusztításával, tehát élményvilága
rohamosan megsemmisül, ő maga anak-
ronisztikussá válik, túllép rajta, írás-
művészetén, mondandóján az idő s a
társadalmi és irodalmi divatok. Ilyen
körülmények között nem tud és nem akar
továbbra is a parasztság krónikása lenni,
ez a felismerés vezeti a társadalomból
való kilépésre, az önpusztító alkoholizmus
kihívó gesztusához. Tragikomikus ez a
magatartás. Mint minden kiállásban,
szembeszegülésben, van valami tisz-
telnivaló, s ha ez bukásra van ítélve,
tragikus. Ugyanakkor a mód és eszköz,
ahogy s amellyel ez a szembenállás
realizálódik, kisszerűen nevetséges.
Amiért Marhás szót emel, az visszahoz-
hatatlanul a múlté, ahogy teszi, az ha-
tástalan és hiábavaló.

Csurka problémafelvetése ezúttal
igencsak egyszerűsítő. A parasztság
életmód- és kultúraváltásának folyamata
már réges-rég elkezdődött, igaz, e kike-
rülhetetlen folyamat radikális végigvitele
az elmúlt negyedszázadra esett. Ám
vitathatatlan, hogy e változás nyomán
minden más társadalmi rétegnél jobban
javultak a parasztság életkörülményei,
kulturális, érvényesülési, mun-
kalehetőségei, még akkor is, ha a türel-
metlen, radikális módszerek számos egyé-
ni és csoportsérelmet okoztak, s alig-
hanem végletesen és véglegesen elzárták a
régi és az új kultúra szintetizálódásának
útjait.

Marhás mindenkit felelőssé tesz a pa-
rasztság pusztulása miatt, mondván, a
parasztságot „szétrázta a történelem.
Kihúzták a lába alól a földet. Manipu-
lálták... A szemem láttára elevenen rohad
meg, züllik szét egy kultúra, a magyar
paraszti világ. Persze nemcsak az én
szemem láttára. Sok a behunyt szem...
Értsétek meg: temetés van, sírok. Se
tapsolni, se ujjongani, legfőképp ezt a
paptalan, csinnadrattás temetést ábrázolni
nincs kedvem. Minden halál
szükségszerű, de melyik nem fáj a
hozzátartozóknak ? Csakhogy itt a bök-
kenő: ti már nem vagytok hozzátartozók."

A mondatok Vámosnak szól-nak, mint aki
értelemszerűen képviseli

azokat, akik szerinte hivatalból bűnösek.
Csurka alapállásából következik, hogy fel
sem merül „hősében" a saját felelősség
kérdése!

Látszólag tehát Marhás és Vámos között
folyik a vita, ám egykettőre Marhás
vádaskodása válik dominánssá, mert
néhány pillanatot leszámítva Vámosnak
nincsenek elfogadható ellen-érvei. Sőt a
veszekedéssé fajuló szóváltásuk
csúcspontján, amikor Marhás „józan
megalkuvóknak" titulálja volt társait,
Vámossal az élen, barátja indulatosan
kifakad: „A levest állítólag nem a te
szájad íze szerint méltóztattak elkészíteni
a szakácsok, s te ezért undorral félretoltad,
s megvetsz mindenkit, aki eszik a
levesből... Vedd azért azt tudomásul,
Marhás István, hogy ez a leves nem is az
én levesem. Még ha kuktáskodok is itt a
konyhán. Nem az én levesem!.

. .
Nekem is volt ifjúságom, és nekem is
voltak eszményeim, és majdnem minden-
kinek voltak eszményei, vagy tán még
vannak is - és a leves nekik sem ízlik.
. . .Élni kell, barátom! Mi, elpolgáro-
sodottak, megalkuvók és meggazdago-
dottak mindössze ebben az egyben kü-
lönbözünk tőled. Mi ezt már beláttuk, és
nem engedjük józan, természetes emberi
ösztöneink fölébe keveredni a pusztulás és
önpusztítás dögkeselyűit! Élni kell!"

ily egyszerű lenne a képlet? Az egyik
oldalon a csörgősipkás bolondként min-
dent kimondó alkoholista, a másikon a
„józan megalkuvók", akiknek tetteit az
„Élni kell" mindent megengedő és minden
alól felmentő erkölcsi szentenciája
igazgatja? Korántsem. Csurka Marhás
szövegeit két irányban elcsúsztatja. Egy-
részt a parasztság elveszejtését tipikusan
értelmiségi attitűdből sirató Marhás időről
időre általánosít, túllép a parasztság
osztályának siratásán, másrészt a
színpadon a parasztságot csak Fügedinéék,
egy lumpenné süllyedt volt zsellérfamília
nőtagjainak három generációja képviseli.
Így egyszerre tágítja és szűkíti
mondanivalójának érvényességét a szerző.
Hol általános magyar problémákat
feszeget, hol egyenlőségjelet tesz a
parasztság és az objektív és szubjektív
tényezők miatt talpra állni nem tudó,
valóban elszegényedett - Csurka szó-
használatával - „belső harmadik világ"
szűk rétege közé. Ezért Marhás mondatai
szüntelenül átértékelődnek; amit egyszer a
szocializmusról vagy a magyarságról
általában állít, az a következő pillanatban
Fügedinéék lumpenlétének szintjére
fokozódik le, és viszont: a ve-



getáló szegénységről tett megállapítások
össztársadalmi érvényűvé lesznek. Így
időnként a társadalom-parasztság-Füge-
dinéék hamis általánosításokra alkalmat
adó képlet áll elő. Pedig ez a belső vib-
ráció, ez a szellemi libikókajáték jelent-
hetné a dráma tulajdonképpeni feszült-

ségét, ha gondolatilag tisztázott és ár-
nyalt, megírásában egyenletes színvonalú
és végig ezt a hatásmechanizmust szem
előtt tartó lenne Marhás egész estét
betöltő monológja.

Csurka István a gondolatilag, drama-
turgiailag gyengébb darabjaiban is kitű-

nő dialógusokat ír. Ezúttal is többnyire jók
a párbeszédek, a mondatok. Külön-külön.
De folyamatában meglehetősen könnyen
szakadó a nyelv szövete. (Jócskán
akadnak a párbeszédekben dizőzdizőzike
jellegű, már a rossz kabaré-tréfákban
lejáratott viccek és szóviccek!) A nyelvi
egyenetlenség nyilván összefügg azzal,
hogy alig körvonalazott figurák alig-
szituációkban léteznek, így a textus sok
helyen elveszti a Csurkától megszokott
bravúros élőbeszéd jellegét, és steril,
aforisztikus nyelvi réteg jön létre. Ebből
kiugranak és önálló életet kezdenek élni a
találó, szellemes vagy szellemeskedő
megállapítások, állapot- és
figurajellemzések, s ez nem segíti a mű
értelmezését.

Külön probléma a befejezés. Marhás az
istennek sem akarja elfogadni a feléje
nyújtott hivatalos és félhivatalos segítő
kezet. Ekkor egy hirtelen ötlettől fel-
buzdulva - amely azonban egyáltalán
nincs motiválva - Margit, a józan és kí-
nosan realista huszonévesek megtestesí-
tője kézbe veszi a mentőakció irányítását,
és saját lakásába viszi a kívül-belül roncs
írót. Ellentmondásos ez a megoldás. Az
előzmények ismeretében az még érthető,
hogy Marhás a hivatalok sokkal inkább
presztízsokokból, semmint humanitárius
meggondolásokból fakadó gesztusát el-
utasítja, de az emberi megnyilvánulás-nak,
a szelíd női erőszaknak alig tud ellenállni.
Bár amikor Margit kicipeli, őszintén így
kiált fel: „Hogyan lehet ilyen hidegen,
ennyire szeretet nélkül jót cselekedni?"

S ez a kérdés másik - talányosabb -
oldala. Miért cselekszik jót Margit, akinek
gondolkodását általában a kapok-adok
hasznossági elv, számító racionalitás
vezérli? Mitől üzlet neki Marhás
megmentése? Csurka itt is - mint annyi
darabjában - szembekerül a generációs
különbséggel. A kor és az egyén közötti
viszonyt alapvetően a kor szabja meg,
kijelölve az egyének mozgásterét és sza-
badságát, simulékony vagy érdes maga-
tartását, de abba az egyénnek is van némi
beleszólása, hogy mennyire fogadja el
vagy utasítja el a kor felkínálta lehető-
ségeket. Műveiben leginkább saját gene-
rációjának gondjairól tudósít Csurka, de
nincs túl jó véleménnyel erről a nemze-
dékről, sőt a fiatalabbakról sem. Margit és
generációja számára éppúgy szűkösek a
cselekvési lehetőségek, mint Marhásék
korosztályának. De mert a fiatalokat
kevésbé kötik az idősebbek erőit fel-

Csurka István: Majális (veszprémi Petőfi Színház). Málnai Zsuzsanna (Joli), Szoboszlay Sándor
(Marhás) és Dobos Ildikó (Fügediné)

Takács Katalin (Néma dizőz), Szoboszlay Sándor (Marhás), Málnai Zsuzsanna (Joli) és Dobos Ildikó
(Fügediné) a Csurka-darabban (MTI fotó - Tóth Gyula felvételei)



őrlő csetepaték, Margit egyszerűen teszi,
amit lehet és kell: elviszi az alkoholista
írót - s ezzel ugyanúgy megzavarja a
közéleti állóvizeket, mint Marhás a maga
látványos kivonulásával. S körülbelül
egyforma hatásfokú is a cselekedetük.
Végül is két vesztese van a drámának:
Marhás és Fügedinéék. Marhás csak akkor
győzhetett volna - a maga mércéje szerint -
, ha képes végigcsinálni értelmetlen
önpusztítását - még akkor is, ha tudja,
hogy tönkremeneteléből má-sok
szeretnének profitálni: „Én ebben a
mostani mártír-remete-áldozat-megváltás
mivoltomban kellek a generációm-nak",
hogy mondhassák: „Miértünk pusztítja
önmagát. A mi kis megváltónk." De
Margit tette még ettől a képzelt
győzelemtől is megfosztja.

Marhás Istvánt - még ha akarata elle-
nére is - kiemelték a szegénységből, az
elesettségből, a kivetettségből. Fügedinéék
azonban ott maradtak, s vádlón hangzik fel
a zárómondat Joli ajkáról: „És velünk mi
lesz?" Akkor lenne azonban igazán vádló
ez a kérdő mondat, ha a darab -- ahogy az
író nyilatkozta - tényleg róluk, az általános
viszonylagos jólét közepette is elesettekről
szólna.

A magyar színházi életben ritka az
olyan szerző-rendező alkotópáros, mint
amilyen Csurka István és Horvai István
duója. A legtöbb Csurka-darab színre
vivője Horvai, s a veszprémi Petőfi
Színházban is ő állította színpadra a
Majálist. Értő, a szerző elképzeléseit
tiszteletben tartó munkát végzett a ren-
dező. A darab ellentmondásait termé-
szetesen nem tüntethette el, s számolnia
kellett a veszprémi színház adottságaival
is. Horvai színpadterc (Fehér Mik-lós
tervei alapján) egy fokkal általánosabbá
tette a darab érvényességét. Csurka -
szerzői előírása szerint - egy valódi
düledező kunyhóportál előtt játszatná a
darabot, Horvainál viszont nincs házikó,
csak enyhe domboldal, amelynek a
gerincén fut végig a düledező léc-kerítés,
amely szétválasztja a teret kintre és bentre,
a szegénység világára és egy senki
földjére. Ezen a senki földjén a pusztulás
kézzelfogható nyomait látjuk. Egy óriási fa
kidőlt törzse Marhás kedvenc ülőhelye;
rozsdás eke, kidőlt-be-dőlt oldalú talicska,
limlom borítja a színpadot.

Míg az expozíciós jelenet sutaságát nem
csökkenthette, a befejező jelenetet
egyértelműbbé tette a rendező. Kár, hogy a
zárókép kissé melodramatikus. A darab és
az előadás csúcsjelenete a két

író összecsapása, miközben Fügediné
tökrészegen horkol Marhás vállán, okádva
kitántorog a színről, s vissza-térve a
domboldalra rogy, és ismét horkolva
alszik. Ebben a jelenetben hangzanak el a
legvádlóbb mondatok Marhás szájából az
író küldetéséről, a szocialista fejlődésről, a
parasztság sorsáról, a kis és nagy
megalkuvásokról. S ezeket a mondatokat
ellenpontozza - a szerzői instrukcióknak is
megfelelően - a naturalista eszközökkel
megrajzolt részeg aszszony minden
megnyilvánulása. A be-mutatón ez az
ellenpontozás még túlzottan kiszámított
volt, s éppen ezért nem vált kellően
groteszkké.

A színészeknek meglehetősen egye-
netlen feladatokat jelent a Majális. Az
Öregasszony és Joli szerepét elfelejtette
megírni a szerző, míg Fügediné, Vámos és
Margit szerepe néhány villanásra kor-
látozódik. Egyedül Marhás István alakja
van kidolgozva. Ez a szerep amolyan ju-
talomjátéknak tekinthető. Szoboszlay
Sándor él is az alkalommal, és kitűnő
portrét ad az alkoholista íróról. A tra-
gikomikus figurának főleg a komikus
színeit bontja ki, és kissé adós marad az
író hajdanvolt, s nyomokban még ma is
érezhető nagyságának, súlyának érzé-
keltetésével.

Ellenfelét, Vámost, Jászai László
játssza, s egy pillanatra sem próbál meg -
még a szerep keretein belül sem -
Szoboszlay partnerévé nőni. Nagyrészt
rajta is múlik, hogy a két író közötti vita
egyoldalúvá válik, s még jobban fel-
erősödik a mű monológstruktúrája. A
néma dizőz, avagy Margit jelentős
figuráját, a fiatal generáció képviselőjét
Takács Katalin jeleníti meg. Előnytelen
jelmeze is ludas abban, hogy akkor is
dizőz marad, amikor már rég nem játszik
szerepet. Az alak belső logikátlanságait
csak gyengíteni képes. Fügediné Csurka
szerint „durva és alantas. Primitív.
Áldozat tulajdonképpen, de már olyan
mélyre süllyedt, hogy nagyon nehéz
valódi rokonszenvet érezni iránta". Dobos
Ildikó Fügedinéje viszont súlytalan és
kedélyes, stilizált mozgással jelzi csupán a
közönségességet. A darab második
cselekményszála jórészt e miatt a
figurakönnyítés miatt gyengül le.

Csurka István: Majális (veszprémi Petőfi Szín-
ház)

Rendező: Horvai István ni. v. Díszlet: Fehér
Miklós m. v. Jelmez: Hruby Mária.

Szereplők: Szoboszlay Sándor, Jászai László,
Takács Katalin, Málnai Zsuzsanna, Görbe Nóra,
Dobos Ildikó, Ruttkay Mária.

TARJÁN TAMÁS

Hic sunt leones

Szabó Magda drámaírói pályája
és A meráni fiú

Hét drámai alkotás - színmű, színjáték,
történelmi játék s végül vállaltan is:
dráma - keletkezett húsz év alatt, 1960 óta

Szabó Magda műhelyében, s mellettük
(részben velük összefüggésben) né-hány
hangjáték is. Mennyiségük és mi-nőségük
is jelzi, hogy - bár a legtöbb mögött nagy
kiterjedésű epikai hát-ország húzódik -
nem csupán a sikeres prózaíró portyázik
kalandot keresve a számára kevésbé
ismert drámai terepen. Szabó Magda itt is
méltó ellenfelekkel kíván harcba szállni:
emberekkel és fenevadakkal.

A család drámái

Szabó Magda színművei koncentrikus
körökbe rendeződnek: egyre tágabb gyű-
rűket fog be az írói tekintet. Legbelül, de
korántsem zártan helyezkednek el azok -
számos regény társaságában -, amelyeket
a szövevényes, gazdag család-történet
hívott életre. A közvetlen, érzelmi
tapasztalás: a személyes sors, az
utólagosan mérlegelő meditáció és a
tényeket, adatokat, dokumentumokat fi-
lológiai alapossággal összegyűjtő történeti
búvárkodás együttesen rajzolja ki e
sokágú família tárgyilagosan elfogult képét.
Szabó Magda mindig a családjáról beszél.
Akkor is, ha az Árpád-házról ír drámát.
De bármilyen aprócska mozzanatot
emeljen is ki a finoman mitologizált
családtörténetből, hangját úgy emeli föl,
hogy az áttörje a szülői, nagy-szülői,
rokoni ház falait. Közlendője - szándéka
szerint - sosem magánérdekű.

Első színművét, a Kígyómarást 1960ban,
Ajtay Andor rendezésében a Jókai
Színház mutatta be. Az irodalmi életbe
csak egy-két évvel korábban visszatért, de
máris széles körben népszerű írónő
Disznótor című regényének legfontosabb
mozzanatait emelte át a drámába. A
Disznótor „rekviem, anyám meggyötört
gyermekkoráért, azért a Jablonczay Len-
kéért, akinek úgy, olyan körülmények
között kellett felnőnie, hogy minden haj-
lama szerinti, szabadba vivő útját elállta
valaki, s akinek minden későbbi kudar-
cáért, elporlott lehetőségéért az a meg-
gyilkolt gyermekkor felelős" - vallja az


