
lok, jólöltözöttek, mosolygósak. Arcukon,
mozgásukon, gesztusaikon nyoma sincs
vibráló indulatnak, régóta gyülemlő
feszültségnek. A néző azon kapja ma-gát,
hogy nem hisz nekik. Várni kezdi, hátha
később kiderül, mi bajuk is az élet-tel ?
Kiss Mari néhány jó pillanatát le-
számítva, amikor valódi szenvedély szólal
meg a színpadon, színészi magyarázatot
sem kapunk kérdéseinkre. Úgy tűnik,
rendezői értelmezés híján a színészek
magukra maradtak szerepeik titkával, és
nem találtak rá választ. Illetőleg: aki
talált, azt kivételes rutinja segítette hozzá.
Tolnay Klári kitalálta, hogy a maga
részéről komédiát játszik. Nem
mindennapi tehetségével felépített egy
figurát, aki rosszmájú, csípős nyelvű, en-
nélfogva sohasem unalmas. És valóban: ha
Tolnay belép a színpadra, végre van kire-
mire odafigyelnünk. Élvezetes
magánszámokat ad elő, amint lánya ud-
varlóit „káderezi", vagy ahogyan eljátszik
a számára immár túl erős cigarettával.
Mindez a darab egészétől függetlenül
hallatlanul szórakoztató. Más kér-dés,
hogy a nagymama jelenéseinek der-
mesztőeknek s nem mulatságosaknak kel-
lene lenniük. (Gyurkovics Tibor egyéb-
ként annyira nem bíbelődött e figura hi-
telességével, hogy egyszerre akarná el-
hitetni a nézővel, ez a nagymama ismeri a
mai szleng olyan kitételeit, mint az, hogy
„hazavágtak", arról ellenben mind-máig
nem értesült, hogy csaknem három
évtizede nincsenek hazánkban „té-
eszcsék".)

Hasonló példája szerző és előadás kö-
vetkezetlenségének a második részben
felbukkanó figura, a Margittól tanácsot
kérő, újabb elhagyott asszony, akit Békés
Itala játszik. Ez a nő szintén diplomás,
szintén több gyermek anyja, és a követ-
kezőket állítja magáról: ment a Thököly
úton, és egyszerre csak felrobbant -
mondani sem kell talán, hogy micsoda - a
lelke. l lét évvel ezelőtt vált el, a lelke
azóta hever darabokban, és képtelen a
szeretetre. Hogy miképp kerül napköz-ben
Margit lakására, miért éppen hozzá, mit
akar tőle, sőt, hogy egyáltalán akar-e
valamit, nem derül ki. Margit minden-
esetre meghallgatja, és a következő prak-
tikus tanáccsal látja el: „Szeretni muszáj I"

Békés Itala ezt a két lábon járó kép-
telenséget lefegyverző színészi intelligen-
ciával oldja meg, apró játékokat talál ki,
még meg is nevetteti a nézőt, aki hálás
minden emberi pillanatért - azt azonban ő
sem képes elfeledtetni, hogy szerepe
egyszerűen fölösleges a drámában, ha

csak azt nem tekintjük hasznos (már-mint

egy dramaturgiai nonszensz meg-oldására

hasznos) funkciónak, hogy Gyurkovics

Tibor vele találtatja meg a nyílt utcán

öngyilkossá lett Margitot, s azt is reá

bízza, hogy vonszolja el sors-társnőjét a

lakásáig.

A néző várni kezdi, hogy amiképp ez az
asszony besétálhatott a drámába, még
hosszú tömött sorban további elhagyottak
jöjjenek be, és adják elő egyéni tra-
gédiájukat. Azután már ezt sem várja.
Világossá válik a mechanizmus - a
Fészekaljában kizárólag olyan nők bukkan-
hatnak fel, akik elváltak, megcsaltak, rossz
házasságban élnek, vagy még egy rossz
házasság sem jutott nekik. Azon is
elgondolkodunk, hogy micsoda képte-
lenséget akar elhitetni velünk ez a dráma: a
benne szereplők emberek, még ha „csak"

nők is, egyetlen vonatkozásban léteznek,
légüres tér veszi körül őket, s csupán
egyetlen szervükkel érzékelik a világot.
Ahogy Margit idézi volt férjét, a
szexuálmisztikust: „Nem értjük meg a
világot, a világmindenséget az agyunk-hal,
csak a micsodánkkal..." Ha el is tekintünk
ennek a felfogásnak az elfogultságától,
magán a darabon belül sem tart-hatjuk
indokoltnak, hogy Margit hazudni
kényszerül magának egy szerelmi kap-
csolatot, hiszen a szemünk előtt jelent-
keznek ketten is férfiak, akik boldogan
lennének a társai. Miért nem fogadja cl
őket? Miért jobb az öngyilkosság? Meg-
annyi kérdés, amelyre nem kapunk választ.
Legfeljebb azt gyaníthatjuk, hogy
mindemögött írói önkény rejlik, amiről
általában szemérmesen hallgatni szokás.
Az írói önkény pedig korántsem azonos az
írói szabadsággal. A Madách Kamara
előadásának kudarcában, úgy rémlik,
minden összetalálkozott, ami a balsikerhez
kell: az írói önkény aktivitását a rendezői
passzivitás közömbösítette - sajnos, a néző
számára is.

Gyurkovics Tibor : Fészekalja ( M a d á c h
Kamaraszínház)

Díszlet: Gütz Béla. Jelmez: Borsi Zsuzsa.

Rendező: Ádám Ot tó .

Szereplők: "Tolnay Klári, Pásztor Erzsi,
Kiss ,Mari, NIenszátor Magdolna, Hűvös-
vólgyi Ildikó, Bajza Viktória, Békés Itala,
Horesnyi László, Cs. Németh Lajos.

VINKÓ JÓZSEF

Elkésett példázatok
a hatalomról

Négy új magyar dráma

Vannak divatos témák és divatos műfajok,
amelyekről azt hihettük, hogy már régen
meghaladtuk őket, s porosodó relikviák
nemzeti drámairodalmunk almáriumában.
De nem. Újra és újra felütik fejüket, s ha
átszabott külsőben is, de régi
mondandójukkal bukkannak elénk. Ilyen
divatos téma volt színházainkban - alig
két évtizede - a hatalom és az erkölcs, a
hatalom és az egyén konfliktusának
kérdése. A hatvanas évek felszabadultabb
légkörében drámák egész sora boncolgatta
a hatalom mibenlétét, s főleg azt, hogyan
válhatott pusztító erővé a hatalom, s
miként torzíthatta el az eszmét, amelynek
szolgálatára esküdött. A kér-dés általában
áttett, allegorikus formában került
színpadra, vagy a történelmi dráma vagy a
hatalomról szóló parabola köntösében.
(Emlékeztetőül talán elég, ha Illyés Gyula
Kezvencére, Gyurkó László Szerelmem,

Eleklrájára vagy Mészöly Miklós Bunkerére

hivatkozunk.)
Aztán a történelmi drámák iránti ér-

deklődés átmenetileg csökkent, a para-
boladráma kiment a divatból (pontosabban
a kritikai össztűz és a közönségíz-lés
kiűzte onnan), s úgy tűnt, a színházakat és
a drámaírókat a konkrétabb társadalmi
helyzetek, elsősorban a tudat és a létforma
dilemmája, valamint az egyén belső
vívódása érdekli.

És most, íme, egyszerre négy új dara-
bunk is a hatalom kérdéseivel példálózik.
Az első kettő, Gáll István és Kolin Péter
terjedelmes egyfelvonásosai a Radnóti
Miklós Színpadon kerültek szín-re, a
harmadiknak, Urbán Gyula groteszk
játékának a Józsefvárosi Színház adott
színpadot, míg a negyediket, Gáli József
komikus tragédiáját a miskolci Nemzeti
Színház mutatta be. A négy dráma négy
külön világ, ám meglepő módon mind a
négy a hatalom mibenlété-ről,
funkciójáról és a hatalommal való
visszaélés lehetőségeinek a veszélyéről
szól.

Itt a vége, fuss el véle
Ez az alcíme Gáll István színpadra nyúj-
tóztatott hangjátékának, a Burles.zknek. A
darabnak már a címe is talányos. A



burlesque kifejezés ugyanis műfajt takar,
paródiát vagy helyzetkomikumra épülő
bohózatot jelöltek vele az elmúlt
századokban, s burlesque-elemekről az
ókori mimoszirodalomban, a commedia
dell' artéban vagy a húszas évek amerikai
filmjátszásában szoktak beszélni:
Chaplin, Lloyd, Keaton vagy Linder já-
tékának elemzésekor. A burlesque egyik
találó meghatározása is ezekből az évek-
ből való: reális helyzetekben bekövetkező
irreális magatartásformát szokás így
nevezni. Nos, Gáll István Burleszkje nem
burlesque. Nem így írták meg, és nem így
adják elő. A darab sokkal inkább tűnik
hosszadalmas kabaréjelenetnek, pa-
rabolának, mintsem bohóctréfának, s a
rendezés is a naturalista elemeket hang-
súlyozza, s csak elvétve (egy-két ügyet-
len hang- és fényeffektussal) utal a transz-
cendencia lehetőségére. A történet nem
véletlenül született meg hangjátéknak. Az
alapötlet - a Főnök (Inke László m. v.) és
a Kisfőnök (Dobák Lajos) beszél-
getéséből váratlanul kiderül, hogy nem
egy első titkár és valamelyik magas be-
osztású funkcionárius találkozásáról van
szó, hanem az Atyaúristenéről és egyik
arkangyaláéról - rádiós alapötlet. A szín-
padon ugyanis a feszültség csak addig
tart, ameddig találgat a néző (Inke kon-
geniális alakításában először Rákosira
gondolunk), a meglepő fordulat kioltja az
anyag drámaiságát. A Mennyek Ura
nehezen képzelhető el totyakos, elhízott
vénembernek típuszakóban, típusirodában
piros-fehér-zöld telefonnal az íróasztalán,
miként arkangyala is csak kabaré-
figuraként értelmezhető diplomata-ak-
tatáskájával és vállalati öltönyével. A
nagy fordulat pillanatától érezhetően
lanyhul a feszültség, s amennyire izgatot-

tan figyelte a néző a szociológiailag (a
káderszlenggel, a mozgalmi közhelyek-
kel) jellemzett indító helyzetet, olyany-
nyira idegenül szemléli az Úristen gond-
ját. A közelmúlt kesernyés iróniával, filo-
zófiai nagyvonalúsággal előadott pél-
dázatához képest naiv fantasztikumnak
tűnik a táguló világegyetemről és a fekete
lyukról szóló allegorikus mese (a vi-
lágegyetem érdekében feláldozzák a Föl-
det, illetve a Naprendszerünket), s bizony
itt az ötlet utólag gyengíti az egy-
felvonásos briliáns első részét. Mert azt el
kell ismernünk, hogy a darab első felében
kitűnően működik Gáll István ver-bális
csiki-csuki játéka, s rég írtak ilyen
húsbavágó szatírát vezető funkcionáriu-
sainkról, mint itt.

Nem véletlen, hogy Inke László már-
már Jarry rémgömböcére, Übü papára
emlékeztető koncentrációval játssza el a
Főnököt; a hatalomtól megtébolyult, de a
hatalomért reszkető, öntömjénező és
önsajnáló szadista politikust, aki egy-
szerre magabiztos és gyáva, megingat-
hatatlan és bizonytalan, nagyvonalú és
pitiáner. Inke minden színt ismer, impo-
náló lendülettel alakítja szerepét; alap-
színe a hatalomba belefáradt, életunt em-
ber, aki legyint a tömeg éljenzésére, ám
rögvest intézkedik, ha ez az éljenzés -
akár az ő személyes kívánságára is - ab-
bamarad.

Méltó partnere a játékban Dobák Lajos
kisszerű ám ravasz, alattomos és elvtelen
Kisfőnöke. Nyüszít, ha sarokba szorítják,
de rögtön arra hivatkozik, hogy „ott volt a
kezdeteknél", „őt nem lehet csak úgy
félreállítani" stb. Alaptípus ő is: mivel
semmiféle igazi meggyőződése nincs,
bármilyen meggyőződést könnyedén vál-
lal - mindenre használható tehát. Nélkü

lözhetetlen, s ez az ereje. Ezért elpusztít-
hatatlan. Talán mondanom sem kell, hogy
abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy
ez a két figura nem valódi hús-vér ember,
hanem isteni teremtmény, akire a fentiek
egyáltalán nem vonatkoznak, az egész
játék érdektelen sci-fi-példázattá
zsugorodik. Talán ez az oka annak, hogy
Gáspár János, a rendező az előadás
legvégére még egy második, újabb
fordulatot is tartogat. Inke László a rivalda
elé lép, s kijelenti, hogy ő sem nem
Funkcionárius, sem nem Atyaisten, ő csak
egy Színész, aki a Föld és az Emberiség
sorsáért aggódik. Ez a nyílt ki-lépés az
előadásból - amely költői béke-
demonstrációnak hatásos - nyilván arra
szolgál, hogy a Tejútrendszerből a
Nagymező utcába rángassa vissza az al-
legorikus példázatot, s összekösse a Rad-
nóti Színpad első egyfelvonásosát a má-
sodikkal, amelyiknek a végén már ki is
írják egy táblára, hogy „Ez színház".
Higgyük el nekik. Már csak azért is, mert
mindannak, ami a szünet után következik,
inkább a hithez van köze, mint a dra-
maturgiához.

Sziszi és Fuszi

Ez Kolin Péter talányos parabolájának a
címe. Sziszi és Fuszi rakodómunkások
egy kietlen, lakatlan telepen, monoton
egyhangúsággal rakják a köveket hónap-
ról hónapra, s mindarról, ami rajtuk (a
telepen) kívül létezik, nincs semmiféle
képzetük; gügye megelégedéssel verej-
tékeznek, és szofistákat megszégyenítő
szópárbajokat vívnak egy-egy kifejezés
konkrét vagy átvitt értelméről. Boldogok.
Valószínűleg azok is maradnának, ha egy
nap rá nem döbbennének, hogy a kövek
könnyebbek, mint eddig voltak, s az ég
beszürkült. Nyugtalanságukat csak
fokozza, hogy a telepen megjelenik az
ügyeletes Tűzoltó, s közli, hogy ez
színpad, ők színészek, s a kövek papír-
kellékek. A Tűzoltó monológjából Sziszi
és Fuszi azonban csak néhány ismeretlen
fogalomra figyel, úgymint: nő, sör, pénz.
Ezt követelik melós öntudattal Gógamed
telepvezetőtől. A sört és bábuk
formájában a nőket meg is kapják, s
valószínűleg ismét boldog tunyaságba
süppednének, ha meztelen nő képében
meg nem jelenne a színpadon az előző
egyfelvonásosból már ismert főnöki
titkárnő, s le nem tépné az egyik
próbababa fejéről a parókát, leleplezve a
rakodómunkások előtt a manipulációt,
amelynek áldozatai. Sziszi és Fuszi most
már lázad, életükben először elindulnak,

Dobák Lajos és Inke László Gáll István: Burleszk című darabjában (Radnóti Miklós Színpad)



hogy - a városban - felelősségre vonják
Gógamed telepvezetőt. A meztelen hölgy
pedig felmutatja a táblát: „Ez színház."

Kedves olvasóim, kérem, ne veszítsék
el sziszüphoszi türelmüket. Igaz, a görög
hős csak azt a büntetést kapta a holtak
Bíráitól, hogy egy hatalmas sziklát a
dombtetőre felgurítson, s nem azt, hogy
egy példázatot kibogozzon, mégis kö-
vessenek a kérdések labirintusába. 1. Ha
Sziszi és Fuszi rakodómunkások és nem
tudják, hogy előadást játszanak, akkor a
játék első harmadában miért vonszolják
verejtékezve a köveket, amelyekről né-
hány perc múlva kiderül, hogy súlytala-
nok? 2. Ha színészek, akik tudják, hogy
játszanak, akkor miért döbbennek meg a
felismeréstől, hogy a kövek papírkellékek?
3. Ha rakodómunkások egy világ-vége
telepen, akkor miért nem döbben-nek meg
azon, hogy váratlanul megjelenik itt a
Tűzoltó, s azt mondja, hogy ők színészek,
s a világuk papírból van? 4. Ha színészek,
akkor hogyhogy nem reagálják le, hogy az
előadásukat megzavar-ja a részeg Tűzoltó
handabandázása? 5. I la sem nem
rakodómunkások, sem nem színészek,
akkor kicsodák? 6. Kicsoda a meztelen
szőke nő, aki leleplezi bábfeleségeiket, az
arcukba nevet? Satöbbi, satöbbi.
Megkímélem önöket a további
kérdésektől, hiszen magam is találok ma-
gyarázatot, ha összeszedem magamat. Íme:
1. Sziszi és Fuszi a kizsákmányolt és
manipulált munkásosztály jelképe (nyilván
az átkos kapitalista rendszerben, mint a
nevek is sugallják: Gógamed, Cooper,
Manipu), s most fellázadnak, s a telepről
betörnek a társadalomba, ahonnan a pe-
rifériára szorították őket. A két mű-nő,
valamint a sör a fogyasztói társadalom
jelképe, Gógamed a demagóg népámító
alaptípusa. Ebbe a verzióba sajnos nem fér
bele a Tűzoltó és a Mezítelen leányzó.
Ezért: 2. Itt egy színielőadás folyik,
amelynek tárgya a fent vázolt verzió,
csakhogy ezt az előadást megzavarja a ré-
szeg Tűzoltó handabandázása, aki elfelejti,
hogy a színészek tudják, hogy színészek
(nem pedig igazi rakodómunkások) ezért
figyelmezteti őket. Ebben az esetben a
szőke szépséget azért küldte be a rendező,
nehogy a nézők azt higgyék, hogy a
Tűzoltó véletlen. Persze elképzelhető
magasabb röptű magyarázat is. Elvont
telep és elvont társadalom. Összetett
szimbólumrendszer, amelyben a mezte-
lenségnek, a kék égnek, a madaraknak
rejtettebb jelzéskomplexuma van, például:
„színház az egész világ", vagy
filozofikusabb alapon: „életünket papír-

masé díszletek között töltjük el, miközben
sztereotípiákban gondolkodunk, s
manipulálnak bennünket", de ez már
olyan mély, hogy egészen beleborzongok,
ezért inkább maradnék a számomra
legkedvesebb megoldás mellett: „A halál
egy nagy Tűzoltó, és mindig leg-
rosszabbkor jön."

Mert bizony nemcsak Sziszi és Fuszi
kiszolgáltatott. Nemcsak őket manipu-
lálják. Félek, hogy ezúttal minket is. Es
ismerve Kolin Péter intelligenciáját, azt
sem tartom kizártnak, hogy tudatosan
játszik velünk. Szántszándékkal ad fel
többszörösen összetett találós rejtvényt,
hogy aztán a végén szemünkbe nevessen
(a szőke meztelen nő képében), s kitegye
a táblát: „Ez (csak) színház!"

Sajnos súlytalan színház. Olyan, mint a
kövek. Kolin megelégszik a frappáns
ötlettel, néhány szellemes dialógussal, s
kísérletet sem tesz rá, hogy a tizenkét
évvel ezelőtt írt parabolát drámává gyúr-
ja. Hogy világos, közérthető gondolati és
drámai magot teremtsen a kusza je-
lenethalmazból, s higgadtan végiggon-
dolja, mit is szándékozik kifejezni. Hogy
világossá tegye műve szimbólumrendsze-
rét, s a néző megközelítőleg ugyanazok-ra
a dolgokra gondoljon, mint a színészek.
Dramaturgiai következetesség nél-kül
ugyanis a színház nem színház, legfeljebb
filozófiai szószék, ahol lételmélet-tel
foglalkozó esszé töredékeit adjak elő.

Félreértés ne essék. Nem a naturalista
dramaturgiát, az egységes cselekmény-
vezetést, a hagyományos konfliktus-köz-
pontúságot kérem számon a szerzőtől.
Nem a hauptmanni vagy ibseni rendet.
Csak valamilyen rendet.

Nyilván nem csoda, hogy hasonlókép-
pen járt a Radnóti Színpad is. Bemutatott
két ígéretes anyagot (Gáll István
egyfelvonásosa íróilag és gondolatilag
összehasonlíthatatlanul kiérleltebb és gaz-
dagabb mű), s a két dráma - a színpad-
raállítás során - szétpergett ujjai között,
mint a homok. Különösen a második
egyfelvonásossal nem tudott mit kezdeni
Gáspár János rendező, pedig Kiss Anikó
díszlet- és jelmeztervező segítségével
mindent elkövetett, hogy formába öntse a
semmit. A színpadot kövek borítják,
Sziszi és Fuszi izzad, verejtékezik, a
hangkulisszából élethűen puffan-nak a
teherautóplatóra dobott mázsás
szikladarabok, az élethűséget még valódi
húskonzerv és valódi kenyér is hang-
súlyozza. Mindez azonban ingatag lába-
kon áll, valahányszor új szereplő lép a
színre, az az egész kőhalom meginog és
szilánkokra hull. Pedig Moravetz Leven-
te (Sziszi) és Sebestyén András (Fuszi)
sziszüphoszi hősiességgel küszködik az
anyaggal illetve a drámaíró mű-köveivel.
Becsületes magyar sziszifuszik módjára
görgetik a Semmit, ami (éppúgy, mint a
görög hős esetében) időről időre
visszagurul, s a két tehetséges színész épp
hogy csak félre tud ugrani az utolsó
pillanatban. Ilyenkor a Semmi legurul a
nézőtérre. Sebaj, ők újra kezdik. Beval-
lom, döbbent álmélkodással figyeltem a
színészek munkáját (a többiekét, Dobák
Lajos telepvezetőjét, Kelemen Csaba
Tűzoltóját, Wohlmuth István és Jáky
Árpád két sofőrjét), mekkora hittel,
lelkesedéssel játszanak, s arra gondoltam,
ők nyilván tudják, miről szól ez az
előadás, ellenkező esetben a legnagyobb
színészi

Moravetz Levente és Sebestyén András Kolin Péter: Sziszi és Fuszi című művében (Radnóti Miklós
Színpad) (MTI-fotó - Földi Imre felvételei)



paradoxon létrejöttének lennék tanúja: azt
is el lehet hitelesen játszani, amiről maga a
színész sem tudja, hogy micsoda. De lehet,
hogy nekik megmondták. S csak mi
maradtunk kibicek.

Éppúgy, mint a párizsi Bolhapiacon,
ahol „Itt a piros, hol a piros?!" felkiáltással
a zsonglőrkezű hamiskártyás bűvöl-te az
orrom előtt a lapokat, de olyan ügyesen,
hogy bármennyire kiguvadt is a szemem,
sosem találtam rá a pirosra. Ezt a hazai „Itt
a dráma, hol a dráma?!" játékot is
hasonlóképpen játsszák: az ámuló-bámuló
közönségnek felmutatják a drámát, majd
megkeverik a paklit, s mi ingünket,
gatyánkat feltesszük, hogy újra rátaláljunk,
mert az imént még itt volt, s mi nem
akarjuk elhinni, hogy ilyen ügyesen
eltüntették.

No de maradjunk a hatalomról szóló
példázatoknál, ahogy bevezetőnkben
ígértük. A hatalom csapdáiról írt groteszk
játékot Urbán Gyula is.

Itt a piros, hol a piros?!
Ő is keveri, ő is a nagy hamiskártyások
közé tartozik, csak hogy kézügyessége
imponálóbb, technikája finomabb, s nála
valóban minden erőnket össze kell szed-
nünk, ha keze mozgását követni akarjuk.
Urbán ugyanis valódi történetet kínál.
Igazi volksstücköt, dramaturgiai szer-
kezettel, kitűnően megrajzolt figurákkal,
világos cselekménnyel. Akár nép-színmű-
utánköltésnek is érezhetnénk az anyagot.
Csak hogy Urbán is szereti a találós
kérdéseket, s mielőtt beleringatnánk
magunkat a parasztoperett kínálta falusi
idillbe, elhelyezi a darabban kafkai
rejtvényét. Az idő: 1896. A színhely:
Kurtaporos, valahol Magyarországon. A
rejtvény: Gerzson Gerzson, a vigéc.

A történet naivan egyszerű. A kurtapo-
rosi kocsmában békésen kvaterkázik Re-
zovics Dusán, hentes és mészáros, Ne-
bicher Ignácz, helybéli szatócs, valamint
Vinkó Jankó, a korcsmáros. Megelége-
dettek, békésen böfögnek, valószínűleg
halálukig jámborul megtűrnék egymást,
ha... ha meg nem jelenne a világtörténelem
színpadán a vigéc. De megjelenik, s
elhúzza bamba hőseink orra előtt a
mézesmadzagot: a nagy millenniumi
ünnepséghez, a fővárosi élőképhez hiány-
zik a párducbőr kacagányos Árpád, s ő
idejött Kurtaporosra, hogy megtalálja.
Nosza, több se kell a három figurának (és
feleségeiknek) egymás torkának ugranak, s
pillanatok alatt kiderítik, hogy Vinkó tót,
Rezovics rác, Nebicher zsi-

dó, tehát nem törzsökös magyar ember,
azaz méltatlan arra, hogy ország színe
előtt Árpád apánkat megszemélyesítse. A
vigéc uszítja őket (miközben mind-
hármukat kiforgatja vagyonából, mind-
hármuk családi életét feldúlja), egészen a
végső jelenetig, ahol a rác, a tót és a zsidó
egymással végeznek zsákbafutás köz-ben
- s amikor a vigéc intésére a szín-padra
rohanó vigécek lerántják az áldozatokról a
zsákokat, a három halott első világháborús
uniformisban hever vér-be fagyva a
földön. Felcsendülhet a bécsi
operettmuzsika, a vigéc tiszteleg Ferenc
Józsefnek, aki megveregeti a vállát, s
kimondja a hírhedt mondatot: „Minten
naton jó, minten naton cép, meg fatjok
elégedfe!"

A példázat világos : Kurtaporos a sok-
nemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchia
kísérleti telepe, a vigéc a császári ügynök,
akinek az a feladata, hogy a
nemzetiségeket egymás ellen uszítsa, a
kacagányos Árpádot ábrázoló magyarok
bejövetelét ábrázoló élőkép pedig évez-
redes nemzeti délibábunk, amelynek bű-
völetében könnyedén sétáltattak bennün-
ket háborúból háborúba. Remek ötlet,
remek gondolat. Még akkor is, ha a hatás
érdekében Urbán néhány írói korrekcióra
kényszerül: az ominózus mondatot a csá-
szár 1896-ban mondotta, és nem a világ-
háborús halottak fölött, a nemzetiségeket
nem a millennium évében kellett fel-
bujtani, akkorára a szerbek és a horvátok
már régen javában égették nemzeti
trikolórunkat - tiltakozásul az ezredév
megünneplése ellen, és tiltakozásul nem-
zetiségi politikánk ellen -, s ami a legfőbb
írói „csúsztatás" : a nemzetiségeket
elsősorban nem egymás ellen, hanem a
magyarok ellen uszította Bécs. A
darabnak számomra ez a legkérdésesebb
pontja (bár ugyanakkor mulatságos is): a
kacagányos Árpád szerepéért nem ma-
gyarok, hanem három nemzetiség verse-
nyez egymással. Magyar ember mindössze
kettő szerepel a darabban, Virág Gyuri, a
falujóskája, aki csak egyetlen értelmes
mondatot ismer, azt, hogy „Minden
lánynak a szeme", de ezzel mindent ki-
fejez, valamint Bornemissza Úr, a népta-
nító, aki azonban az egészet végigalussza
részegen, mert úgy véli, hogy az esemé-
nyekbe úgysem szólhat bele, végignézni
meg ereje nincs, a legjobb tehát, ha a bor
kábulatába menekül. Az első figurában
nem nehéz a kisemmizett, elbutított mo-
narchiabeli magyar nép alaptípusát felis-
merni, a második nyilván a magyar ér-
telmiség. A darab igazsága azonban billeg

ezen a ponton, hiszen a történelmi tény=
nem az, hogy a nemzetiségek egymást
ölték, s a magyarok túlélték az első vi-
lágháborút, hanem ellenkezőleg, az ezer-
éves millenniumi kábulatba bűvölt Ma-
gyarország semmisült meg, és a helyén
különböző nemzeti államok jöttek létre.

Az író szándéka azonban így is világos.
Urbán nemzeti önismeretünk legkénye-
sebb kérdéséhez nyúl; össznemzeti vak-
ságunkat, politikai rövidlátásunkat gú-
nyolja, azt az árvalányhajas, kacagányos
ősmagyarkodást, amely egészen a második
világháborúig elködösítette faj-magyar
agyunkat, elvette tisztánlátásunkat, s
amelynek nyomai némelykor ma is
felfedezhetők közgondolkodásunkban.
Ennek a morbid tökélyig fejlődött
rövidlátásnak persze sokkal árnyaltabb,
mélyebb történelmi-társadalmi okai vol-
tak, mintsem azt Urbán népszínmű-pa-
ródiája érzékeltetni tudja, de ennek a naiv
mesének feltehetően nem is az ár-nyalt
századvégrajz volt a célja, sokkal inkább
annak érzékeltetése, hogy történelmünk
során milyen könnyű volt hipnotizálni
bennünket. Csak hát - és itt megismétlem
korábbi aggályomat - a darabban sajnos
nem bennünket hipnotizálnak, hanem egy
rácot, egy tótot és egy zsidót. S a dolog
történelmi igazsága nem bizonyítható.
Nyilván érezte ezt az író is (látta, hogy két
magyar szereplője valójában kívülreked a
cselekményen), ezért írta az epilógust,
amelyben a tanító kifejti véleményét a
vigécnek. Ez az utójáték azonban már nem
értelmezheti a darabot, legfeljebb a tanító
szerepét árnyalja, s mindenképp kolonc
marad az előadás nyakán. Még akkor is,
ha a rendező, Szigeti Károly pompás
gesztussal jelzi undorát. Amikor a vigéc
utazótáskájáért nyúl, Virág Gyuri ijedten
elejti, nehogy a kezük összeérjen.
Számomra jelképes mozdulat ez, ha úgy
tetszik, nemzeti karakterünket jellemzi (ha
van ilyen), nekünk mindig csak tetszetős
gesztusokra tellett, igazi tettre ritkán.
Gesztusaink szépek, ám hatástalanok
voltak, az eseményekre döntő be-folyással
nem bírtak. Ezért von vállat a vigéc is,
miközben lehajol a táskájáért.

A Józsefvárosi Színház társulata - Szi-
geti Károly irányításával - lendületes, a
népszínműjátszás hagyományait csipetnyi
abszurddal és néhány grammnyi köl-
tészettel ízesített előadásban mutatja be a
darabot. Az előadás korántsem tökéletes
(Koós Iván faliszőnyeg-utánzatú dali-
díszlete sem a népszínműhöz, sem az ab-
szurdhoz nem illik, Darvas Ferenc zené-



je csupa elkoptatott reminiszcencia, s csak
néha ad szárnyakat a szövegnek), de a
közönség élvezi a játékot, Szigeti ízléses
rendezését s a színészi alakításokat.
Elsősorban Soós Lajos és Hável László
játéka kiemelkedő; az előbbi Rezovics
Dusánt, a méla, bamba, melák rác
mészárost alakítja színesen és hite-lesen, a
második Nebicher Ignáczot, a zsidó
szatócsot, aki az előadás egyik leg-
emberibb pillanatában vall a kaméleon-
ságra kényszerült zsidósors ellentmon-
dásairól, miközben már őt is elkábította a
vigéc; nemcsak díszmagyart varrat leá-
nyával, Szálikával (Szilágyi Zsuzsával),
hanem még obsitosbajuszt is akar
növeszteni. A komikum és a tragikum ha-
tármezsgyéjén egyensúlyoz ez az alakítás.
Vinkó Jankót, a kocsmárost (szegény
recenzens névrokonát) Juhász Jácint
alakítja bamba egyszerűséggel, feleségét, a
kardos és törtető Ivicát az energikus Tóth
Judit. Az előadás kulcsfigurája
természetesen Gerzson Gerzson, a vigéc.

O mozgatja a cselekményt, az ismétlődő

laza epizódokat ő köti össze ebben a kissé
unalmas lineáris dramaturgiában,
amelyben a három családnál gyakorlatilag
háromszor ismétlődik meg ugyanaz a
jelenet. Beregi Péter jól építi fel alakítását,
tenyérbemászó hajbókolással lép a
színpadra, s csak szép fokozatosan válik
követelőzővé, ahogy sorra hipnotizálja a
szereplőket. A színész és rendező ügyel
arra is, hogy a vigéc igazi arca csak akkor
bukkanjon elő, ami-kor rövid percekre
magára marad, ilyen-kor kegyetlen, hideg,
mindenen átgázoló Cipollát látunk. Nem
hibátlan persze ez az alakítás. Beregi néha
suta, máskor bizonytalan (a császár
filmbeli megjelenésekor szolgalelkű
féreggé kellene változnia),
szerepformálása azonban hiteles, s
mindvégig híven szolgálja a rendező
elképzeléseit. Az előadás igazi gazdája
ugyanis Szigeti Károly, a rendező, aki a
díszlet és a színészi egyenetlenségek
valamint a darab dramaturgiai hiányossá-
gainak ellenére is egyensúlyban tartja az
előadás három elemét: a harsány nép-
színmű-paródiát, az abszurdoid példázatot
a hatalomról, s Virág Gyuri (Felföldy
László) már-már túlvilágian meg-
koreografált költői csetlés-botlását.

Ha Urbán Gyula a millenniumi évfor-
dulót választotta témául, Gáli József ép-
penséggel a második világháború utolsó
évének egyik epizódját ragadta meg, hogy
politikai és történelmi délibábjainkat
ábrázolja. Gáli (akit néhány mesejátékán,
Szabadság-hegy című, 1956-ban a Jó-

zsef Attila Színházban bemutatott drámá-
ján és egy vékonyka novellás kötetén kí-
vül alig jegyeznek az irodalomtörténe-
tekben) valamikor az ötvenes évek vége
felé kezdte el írni

Daliás idők

című komikus tragédiáját, eredetileg még
A suszter országa címmel a vésztői magyar
tanácsköztársaságról írta a hatvanas évek
elején. Erről a különös, tragikomikus
délibáb-községről szólt né-hány évvel
ezelőtt Gazdag Gyula Bankett című
dokumentumfilmje is. Gálit annak idején
ugyanaz érdekelte, mint későbbi
írókollégáit (Gáll Istvánt és Urbán
Gyulát), a hatalom mibenlétét, csapdáit,
az operettpolitizálást, a politikai vakságot
elemezte. A Daliás idők olyan, mint valami
komikus eposz. Még javában zajlik a
második világháború, még minden
kialakulatlan, amikor a vésztői (a
színdarabban vészháti) kisközség párt-
titkára, Rábai Imre (a színdarabban Ge-
bejdi Imre) - élve az önkormányzat adta
lehetőségekkel - már kikiáltja a Magyar
Királyi Vésztői Tanácsköztársaságot, s
csatlakozni akar a szovjet köztársaságok
szövetségéhez. Az ország még romokban
hever, Gebejdi már minisztereket nevez
ki, hatalmi harcot vív, bevezeti a
cenzúrát, önálló pénzt veret, s először a
szomszédos Szeghalommal szakít-ja meg
a kapcsolatokat, majd a megye-
székhelynek, Gyulának is hadat üzen. Az
ember tényleg nem tudja, hogy sírjon-e
vagy nevessen. Újabb történelmi buk-
fencünkön, kuruttyoló maradiságunkon
keseregjen, avagy a romantikus békapers-
pektíván kacagjon. Mert szinte semmi-
ben sem különbözik ez a megejtő - de
dilettáns magyar igyekezet - Urbán hő-

seinek politikai vakságától, sőt korábbi és
későbbi elődeikéitől sem. Mintha csak kart
karba öltve felködlenének az időből
Petőfi és Arany hősei, Bagarja uram, a
béke barátja, oldalán a fondorlelkületű
egyházfival, Haranglábbal vagy Csóti
vajda derék vitézeivel Nagyidáról.

Nem véletlenül említettem a komikus
eposz ismert figuráit. Gáli komikus tra-
gédiája a kisszerű helyzet és az eposzi
szárnvalás komikus aránytévesztésén ala-
pul; Gebejdi elnök nem attól válik igazán
nevetségessé, hogy önálló országnak
kiáltja ki a sáros kisközséget, hanem at-

hogy önmagát kételkedés nélkül - a
Sors felkent képviselőjének tekinti,
hanem attól, hogy mindezt nevetségesen
kicsi méretekben csinálja, térdig érő
latvakban, ráadásul kapkodva, ahogy már
ezt a magyar történelemben szokás.
Volna csak nagyobb területe, hívnák csak
államelnöknek valószínűleg torkunkra
fagyna a mosoly.

Gáli kitűnő érzékkel ragadja meg ezt a
kényes témát és ezt a kétértelmű figurát.
Gebejdi jogosnak érzett történelmi
küldetéssel, neofita buzgalommal lép a
történelem porondjára, de tökéletes dilet-
tánsként. Politikai és történelmi igazsága
nyilvánvaló, szándékai kommunistához
méltóak, de valójában képzetlensége és
kapkodása eredményeként - hatalomra
jutott bornírt dilettáns. Tehát végtelenül
ártalmas. Naiv forradalmi hitével

sztálinista romantikusságával - legalább
annyi embert távolít el az eszmétől, mint
amennyit melléje állít. Ideig-óráig
létezhet csak. Politikai fafejűségére, ko-
nok következetességére csak rövid ideig
tartó kultuszok idején lehet szükség. Utá-
na azonnal félreállítják. Ebben rejlik tra-
gikuma. Hiszen ő mindig egyféleképp
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szolgálja az ügyet, s nem érti, miért dobják
a szemétbe.

Gáli darabjának ez a kettősség adja
rendkívüli érdekességét. Az író finom iró-
niával jellemzi Gebejdi történelmi nagyot
akarását, nevetséges kisszerűségét, ám
ugyanakkor idealizálja is. Úgy érzi, hogy a
Gebejdi-féle dilettáns, ám tiszta hitű Don
Quijote-forradalmárok eltüntetése kedvez
a reálpolitikának, de ugyan-akkor
felhígítja az eszmét, s szabad utat nyit a
törtetők, a karrieristák, a konjunktúra-
kommunisták előtt. Ezért is tűnik nagyon
érvényesnek a vésztői sztálinista Don
Quijote feloldhatatlan sorsa: az a
népvezér, aki csökönyösen ragaszkodik az
egy és oszthatatlan etikához, előbb-utóbb
kolonc lesz a társadalom nyakán. A
politika ugyanis sokkal szélesebb
kategória, mint az erkölcs.

A darabnak (és az előadásnak) ezért
kulcskérdése Gebejdi, a kommunista kis-
király és Mizse Mihály, a megyei párttit-
kár viszonya. Történelmi tény, hogy Ge-
bejdit Rábait - 1945 tavaszán a megyei
vezetés félreállította, mert a párt taktikai
érdekeit veszélyeztette, s túlzásba vitte az
önbíráskodást. Az intézkedés jogos, hiszen
Gebejdi élet-halál urának tekintette magát.
Csakhogy - vélekedik Gáli - a központi
intézkedés elsöpörte a forradalmi
ideálokat, a romantikus tenniakarást is.
Egy idealista helyére egy ügyeskedő,
rafinált politikust állított. Előáll tehát az a
képtelen helyzet, hogy a néző kedvére
választhat Gebejdi romantikus
sztálinizmusa és Mizse Mihály körmön-
font taktikázása között, amely így hangzik:
„Mit akarsz, te szerencsétlen? A szö-
vetséges hatalmakkal akarsz te ujjat húz-
ni? Akik megnyerték a háborút? A csurcsil
meg a ruzvelt (sic!) megegyezett Sztá-
linnal Jaltában, hogy itt nem lesz egye-lőre
prolidiki. Ebben a játszmában be kell
tartani a szabályokat, mert kiállít a bíró.
Demokratikus pártok lesznek és kész.
Majd. Majd aztán elválik, hogy ki kit győz
le. Az eredmény nem kétséges, de addig
várni kell. Türelem..." Gáli nem állítja
könnyű választás elé olvasóit.

Szőke István, a miskolci előadás ren-
dezője Gebejdi oldalára billenti szimpá-
tiánkat. A Nemzeti Színház színpadán
Bregyán Péter (Mizse Mihály alakítója)
olyan kaméleoni átváltozással, ravaszdi
kenetteljességgel érvel Gebejdinek, hogy a
nézőnek lúdbőrös lesz a háta, s ha már
választania kell a Gebejdi-féle romantikus
és a Mizse által felkínált „tudományos"

sztálinizmus között, akkor az előbbit
választja, mert Gebejdi alapvetően

tiszta és tisztességes ember, s a közösség
vélt érdekeiért cselekszik, ha néha ra-
biátusan is. Így az előadás - még a drá-
mánál is erősebben idealizálja Gebejdi
figuráját: elveti ugyanis annak a lehe-
tőségét, hogy Mizse valódi drámai ellen-
fele lehessen Gebejdinek. Ezzel a hajszál-
finom áthangolással az előadás kiemeli
Gebejdi tragikus magányosságát, s így a
harmadik felvonás szinte automatikusan
fordul melodrámába. Szőke, aki az első
két felvonást imponáló lendülettel,
expresszív erővel juttatja el a második
felvonás operai tablójáig, a harmadik
felvonásban megtorpan, s a szentimentális
sajnálkozás vizeire evez. Úgy tűnik (s
ebbeli törekvése érthető, hiszen Gáli
darabja most került először nyilvánosság
elé), hogy a rendező túlságosan is tisztel-
te az anyagot, s nemhogy egész képeket,
még mondatokat sem volt hajlandó vál-
toztatni. Az előadásnak ez a hűség sem-
miképpen nem vált hasznára, de azt hi-
szem, az erőteljesebb dramaturgi beavat-
kozás előnyére vált volna magának a drá-
mának is.

Mindez azonban nem csökkenti ennek a
különös, remek dialógusokban meg-írt
komikus tragédiának az értékeit. Kevés
ilyen kesernyésen ironikus, rezignál-tan
filozofikus darabja van drámairodal-
munknak, még akkor is, ha Gáli kétség-
telenül túlírta, sőt, úgy érzem, túlbonyo-
lította anyagát.

A miskolci társulat tiszteletre méltó
erőbedobással küzd meg az anyaggal.
Matus György egy tömbből faragott Ge-
bejdit állít elénk, aki szívós - már-már
beteges monomániával - kutat apja gyil-
kosai után, s megnyugvást csak a leszá-
molás utáni pillanatokban talál. Alakítása
kissé egyenetlen, néhol kissé színte-len,
ám egészében meggyőző - jóllehet én
másmilyennek képzelem Gebejdi fi-
guráját, sokkal összetettebbnek, virulen-
sebbnek. Egyetlen jellemvonásból építi fel
a két kommunista szegényparaszt figuráját
Csapó János és Polgár Géza is, ők kissé
olyanok, mintha valamelyik Móricz
Zsigmond-színműből léptek volna át Gáli
darabjába. Balladai gonoszságot és
boszorkánysötétséget hoz süvítve a
színpadra Sisterákné alakjában Máthé
Éva, miként pontos karaktert formál egy-
egy jelenetben Kulcsár Imre
(Gyógyszerész), Zsolnai Júlia (Gyógy-
szerészné), Szabados Ambrus (Malomtu-
lajdonos) és Sallós Gábor (Szitás Ger-
gely), valamint Dóczy Péter (a Pap) és
Fráter Kata (a Szikár nő) szerepében.
Molnár Zsuzsa amolyan forradalom fel-

kavarta pesti csitrit játszik Bézi Lenke
szerepében, Gáspár Tibor pedig már-már
kabaréfigurát formál Csüdör II. István
falusi rendőr figurájából. Az elő-adás két
legjobb alakítása Bregyán Péter és
Mihályi Győző nevéhez fűződik, az első a
már említett megyei párttitkár figurájából
formál a szerepen jóval túlmutató típust, a
másik pedig az Osztap Bender-i
történelmi csavargó-szélhámos, ám
jószívű, talpraesett, forradalomhoz
csapódó vagány alakját kelti életre. Keré-
nyi József jól játszható, hatásos díszletet
tervezett, Fekete Mária pedig bírja fan-
táziával a közel harminc szereplő öltöz-
tetését.

A miskolci bemutató nyilván különböző
visszhangokat vált majd ki, hiszen az
anyag gazdagsága többféle értelmezést
kínál. Én a magam részéről mind a dara-
bot, mind az előadást tisztességes vállal-
kozásnak érzem, méltó tettnek a néhány
éve elhunyt szerző emléke előtt, akinek
élete kevésbé bővelkedett komikus ele-
mekben, mint ez a délibábos komikus tra-
gédia, amely nemcsak kigúnyolja ezt a
hazai lápi köztársaságot, hanem el is
siratja.

Gáll István: Burleszk (Radnóti Miklós Szín-
pad)

Dramaturg: Gelléri Ágnes. Díszlet, jel-
mez: Kiss Anikó. Zene: Novák János. Ren-
dező: Gáspár János.

Szereplők: Inke László m. v., Dobák La-
jos.

Kolin Péter: Sziszi és Fuszi (Radnóti Miklós
Színpad)

Szereplők: Moravetz Levente, Sebestyén
András, Dobák Lajos, Wohlmuth István,
Kelemen Csaba, Jáky Árpád.

Urbán Gyula-Darvas Ferenc: Itt a piros, hol a
piros! (Népszínház)

Dramaturg: Lakos Anna. Díszlet: Koós
Iván m. v. Jelmez: Rimanóczy Yvonne. Ren-
dező: Szigeti Károly.

Szereplők: Juhász Jácint, Tóth Judit, Soós
Lajos, Somfai Eva, Jakab Csaba, Beregi Pé-
ter, Hável László, Szilágyi Zsuzsa, Eszes
Sándor, Felföldy László, Beszterczei Zsu-
zsa, Császár József m. v.

Gáli József; Daliás idők (miskolci Nemzeti
Színház)
Díszlet; Kerényi József m. v. Jelmez; Fe-

kete Mária. Zenéjét összeállította: Kalmár
Péter. Rendező; Szőke István.
Szereplők: M. Szilágyi Lajos, Milviusz

Andrea, Teszáry László, Matus György, Mol-
nár Zsuzsa, Csapó János, Gáspár Tibor,
Máthé Éva, Varga Gyula, Kulcsár Imre,
Zsolnai Júlia, Palóczy Frigyes, Szabados
Ambrus, Polgár Géza, Sallós Gábor, Somló
Ferenc, Mihályi Győző, Fráter Kata, Dóczy
Péter, Bregyán Péter, Péva Ibolya, Ábrahám
István, Varga Tamás, Sárkány János.


