
ÉZSIÁS ERZSÉBET

Variációk
a hazaszeretetre

Gyurkovics Tibor új darabjának
két változata

Ritka jelensége hazai színházi életünknek
egy magyar dráma több változatának
színpadra kerülése. Különösen a vidéki
bemutatót követő fővárosi utánjátszás. Ez
a jelenség akkor is örvendetes, ha az
eredmény felemás. Gyurkovics Tibor
Magyar menyasszony című groteszk játékát
a z 1979/80-as évadban mutatta be a kecs-
keméti Katona József Színház, és a kö-
vetkező színházi évadban - 198o őszén
a Pesti Színház tűzte műsorára a darab új
változatát Isten bokrétája címmel,

Tartalmi-eszmei azonosságok

K e v é s írónk van, aki Gyurkovicshoz
hasonló tudatossággal és következetes-
séggel vállalja magyarságát. Új darabja is
arra a kérdéskörre keresi a választ, amely
leginkább foglalkoztatja: mit jelent ma
magyarnak lenni, kelet-közép-európainak
lenni, milyen tanulságokat hordoz a múlt,
és mit őriz ebből a generációk tudata,
milyen szálakkal kötődik az egyén sorsa a
nemzetéhez, létezik-e a haza fogalma
napjainkban, és van-e még érzelmi
köteléke a közös nyelvnek és kultúrának?

Ezek a kérdések tragikusak és sorsdön-
tőék. Gyurkovics Tibor alkatától azon-
ban idegen a tragédia. Kérdései ezért --
paradox módon groteszk körülmények
között fogalmazódnak meg. Ez adja
műveinek parabolisztikus, szatirikus
jellegét. A Magyar menyasszony közege is
kisszerű . Adott egy kispolgári miliő,
csaknem idil l i : apa, anya, a lányuk, a lány
„embere", a nagyapa és a család
ismerősei. A cselekmény nem sok: a
szülők boyler, lakás, állás után rohangál-
nak, miközben csemetéik alszanak. Időn-
ként be-bejön valaki a külvilágból -- a
postás, a „hekusok" - de valójában nem
történik semmi. A második részben ez a
semmittevés a visszájára fordul. Az Ar-
gentínába disszidált fiatalok és az ott-
honi szereplők tükörképének megfelelő
figurák lázas tevékenységgel próbálják
kompenzálni a gyökértelenséget, az ér-
zelmi sivárságot, a szorongást. Az új
változat, az Isten bokrétája, amelynek első
része csaknem teljesen megegyezik az
előzőével - napjaink valósága után az

ötvenes évekhez nyúl vissza, és ugyan-
ezeknek a típusoknak az áltevékenységét
állítja szembe a mai tétlenséggel. Ezért
jelentős hangsúlyeltolódás van a két mű
között.

A. Magyar menyasszony az ország szim-
bóluma. Benne a nő sorsa és a magyarság
sorsa szorosan összekapcsolódik. .A ma-
gyar menyasszony idegenben elpusztul,
mint ahogy a kivándorlók éltető gyökerei
is elsorvadnak Argentínában vagy bár-hol
a világon. Nem lehet hazátlanul ma-
gyarkodni, nem lehet elmenni és lélek-ben
itthon maradni, nem lehet átmeneti
állapotban élni és a cselekedetek követ-
kezményét nem vállalni. Ez a magyarázata
Dona Lazaro öngyilkosságának és a darab
tragikus befejezésének. Az Isten bokrétája
logikája az, hogy a hetvenes évek
magyarságtudatáért illetve magyar-
talanságtudatáért: a közelmúlt eseményei
és az előző generációk a felelősek. Ezért
a szereplők -- az első változat dissziden-
seivel szemben -- generációs előképek.
Csakhogy amíg az első változatnak meg-
volt a logikus befejezése, addig ez az Isten

bokrétájából hiányzik. A második rész
csúcspontja -- a nagyapa elárultatása -
abszurdba hajló, gyilkos humorú jelenet.
A komédiába fulladó befejezés azonban
íróilag megoldatlan.

A darab alapvető hiányossága, hogy a
két résznek nem sok köze van egymás-
hoz. Még annyi sem, mint a Magyar
menyasszonyban, ahol a történet átvezető
szála a két fiatal disszidálása. (Az utazásra
vonatkozó mondatok itt is elhangzanak
következmény nélkül!) Mindkét mű
valójában egyetlen téma hármas
variációja: a hazaszeretet fogalma
napjaink Magyar-országán (mindkét
változat t. rész), az ötvenes években (2.
változat, 2. rész) és a mai Argentínában
(t . változat 2. rész). Egyetlen gondolat
köti össze e három jelenetet, a színpadon
hangsúlyozottan jelen levő Tamási Áron-
mottó: „Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne." A dráma
hőseinek legnagyobb baja, hogy sehol
sincsenek ott-hon benne. Ezt a
gondolatot variálja a három jelenetsor,
amely valójában három külön
egyfelvonásos. Gyurkovics eszmeileg
fontos, szerkezetileg azonban
egyfelvonásos méretű ötletet írt meg há-
romféle módon. Ezért marad hiányérze-
tünk mindkét változattal szemben. Pedig
a második változat íróilag sokkal jobb,
összefogottabb. Különösen az első rész,
amely szinte hibátlan.

Típusok és hősök

Gyurkovics hősei mindig kisemberek: A -
öreg, a Nagyvizit betegei, a Csóka család
tagjai. Igazi antihősök. Es a magyar
valóságban gyökerező típusok. Legújabb
darabjában három generáció kép-viselőit
vonultatja föl: a szenilis nagyapát (volt
párizsi emigránst és veteránt), az anyagi
javakat hajszoló szülőket és a
„feltörekvő" fiatalokat, akik átalusszák az
életüket. Es a középnemzedék többi,
korántsem rokonszenves tagját: a reform-
tervezeteket gyártó tanárt és realitásér-
zékkel megáldott feleségét, a „kabátos
embert" (volt hangulatjelentőt), a mun-
káskádert (volt szervezett munkást), a
vidéki rokont (volt zsírosparasztot). Nem
igazi jellemek ezek a gyurkovicsi figurák:,
sokkal inkább tételszerű típusok: egy
dogma írói bizonyítékai. A kér. változat
között - a szerkezetnek megfelelően -
szerepértelmezési eltolódások vannak.
Az első változatban a magyar
menyasszonyé (a tiatalé és az idősebbé) a
jelkép-erejű főszerep. Az Isten
bokrétájában a szerepek egyenértékűek,
illetve a hang-súly áttevődik . a nagyapa
alakjára.

Talán a generációs típusok kavalkádja
sem válik előnyére a darabnak. Túl sokat
sűrít a szerző egybe: három generációt.
Szólhatott volna ez a darab a fiatal nem-
zedék életképtelenségérő l, arról a kor-
osztályról, amelynek Trianon nem trau-
ma többé, és nem ismeri, csak hallomás-
ból, a fényes szelek nemzedékének hitét
és az ötvenes évek egyéniségnyomorító
légkörét. Ez a Házmestersirató Herczeg
Pistájának és Bereményi Géza
Halmíjának nemzedéke, a csurkai Deficit-
hősök utódai. Az a békében és jólétben
felnőtt generáció, amely nem a szülői;
bűneiért felelős, hanem a sajátjaiért: a
gondolat-nélküliség kényelméért, az
összkomfortos tunyaságért, a
hitetlenségért és tehetetlenségért.
Szólhatott volna ez a darab róluk, rólunk
a gyugyuizmus jelenségé-ről, a
„műanyagéletről", az elburjánzó
fogyasztói mentalitásról, a „benzinkuta-
sok országáról". Vagyis mindarról, ami-
ről szól is de csak a felületen, egy sok-
színű tabló egyik színeként.

Műfaji különbségek -
Iátásmód-azonosságok

Gyurkovics darabjait nehéz bárhova be-
sorolni. Egy interjú állapot- vagy visel-
kedésdaraboknak nevezte műveit, ennél
jobb meghatározás nemigen található rá-
juk. A Magyar menyasszony műfaji megje-
lölése: történelmi freskó két matricában,
tragikomikus' színekkel; az Isten bokrétá-
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verziójában

Kozák László mint családfő az Isten bokrétájának pesti színházi
előadásában (Iklády László felvételei)

jáé: szatíra. Művei nélkülözik a hagyo-
mányos értelemben vett cselekményt, a
konfliktusrendszert, a jellemfejlődést,
vagyis az ismert drámai elemeket. Mi
marad helyettük? Kész típusokkal és
viselkedésnormákkal dolgozik, ezeket
helyezi adott szituációkba, és vizsgálja
reflexeiket, reagálásaikat. Ennyiben tehát
pszichológiai tesztek Gyurkovics drámái:
egy érzékeny és játékos elme való-
ságfaggató gyakorlatai. E vizsgálódás-hoz
új darabjában kitalálta a tükörtechnikát. A
játék lényege az, hogy különböző térben
és időben azonos típusokat mozgat. Nem
ugyanazokat az embereket látjuk tehát az
első és második részben, hanem a
megfelelő tükörképeiket. Ez az azonosság
nemcsak a szerepekre, hanem a
jelenetsorokra, a darab egész felépítésére
vonatkozik. A két önálló részt (egyfel-
vonásost!) valójában csak a technika, a
tükörjáték leképzése kapcsolja össze. Az
Isten bokrétája két részének tükör-játékai
így felelnek meg egymásnak (ter-
mészetesen egy leszűkített vázlatme-
netben): Gyuszi állásügye - postásepizód
- ballonkabátosok illetve bőrkabátosok
megjelenése - televízió- illetve rádió-
szerelés - a munkásfigura jelenete - ta-
nárházaspár - vidéki rokon érkezése - a
makói hagyma mint zárómotívum.

A tükörjáték mint írói technika rend-
kívül bravúros. A tér és idő szabad ke-
zelése, illetve az ebből adódó logikai
képtelenségek nem zavaróak. A groteszk
drámaszerkesztésnek joga van ilyen logi-
kai bukfencekre! Zavaró azonban, hogy a
technika fölénőtt a mondanivalónak. Az
író fontos közlendőjéhez kitalált egy
bravúros technikát, amihez a továbbiak

ban annyira ragaszkodott, hogy mon-
danivalóját is alárendelte a szerkezetnek.
És ezzel a játék öncélúvá vált.

Ami a Gyurkovics-művek legfőbb ér-
deme, az alól ez a darab sem kivétel: a
groteszk látásmód. Gyurkovics Tibor a
groteszket az örkényi értelemben műveli:
a grotcszk=szatíra+líra. (Talán ezért is
emlékeztet a második változatban az
ötvenes évek rajza - különösen a nagy-apa
elárultatása (Örkény Pistijére.)
Gyurkovics groteszkje mégis öntörvényű.
A tragikus és komikus olyan ellentétpárját
teremti meg, amelyben a nevetséges
dominál a borzalmas felett. Gyurkovics
fekete humora akkor is megnevettet,
amikor sírnunk kellene. A groteszk
kimeríthetetlen kontraszt-lehetőség az író
számára. Gyurkovics humorának lényege:
a különnemű jelenségek összekapcsolása.
Olyan végletes dolgokat párosít össze,
amelyek hatásukban bizarrak és
meghökkentőek: főtt tojás és hit,
magyarság és makói hagyma, Trianon és
mosópormárka, focimeccs és
koncepciósperek, almaszappan és for-
radalom. Gyurkovicsnál minden szimbó-
lum: a Petőfitől kölcsönzött cím, a sebeket
bekötöző úttörőnyakkendő, a sarló, a
jugoszláv kölni, egy fehér-zöld csíkos
törülköző.

Szakonyi Károly párhuzamos szer-
kesztési módszerével szemben Gyurko-
vics kitalálta az elcsúsztatásos módszert.
Dialógusai pingpongtechnikát követnek.
Mondatai látszólag nem egymásra felel-
nek, hanem egy korábbi vagy későbbi
kérdésre. Es mégsem cserélhetők fel vagy
helyettesíthetők be, mert a monda-tok
sorrendje maga is humorforrás.

(Ilyenek például a nagyapa örökös szte-
reotipiái: „Magyarország nem volt, ha-
nem lesz!" -- ez a mondat akkor hangzik
el, amikor az anya arról faggatja Gyuszit:
„Mikor . . . veszed el Marit?" A két
mondat tehát egymásra cseng.) A ping-
pongtechnikára példa a nyomozókkal
folytatott rövid, pattogó párbeszéd:
,,Playboy? Cowboy. LSD ? LGT. Borjú-
hús ? Marha . . . Aluljáró? Busz. Moszkva
tér? Batthyány tér. Kemény rock? Puha . .
." Gyurkovics Tibor mondatai gyakran
csupán szómondatok, amelyek fokozott
ritmust követelnek. Dialógusait egyetlen
dologgal lehet tönkretenni: az
agyonbeszéléssel. A Gyurkovics-darabok
játékstílusa ezért rendkívüli egyensúly-
érzéket kíván rendezőtől és színésztől
egyaránt.

A színházi megvalósítás különbségei

Már a kecskeméti előadás játékstílusa
sem volt egységes. Volt, aki melodrámát
játszott (Gurnik Ilona), volt, aki vígjáté-
kot (Andresz Katalin) és volt, aki gro-
teszket (Kiss Jenő, Mihályi Győző). Illés
István rendezése nem tudta eléggé
összefogni a szerteágazó játékstílusok
szövevényét, és ezért rendezőileg tisz-
tázatlan előadás született. A legegysé-
gesebb és legtalálóbb Gyarmathy Agnes
színpadképe volt. Ezt a groteszk alap-
hangot meghatározó színpadteret a Pesti
Színház előadásán hiányoltuk. Meglepő,
hogy a Vígszínház összeszokott társulata s
főképp a szerző műveit oly jól ismerő és
gyakran rendező Kapás Dezső nem
boldogult az új változattal. És ez nem
írható csak a mű rovására. Ebből az elő-
adásból ugyanis hiányzik a ritmus.



Már a szereposztás több ponton. vi-
tatható. Ebben az előadásban is vannak,
akik a groteszk helyett direkt humort, sőt
kabarétréfát játszanak. (Bárdy György,
Suka Sándor), van, aki komolyan veszi
önmagát (Ráday Imre), van, akinek nincs
humora (Peremartoni Krisztina), és van,
aki improvizatív készségévei átírja a
szerzőt, és ezzel tönkreteszi a humorát
(Kozák László). Szerencsére vannak, akik
a gyurkovicsi groteszket jól és pontosan
ismerik -- ők az előadás erőssé- . gei.
Tábori Nóra, aki , ,örökös tagja" a
Gyurkovics-műveknek. Minden mondata,
hangsúlya telitalálat, ritmusérzéke
páratlan, és mindig tovább„passzolja" a
labdát. Ő az, aki a legjobban tud „gyur-
kovicsul" beszélni. Balázs Péter két kü-
lönböző karaktert formál ragyogóan:
egyrészt az álomszuszék, tohonya, akarat-
gyenge, bárgyú fiatalembert, generációjá-
nak tipikus képviselőjét, aki „még a Pil-
vaxban is elaludt volna!" , Másrészt a vi-
déki „tahót", a friss magyar erőt, a szá-
mító karrieristát, a „kádernemzedék"
erőteljes példányát. Pontosan teszi a dol-
gát a Benkő Gyula-Bánki Zsuzsa házas-
pár: a férfi , akinek gondolata és a nő ,
akinek realitásérzéke van. Mindketten
tökéletesen egyensúlyoznak Gyurkovics
humorának borotvaélén Ugyanilyen.
egyensúlyérzék jellemzi Maszlay István az
intellektuális nyomozó -- és Szombathy
Gyula -- a postás - játékát.

Ehhez a megtalált stílushoz kapcsoló-
dik a két beugró színész alakítása is:
Fonyó István a Sanda nyomozó és Kern
András az Öreg szerepében. Ez utóbbi
alakításában. -- amelyet megnehezít, hogy
fiatal színész játszik vénemberszerepet --
derül ki igazán ennek a figurának a kulcs-
fontossága. Váratlan bejövetelei, elkop-
tatott közhelyigazságai, groteszk szín-
padi vonulásai mind a darab szimbólum-
rendszerét erősítik. És azt a fajta játék-
stílust, amely Gyurkovics drámáinak
sajátja, s amelyet ebben az előadásban csak
elvétve találunk: a pontosságot, a rit-
musérzéket, a humor áttételesebb, bonyo-
lultabb formáját.

Nem tudni, milyen előadás született
volna egy erősebb és határozottabb kon-
cepciójú rendező kezében. A darab gyen-
géi valószínű leg akkor sem tűntek volna
el. Mert az Isten bokrétája ebben az új
változatban sem tartozik Gyurkovics
Tibor legjobb művei közé: a Nagyvizit, Az

öreg, a Csóka család sorába. Talán ha
megmarad annak, aminek valójában szü-
letett: hibátlan egyfelvonásosnak.

CSERJE ZSUZSA

Tragédia
a termelőszövetkezetben

Sárospataky István
Fekete tűz című drámája Pécsett

Néhány évvel ezelőtt a gyulai nyári játé-
kok egyik előadásán biciklivel karikáz-rak
előttünk a leendő játék szereplői ,
bizonyos meghökkenést keltve a nézőté-
ren. Hasonló meglepetést okozott a pécsi
Nemzeti Színház Kamaraszínházában,
hogy a. sötét nézőtéren az előadás kezde-
tekor kétoldalról igazi motorosok robog-
tak he, fel a színpadra rettenetes zajjal ,
benzingőzt árasztva, reflektoraikkal sze-
münkbe világítva. Sárospataky új drámá-
jában a motorosok a mai magyar valoság
kellős közepébe érkeznek ‚A színen kétol-
dalt kukoricás (igazi száraz kukorica-
kórókkal), középen olajoshordók, sörös-
ládák, a magasban olajvezetékek kusza
csőrendszere. Jelzésszerűen tömör hely-
szín ez, ahol megtalálható minden, ami a
későbbi játéktereket érzékelteti. A moto-
rokról heves vérmérsékletű fiatalemberek
szállnak le, Fényes fekete dzsekikben,
indulatos tömegverekedés kezdődik,
mintha a magyar West Side Story két
bandája csapna össze. A konfliktusa ter-

melőszövetkezet fiataljai . és az ott dolgo-
zó olajfúró munkások között robban ki,
akik ittlétükkel óhatatlanul is megboly-
gatták a. falu életét. Amennyire az álta-
lános zaj és verekedés közepette tájéko-
zódni tudunk,. megtudjuk, hogy a falu
egyik fiatalja, Vinkó éppen a lakodalmára
készül, s a verekedés közvetlen oka. az
lehet, hogy a munkások egyike szemet
vetett vagy éppen udvarolni merészelt
Vinkó menyasszonyának. Elhangzik egy
mondat, mely szerint „az én menyasszo-
nyom nem olajos kurva ! "

Azt hihetnénk tehát, hogy benne va -
gyunk a dráma közepében, s hogy az itt
felvetett konfliktus továbbfejlődik majd.
De nem. A dologról többé szó sem esik.
A tömegverekedés szétoszlik, s a motoro-
sok ugyanolyan zajjal, ahogyan jöttek,
felpattannak járműveikre, és kiberregnek
a színről. Csend azonban ezután sem lesz.
Távoli kutyaugatás, madárcsicsergés és
népi muzsika festi alá a következő jele-
netet, amelyben megismerkedünk a dráma
főhőseivel és alaphelyzetével. Szilas Antal
és Szilas András testvérek. Antal itt él a
faluban, éli a paraszti életforma maga
teremtette életét, meglehetős jó-módban,
feleségével, P i réve l , akirő l megtudjuk,
hogy András régi szerelme. András
ugyanis fiatalon itthagyta a falut, tovább
akart tanulni, a városba ment, s

Jelenet Sárospataky István Fekete tűz című verses termelési drámájának pécsi előadásából


