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Kortársi drámák

„A színházzal az a roppant szerencsét-
lenség történt, hogy valósággal kikapcsol-
ta magából az irodalmat... A színészet
egyedül nem nyerheti meg a csatát, mert
mivel nyerje meg ? Nincsenek a szájába
adva az új ídők új igéi. A színészet
válságát tehát, azt hiszem, a drá-
mairodalom válsága okozta, s a színészet
feltámadását csak a drámairodalom
újraszületése hozhatja meg." Ezeket a
sorokat - bármennyire ismerősek is - 1930-
ban írta Móricz Zsigmond a Nyugat ha-
sábjain. A téma ma, fél évszázaddal ké-
sőbb is aktuális: a drámaírók és a szín-
házak kapcsolata állandó viták kereszttü-
zében áll. Immár közhely, hogy magyar
dráma nélkül nincsen magyar színház. De
egyszer azt is meg kellene vizsgál-ni,
milyen az a mai magyar drámatermés,
amelyből kortárs színházaink válogathat-
nak. Hamar kiderülne, hogy az összkép
cseppet sem kedvező. Van ugyan új ma-
gyar dráma és legtöbb vidéki és fő-városi
színházunk törekszik is az évi egy magyar
bemutatóra -, de ezek az eredmények
inkább csak mennyiségiek.

Karcsi

Czakó Gábor több színpadi műfajjal is
kísérletezett, amíg saját stílusát megtalálta.
A korai Disznójáték (1963-64), amelyet a
Dunaújvárosi Bemutató Színpad játszott,
abszurd dráma. (Erre utal jellegzetesen
hosszú címe is: „Tragikus játék egy
hitvány Mangalicza sertésről, aki rútul
visszaélt barátai jóindulatával, azok
rovására különb-különb gonosztetteket
követett el, mígnem elnyerte méltó bün-
tetését.") A Gang (1976) realista egyfel-
vonásos, amelyet a Thália Színház játszott.
Egyik legjobb, eddig bemutatatlan
művének, az Aranykornak (1974), fiktív
történelmi parabolájában a hetvenes évek
magyar valóságára ismerhetünk. Ezek
tehát az előzményei annak a kecskeméti
bemutatónak, amelyet méltán tarthatunk
szerzőavatásnak. A Karcsi című drámában
(lásd SZÍNHÁZ 1983/6.) sűrítve vannak
jelen Czakó drámaírói erényei: groteszk
világlátása, morbid humora, nemzedéki
szemlélete, közéleti érzékenysége és
modellteremtő ereje. Kar-

csi, ez a jó szándékú, csetlő-botló idea-
lista ugyanis kétségtelenül modellfigura:
rajta méretik meg, hogy a kisiskoláskor-
tól a felnőtté válásig szajkózott közhelyek
mennyire életidegenek, és hogy aki ezek
szerint akar élni, menthetetlenül
összeütközésbe kerül a valósággal. Kar-
csinak „az a szekszepilje, hogy nem e vi-
lágra való", azaz komolyan veszi a Kis-
dobos 6 pontját, az Úttörő 12 pontját, a
KISZ és a Szakszervezet szabályzatát, és
ezért állandó konfliktusban áll azokkal,
akik ezeknek az életelveknek nem a
tartalmát, csak a formalitását követelik
meg tőle. A darab ezt a folyamatot, Kar-
csit életének különböző fordulópontjain
ábrázolja: kisdobos-úttörőavatáskor-bal-
lagáskor-érettségin-egyetemen-doktorrá
avatáskor. A különböző szituációkat
nemcsak az rokonítja egymással, hogy
azonos tanár-, nevelőtípusokkal találko-
zunk (szerencsés ötlet, hogy ezeket min-
dig ugyanazok a színészek játsszák!), ha-
nem az elhangzó beszédek is, a minden
alkalommal szinte szóról szóra ismétlődő
frázisgyűjtemény: „Munka nélkül nincs
élet! Hogy a költő szavát idézzem,
dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a
csillag megy az égen, úgy érdemes!
Álljatok tehát helyt, dolgozzatok szor-
galmasan a munkapadoknál, a szántóföl-
deken, az alkotóműhelyekben, a köz-
életben, teremtsetek lendületes, alkotó
légkört országszerte, hogy büszkék le-
gyenek rátok a pedagógusaitok, akik
négy munkás esztendőn át neveltek ben-
neteket, az Alma Mater falai között."

Karcsiról hamar kiderül, hogy valami
baj van vele: egyéniség, aki kilóg a sor-
ból. Iskolai feleltetéskor például ahelyett,
hogy a többiek betanult szövegét fújná
(„József Attila azért volt nagy költő, mert
szerette a népet.... "), elkezd verset
elemezni, amiért természetesen elmarasz

talják, mert nem ez volt a „lecke". Az
iskola után az Élet iskolájában sem jár
jobban: Karcsi doktor egy fölösleges
vállalat jogásza lesz, és mivel véleményét
nem rejti véka alá, az irattárba száműzik.
A befejezés kétes értékű happy endjében
ugyan bocsánatot kérnek tőle, de az álta-
lános euforikus díjkiosztásból (ahol a kö-
zönségnek a legjobb néprend kitüntetés
jut) már ismét kimarad. Karcsi igazi
„szekszepilje" az, hogy valójában nem is
érti, miért történik vele mindez. Hiszen ő
gyerekkora óta az új társadalom normái
és elvárásai szerint akar élni. Szülei, a
gyáva meghunyászkodás és élelmes al-
kalmazkodás mintapéldái, nem értik meg.
De saját nemzedéktársai is kiközösítik, és
ez Karcsi legnagyobb, legfájóbb csa-
lódása: kívülállása éppen a saját nemze-
dékével való viszonylatrendszerekben de-
rül ki leginkább. Élete valamennyi for-
dulóján ott találjuk ugyanis három osz-
tálytársát. Mari, Teri és Feri az elvárá-
soknak megfelelő, „normális" gyerekek,
és egészen hétköznapi tucatfelnőttek. Te-
ri, a mindenkori stréber az iskolában őrs-
vezető, az egyetemen KISZ-titkár, a jogi
pályán bíró; Feri simulékony, alkal-
mazkodó, sikeres karrierista; Mari (Kar-
csi titkos szerelme) az élet valamennyi
akadályán a nőiségével próbál úrrá len-ni.
Az osztálytársak életfelfogása negatív és
ellenszenves, Karcsié azonban nem jár-
ható út. Ok négyen azt a háború után
született nemzedéket képviselik, akiknek
gyerekkora az ötvenes évekre, felnőtté
válása a hetvenes évekre esik. Karcsi
annak a nemzedéki életérzésnek a képvi-
selője, amelynek Lebovics is Kornis Mi-
hály Halleluja című darabjában. Nem-csak
az a harminc év kapcsolja össze őket,
amit a színpadon átélnek, hanem az a
nyelvi közhelygyűjtemény is, amelyen
mindketten nevelkedtek. A Karcsi
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Sárospataky István: Szemfényvesztők (Várszínház!. Kállai Ferenc (Albert Schwaan), Lukács Margit
(Inge von Schütz) és Kálmán György (Hermann von Schütz) (Iklády László felv.)

drámai szövete éppúgy tele van úttörő-
dalokkal, mozgalmi indulókkal, mint a
Hallelujáé. Talán nem véletlen, hogy a
címük is ilyen dalra utal. (A Czakó-darab
első változatáé: Minta mókus...) „Anya-
nyelvünket üres közhelygyűjteményként
örököljük, nekünk kell utánajárni, hogy
ténylegesen mit is jelentenek szavaink,
fogalmaink" - nyilatkozta a szerző, és
számára valóban rendkívül fontosak ezek
a nyelvi összetevők. Már a Disznójáték,
abszurd humorát az okozta, hogy jól is-
mert politikai szlogenek hangzottak el
három úriembernek öltözött disznó szá-
jából.

A darab műfaja az író meghatározása
szerint iskolakomédia. A kecskeméti Ka-
tona József Színház Kelemen László Ka-
maraszínpadának előadása Balázs Ádám
stílusos rendezésében becsengetéssel
kezdődik, és kicsengetéssel végződik.
Kerényi József díszlete „örök"

osztályterem dobogóval és fekete
táblával. A kis szín-pad méreteit egy
nézőtérrel szemben elhe-

re a címszereplő Beratin Gábornak, hiszen
neki modellfigurát kell életre keltenie.
Alakja íróilag is túlságosan egysíkú,
hiszen a „karcsiság" fogalma Czakónál
nem elsősorban jellem, hanem szemlélet
kérdése, egy nemzedéki életérzés kifeje-
zésmódja.

Szemfényvesztők

Sárospataky István történelmi környezet-
ben játszódó drámái mindig a mában is
érvényes etikai magatartásformákat vizs-
gálnak. A fiatal író hagyományos dráma-
szerkezettel dolgozik: jól megírt szituá-
ciókkal, hiteles jellemekkel, izgalmas cse-
lekménnyel. Drámáinak középpontjában
mindig valamilyen konfliktus áll az ember
és az őt körülvevő világ között. Ebbe a
drámai harapófogóba kerül Zóra, a rác
asszony, aki inkább megöli fiát, semhogy
az egyék Dózsa György húsából; vagy
Vilár, a Táncpestis fiatal orvosa, aki maga
is részese annak a hazugságszövevénynek,
amely szerelme vesztét okozza. Új darabja,
a Várszínházban bemutatott
Szemfényvesztők érthetetlen váltás pá-
lyáján. A maga módján természetesen ez is
történelmi dráma. 1923-ban játszódik,
valahol egy német kisvárosban, távol a
világ zajától, ahová elvonult Hermann von
Schütz tanácsos, volt lovassági had-nagy
feleségével és leányával. Ez a három ember
a csalás és ámítás bonyolult pszichikai
rendszerében él egymással. A maguk
módján valamennyien szemfény-vesztők:
az anya, aki mindenáron össze akarja
tartani a családot; az idősecske vénlány, aki
a családért feláldozta magát és fiatalságát;
és az apa, aki mindezt zsarnoki módon
elvárja és megköveteli tőlük. Ez a vak
aggastyán abban az illúzióban él, hogy
Németország megnyerte a háborút, családja
jómódú, és neki hatalmas műgyűjteménye
van. A két nő, miközben a háború utáni
évek inflációjával küzd, a családfő
érdekében mindenáron előteremtik a jólét
látszatát. Ez a mindenáron szó szerint igaz,
mert a hatalmas műgyűjteménynek az évek
során lába kél, a ritka festményekből és
értékes metszetekből élelem és lakbér lesz
- a családfő kényelmét jelképező habos
kávé.

Az összegubancolódott hazugsághálót
egy kívülálló, Albert Schwaan műkeres-
kedő szakítja szét. Ez a hermetikus kö-
zegbe érkező - ítélkező - leleplező idegen
az ibseni drámaszerkezet ismert eleme.
Ahogy a félreértés is gyakori vígjátéki
helyzet Moličre óta. A műkereskedőt
ugyanis a család a házassághirdetés-re
jelentkező kérőnek nézi. Ez a félreér-

lyezett tükör nagyítja meg. (A helyszín-
változásokat két némaszereplő - Egyedi
Klára Pillangója és Krizsik Alfonz Kutyája
- jelzi.) A rendezés az iskolakomédia vaskos
harsányságát és blődlihumorát
hangsúlyozza, ebben a leegyszerűsített
játékstílusban kevesebb teret kap a groteszk
elemek kidolgozása A kecskeméti előadás
színészei több szerepet is játszanak
egyszerre. Jablonkay Mária tanárnőként-
iskolaigazgatónőként-személyzetis-ként
egyaránt karakterteremtő erejű. Jó lehetne
Lengyel János professzora-rektora is, ha
nem élne szívesen az olcsó, hatásvadász
eszközökkel. Hiteles Gurnik Ilona
kotlóstyúk-anyája és Juhász Tibor korlátolt
apája. Az előadás igazi főszereplői a
fiatalok: Bácskai János behízelgően
elvtelen Ferije és Molnár Ildikó gátlástalan
Marija. Vadasi Tünde a „jó gyerek"

stréberségében és a „vénlány"
elmagányosodásában egész életutat képes
felvillantani. Kevesebb lehetősége van
teljes ember megjelenítésé-



tés hosszas bonyodalmakra ad okot,
amelyek eléggé átlátszóan arra szolgál-nak,
hogy ideig-óráig eltereljék a figyelmet a
lényegről: a műgyűjteményről. A
műgyűjtemény körül lappangó titok adná
a darab dramaturgiai motorját, csak hogy
attól a perctől fogva, hogy ki-derül a
tanácsos vaksága (az előadás első
negyedórájában!), már nincs titok. A darab
ügyetlen dramaturgiája leleplezi önmagát:
ha valamiről ennyit és ilyen hangsúlyosan
beszélnek, akkor azzal valami baj van. Ha
anya és lánya minden-áron le akarja
beszélni a vendéget a gyűjtemény
megtekintéséről, akkor nyilván-való, hogy
nincs is mit megtekinteni. S mivel mindez
az első félórában kiderül, a drámának
nincs igazi tétje és feszültsége. Az első
felvonás vontatott expozíciója-a
hosszadalmas házassági komédiával együtt
- egy nyilvánvaló evidenciát készít elő, és
ezért a várt katarzis elmarad. (Valójában
az is előre tudható, hogy a családfő nem
kap szívrohamot.)

A dráma egyetlen ponton izzik föl: an-
nál a pszichológiai kísérletnél, amelyet a
kereskedő a család nyomására elvállal. A
második felvonás halottasszobát idéző
fekete díszletében (Bakó József munkája),
a drapériákon függő üres képkeretek
között hátborzongató játék folyik: a család
által felkészített vendég kegyeletből
színeket és tónusokat hazudik a tátongó
kép keretekbe. Egyszer téveszt: Az emmausi

tanítványok képen fehér ruhát lát, és a
tanácsos hirtelen gyanakodni kezd.
Annemarie rémülten súg, Schwaan
kijavítja magát, Schützről pedig kiderül,
attól fél, hogy kezdi elfelejteni a kép szí-
neit. Borzongató, rejtett feszültségekkel,
bonyolult pszichikai rezdülésekkel teli
jelenet ez, talán így kellett volna felépíteni
az egész művet. Akkor talán több közünk
lehetne ehhez a porosz katona-tiszthez, az
őt körülvevő hazugsághoz és
szemfényvesztő életfilozófiához. Így
azonban rejtély, hogy egy fiatal magyar író
miért ebben a távoli és idegen témában lát
ma is érvényes modellhelyzetet. Darabja
ráadásul túl sok irodalmi asszociációt kelt
Ibsentől Stefan Zweigig. Sárospataky
eddigi színpadi pályafutása ismeretében a

Szemfényvesztők műfajilag is visszalépés a
naturalista polgári színműhöz.

A Nemzeti Színház várszínházi elő-
adását végül is a négy színész menti meg
az unalomtól. A darab stílusbeli bizony-
talanságait Garas Dezső rendezése sem
tudta eltüntetni: az ibseni drámának in-
duló mű groteszk bohózatba fullad. (An

nemarie öngyilkossági kísérleténél fenn-
akad az erkélyen!) A befejező kép gro-
teszk panoptikum : a családi hármas gyors-
fényképszerű kimerevítése a tejszínhabos
kávé mellett. A rendező keze nyomát
főként a kidolgozott színészi játékon
érezni. Garas Dezső valójában nem
csinált mást, mint hagyta a négy kitűnő
művészt játszani. Közülük kettőnek már a
színpadi jelenléte is reveláció, hiszen évek
óta nem láttuk őket játszani. Lukács
Margit Schütznéje elegáns, úri hazudozó,
aki ezt az egész szemfényvesztésre épülő
családi mentsvárat a „nyeld le az
igazságot a békesség kedvéért" elve
alapján összetartja. Jóval nehezebb a
helyzete Kohut Magdának Annemarie
szerepében. (Nem szerencsés Vágó Nelly
jelmeze sem!) Olyan szélsőséges jellemet
kellene ugyanis hitelesítenie, amilyen a
valóságban nem létezik: az első felvonás
félénk, gátlásos vénlányából a második
részre magabiztos, határozott, szinte fér-
fias egyéniség lesz. Az az ötvenéves nő,
aki az előbb kislányos zavarában rá sem
mert nézni vélt kérőjére, pár perccel ké-
sőbb hallatlan erőszakossággal ráveszi őt
a morbid képkomédiára, és mindvégig
irányítja az eseményeket, egészen a fér-fi
fellázadásáig. Akkor ismét sírós, hisz-
tériás, infantilis lény lesz. Ez a jellembeli
következetlenség eljátszhatatlan, és Ko-
hut Magda akkor jó, amikor a magabiztos,
irányító Annemarie-t kell megformálnia.
A katalizátorként szereplő idegent Kállai
Ferenc játéka emeli meg, különösen a
második részben. A nagy lélektani kísérlet
borotvaélen táncoló feszültsége

nagyrészt az ő játékának köszönhető. A
leleplezés pillanatában azonban túl har-
sány és erőltetett. A nyolcvanéves vak
tanácsos hálás-hálátlan szerepében Kál-
mán György az előadás legjobb alakítását
nyújtja. Játékának külső összetevői sem
lényegtelenek, hiszen saját koránál jóval
idősebb embert kell játszania: cso-
szogásai, mozdulatai, vakságot érzékel-
tető vagy inkább csak jelző tapogatózásai
(a rendező és a színész ízlésére vall, hogy
ezt nem viszik túlzásba) mind szervesen
hozzátartoznak kitűnő alakításához. Ez a
világtól elzárkózott, zsarnok aggastyán
nem olyan szenilis, mint környezete hiszi:
valójában első perctől fogva érzi, hogy
nincs rendben minden körülötte.
Érzékeny idegrendszerével felfogja a két
nő hamis hangsúlyait, erőltetett
szerepjátszásait. Ez a gyanakvás szövi át
Kálmán György egész játékát, ennek az
érzésnek különböző fázisait és színeit
bontja ki. A leleplező nagyjelenetben, az
igazság felismerésének pillanatában egy
egész élet tragédiáját tudja felvillantani.

őszülés váratlan órája
Csák Gyulának nincs szerencséje a szín-
házakkal. Saját bevallása szerint öt drámát
„követett el", ezek közül a Teréziát a pécsi
Nemzeti Színház, az Együtt egyedült a
budapesti Nemzeti Színház mutatta be.
Mégis elsősorban regényíróként és
szociográfusként tartják számon.
Legújabb darabjának előzménye is egy kis-
regény: Az ősszülés váratlan órája. Az

azonos című dráma a Szabolcs-Szatmár

Csák Gyula: Az őszülés váratlan órája (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Vándor Éva, Bárány Fr i gy e s és
Pe t én y i I l on a ( Ke l e t i Éva fe l v . )



megyei drámapályázat díjnyertes alkotása,
és az író szülőföldjén, Nyíregyházán
mutatták be. A színpadi változat a re-
gényhez képest jócskán módosult. A kis-
regény tulajdonképpeni főszereplője a
lány, aki szakít szülei kispolgári életfor-
májával és hazug világával. A darab az
apa története, aki szakít családjával vala-
mi késői új élet, új szerelem reményében.
A legfőbb változás mégis az, hogy a re-
génybeli apa a színpadon társadalmi hát-
teret kapott: elsőgenerációs értelmiségi,
volt népikollégista, történész és néprajz-
tudós, akiből sértett, félreállított ember
lett. Ellenpólusa, az ifjúkori jó barát, aki
családi látogatásra érkezik Szabolcsból, a
fényes szelek nemzedékének másik típusa.
Boldizsár mindenben Elek ellentéte: a
született népi káder, „az új társadalom első
lombikbébije" mára amolyan szocialista
milliomossá, vidéki kis-királlyá vált,
akinek birtoka, lila Volvója és virágzó
magánvállalkozása van (békákkal
kereskedik). Felesége, Matild a vidéki
nagysága napjainkban újjáéledő típusa:
festeget, iszik, verseket ír és szórja a
pénzt. Lányuk, Melinda amolyan kék-
harisnyatípus, akit felvettek a budapesti
egyetem néprajz szakára. Elek családja is
jócskán különbözik a regénybeli mo-
delltől: Hedvig, a feleség nem slampos,
elnyűtt háziasszony, hanem vezető be-
osztásban dolgozó, felvilágosult nő. Zsu-
zsi, a lányuk a továbbtanulás helyett ön-
álló életre vágyik, és ezért elköltözik
otthonról. A két család tehát két ellentétes
életforma szembesítése, amelyet vég-
letesen kiélez a konfliktus : Elek belesze-
ret barátja lányába, és kilép eddigi életé-
ből. A darab befejezése nyitva hagyja,
hogy hová.

Az író mondandója az elsőgenerációsok
értékrend- és életforma-torzulásairól
fontos és aktuális lehetne. A darab értékeit
azonban gyengítik a dramaturgiai és
logikai hibák, az ábrázolásmód leegy-
szerűsítése. (Ezek egy része olyan tech-
nikai hiányosság, amely megfelelő dra-
maturgiai munka segítségével kiküszö-
bölhető lett volna!) Teljesen kidolgozatlan
a főhős, Elek figurája. Nem tudni, miért
vált sértett, félreállított emberré, az-e
valójában vagy csak üldözési mániája van.
Az alaknak nincs annyi emberi fedezete,
hogy elhitesse: ő képviseli az igazi
minőséget. Még azt sem tudni, valóban
beleszeret-e Melindába vagy csak
ürügyként használja fel a botrányt a
távozásra. Az öregedő férfi-fiatal lány
szerelem divatos motívuma sincs igazán
kibontva a darabban. A legvérszegé

nyebb figura éppen Melinda, akivel csak
úgy történnek a dolgok, és esetlenül téb-
lábol a színen. Sokkal életképesebb a
másik lány, Zsuzsi, aki a cselekmény tu-
lajdonképpeni irányítója. Logikai hibát
ugyan vele is elkövettet a szerző. Zsuzsi
ugyanis ujjongva fogadja Melinda
hozzájuk költözésének hírét, pár perccel
később pedig bejelenti, hogy elköltözik a
grafikushoz. A második felvonásban
visszatér azzal az újsággal, hogy ha-
zaköltözik. Nem sokkal később pedig be-
jelenti, hogy terhes és hozzámegy a gyer-
mek apjához. Zsuzsa ugyan természete
szerint eléggé szeleburdi lány, de nem
annyira, hogy egymásnak ellentmondó
kijelentéseket tegyen.

A vendégrendező Léner Péter sem
könnyítette meg a szerző dolgát. Az erő-
teljesen hangsúlyozott, „kicsengetett"

felvonásvégekkel a melodráma felé vitte
el ezt az alapjában véve realista színmű-
vet. A függöny csak másodszori nekifu-
tásra ereszkedik le, a szereplők fejfényt
kapnak, a befejező némajáték - az anya
egy pohár tejet hoz várandós lányának -
szentimentális hangsúlya nem illik Csák
kemény és keserű hangvételéhez. Nem
szerencsés a vendégtervező Jánosa Lajos
díszlete sem, amely átmenetet képez egy
régi típusú és egy mai ízlésű polgári lakás
között. Karakterjellemzőek viszont
Mialkovszky Erzsébet ruhái, különösen a
vidéki nagyságosasszony esetében.

Amennyire az írói szövet engedi, jól
kidolgozottak a különböző szerepek.
Egyedül Hartmann Teréz színpadi jelen-
léte olyan súlytalan, hogy ezáltal hitel-
telenné teszi a főhős szerelmét. Igazi
„ziccerszerep" Albert Éva vidéki úri-
asszonya, a színésznő dicséretére váljék,
hogy a szerep kínálta harsányságot nem
viszi túlzásba. Sokkal visszafogottabb
Petényi Ilona Hedvigje, aki gyakorta né-
ma színpadi jelenlétre kényszerül. De ez
nem a színésznő hibája, hiszen a szövegét
elfelejtették megírni. Zsuzsit, a kissé
szeleburdi, hebrencs „igazság bajnokát"

kitűnően formálja meg Vándor Éva, nem
játszva túl a kislányos pózt. Simor Ottó
különösen a vidéki kiskirály pózában
remekel: ez az ember valóban azt hiszi,
hogy minden az övé, hiszen összeköt-
tetései révén mindent el tud intézni, min-
dent meg tud szerezni. Csak akkor válto-
zik meg, amikor saját lányáról van szó,
Simor itt a megsértett atya kissé operai
karikatúráját játssza el. A leghálátlanabb
szerep kétségtelenül Bárány Frigyesé:
Elek jelleme többféleképpen értelmezhe-
tő. Bárány a könnyebbik megoldást vá

lasztja: pozitívnak ábrázolja ezt a félre-
állított hőst, megpróbálja elhitetni te-
hetségét, szándékainak tisztességét, egy-
kori hitét és öntörvényűségét. Ami nincs
megírva, azt ő sem tudja eljátszani: érzel-
meit Melinda iránt. Igy darabvégi távozása
sokkal inkább önmagával való le-számolás,
semmint egy új élet kezdete. Lehet, hogy
ezt a leszámolást kell tekintenünk az
„őszülés váratlan órájának" ? A
kisregényben a cím pontosan motivált: az
anya hirtelen őszül meg abban a szem-
besülésben, amit a lány elköltözése kény-
szerít a családi hármasra. A színpadon ez az
őszülés képletesen sem történik meg - azt is
mondhatnánk, túl költői a cím ehhez a
realista igényű színműhöz.
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