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Fejes Endre, Csiki László
és Munkácsi Miklós színművei

Különös, mennyire összecseng ez a három
színdarab. Mintha összebeszéltek volna a
szerzők, elfeledve korosztályokat,
országhatárokat, hogy közös memo-
randumot szerkesszenek társadalmunk
közérzetéről. Pedig nincs sok közük egy-
máshoz. Munkácsi, a „polgárpukkasztó író-
fenegyerek" nehézsúlyú vagányokról,
késdobálókról, önpusztító ámokfutókról írt
ez idáig, műveiben elvétve ha megvillant a
közösségért vállalt veszszőfutás gondolata.
Csiki László, a fiatal romániai magyar író -
novellákban és drámákban - a valóság
„átrendezésé"-re tett kísérletet, s mint a
francia „új regény" (azóta élemedett korú)
kép-viselői, egyfajta robe-grillet-i
stíluseszményt kísérelt meg kialakítani,
amellyel a történetek „láthatatlan"

dimenziói át-világíthatók. Fejes konok
hűséggel veri bele a fejét a falba (igaz,
Sartre tanításához híven mindig egy
méterrel magasabban), s továbbra is a
lényegről ír: eljátszott lehetőségeinket,
satuba szorított álmainkat, szertefoszlott
eszményeinket sorolja.

A három darabot a fojtogató közérzet
közös élménye teszi rokonná. Mind-három
társadalmunk egy-egy mikroszeletét (egy-
egy család szétbomlását) ábrázoltja;
szereplőik üresnek és kiszolgáltatottnak
érzik magukat, az eszmék leértékelődtek, a
régi erkölcsi normák kificamodtak, a vélt
és a valódi érték fel-cserélődött - folyik a
kiárusítás.

Közös a hősök indítéka is. A három fiú
az önző-tespedő-böfögő-közömbös
kispolgári tenyészetet akarja felrobban-
tani, a céltalan, befelé forduló vegetálást
akarja megszüntetni, hogy ráébressze
k örnyezetét valódi értékeire és valódi
lehetőségeire. Így tesz Jozsó, amikor
Munkácsi komédiájában, A briliánsok
szombatjában hamis ékszerekkel aktivizálni
igyekszik ernyedt családtagjait, hogy
emberhez méltóbb életet éljenek, így az
Idegen, midőn a Nagypapa lát-ni akar című
Csiki-abszurdban szüleivé fogadja a
kirakati próbababa-házaspárt, és felébreszti
bennük a szeretetet. Végül ezt kísérli meg
Fejes tragédiájában

z Angyalarcú is, amikor lázadásra inger

li hátrányos helyzetű évfolyamtársait, az
„agyonsegített", „agyontámogatott"

munkásfiatalokat, akik képtelenek föl-
fogni, hogy „ez az ország az ő hazájuk
is'".. , ahol „mankó nélkül is tudnak járni,
élni" mert „az egészséges, ép embereket
gátolja, nem segíti a mankó".

Programjuk mottója is lehetne Jozsó
kifakadása Munkácsi komédiájában: „Hát
miért nem lógtok egy kicsit fejjel lefelé,
hogy az agyatokba tóduló vér megértesse
veletek, mi a dolgotok? .. .
Szidalmazzátok a hatalmakat, mert azt
hiszitek, hogy ki vagytok nekik szolgál-
tatva, hogy fenyegetve vagytok általuk.
Egy frászt, kedveseim! ... Ha ez a gombóc
radioaktív lesz, az csak a ti mulasztásaitok
következménye , .. Hát nem értitek meg,
hogy nincs más lehetőségetek ebben a
nyomorult völgyben, mint érteni
valamihez ?!!" ..

A három fiú tudja, mit akar. És tudják
azt is, mi vár arra, aki rájött a szavak
értelmére, és következetesen vé-
giggondolja mindazt, amit felfedezett.
Jozsó kimenekül a társadalomból, egészen
az Északi-sarkig, ahol egy „ajtó nélküli
kunyhóról" beszél egy „jégtábláról" mint
egyetlen lehetőségről. Az idegent - midőn
már-már célhoz ér - tébolydába hurcolják
a Rend ellenőrei, az Angyalarcú, amikor
minden bezárul körülötte, az egyetlen
lehetséges vá-

laszt adja a világnak : alámerül a moz-
dony kerekei közé.

Látszatra mindhárman rosszul lázadnak.
Türelmetlenek, dacosak, hazardíroznak.
Valójában nincs választásuk, csupán
sorsuk teljesedik be.

„Ütni pontosan k e l l ! "

A legnagyobb vállalkozás Fejes Endréé,
aki több mint tíz esztendő után jelentkezik
ismét színdarabbal (a Cserepes Margit

házasságát, 1969-ben írta). Fejes ritkán
szól, a Gondolta a fene (197

7) című pamflet
óta még ritkábban,

Amit most mond: ismerős gondolat-sor.
Ezzel zárta a Rozsdatemetőt, erről szóltak A
hazudós novellái, ezt sugallta a Mocorgó, a
Vigyori, a Jó estét ..., a Cserepes... Csak
most másképp mondja. Keserűbben.
Keményebben. Időközben eltelt néhány
esztendő. A szereplők év-tizedeket
öregedtek. Sok minden változott. A
szifiliszes Bambó (igaz, a pengő idején)
még tíz fillért kunyerált Mocorgótól, a
Hazudós nyolcvan fillért pazarolt a
csontgolyókra, Élő Klárát tíz forintért adta
el a szőke futballista, Hábetler Jani
ötszázast dobott oda az orvosoknak, hogy
apját meggyógyítsák. Az új darab hőse
ezreket kölcsönöz Pislogónak, ujjai között
pörögnek a lilahasúak, zsebéből
slusszkulcs fityeg, pedig még csak egye-
temista. Igaz, nem munkásfiú, ügyvéd
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csemete a Népszínház utcából, de - akár-
csak apja - ő is a macskakövek közé
eresztett gyökeret, a Nagyfuvaros utcai
lakók életideálját testesíti meg.

És nemcsak a pénz inflálódott. A lélek
is felhígult. A hajdani álmok is
(handlésátor a Teleki téren, két deci kö-
vidinka, rántott hal és családi békesség,
szoba-konyha és koloniálbútor) megvál-
toztak, az Angyalarcú Marlborót kínál
barátainak, a bronzhajú munkáslány
hófehér Mercedesben furikázik Budapest
és a Balaton között, a Hilton teraszán
költi el villásreggelijét .. .

Ha Fejes a hatvanas évek elején arról
írt, hogy az elmaradt kispolgári tudatról,
mint falról a pingponglabda, sorra
lepattannak a társadalom által felkínált
lehetőségek, akkor most, a hetvenes évek
fordulóján, a nyolcvanas évek elején a
tudat és a létforma növekvő dilemmái
kerültek előtérbe. Az új gazdaságirányí-
tás, a nyitottabb társadalmi szerkezet, a
szociális átrétegződés még feszültebbé

tette a jövedelmi viszonyokban keletke-
zett egyenlőtlenségeket, s demoralizáló
tényezőként jelentkezett a nagypolgári
luxus, a társadalom egyes rétegei szá-
mára elérhetetlen - már-már szimbolikus
fogalommá növekvő - balatoni vitorlás,
halkan suhanó autócsoda, literszám fo-
gyasztott whisky, fedettpályás teniszezés
stb. Fejes itt olyasmit sugall, hogy
nemcsak a személyi kultusz időszakának
torzulásai fékezhetik a szocializmus fej-
lődését, hanem az egyre magasabb fokon
újjátermelődő társadalmi egyenlőtlensé-
gek is. A Fodrász - gúnyos elkesere-
déssel - nyíltan meg is fogalmazza a
véleményét: „Így van nekünk a zsuga
leosztva, testvér! Autó, Marlboro, egye-
tem, bánat . . . Nyáron luxustoprongy,
télen fehér irhabunda. Nem az indiai, az
nem elég drága. Kicsit megnézzük
Londont, kicsit Párizst. Néha az Északi-
sarkot. Hazajövünk, jajgatunk. Gúnyoló-
dunk. Ennek a csürhének a pénzén. En-
nek a primitív bagázsnak a pénzén.

Ennek a fáradt, kigúnyolt söpredéknek, az
igavonó barmoknak a pénzén ... "

Fejes - indulatait követve - leegy-
szerűsíti mai társadalmi szerkezetünk
képletét, s mint valami naiv és dühödt
Savonarola, egyszerűen kettéosztja a vilá-
got korrupt ügyeskedőkre, „fent élő"
ingyenélőkre s a világ és a társadalom
vasmarkában vergődő „becsületesek"-re.
Hogy az ellentét minél szembeszökőbb
legyen, kénytelen néhány „valóságkor-
rekciót" eszközölni. Az Ügyvéd, aki fele-
sége fényűzéséhez a pénzt szállítja, halá-
los beteg, így számára a vagyonnak
(amellyel rendelkezik) nincs értéke. Ha-
jasbabának, a Nagyfuvaros utcai kocsmá-
rosnak (akinek csapszéke nyilván arany-
bánya) haldoklik a kislánya. Jövedelem-
különbségről az ő esetükben nem illik
beszélni. Miként azt sem firtatjuk, hogyan
és mennyit áldoz - sok más ismert
személyiséggel együtt - a magyar lósport
fejlesztésére Pislogó, a félmunkás, fél-
lumpen, kedves csirkefogó. Fejesben él
még az egységes munkásosztálynak (Zola
Germinal című regényéből is ismert)
romantikus felfogása, ami társadalmunk
átrétegződésének mai ismeretében a prob-
lémakör leegyszerűsítésének tűnik.

Nyilvánvalóan tehát nem is annyira az
életvitel, sokkal inkább a gondolko-
dásmód kritikája A Angyalarcú. Az esz-
mék, a hitek elrongyolódásáról, az egy-
séges erkölcsi világkép hiányáról, az ér-
tékek devalválódásáról lehet szó. A lelkek
rozsdásodásáról, ami az utóbbi évek-ben
felgyorsult. S ebből a szempontból
vizsgálva a darab élesen kettéválik. Az
egyik oldalon áll a Hilton, a Casanova-
bár, a pasaréti luxusvilla, a Gellért-napo-
zóban lustálkodó, évgyűrűit kendőző
Tinka, Stiberinger, a strici, az unalmában
a halakat pusztító Lány, a kisstílű és
elvtelen Szakállas, a gátlástalan Őszhajú;
a másikon a Nagyfuvaros utcai kocsma, a
fodrászüzlet, az Újságárus-lány albérlete,
a gödöllői tábor, az utcai pad, a Tatárarcú,
Hajasbaba, a kocsmáros, a Fodrász,
akinek neve van, Pislogó, aki pacikról
álmodik, Klárika, a manikűröslány, s a
Bronzhajú. Emitt generálunalom,
generálközöny, amott dédelgetett álmok,
tündérmesék. Tinka életfelfogása a
közösségi gondolkodás elsorvadására
épül, a példátlan közöny-re, amelyre
számítani lehet, hiszen kor-társaink
„hűtelenek ahhoz, amit szeret-nek, hogy
szolidaritásukkal azt segítsék, amitől
undorodnak". Hasonlóképp vélekedik az
Őszhajú is, aki „a korlátlan lehetőségek
megteremtésének" és ki-
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használásának a módszereit fejtegeti az
elámult-megszédült munkáslánynak. Ezzel
szemben már-már megmosolyogtató
korlátoltságnak hat Klárika és Bronz-hajú
családeszménye, Klárika „templomba
való" szűziessége, Tatárarcú kétség-beesett
igyekezete, hogy eltartási szerződéssel
lakrészhez jusson. A kétfajta világmézet
társadalmi hatóerejére (és Fejesnek talán
ez a legkeserűbb „újdonsága" ebben a
darabban) mi sem jellemzőbb, mint hogy a
királyfiról álmodozó Klárika a deres fejű
Valentin Oszkár úrnak esküszik örök
hűséget, a Bronz-hajú pedig néhány
„csokiflippes" semmiségért szinte
gondolkodás nélkül elárulja kedvesét, és -
az Őszhajú szemtelen kérésére - lehúzza
ujjáról a jegygyűrűt. A képlet világos: a
Tinka-, Őszhajú-, Stiberinger-féle életvitel
és -felfogás prosperál, a hagyományos
erkölcsi értékeket megőrző pusztul. Talán
Tatárarcúnak és az Újságáruslánynak ha
sikerül talpon maradnia.

A két világot, a különböző helyszíneket
Angyalarcú köti össze. Kétfajta
gondolkodásmód, kétfajta életvitel ütközik
benne, mindenütt szívesen látják,
mindenütt meghallgatják, sehol sincs ott-
hon. Folytonos vendég. Hiába kapkod,
hiába igyekszik; ide nem akar, oda nem
tud tartozni. Gyökértelensége óriási lelki
sérüléssé fejlődik, átmeneti korban, leg-
érzékenyebb korszakában kerül kiszol-
gáltatott állapotba. „Idegenek vagyunk mi
itt, uram" - mondja a konyakos-üvegnek,
amit kedvenc íróideáljának neve fémjelez.
Camus azonban nem segíthet, sem
cseppfolyós, sem szilárd állapotban.
Marad tehát a provokáció. Attól a
pillanattól kezdve, hogy Angyalarcú
rádöbben a társadalmi manipulációra, saját
cselekvésképtelenségére, a csapdahely-
zetre, sorozatosan provokálja környezetét,
beleköt barátaiba, mindenkibe, gyűjti
ellenfeleit, sürgeti halálát. A Fodrász
azonban az asztallapot hasítja ketté,
Stiberinger rugóskése a strici hasába
vágódik. Angyalarcú szemében Hábetler
Jani sárgás tekintete lobog, keze a bok-
szert szorítja, mint Vitok Pál a kést,
mosolya olyan, hogy aki nézi, sírni támad
kedve.

Es Angyalarcú nem rak borogatást a
szájára, hogy szebben szóljon. A „dicső
munkásosztály dicsőséges ivadékainak"
kegyetlenül a szemébe vágja véleményét,
sérteget és vagdalkozik, közben majd
szétfeszíti a keserűség. Emlékezzünk csak,
miért üt Hábetler Jani, amikor Zentay a
képébe vágja az elherdált lehe

tőségeket: „... ez a rendszer a ti hom-
lokotokat csókolja, könyörög, hogy fá-
radjatok el az egyetemre, legyetek orvo-
sok, mérnökök, bírók, főművezetők, fő-
rendőrök, főkatonák, főistennyilák, és ti
előbújtatok a barakkokból, éltek ugyan-
úgy, mint a hörcsögök. Dzsessz, tánc,
hajrá, Fradi! Csak zabáltok, tömitek ma-
gatokat túrós csúszával, rántott hallal,
böfögtök és ágyba bújtok, kedves Há-
betler elvtárs ..."

És mit mond Angyalarcú? „Mit kell
tennem, hogy fölfogják végre, ez az or-
szág az ő hazájuk is. Nem szánalmas,
elesett szerencsétlenek. Hol az a folyó,
amelyben megmártsák magukat, hogy
észrevegyék yégre, mankó nélkül is tud-
nak járni, élni? Az egészséges, ép em-
bereket gátolja, nem segíti a mankó . . ."
Vagy még pontosabban: ,,...ha úgy véled,
Bronzhajú, hogy a diktatúrában
becsaptak, percig ne tétovázz. Dobd el a
kutyabőröd. Egyszerű, csak korrigálni
kell a szüleidet. Aztán sóhajtozhatsz te is,
már nem hátrányos helyzetű ..."

Túl súlyos felismerések ezek egy ka-
masznak. Mert Az Angyalarcú („húsz-
éves, kitűnően érettségizett, udvarias,
mint egy lord") a kamaszkor végzetes-
ségének a tragédiája, és sokkal inkább
Bereményi Géza hősének, Halminak a
testvére, mintsem Hábetler Janié. Ha a
Fejes-hősök közül valakihez rokonítható,
akkor talán Vitok Pál, a tiszta kezű vagy
a Hazudós neve merülhet fel, de inkább
egyik sem. Fejes előző hőseinek ugyanis
kivétel nélkül céljuk, életprogramjuk
van, amit megpróbálnak dühödt kétség-
beeséssel végrehajtani. Angyalarcú cél és
eszmény nélkül menekül egyik helyszín-
ről a másikra, miközben sorra bezárul
körülötte minden, apja meghal, anyja a

fia helyett a szeretőjét választja, az orvosi
hivatásban egy hamis tekintély-
tiszteletért ölni képes orvos miatt -
csalódik, az Újságáruslány szerelmét el-
fogadni képtelen: rohan a tragédiába.

Pedig valójában nem történik vele
semmi. Még az élet sem történik meg
vele. Csak felvillan előtte az a keret,
amiben elkövetkezendő néhány évtizedét
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le kellene élni; s ő rádöbben, hogy kör-
nyezetében majdnem természetes állapot a
hazugság, az elvtelenség, a becstelenség, a
tehetetlenség, a megalázás. Túl korán
csalódik. Kamaszfejének túl korai ez a
felismerés. Ráadásul elkövet egy nagy
hibát is, nem akadályozza meg az egyet-
len számára lehetséges segítőtárs halálát,
nem tartja vissza apját sem akkor, ami-kor
anyja hamis meghívólevéllel Ausztráliába
küldi, sem akkor, amikor a repülőtérre
indulnak, és még nem volna késő. De
késő. Angyalarcú későn döbben rá, hogy
apjával kellett volna beszélnie, kérdései
megválaszolatlanok maradnak,
cselekvésképtelensége agresszióba fordul.
Mert ütni nem „pontosan kell!" ismeri fel
tragikus vétségét, hanem „ütni időben
kell!". Különös, hogy ez az elkésettség,
majdnem minden eddigi Fejes-hősre
vonatkozhat.

A Radnóti Miklós Színpad a lehetet-
lennel kacérkodik, amikor ezt a keserű-
fanyar, torokszorítóan őszinte költői szo-
morújátékot a saját lehetőségeire és szín-
vonalára „adaptálja". Heroikus és re-
ménytelen vállalkozás. Fejes műve eredeti
terjedelmében százhatvan oldal, közel
negyven jelenet (bízvást írhatjuk: negyven
kép), a színpadon harminc-egynéhány
szereplő kavarog. Ráadásul az író az el-
beszélésszerű, laza anyagot villanásszerű
képek egymásutánjával szerkeszti egybe, a
töredezettség lassan alakul át oksági
viszonnyá; az egyik jelenet még „él",
amikor a másik már elkezdődött, a fények,
a hangok egymásba mosódnak, szimultán
lüktetnek egymás mellett, hol
fellobbannak, hol kialszanak, egy-egy szó,
egy-egy hangsúly, egy-egy áthallás
erejéig. Az állóképmontázshoz hasonló
jelenetek között Angyalarcú a strukturális
kapcsolat, ő a mágnes, amely az
asszociációsorokat központi irányba
vonzza, s a műnek egységes szerkezetet
biztosít. Nem is annyira filmforgató-
könyv-megoldás ez, sokkal inkább az élő
színházzal való kísérlet. Nos, Fejest - e
tekintetben legalábbis - üldözi az ördög. A
Rozsdatemető legutóbbi előadásában -
nyikorgó forgószínpadon - hokedliről
hokedlire forogtak Hábetlerék, most kel-
lemetlen csengettyűszó figyelmeztetése
mellett naturalista és stilizált (festett és
rajzolt) díszletelemek váltakoznak a sö-
tétben. A szereplők hol aprólékos gond-dal
preparált söntés, hol teljesen zárt fekete
körfüggöny előtt játszanak, hol egyszerű
fényváltás jelzi az új helyszínt, hol a
fújtató díszletezőkért drukkolunk, nehogy
összemenjenek a sötétben. Úgy

látszik, a Radnóti Színpadon nem bíz-nak
a néző fantáziájában, s elképzelni sem
merik, hogy a magyar közönség pillanatok
alatt képzelőereje szárnyára emelhet egy
előadást. Persze érthető Gyulai Líviusz
egyébként atmoszféra-teremtő igyekezete
is, s ha a színpadon az összes helyszínt
egyszerre együtt fel lehetett volna építeni,
nyilván megéledt volna a koncepciója. De
a Radnóti Mik-lós Színpad szűk színpadán
néha még a szereplők sem férnek el,
nemhogy a Nagyfuvaros utca.

Ugyanilyen következetlenséget mutat a
dramaturgiai átigazítás is. Tudom, Fejes-
sel nem könnyű alkudozni. Az előadás
azonban hosszú. Nem azért hosszú, mert a
hazai színházi konvenciók két-három
órára taksálják a magyar néző türelmét (ez
az előadás négy teljes óráig tart), hanem
azért, mert túlírt. Igaz, fel-fedezhető az
előadásban a dramaturgiai átfésülés
bizonytalan-kapkodó nyoma (a gödöllői
táborban játszódó jeleneteket
következetesen kihagyták - miért éppen
azt, amikor ez az ellenpont a tovább-élés
egyetlen esélye?), de jelentős belső
húzásokat nem eszközöltek, s a darab
dramaturgiai gyengéit nem javították ki.
(Számomra kissé melodramatikusnak tű-
nik Tinka magatartása, aki saját fia ellen
uszítja Stiberingert: „Meg kell szerezned a
felvételt. Bármi áron . . . Nem hittem
volna, hogy ennyire megrémülsz egy
idétlen kis játék bokszerétől. Te, avval a
híres olasz rugóskéssel a zsebedben . . ."
Ezek után Stiberinger véletlenül saját
magát szúrja hasba.) Sipos Tamás m. v.
dramaturg, azt hiszem, ugyan-úgy
megilletődött a szöveg szépségétől, mint
Gáspár János, a rendező. Es kétségtelen,
kevesen tudnak ma Magyar-országon
olyan költői erejű dialógust ír-ni, mint
Fejes. Az író egyszerű figurákat választ,
hétköznapi típusokat, lumpeneket,
kispolgárokat, de mielőtt meg-szólaltatná
őket, ahogy Galsai Pongrác mondja, egy
csillagot dug a zsebükbe, ami rögtön
átvilágítja lényüket. „A melósok nem így
beszélnek!" - vetette egyszer egy
beszélgetésben az író szemére egyik
rendezője. „De szeretné-nek" - válaszolta
az író.

Nyilván nem a költői erejű szöveg az
oka, hogy az előadás néhol szenti-
mentálissá, szenvelgővé válik. Fejes re-
alista költő, akinek megszenvedett és igaz
mondatait még nagy felkészültségű szí-
nésznek is feladat elmondani. Kezdők-nek
nem érdemes kísérletezni velük. A Gáspár
János rendezte előadás némely je

lenete szimpatikus vizsgaelőadássá alakul,
ahol a színészek lépten-nyomon
meghatódnak azon, amit mondanak, és
borzasztóan sajnálják magukat. Ez meg-
lepő újdonság a nyolcadik kerületben élők
között. A mondatok egy része hiteltelenné
válik, és nemcsak a szak-mai felkészültség
hiánya miatt, hanem egyszerűen azért,
mert nincs fedezet abban, aki kimondja.
Pedig Herceg Csilla (Klárika), Lukácsy
Katalin m. v. (Lány), Bojti Judit m. v.
(Bronzhajú), rövid jelenetében Keres Emil
(Ügyvéd) mindent elkövetnek, színész-
költői zsinórírással pontosan idézik
szövegeiket, Fenyő Ervinnek (Beteg) még
a haját is bepúderozzák, az arcát is, hogy
hitelesebb legyen. Nem segít ezen néhány
szerep-osztási tévedés sem. Szabó
Kálmánról nehéz elhinni, hogy ő a
Nagyfuvaros utca szép fodrásza, a nők
bálványa, Radovics János, akinek egyetlen
pillantásától házasságtörésre gondol a
Csinos nő (Liska Zsuzsa).

Vergődik szerepében (és vadítóan lila
toalettjében) Pécsi Ildikó (Tinka) is, akiről
- épp e hasábokon - írtuk le az ünnepi
ügyelet kapcsán, hogy kivételes tehetségű,
varázsos vonzású színésznő. Nos, a varázs
ezúttal elszállt, maradt a szőke paróka, az
ízléstelen klipszek csilingelése. Ebben a
rendezői felfogásban Tinka figurája
leegyszerűsödött, a rafinált és cinikus,
még vonzó asszonyból alattomos-önző
„vén kotlós" lett, akiről nehéz elhinni,
hogy egy fiatal vagány beleszeret. (A
darabban és az előadásban többször
hangsúlyozzák, hogy Stiberinger egy nap
alatt többet keres, mint egy végzett orvos,
s Tinka ajándék kocsiját is megvehetné, ha
akarná - nem egyszerű strici tehát.)

Az előadás egyértelmű nyeresége né-
hány alakítás. Somhegyi György kitűnő
Pislogó. Zsebéből Turf lóg ki, ruhája
elnyűtt, ha pislákol benne élet, az alko-
holnak köszönhető, elgyötört arcán gyó-
gyíthatatlan szenvedélye és gyógyítha-
tatlan jellemtelenségének tudata. Fél-
lumpen balek, semmi sem sikerül neki, s
ezt tudja is: ,,... ha bejön a csoda, azt is
elrontom". Somhegyi játéka pontos,
hiteles.

Rövid jeleneteiben meggyőző Sebestyén
András m. v. Stiberingerje is. Fiatal
színésztől rég láttam ilyen tudatosan
felépített alakítást, Sebestyén elkerüli a
figura sablonjait, egyszerre tud „veszett
farkas" lenni és a lehetőségtől megszédült
fiatal.



Hajasbaba szerepében Huszár László
állít elénk egy a fájdalomtól tompa,
tehetetlen, megzavarodott kocsmárost,
akiből, mint egy nagy ballonból, kiszökött
minden levegő, s most ernyedten téblábol
a' világban férfitehetetlenségé-nek minden
dühítő és minden szánalmas vonásával.

Az Angyalarcú azonban nem róluk szók
Hőse Moravetz Levente (akit csak néhány
percre perzsel meg Görbe Nóra m. v.
alakításában az Újságáruslány tiszta és
természetes vonzalma), és ez a hős
mindvégig magányos. Bizonytalan, álmai
nincsenek, gondjait-kétségeit csak egy
különös, szimbolikus nőalakkal, Borbálá-
val meri megosztani. Moravetz nincs még
birtokában azoknak a színészi eszközök-
nek, amelyekkel e rendkívül összetett
figurát eljátszhatná, a fiatal színész olyan,
mint a szél, csak mozgása van, formája
még nincs. Ez a különös adottság azonban
most előnyére válik. Tisztasága, fiatalsága,
gesztusainak szertelensége mind
szerepéhez idomul. Moravetz arcán
fintorrá torzul a mosoly, ami mögé
megpróbál elrejtőzni; lelki-állapota a
megbántott és megzavarodott kamaszé,
hangja mutál, egyre inkább tisztába kerül
léte képtelen ellentmondásaival. úgy jár,
mint Camus Kafka-tanulmányában az őrült
halász: teljes komolysággal halászik a
fürdőkádban, de tökéletes tudatában annak
a ténynek, hogy kádban halat fogni nem
lehet.

És Moravetz érzékelteti azt is, hogy az
Angyalarcút nemcsak a társadalom kergeti
öngyilkosságba. A „Fiú, akinek arca van"

kezdettől „eljegyzett társa" a Halálnak,
magában hordja a pusztulást, egzaltáltsága,
érzékenysége nem e világra való.
„Rájöttem valamire - súgja az
Újságáruslánynak elfogadom, kell a
marionettfigura, és az is kell, aki mozgatja.
De összevonom a két szerepet. Ugrálok,
ahogy a zsinór rángat, de magara rángatom
a zsinórt."

Hábetler Jani véletlenül öl, Mocorgót
egy eltévedt golyó találja homlokon

z Angyalarcú magával végez. Azok
közé a fiatal hősök közé tartozik, akik úgy
érzik, „vákuumba" kerültek, cselek-vési
terük beszűkült, holt tér és holt idő -
közöny és kisszerűség •- vattázza körül
szívüket.

Nem véletlen, hogy rejtett gondolatait
egyetlen nem evilági lénnyel osztja csak
meg. Borbála, a Halál Angyala, kortalan,
„csontsovány" nőalak, aki „év-ezredes
lehetne", hóna alatt „koporsó formájú
retikült" szorongat, neve „rus-

Csiki László: Nagypapa látni akar benneteket (kecskeméti Kelemen László Kamaraszínház). Borbáth
O t t i l i a Balogh Tamás, Perényi László - Flórián Antal. Szakál Zoltán (Karáth Imre felv.)

nát ragad, és bebizonyítja, nem értettem
meg Az „Angyalarcút. Hogyan ma-
gyarázzam meg ? A Angyalarcút nagyon
fontos írásnak tartom, kegyetlenül őszin-
tének, aktuálisnak és korszerűnek. Érde-
mes lett volna dramaturgiailag átfésülni és
színpadilag megvalósítani.

„Fogózzunk a karfába,
nehogy mélyre süllyedjünk!"

Fenti mottó, akár a Szakállas jelmondata is
lehetne a Fejes-drámában. De Csiki László
darabjában hangzik el. A kolozsvári író
mondandója - elvontabban és
filozofikusabban - mégis erősen össze-
cseng Angyalarcúéval.

A séma egyszerű: a kirakati lét, a báb-
öntudat kedvelt témája a drámairo-
dalomnak (Próbababák bálja, Párizsi
kirakat), az életre kelt műanyaglények
pedig Hoffmann meséi óta közkedveltek.
Sőt, sikeresek! A kulcsra járó ember-
szerkezet, az antropomorfizált báb, Fran-
kenstein, a szörny-robot, időről időre
felbukkan filmen, színpadon. Csakhogy
Csiki szakít a dramaturgiai hagyomá-
nyokkal. Feladja az egységes cselekményt,
a darabban csak cselekményimitációt
kapunk, lemond a jellemrajzról, a figurák
sztereotip képletek. Nem jelöli az életkort,
sem a foglalkozást, instrukciói
esetlegesek. Filozofikus parabolát ír egy
bábkísérletről, ami, ha akarom, végig
elvont játék, ha akarom, valóság.

Kirakatkalitkájában békésen vegetál -
közszemlére állítva - két próbababa, a Férj
és a Feleség. A kirakat típuskirakat, a
bútorok típusbútorok, a berögzött pózokat
végző próbababák típuspróbababák. A
párnázott székeken, a kettős ágyon, a
hármasszekrényen ott fityeg a felirat:
„Eladó". Minden eladó. Ez így
természetes. A próbababáknak lelkük van,
a Férj mellőzött feltaláló, a Feleség
zsörtölődik - kirakati idill. Velük

nya", „kabbalisztikus csontszínű csip-
kekendőt" vonszol maga után, amellyel a
fiú holttestét letakarja majd. Fejes fel-
fogása szerint ez az alak inkább groteszk,
elvont bakfislány, fehér térdzoknit, új
lakkcipőt visel, hol ide kuporodik, hol
oda. Az előadásban reális nőalak jelenik
meg estélyi ruhában, így a misztikus és a
valódi sík közötti különbség elmosódik,
Dőry Virág megjelenése inkább
megakasztja, mintsem meglendíti a
cselekményt, széttördeli az Angyalarcú
monológjait. Á szerep Fejesnél sem
egyértelmű (Ki ez ? Az alteregó ? A
Halál Szomorú Angyala ?A lelkiismeret?
Az el-herdált szerelem? Talán az Élet,
amit Angyalarcú visszautasít? Memento
mori? Danse macabre?), az előadásban
azonban még bizonytalanabb. A rendező
(sok más mellett) ezt sem tudta eldön-
teni, mihez kezdjen Borbálával; kihúzni
nem merte, átíratni nem akarta (vagy
nem tudta meggyőzni az írót), a szí-
nésznőre bízta a szerepfelfogást. Dőry
nem teljesen tudja, mit játszik, szomorú,
könnytelen szerelmest, félelmetes mo-
noton fenyegetést („Ha akarom, magasba
emelem a tekintetemet, és a széttárt
szárnyú sas a lábam elé bukik ..."), kicsit
olyan, mintha a Chaillot bolondjából
lépett volna elő, hol szomorú és erőtlen,
hol erőtlen és szomorú. Pedig érdemes
lett volna végiggondolni ezt a figurát, s a
monoton ismétlődő intermezzókat valami
belső logika szerint „meg-lódítani", akár
küzdelem formájában (képtelenül
érdekes helyzet: a halál akarja
„lebeszélni" az öngyilkosságról a Fiút),
akár belső vívódás formájában (az Én és
a Másik Én) stb. Igy azonban az
Angyalarcú és Borbála szép jelenetei
nem forrósodnak föl, elvontak maradnak,

Félek, Fejes fölnéz az írásból, és azt
mondja: „Gondolta a fene!" Majd pen-



szemben, körülöttük, a kirakaton kívül az
utca forgataga, hobók, beatnikek, lárma,
szemét, zenebona. Idebenn tisztaság,
rend, kimért mozdulatok. Valószínűleg
örökre így maradna minden, ha ma este
nem ragadná el kicsit a rögtönzés a két
próbababát. De ők újítanak kicsit a
szövegen, merészebb pózokat
választanak, s ez feltűnő. Észreveszi
Róbert, a turista, akit elbűvöl a
felébresztett reklám, azt hiszi, üzleti fo-
gás. Csak később sejti meg, hogy rög-
tönzésről van szó, s figyelmezteti is a két
kirakatbabát: „Ajánlok valamit: mondják
csak azt a szöveget, amit ki-adtak
maguknak, ne eredetieskedjenek. Rend a
lelke mindennek ... Ezek a fic-

kók, ahogy szóhoz jutnak, rögtön ön-
magukról kezdenek szavalni ..."

Talán nem véletlen, hogy nem sokkal
később három feketébe öltözött férfi áll
meg a kirakat előtt, s vezetőjük nem mél-
tányolja a próbababák játékos kedvét,
hanem váratlanul lakást ajánl fel nekik.
Meg is indokolja, miért: „Kérem, itt az
éjszaka folyamán, egy idegen jelenlété-
ben olyan sajnálatos, sőt botrányosnak
minősíthető események történtek, hogy
nem halaszthatjuk tovább a költözést .. .
Reggelre a kirakatnak üresnek kell lennie
. .. Gyerünk, fiúk!" Es nagy csö-
römpöléssel betörik a kirakatot, megra-
gadják a házaspárt és kihurcolják őket.
Így kerül a második felvonásban valódi

lakásba a Férj és a Feleség. A szín:
„tömbházlakás, ugyanúgy berendezve,
mint a kirakat". Azzal a különbséggel,
hogy most már nem járókelők kandi
szemei előtt. Róbert (feleségével együtt)
természetesen házibarátként tűnik fel
újra. S a kirakatélet zavartalanul foly-
tatódhatna izoláltan, ha a külvilágot
képviselő hobó-srác be nem törne az új
otthonba. De az Idegen megkísérli
felrázni a házaspárt, provokálja őket, ki
akarja zökkenteni őket próbababa-
kliséjükből, valami emberi reakciót vár.
A Férj és a Feleség ezzel szemben meg-
próbálja betörni a fiút, megszelídíteni,
magukhoz hasonítani.

A harmadik felvonás elején úgy tűnik,
mindez sikerült, az Idegen vajas kenyeret
zabál, kényelmes fotelben terpeszkedik,
apusnak nevezi a Férjet, mamának a
Feleséget. Családi idill. De csak látszatra.
Az Idegen lázadása új formát ölt, színre
lépteti a Nagyapát, azt a bizonyos címadó
Nagyapát, aki látni akarja utódait és e
célból le akarja fény-képezni őket vak
szemével, hogy lássa, mivé lettek, és
megőrizze arcukat az emlékezetében. A
Férjet és a Feleséget páni félelemmel tölti
el a rögzítés szándéka, nem tudják, arcuk
mit mutat, nem ismerik magukat, félnek,
kiderül, hogy nincsenek valódi érzéseik.
Ám ekkor ismét betörnek a Rend
képviselői, az Idegent tébolydába
hurcolják, a Nagy-apa pedig meghal,
anélkül, hogy a képet elkészíthette volna.
A fotó azonban mégis elkészül: az Idegen
és a Nagyapa távozása után a házaspár
végképp belemerevedik a kirakatlétbe, a
fogyasztói kocsonyába, miközben a
záróképben a Nagyapa folyamatosan újra
meg újra megöli magát, tanúságot téve,
hogy ő az egyetlen, aki valóban él; hiszen
képes újra és újra meghalni.

Furcsa játékot űz velünk a szerző.
Felállít egy parabola-képrejtvényt, „öt
centiméterrel a valóság fölött", ahogy a
címlapon ígéri, s kíváncsian várja, mire
jutunk a feladvánnyal. Ha értelemszerűen
szeretnénk felfejteni a jelzésrendszert,
hamarosan csődöt mondanánk. Adott egy
Nagyapó, aki látni akar, holott vak, és
nem is Nagyapó, hiszen az egyik fiatal
színész játssza, azonnal felismerhető
maszkban. Ráadásul fel is áll a toló-
székből, rámutat hűlt helyére, és azt
kiáltja: „Itt látható a vak Nagyapó!" A
legkevesebb, amit felfedezhetünk, az a
megkettőződés. A Nagyapó olyan
személy, aki be tudja mutatni önmagát
saját magának. A kirakat olyan átlátszó

Gobbi Hilda (Emma) és Jobba Gabi (Lili) Munkácsi Miklós: A briliánsok szombatja című komédiájában
(Józsefvárosi Színház)



fal, ahol hol mi nézzük a kirakatban
élőket, hol azok néznek bennünket. Hol a
Férj és a Feleség játssza „élő prübababa"-
szerepét, hol mi végezzük ugyanolyan
beidegzett mozdulatokkal „néző
próbababa"-szerepünket. Mindig
lehetséges ugyanis egy másik nézőpont is -
figyelmeztet Csiki - ha valahová benézek,
akkor egyszerre vagyok szemlélő, de egy
új szemlélődés tárgya is. Mint amikor a
tükörkép visszakacsint. Vagy az a
bizonyos alma - visszahaharap. A
jelenségnek ez a több szem-szögből való
körbejárása a kolozsvári író novelláinak is
sajátja. S talán ebből fakad különös
ironikus szemléletmódja is és játékra való
ingere, amely egy ponton kísértetiesen
hasonlít .Az Angyalarcú

marionettelméletéhez. Ott ő a bábu, akit
rángatnak, és ő az, aki a zsineget
mozgatja. Itt a narrátor-Nagyapó arra hívja
fel a nézők figyelmét, hogy "Ön-
magunkkal fogunk játszani !".

Talán bizonygatni sem kell, Csiki „já-
téka" sem nem vegytiszta abszurd, sem
nem társadalmi dráma, sem nem generá-
ciós színmű, még csak nem is sorstragédia.
Egy kicsit az egyik, egy kicsit a másik, hol
túlbonyolított - és háromszor megismételt
- egyfelvonásosnak tűnik, hol
felvonásokra széteső társadalmi drámának.
Az embernek időnként az az érzése támad,
hogy a három rész nem egymásból, hanem
csak egymás után következik, s a
különböző jelenetek el-válnak egymástól,
s talán atomjaikra is hullanának, ha a
Nagyapó, a kikiáltó-játékmester
szerepében - gondos narrátorként össze
nem kötné őket. Néha a túlbonyolított
rejtvényfejtéstől is el-megy a néző kedve,
s ilyenkor az unalom elborítja az író
túlsűrített gondolatait.

Tömöry Péter szerencsére meggyőző
szellemi készenléttel fejtegeti fel a filo-
zofikus játék burkait. Következetes és
minden árnyalatra kiterjedő rendezői
módszerét már Tolnai Végeladásának

színre állítása is igazolta, s ezúttal is al-
kotótársként szegődik Csiki mellé. Rög-
tön, az előadás első pillanatában két-féle
ritmust teremt. Egy pattogó, Bob Marley-
féle reggae-ütemet, egy nyugtalanító, de
pezsdítő utcai ritmust, a ki-rakatot
körbevevő fiatalok ritmusát, és egy
andalító, nosztalgikus kirakatzenét. Az
Idegen ezt a buja és agresszív ritmust
hozza magával a Férj és a Feleség
lakásába, s mint a furulyás fiú, rákény-
szeríti ritmikus mozgását Évára (aki az
utcai világból szakadt ki), majd a Fele

kor aztán a szabályos ritmus helyreáll,
Tömöry „be-bevágja" egy-egy pillanatra a
már ismert zavarmozgást, ezzel különös
lélektani hatást ér el. Az előadás egyébként
is igen precízen kidolgozott, fegyelmezett,
s néhol, főleg az első fel-vonásban,
stílusbravúrnak tűnik. Főleg Borbáth
Ottilia (Feleség) esetében, aki a bőre alatt
érzi ezt az ellentmondásos, pillanatonként
változó, ritmus- és ellen-ritmus
hatáseszközeire épülő ábrázolást. Borbáth
minden porcikájával úgy bánik, ahogy
akar, olajozottan vált át próbababapózból
alázatos-szerelmetes asszonykába, pimasz
perszónából mintafeleségbe. Alakítása
magyar színpadon ritkán látható
összhangot teremt gesz-tus és szó között;
minden mondatot lereagál, ha kell,
játékának mégis szíve van, s a harmadik
felvonásban még a tragédiát is éreztetni
tudja -- iróniával fűszerezve.

A többiek, Balogh Tamás (Férj), Kiss
Jenő (Róbert), Egyedi Klára (Éva) kissé
darabosabbak, bár jól beépülnek így is az
előadásba. Legnehezebb szerepe talán a
kér hobó-fiatalnak, Ragó Ivánnak
(Nagyapa) és Lamanda Lászlónak (Idegen)
van, nekik egyszerre kell átélniük a
kirakaton kívüli világot és a kalitka-létet,
hol közönségpukkasztó narrátor-ként
szerepelnek, hol katalizátorként.
Alakításuk egyenetlen, bár ebben az író is
ludas, hiszen az Idegen megváltó szerepe

Lovas Pál díszletének részlete A briliánsok szombatjához (lklády László felvételei)

ségre is. De ennek a hobó-táncnak a torz
változatát járják a Rend képviselői is
(igaz, ők olyanok, mint a horogra akadt
békacombok, hiányzik belőlük a harmó-
nia). A kényelmes-tespedt kispolgári lát-
szatvilág elleni támadás ez a zene, ami
megzavarja a sablont, a sztereotip élet-
helyzeteket, s arra kényszeríti a házas-párt,
hogy szembenézzen a Nagyapával, s
rádöbbenjen, arctalan életet éltek, nem
lehet lefényképezni őket. (Ugye, em-
lékeznek, Fejes azt az alcímet adta Az
Angyalarcúnak: „Fiú, akinek arca volt".)

Tömöry - Probstner János díszletter-
vező és Poós Éva jelmeztervező segít-
ségével -- tökéletes Csiki-Csukit varázsol
a színpadra. Minden mondatot képekre
bont, a képeket asszociációláncba állít-ja,
és szimultán képsorokat teremt. (A
háttérben a fiatalok a Nagyapát öltöztetik-
avatják, az előtérben - neonfény-ben az I.
Ember lapozza szenvtelen arccal a fiatalok
személyi igazolványait stb.). Ez a
montázstechnika nemcsak a jelenetekre
jellemző. Hasonló módszerrel keverik a
zenét, a hangeflekteket, a fényt. De ezt a
módszert alkalmazza a rendező a
színészek gesztusrendszerében, mozgá-
sában is. Mindenkinek saját ritmusa, saját
„hullámzása" van, ami különböző
idegállapotokban felbomlik, megzava-
rodik, mint a felgyorsított vagy lelassított
film, illetve hangszalag, s rögtön groteszk
felhangot ad a figurának. Ami-



nincs egyértelműen kibontva, a Nagyapa
alakja pedig (az erkölcsi értéket őrző
generációról) csak az utolsó pillanatban
sejlik föl.

„Lélek, lélek, de miből élek?"

Csiki Férjéhez és Feleségéhez hasonlóan
tespedt-tehetetlen tenyészetben, horgolt
terítőkkel és mütyürök kel zsúfolt családi
házban vegetálnak Munkácsi hősei is. A
különbség csak annyi, hogy a kispolgári
miliőbe egy kis lumpen-elem színeződik.
Itt él Emma, a hatvan-éves lumpensatrafa,
két gyermeke, a bizonytalan
egzisztenciájú Jozsó és a titkárnőként
tengődő Lili, itt dekkol --immár négy éve -
Lili élettársa, a taxi-sofőr Flóri, Margó, az
albérlő, ide robban be gumivíziló külsejű
férjével Saci, a külföldre szakadt harmadik
gyerek. Itt élnek együtt, s még csak nem is
hasonlítanak egymásra, egyikük sem
tudja, mikor született a másik, nincs
névnap, nincs ünnep, egymásnak már a
lélegzetét is utálják, Flórinak naponta be
kell mutatkoznia. A beltenyészetet -
amelynek az ismétlődő gyűlölködés a ko-
héziós ereje - a tehetetlenség tartja össze,
Lili azért tűri évek óta anyja
piszkálódásait, mert még arra is lusta,
hogy szerezzen egy fotelt, és átmenjen a
saját szobájába. Céltalan, hitek és feladatok
nélküli életükben - úgy tűnik - a napról
napra ismétlődő marakodás az egyetlen
életprogram, e nélkül végleg elsivárodna
minden - elpusztulnának az unalomtól.

Ezt a tenyészetpoklot akarja szétrob-
bantani Jozsó. Először anyjával szövet-
kezve, majd egyedül. Megrendezi A bri-
liánsok szombatját. A terv valójában az
előadás egyetlen motorja, s árnyalódásai-
változásai szolgáltatják a cselekménypót-
lékot. Érdemes követni Munkácsi csava-
rintásait. Emma bejelenti, hogy a 45 utáni
zavaros időkben a W. C.-tartályban egy
horganydobozban kétszázmillió forint
értékű briliánsékszert talált, és e kincs
dédelgetett kedvencéé, Jozsóé lesz. 2.

Jozsó közli, amennyiben testvérei (és azok
hozzátartozói) teljesítik feltételeit, és
megváltoztatják életüket, le-mond az
„örökségről", s megtalálja a módját, hogy
Lili, Flóri, Saci és Günter fejenként
huszonöt-huszonötmilliót kapjanak -
legálisan. A feltételek: Lili végezze el az
egyetemet, jelenjenek meg könyvei régi és
elfelejtett kutatási területéről, a kínai
misztikáról, tanuljon meg szanszkritül,
kínaiul, angolul, írjon nagy-doktorit stb.:
Günter tanuljon meg ma-

gyarul, tegyen szakmunkásvizsgát, s hús-
király létére helyezkedjék el valamelyik
magyar vágóhídon; Saci mondjon le bécsi
úriasszony-szerepköréről, végezze el az
egyetemet; Flóri is tanuljon, szakadjon ki
alkoholista butaságából. A terv
meggyorsítása érdekében Jozsó ki-
lakoltatással fenyegeti családját, lakás-
csere-szerződést mutat, amely szerint
záros határidőn belül mindenkinek el kell
hagynia e fejlődésükre káros és emberi
életre alkalmatlan házat, ahová is a
sokgyerekes Csizmadia család költözik. A
család ámult döbbenettel hallgatja. 3.
Jozsó lakáscsere-manipulációján felhá-
borodva Emma eláll az eredeti kópéság-
tól, s közli, amennyiben Jozsó nem von-ja
vissza kijelentéseit, elárulja a brillek
rejtekhelyét. Teheti, hiszen ő tudja, hogy
nincsenek briliánsok. 4. Jozsó közli: késő,
új rejtekhelyre dugta a brilleket. 5. Emma
dühében kipakol: nincsenek ékszerek, az
egész mesét ő találta ki fiával együtt,
hogy megpróbálják fel-rázni a többieket.
6. Jozsó megmutatja a brilleket a
horganydobozban. 7. Meg-jelenik egy
nyomozó, s (briliánsokkal együtt) elvezeti
Jozsót. 8. A család azt hiszi, hogy Jozsó
lopta a brilleket. 9. Jozsó hazajön, kiderül,
a brillek hamisak voltak, a lakáscsere-
szerződés sem valódi. Ő elmegy
Margóval együtt, s minden maradhat a
régiben.

Ennyi fordulat - azt hiszem - kissé
túlbonyolítja a tréfát, s eltereli a figyelmet
Munkácsi valódi szándékáról. Á no-
velláiból, regényeiből, film- és tévéjáték-
forgatókönyveiből jól ismert író, akinek
hősei (Srenkes Api, a nagyvagány, Fe-
licián, a bolyongó, Rozál, a vásári bu-
tikos, Simon József, a taxisofőr stb.)
szinte kivétel nélkül mind elrontják éle-
tüket, elherdálják lehetőségeiket, arra
figyelmeztet, hogy a fullasztó-céltalan
semmittevésből csak önmagunk meg-
váltása útján keveredhetünk ki, még-
hozzá úgy, hogy tudomásul vesszük
rendeltetésünket, és értelmes eszményt,
életprogramot teremtünk magunknak. A
kívülről erőltetett megváltás képtelen-
ségére döbben rá Jozsó is, ezért adja fel
eredeti tervét, és tépi össze a lakás-
szerződést. Már csak azért is, mert
mindaz, amit Luciferként kívülről össze-
gabalyít és irányít, az őrá magára is vo-
natkozik. Jozsó, miközben alaposan fel-
bolydítja testvérkéi nyugalmát (akár-csak
Angyalarcú), reménytelenül keresi saját
életformáját, saját cselekvési területét is,
saját helyét a társadalomban.

S Munkácsi kisrealista komédiája itt
elrugaszkodik a zuglói ebédlőből, s meg-
próbál néhány centiméterrel a szőnyeg
fölé emelkedni. Többnyire sikertelenül.
Ez a másik sík, Jozsó különös képessége
(gondolatolvasó, aki mindent előre tud,
háttal ülve pókerezik, mégis folyton nyer
stb.) már-már Szakonyi Adáshibáját
juttatja eszünkbe. Igaz, Munkácsi nem
annyira szigorú. Az ő hősei esettebbek,
szerencsétlenebbek, nem anynyira
korlátoltan buták és önzők, inkább
erőtlenek. Nincs fogódzójuk, nincsenek
kapcsolataik, barátaik, valahogy kima-
radtak az életből, ott rekedtek a zuglói
kültanyán. Margó és Jozsó költői dialó-
gusában elkerülhetetlen tehát a melo-
dramatikus íz, annyira nem ide való,
annyira hiteltelen a költői nyelv (s
ügyetlen a színpadi megvalósítás).

Karinthy Mártonnak egyébként sincs
könnyű dolga. Meg-megkísérli kilopni az
előadást a naturalizmus karmaiból, ehhez
azonban túl aprólékos a díszlet, túl
valódiak a figurák, túl reálisak a
beköpések.

Marad a felhőtlen szórakozás és néhány
kitűnő alakítás. Természetesen és első-
sorban Gobbi Hilda. Könnyedén és bevált
színészi eszközökkel állítja elénk a
gyanakvó, zsugori, kellemetlen modorú,
de szeretetre vágyó vénasszonyt, aki hol
infarktusban tetszeleg, s toló-kocsin
araszol előre, hol megnyalja a szája szélét
(hóna alatt a spájz kulcsával), ha „lelök"
egy kupica likőrt. Gobbinak saját
vadászterülete van a lakásban, pillanatok
alatt „belakja" az ebédlőt, meghitt
viszonyba kerül a tárgyakkal, kereszt-
rejtvények mögé barikádozza magát, s
nyalogatja a tintaceruzát. Humora ellen-
állhatatlan, kinevetteti saját zsugoriságát,
halálfélelmét, gúnyt űz mindenből, riká-
csol, tréfálkozik, játssza a zsugori szipir-
tyót, közben egyre jobban sejtjük, hogy
nagy szíve van, s szereti gyerekeit.
Munkácsi szándéka az ő játékában tel-
jesedik ki, itt döbben rá a néző arra, hogy
ez a komédia nemcsak arra buzdít,
változtassuk meg az életünket, ha-nem
mást is kér; A briliánsok szombatja:
könyörgés szeretetért.

S így a darab nemcsak az elvesztett
lehetőségek, az elherdált évek tragikomé-
diája, hanem a elvesztett szereteté is. Ezt
érti meg Lili (Jobba Gabi), aki miután
kirúgta Flórit (Fülöp Zsigmond alakítja
hiteles visszafogottsággal), egész elrontott
életét elsiratja. Jobba érzékeltetni tudja
Lili nevetségességét és tragédiáját, azt a
lelki hínárt, amibe a te-



hetséges, erőtlen lány, aki idő előtt le-
fékezett, belegabalyodott; s jóllehet, ala-
kítása erősen hullámzó - a naturalista
színektől éppúgy nem retten vissza, mint a
hajszálfinom jelzésektől - végig egységes
és meggyőző marad.

A többiek veszkődnek szerepükkel.
Dózsa László krisztusi pózba csomagol-ja
Jozsót, Tóth Titusz kabarészámot formái a
húsvéti tojásnak nevezett Günterből,
Soproni Ági (Saci alakjába sűrítve) a
valutaházasságok minden árnya-latár
igyekszik eljátszani. A Rendőrség
szerepében (kihajtott panama ingben, bé-
kebeli kedélyességgel) Nyerges Ferenc
néhány mondatával még érthetetlenebbé és
hiteltelenebbé teszi amúgy is érthetetlen és
szervetlen szerepét, Peremartoni Krisztina
pedig hallgat, hallgat, ahogy az író kívánja
Margó szerepétől. Hogy miért ? Gyanítom,
az író sem tudja.

A megváltás - akár az előző két da-
rabban - ezúttal a zuglói ebédlőben is
elmarad. A kedélyek lecsillapodnak, Em-
ma tovább fejtegeti keresztrejtvényeit,
Lilire gerincpuhító öregség vár. Nem úgy
néz ki, mintha Jozsó távozása ja-
vított volna a helyzeten. De bizakodjunk.
Mi mást tehetnénk?

Fejes Endre: Az Angyalarcú (Radnóti Miklós
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Rendező: Gáspár János. Dramaturg: Sipos
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Magda és Tettinger Éva.
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Sándorné. Zene, valamint a rendező munka-
társa: Tucsni András. Díszlet: Probstner
János m. v. Jelmez: Poós Éva.

Szereplők: Ragó István, Balogh Tamás,
Borbáth Ottilia, Kiss Jenő, Egyedi Klára,
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TARJÁN TAMÁS

Virágnak virága

A Csíksomlyói passió a Várszínházban

1981. december 25-én megszületett a
Jézuska. Nem csupán úgy, amiként évről
évre karácsonykor szokott, a szeretet és
béke jelképeként a jóakaratú emberek,
családok, népek ünnepi hangulatában,
hanem „valóságos" alakban is - a Vár-
színház színpadán. A Csíksomlyói passió
Szűz Máriája ringatta féltőn a bölcsőül
szolgáló fateknőt, benne gyermekével. A
kisdedet talán kukorica csutkájából,
bokrok gyöngyeiből, maradék posztóból
formálhatták-pólyálhatták világra
egykoron a ferences iskola diákjai vagy az
Istenfia élettörténetét és halálát prezentáló
székely parasztok; s mintha egyenesen
közülük jöttek volna, oly szere-tettel és
figyelemmel vették körül a mai játszó
személyek.

De nemcsak Jézuska -- Jézus is „szü-
letett" e karácsonyestén. Azaz, föloldva a
képes beszédet: Ivánka Csaba ekkor
vállalta át először a modern színjátékká
lett archaikus-népi szenvedéstörténet
Krisztusának szerepét a megbetegedett
Iglódi Istvántól. A Várszínház hosszabb

szünet után ezen az ünnepi napon ismét
műsorra tűzhette a pár héttel korábban
bemutatott darabot.

A Szolnoktól jött fiatal vendégművész
az évad eddigi legkitűnőbb előadásainak
egyikében vehetett át főszerepet. Balogh
Elemér és a rendező, Kerényi Imre
hibátlan érzékkel válogatta ki az évtizedek
folyamán részletekben lejegyzett XVII-
XVIII, századi passióciklusból azokat az
epizódokat, amelyek elevenen hatnak a
XX. század végének színpadán is. Az értő
munkájuk nyomán keletkezett „új magyar
dráma" megint élet-re támasztotta irodalmi
örökségünk e lappangva megbúvó,
szélesebb körben nem kellően ismert
remekét. A katolikus scholák deákos
szelleme és a közvetlenebb, vaskosabb
paraszti szemlélet keveredik a barokk
misztériumjáték szövegében: a városi és a
népi elegyedik elválaszthatatlanul.

A passió - természeténél fogva - nem
csupán, nem is elsősorban az irodalmi
hagyománynak képezi részét, inkább a
színi kultúra emlékeit őrzi. Az iskolai
színjátszásét és a népszokásokét. A leg-
utóbbi években e kettőnek mindmáig friss
ágait sok darabra és sok előadásra oltották
rá írók, rendezők (Illyés Gyula Bölcsek a

fán című komédiájának pesti és pécsi

bemutatóit azért említem egyet-len
példaként, mert azokban egyként jelen
volt a két stílus). Maga a szenve-

Az aranyborjú-jelenet a Csíksomlyói passióból (Várszínház)


