
ott még újdonság volt, itt már ismétlő-
déshez, a bevált írói patronok alkalma-
zásához vezet (például Kohut és I Hubay
típusának és szerepének rokonsága).
Mindenképpen ráférne a műre egy dra-
maturgiai-szerkezeti átfésülés. Az író
eddigi életművének ismeretében bízvást
várhatjuk a Hubermann-teoréma új,
összefogottabb változatát.

Maróti Lajos drámaírói munkásságát nem
annyira az egységes hangvétel, mint
inkább a téma azonossága és a monda-
nivaló következetessége egyéníti. Drá-
maírói technikáját az ötletcentrikusság és
a meseszövés hiányossága jellemzi.
Legfőbb erőssége a jellemábrázoló-képes-
ség, ezzel pótolja a cselekmény gyenge-
ségeit. Különösen nőalakjai hitelesek és
karakterisztikusak. Az Agnesek, Verák,
Zsuk mellett olyan epizódfigurákat
találunk, mint Mária Terézia, a több
nyelven beszélő, régivágású úriasszony-
bejárónő (Egy válás története) vagy Kitty, a
született káderfeleség, a státusszim-
bólumokban gondolkozó szocialista
nagyságos asszony (P á l yamódo s í t á s ) .

Maróti drámai életművének eddigi két
legnagyobb csúcsa Az utolsó utáni éjszaka és
az Egy válás története, amelyek jelenkori
magyar irodalmunkba beépült értékek.
Ezekben sűrítve jelen van vala-mennyi
drámaírói erénye: elkötelezett
gondolkodásmód, az igazság szenvedélyes
keresése, szókimondó őszinteség,
pszichológiai pontosság és éleslátás, erős
drámai konfliktus, plasztikus jellemek,
sajátos irónia és fanyar bölcsesség.

Merészség lenne egy alkotói folyamat
teljében levű életpályát értékelni. Hiszen
nem tudni ma még, hogy merre tart és
mivé fejlődik. Ezért csak a meg-levő
eredmények és kimutatható irány-vonalak
feltérképezésére vállalkozhattunk.
Kétségtelen, hogy Maróti újabb műveiben
másfajta drámaírói technikát alkalmaz. Ez
a próbálkozás még nem hozott olyan
sikert, mint első drámaírói korszakának
termékei. Hogy jó úton halad-e, ezt csak
a jövő döntheti el: a következő művek.

Maróti Lajos: Pályamódosítás (József Attila Színház.
)

Rendező: Benedek Antal. Dramaturg{:

Vinkó József. Díszlet: Csinády István.
Jelmez:Kállai Judit.

Szereplők: Makay Sándor, Győri Ilona,
Szemes Mari, Újréti László, Harkányi
Endre, Örkényi Éva, Horváth Gyula, Láng
József, Kaló F lórián, Bakó Márta,
Dancsházy Hajnal.

FORRAY KATALIN

Leltár biciklivel
és s ü v e g c u k o r r a l

A Végeladás Kecskeméten

„Nyolcvanéves múlt. Fekete drótkeretes
szemüveg. Hosszú fehér pondöl. Gallér
nélküli fehér ing, feketésszürke mellény,
nadrág. Nagy fekete bőrpapucs. Vékony
görbebot." O Csömöre bácsi - Tolnai
Ottó drámájának főszereplője.
Tevékenysége mindössze egy utolsó
leltárkészítés, minek során az élete folya-
mán összegyű lt tárgyakat veszi számba és
árusítja ki. Mozgásának színtere lakása,
sőt annak is csak egyetlen szobája, s
csupán egyetlen emberrel, a rendszeresen
jelentkező biciklis Borbéllyal van
tényleges emberi kapcsolata.

Miért jut döntő dramaturgiai szerephez
ez a végeladás ? Mert mérhetően és
tételesen növekszik drámai súlya min-

den egyes személyes tárgy áruvá és egy-
ben élménnyé válásával. Csömöre bácsi,
az eladó, és az őt körülvevő alkalmi is-
merősük, vevők kapcsolata szinte fordí-
tott előjelű : a holmik „eladásával" csak a
színpad ürül ki, az ezek által fel-törő
emlékek hatására a szűk szoba tör- .

ténelmi színtérré válik, a főszereplő éle-
tének utolsó hónapjai történelmi korsza-
kot idéznek fel, s egy hétköznapi ember,
Csömöre bácsi alakja, egy korosztály képét
rajzolja elénk. Igy kap jelentőséget a
bugyevicei kereskedő lámpáshoz való
üvegcilindere vagy a számtalan
csipkevasaló, a gyúródeszka, a süvegcu-
kor, a hurkatöltő.

Ezek a tárgyak tehát minden akció
kiindulópontjai, nemcsak a színpadon,
hanem a nézőtéren is. Az első pillanattól
kezdve fogva tartja a nézőt a hol abszurd,
hol komikus helyzetekből adódó
feszültség. Ugyanis a tényleges darabot
felvezető előjáték utolsó szavaiban a szí-
nészek igazgatója hangsúlyozza, hogy
mint nézők az előadás részesei vagyunk:

. csak az maradt hátra, hogy megkü-
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szönjem figyelmüket és megkérjem önö-
ket:

hajoljanak a játék fölé, igen, hajoljanak
fölé,

mert hiszen afféle anatómiai órán
vagyunk ..."

Ugyanakkor a játéktér - a padlót, fa-lat
borító hatalmas térképpel - távol visz a
színpadtól, sőt a motiváló hétköznapi
tárgyak jelentéktelensége, összevetve a
hozzájuk tapadó élmények hatalmas sú-
lyával, komikussá válik szemünkben.
Ettől a kettősségtől dermed meg például a
néző arcán a nevetés, amikor a gyú-
ródeszkáját féltő, azt feje fölé emelő
öregember megszólal - emlékei közül
Budapest bombázása tolul elő - és járja a
gyúródeszkatáncot, azaz páncélként tartja
feje fölé, és menekül a repülők elől.

Adva van tehát egy olyan felemás hely-
zet, amelyben részeseivé és kívülállóivá
leszünk a színpadi szituációknak, füg-
getlenül attól, hogy az élmények, csele-
kedetek logikusan egymásból következ-
nek-e vagy irreálisnak tetszenek. Las-
sanként érdektelenné válik, hogy való-
jában miféle adásvételről van szó; kik és
mit, hogyan szereznek meg az öregtől.
Rendszeres és lényeges momentummá
válik viszont az újabb hajnalok, reggelek
eljövetele s ezzel együtt a Borbély lá-
togatása.

Az emlékképek, foszlányok felidézésé-
nek ismétlődése, a periodikusság jelenti a
darabban a fogódzószálat. Ez a ritmikus
ismétlődés, elsősorban a Borbély
személye által, szertartásszerűvé emeli
ezeket a reggeli beszélgetéseket. Ennek
mintegy ellenpontjaként jelentkeznek az
alkalmi vevők, távoli ismerősök, akik
súlytalanságukkal, személytelenségükkel a
vásárlandó dolgok értékét is viszony-
lagossá teszik. A lakás lassan teljesen ki-
ürül, de egyre nyomasztóbbá válik a lég-
kör, zsúfolódnak az átélt szenvedések. Az
aprólékos gonddal munkált eszközök

helyét történelmi víziók váltják fel, me-
lyeket már készakarva sem lehet száműz-
ni a csupasz szobából.

A megvalósítás talán legkényesebb
feladata a kellékek szerepeltetése az
előadásban. Nemcsak az összeválogatás,
a holt tárgyak színpadi életképessége
vagy életképtelensége rejt magában mil-
lió buktatót, hanem bekapcsolásuk a
játékba, vagyis hogy az önmagában is
reális és irreális elemekből épített díszlet
és a színészek szerepegyénisége hogyan
tud harmonikussá válni. Ennek a
nagyívű, lírai darabnak elemekre esése
vagy egységgé olvadása szinte ettől
függött. Ebből a szempontból az előadás
jórészt sikeres volt, sőt olyan telitalálat is
született, mint a Borbély szerepében
Balogh Tamásé.

Balogh Tamás a kitűnő színpadkép élő
részeként, összkomfortos biciklijével,
modern kentaurként uralta a szín-padot
és a tárgyakat, sőt ez utóbbiak-hoz szinte
gyöngéd érzelem, olykor vágy kötötte.
Tárgyai nem eszközökként voltak jelen,
hanem érző, sokszor kifejező
gesztusokként. Borotvája nem mun-
kaeszköz, sokkal inkább jelkép, élete cél-
jának megvalósulása, kiteljesülése volt.
Jelenléte az élet igenlését, a ma megbe-
csülését akarta hirdetni, s csak nagy rit-
kán tett engedményt a fantáziának, a
bizonytalan emlékezésnek, a tűnődés-
nek. Józansága (netán maflasága?) tek-
nőspáncél, melyet úgy növesztett maga
köré, ahogy kuncsaftja, Csömöre bácsi
tárulkozott fel előtte, ahogy az öreg el-
számolt az élettel. Rendkívül határozott
egyénisége éppen ezért változtatott a
darab súlyarányain.

Kiss Jenő (Csömöre bácsi) alakításában
elsősorban a külsőségek megragadására
szorítkozott. Valószínű, hogy a darab
szellemétől sem állt volna távol, ha a
hangsúlyt nem az öreg Csömöre élet-tel
való egyenlegének elkészítésére teszi,
hanem arra a különbségre, ami a két
ember gondolat- és érzelemvilágának

összeütközéséből fakad, ha sorsuk tör-
ténelem szabta keretei ugyan mások, de
jelenjük meghatározói azonosak. Két-
ségtelen erénye viszont szerepformálásá-
nak az az ízlés, amellyel képes ellenállni
a komikum harsány érzékeltetésének.
Zavart okozott, s véleményem szerint az
előadás egész felépítésének hibája volt az
az erőfeszítés, mellyel a víziót, az
emlékeket és a pillanatnyi állapotot éle-
sen el akarták különíteni. A dráma lí-
raisága éppen hogy engedett volna egy
egymásba mosottabb, áttetszőbb formát,
különösen ha erre olyan kiváló képi
megvalósítás kínálkozott, mint a Probszt-
ner János által tervezett színpadkép. A
szoba hátsó falát alkotó, döntött tü-
körlapok részint megsokszorozták a
látványt, részint rendkívüli arányúvá
tették a szobát borító, Csömöre bácsi
hadifogságának színhelyét idéző, hatal-
mas Ázsia-térképet.

Illúzióromboló volt - Flórián Antal
kivételével - a többi szereplő játéka. A
szerzői instrukció: „Nem kell törekedni a
teljes átváltozásra, nem baj, ha észre-
vesszük, hogy a színészek színészkednek
..." - tökéletes félreértése vagy abszolút
fegyelmezetlenség miatt fő-ként rossz
emlékű betétként emlékezhetünk vissza
színre léptükre. Hasonlóan idegennek,
néhol bántóan didaktikus-nak tűnt a zenei
válogatás. A szerző nyomatékosan egy
hanghatást emel ki - a nádfüggöny
csörgésének vissza-vissza-térő neszét. Ezt
a természetes hangot azonban emlékként
nem tudtuk meg-őrizni az eklektikus,
eléggé erőltetett zenei összeállítás hatása
miatt.

Tömöry Péter a darab bemutatásával,
valamint annak gondolatiságának több
helyütt hangsúlyos színpadravitelével és
fantáziafelkeltő képi megformálásával
járult hozzá a darab írott szövegé-nek
sikeréhez. Adós maradt viszont egy
töretlen és mindenképpen hatalmas for-
mátumú történelmi látomás megvalósí-
tásával. De miután minden embernek
legfontosabb időegysége saját földi éle-te,
ezeknek az életsűrítő pillanatoknak vagy
ezek kísérletének jelentősége fel-
becsülhetetlen.

Tolnai Ottó: Végeladás (Kelemen László Ka-
maraszínház, Kecskemét)

Rendező: Tömöry Péter, .A rendező mun-
katársa: Tucsni András. Díszlet: Probsztner
János m.v. Jelmez: Füzy Sári. Szcenikus:
Szászfay György.

Szerplők: Kiss Jenő, Balogh Tamás, Flórián
Antal, Jablonkay Mária, Szennyai Mária,
Kovács Zsolt, Ragó Iván, Tucsni András.

Kiss Jenő és Balogh Tamás a kecskeméti Végeladásban (Karáth Imre felvételei)


