
pontba, Psyché úgy idézi meg egyetlen
igaz szerelmét, hogy - önmagát meg-
őrizve - Nárcisszá i s válik. Az első rész a
változékonyságot, a csapodárságot, az élet
dinamizmusát mutatja fel, a második
viszont az igazán nagy szenvedélyek
állandóságát, a halál miatt az örök
lehetőségből örök lehetetlenséggé váló
önmegvalósítást és a művészet örökké-
valóságát ábrázolja. A lét alapvető ellen-
tétei és ellentmondásai még további ré-
tegekben fejthetők fel az előadás egy-
másnak tükröt tartó részeiből: életből
halálba, jövőből múltba, kielégülésből
vágyódásba, dinamikából statikába, köl-
tészetből prózába vált a mű.

Az előadásban a rendező fontos szere-
pet ad a zenének. A meg-megszólaló
elektronikus csembalóimitáció, mely a
verseket, leveleket korabeli dallamokkal
át- meg átszövi, egyaránt érzékelteti a
megidézett kort, valamint az attól való
távolságtartást. A zene hol illusztrációja a
szövegnek (a Für Elise), hol hangulat-
festő (mint a legelőször felhangzó „le-
pötyögtetett" gyermekdal), hol Psyché
alakját teszi sokszínűbbé azzal, hogy a
kötet egy-egy versét a költőnő nem el-
mondja, hanem elénekli (például a „Sáros-
Pataki polgár leány" címűt).

Az egyszemélyes színjáték a színész
számára a kiszolgáltatottság és az exhi-
bíció csúcsát jelenti. Gyuricza Liliann
ebben az előadásban az emberlét mély-
ségeit és magasságait mutatja fel: a szülés
sokkoló sikolyától a szájszegletig
leszivárgó könnycseppig, a szelíd iróniától
a lángoló szuggesztivitásig.

Különösen élményszerű, ahogyan át-
változásait végrehajtja. Ezekből a soro-
zatos metamorfózisokból pedig előtűnik a
korunkban egyre kínzóbbá váló azonos-
ságvesztés kérdése. Psyché átváltozásai-
nak csúcsán mondja ki a kötet erre vonat-
kozó kulcsmondatát: „Oh mondd még
Aristoteles, hogy ennen-magával minden
eggy-azon! Éppen hogy az vagyunk, ki
nem vagyunk." Am Gyuricza Liliann
játékával úgy formálja meg Terek Istvánt,
az ifjú Wesselényit, Terek Sophie-t
Zedlitzet és Nárciszt, hogy e metamor-
fózisok mögött is ott húzódik valami
érzékelhető, de nem artikulálható azo-
nosság.

Weöres Sándor: Psyché (a pécsi Nemzeti Színház
Zsebszínháza)

Rendező: Vas Zoltán Iván, díszlet- és jel-
meztervező: Húros Annamária.

Előadja: Gyuricza Lilíann.

FÖLDES ANNA

Mesebeli Jánosból -
Kakukktojás
Schwajda György drámája
a Józsefvárosi Színházban

A premierközönség Budapesten tudja a
kötelességét: Kortárs Magyar Író darabja
után addig illik tapsolni, amíg - hallgatva
a nézők és a színészek szíves unszolására
- látszólag kelletlenül v a g y legalábbis
félszegen, szerénykedve meg-jelenik a
színészek koszorújában a szerző. A
Kakukktojás budapesti bemutatóján, a
Józsefvárosi Színházban azonban hiába
vártuk - Schwajda György nem jelent
meg. Lehet, hogy a szerző szíve szerint
ma már nem szereti, nem vállalja tíz
esztendeje Békéscsabán bemutatott
darabját, a Mesebeli J á n o s t ?

Ha így lenne is: az író saját művével
szemben gyakorolt túlzott önkritikája
semmit nem vonhat le egy mű (objektív)
értékéből. Schwajdáról egyébként is
tudjuk, hogy kételkedő, töprengő alkat: tíz
évvel legelső darabjának, a pálya-
díjnyertes Bohócnak a bemutatója után
arról vall: úgy látszik, ő „még mindig
csak úgynevezett tehetség" maradt, s ez
neki is, másoknak is kissé gyanús.
Felméri, hogy a színházközelben eltöltött,
szorgalmasan végigdolgozott évtized után
még mindig nem jegyzik a ne-vét a
szakmában, maga sem tudja, mennyit ér,
lesz-e ereje, tehetsége bizonyítani. Igaz,
azóta a Segítség (illetve annak átdolgozott,
Himnusz című változata) és a Katona
József Színházban be-mutatott sikeres
Szent család által előbbre jutott az írói
ranglistán. Ez utóbbi műve bekerült a
Radnóti Zsuzsa szerkesztette Dinamit című
antológiába is. De az át-törés, a
várakozást igazoló egyértelmű szakmai,
kritikai siker továbbra is késik. Schwajdát
sem a siker ( a Mari című dráma
pályadíja), sem a kudarc (ugyan-ennek a
máig előadatlan drámának a kálváriája)
nem kedvetlenítette el.

Nem is érezheti magát mellőzött te-
hetségnek: oka nincs rá. Darabjai - a Mari
és a Fábián Fábián kivételével - előbb-
utóbb színre kerültek, sőt a mű-sorrend
több ízben megadta neki az ős-bemutató
után a javítás, az átdolgozás és a darabok
tömörítésének lehetőségét is. Így született
a Látóhatárból a C s o d a , a Segítségből a
Radnóti Színpadon be-mutatott Himnusz
című egyfelvonásos,

és ilyen alkalom lehetett volna a tíz-
esztendős Mesebeli János budapesti elő-
adása is. Sajnos azonban ezúttal nemcsak
Schwajda és a premierközönség találko-
zása, de a felújítást igazoló siker is el-
maradt.

Mai szerző mai tárgyú, elkötelezett
szatírája akkor is széles körű érdeklődést
váltott volna ki, ha nem az egyik leg-
ígéretesebb „fiatal" drámaírótehetség
jegyzi. De Schwajda témaválasztása, alap-
ötlete a hetvenes évek elején tagadhatat-
lanul merésznek és mulatságosnak tűnt,
bár az ősbemutató idején is szokatlan
módon megosztotta a kritikát. A Nép-
szava - talán a munkástémájú vígjáték
okozta eufória hatása alatt - valósággal
mennybe meneszti a szerzőt: íme, korunk
színháza, amit oly rég vártunk, s e
napjaink fontos kérdéséről írott dráma
„izzásba hozza akarásunkat, lelkesedé-
sünket". Szémann Béla szerint a mese-
belien reális és nyugtalanítóan szatirikus
világ találkozásából Schwajda kemény
szókimondásának, életismereté-nek,
harcos elkötelezettségének hála -
„meglepően jó agitációs színház szüle-
tett" (1973. XII. II.). A megyei lap, a
Békés megyei Népújság még ennél is
tovább megy, amikor kritikusa, Tóth
Lajos a dráma ébresztette „mély katar-
zisélményről" számol be. De egyértel-
műen kiáll a dráma mellett Koltai Tamás
(Népszabadság, 1973. XI. 30.) és Cserje
Zsuzsa is (SZÍNHÁZ, 1974/4.),

A Film Színház Muzsika mérlege azon-
ban már ingadozik: Bulla Károly „szim-
patikus, de botladozó felépítésű komédi-
áról" beszél, és Schwajda szemére veti a
túlzott könnyedséget, s hogy az ötlet
végül is felülkerekedik a drámán (1973.
XII. I.). A darabnak szinte minden kriti-
kusa beleütközik a jelenetenként hang-
vételt váltó komédia heterogén ábrázo-
lásmódjába. De amíg Koltai szerint
Schwajda „a stíluskeveredést egyetlen
stílussá olvasztja", Bulla úgy érzi, mint-ha
csípős mustárt mézzel tálalna a szerző . . .
A fenntartás nélküli elragadtatással
szemben (ha nem is polemikus formában),
de megfogalmazódott az ellen-vélemény
is. A Magyar Hírlap kritikusa, Kamocsay
Ildikó szerint csak az ötlet kitűnő, ám a
drámai fogyatékosságok nem engedték
megszületni az áhított sikert, és a sekélyes
összecsapások sem-miféle feszültséget
nem eredményeznek.

Nem csodálom, hogy a megítélések
szélsőségei között Schwajdának nem si-
került eligazodnia .. .

De nézzük csak, mi történt az ősbe-



mutató óta? Néhány évvel később a szerző
még fájlalja, hogy a békéscsabai sikert
követően egyetlen színház sem
érdeklődött a darab után. 1983-ban
(végre?) eljön a dráma ideje, és Schwajda
-- feltehetően a Józsefvárosi Színház,
illetve Petrik József rendező kérésére -
valamit módosít is a Mesebeli János
szövegén.

Mindenekelőtt megváltozik a darab
címe. Mesebeli Jánosból Kakukktojás lesz,
elsősorban azért, hogy ne tévessze meg a
cím alapján gyerekdarabot sejtő közön-
séget. A rendező jogosan tart attól, hogy
Ady Mesebeli Jánosa nemigen ugrik be a
cím hallatára az embereknek. Az új cégér
ötletét az adja, hogy „a mű főhőse, ez a
nem idevaló ember - kakukktojás-nak
számít a környezetében". A változtatás
szándéka, indoka elfogadható, ám az új
cím hangulati értéke teljességgel
inadekvát. Hiszen a kakukktojás, ha
madártani ismereteim nem csalnak, ide-
gen, csempészáru a fészekben! Es ami a
tényeknél is fontosabb, a szavak han-
gulata, holdudvara szerint valamiféle
betolakodásra utal. A kakukktojásból
alighanem ugyanolyan költeni lusta madár
kel majd ki, mint amilyen az volt, aki
lopakodva megtévesztette a fészek-
rakókat. Ezért meghökkentő, amikor a
rendező azt vallja, hogy ő Varga Jánost,
azaz „a Kakukktojást" tartja morálisan
gondolkodó embernek. (S hogy nem a
fogalmazás pongyola csak, jelzi a műsort
ajánló szórólap utolsó bekezdésében
megfogalmazott summázat: „egy dolgos
ember önként vállalt kálváriáját járja a
hitért, az értetlen világban".)

Lehet, hogy a tízéves mese Varga
józsefe az eredeti cím iránt érzett nosz-
talgia jegyében kapta meg a felújításban
Mesebeli János keresztnevét, hiszen a
Kakukktojás hősét már Varga Jánosnak
hívják ... Ettől eltekintve a szövegbeli
dramaturgiai változások lényegtelenek.
Igaz, hogy két mellékszereplő, az Igazgató
és Doktor Doktor figurája az új
változatban összevonva jelenik meg, de
ezen kívül inkább csak néhány, a bemu-
tatás időpontjához kötött reflexió, konkrét
utalás módosult. Egy a cselekmény-ben
megidézett szerelő például már nemcsak
kocsma méretű vécét rendez be előkelő
megrendelőjének, de mesébe illő rózsaszín
csempéről is gondoskodik. Vargáné, hogy
egyetlen leánykája magasan szárnyaló
igényeit teljesíthesse, nem a család heti
tej- és kenyéradagjáról, hanem az üzemi
ebédről mond le . .

Schwajda György: Kakukktojás (Józsefvárosi Színház). Pákozdi János (Háry), Soós Lajos (Hars-hegyi),
Juhász Jácint (Varga János) és Felföldy László (Tamás) (MTI-fotó - Tóth István Csaba felv.)

és így tiltakozik . . . vagy olyan gazdag
hogy könnyűszerrel nélkülözheti? El-
vesztette az eszét, vagy talán valami olyan
súlyos disznóság terheli a lelki-ismeretét,
amit csak így lehet jóvátenni? A sok éve
ismert átlagember rendhagyó gesztusa által
egyszerre tűnik talpnyaló-nak és
lázadónak. Mígnem környezeté-nek
makacs faggatódzására bevallja: a
felszabadulás után megváltozott, nyu-
galmas és gondtalan életéért hálából ajánlja
fel kétheti munkájának bérét - ma 2500,
eredetileg i z00 forintot -- a magyar
államnak.

Varga János meghökkentő gesztusának
drámai rendeltetése világos: az író
munkáshősének jó szándékú, rendszerhű
cselekedetével kívánja érzékeltetni a
deviancia sajátos, pozitív formáját: hogy
lám, nemcsak társadalomellenes, de a
társadalom szolgálatában vállalt cseleke-
dettel, a közösséggel való rendkívüli
azonosulás által is eltérhet valaki attól,
amit a közvélemény (és a konvenció)
normálisnak nevez.

A meg nem felelés a leghagyomá-
nyosabb, évezredek óta létező, napjainkban
is érvényes „komikumforrás". Á kérdés
csak az, hogy az író eredeti szándéka
szerint ki vagy kik nem felelnek meg a
valóságos helyzetnek, kik ütköznek össze a
cselekményben a kő-

Mindennek azonban nincs különösebb
jelentősége. A változás nem a darabban,
hanem a darab körül, a színház közegé-
ben, a nézőtéren és a világban ment végbe.
Ez az oka, hogy 1983-ban a dráma hibái
sokkal szembetűnőbbek, mint az
ősbemutató alkalmával fennen dicsért
erényei.

Schwajda darabjának frappáns alap-
ötletét és soványka történetét az ősbe-
mutató idején már részletezte a kritika.
Volt egyszer, hol nem volt az Óperenciás
Nagyüzemen túl, a TMK műhelyen innen
egy Mesebeli János (foglalkozását
tekintve lakatos), akit 1973-ban még
Varga Józsefnek hívtak, s aki egy szép
napon eltökélte, hogy nem veszi fel a neki
utalványozott, kétheti járandóságát.
Magyarul: nem fogadja el a fizetését.
Munkatársai, a Samuel Beckett (!)
szocialista brigád tagjai, értetlenül
fogadják ezt a gesztust, de megdöbben a
bérelszámoló, a művezető, a fő-könyvelő
és az igazgató is. Amikor a renitens
lakatost cselekedete okáról faggatják,
először azt feleli - „csak", az-után
megpróbálja elhitetni, megértetni a
többiekkel, hogy megmásíthatatlan
elhatározása szigorúan magánügy, oka
csak őrá tartozik.

Ettől a percről kezdve azután záporoz-
nak a találgatások: talán kevesli a bérét,



zösség által elfogadott törvényekkel.
Bergson szerint a komikum mindenek-
előtt a személy bizonyos alkalmazkodási
hiányát fejezi ki a társadalommal szem-
ben. Ha így tekintjük, nyilvánvaló, hogy
ez esetben hősünk az, aki nem alkalmaz-
kodik az adott társadalom, az adott kör-
nyezet szokásnormáihoz. Hiszen a „kaparj
kurta, neked is jut" vélekedés voltaképpen
csak a teljesítmény szerinti el-osztás
elvének köznapi, némileg eltorzult
gyakorlata .. .

Schwajda Mesebeli Jánosában, ponto-
sabban az eredeti dráma bemutatása ide-
jén még egyértelműbb, hogy nem a több-
ségtől különböző hős, hanem a vele
szemben értetlen környezet magatartása a
legfőbb komikumforrás. Azoknak a rea-
gálása, akik - a dráma bevezető szövege
szerint - „félnek Vargák lenni". Az 1984-
ben bemutatott Kakukktojás után azonban
a kritikus is elbizonytalanodik
vajon ki a nevetséges, a társadalommal
meg nem férő, a jótett helyébe jót ajánló,
a közösséggel szemben felismert
tartozását áldozatok árán is törleszteni
kívánó főhős, vagy a saját érdekével
szembehelyezkedő „mesebeli" lakatost
gyanakvással szemlélő, kigúnyoló, őt

lényegében kiközösítő környezet? „Is is" -
kínálkozik a diplomatikus és a dráma
megfelelő mozzanataival alátámaszt-ható
válasz. Hiszen Schwajda nyilván-valóan
érzékeli és érzékelteti hőse gesztusának
értelmetlen, inadekvát voltát. Különösen a
második részben egyértelműen errefelé
halad a cselekmény, amikor Varga János
az üzemben mindenáron nyugalmat akaró
főnökség rábeszélésé-re módosítja tervét:
felveszi fizetését, de csak azért, hogy
hálája kifejezéséül valamiféle ajándékot
vegyen az államnak rajta. Így kerül a
színpadra a későbbiek-ben sok kalamajkát
okozó porszívó, ami végeredményben az
ország házában, a parlamentben is
használható. Feltéve, hogy lesz, aki
eljuttatja a címzettnek .. .

Azt a kérdést, hogy kinek használ a
mesebeli lakatos gesztusa, a szerző (hő-
sével azonosulva) tulajdonképpen meg-
kerüli. Ez egyfelől a szituáció nyilván-való
abszurditásából következik, hiszen az
abszurd nem követel lineáris logikát.
Másfelől viszont abból, hogy Schwajda
inadekvát gesztusa ellenére, pontosabban
éppen ezért, nagyon is szereti, becsüli
hősét. Óvakodik attól, hogy a legkisebb
mértékben is karikírozza. Jellem-rajzában
mintha nem is a komédiaíró kívülről való,
megfigyelésre alapozott ábrá-

zolásmódja dominálna, hanem a tragédia-
költő mindenkori azonosulási igénye.

A szatíra görbe tükrében azokat látjuk,
akik valamilyen okból - karrierizmusból,
irigységből, értetlenségből - szemben
állnak a hőssel. A kiskirálykodó
művezetőt, a gerinctelen főkönyvelőt, a
múltjából élő és az üzemi valóságban
teljességgel járatlan igazgatót. Akik
pontosan megfelelnek a társadalmi
munkamegosztásban elfoglalt helyük
szerint őket megillető, kabaréban,
vicclapban elkoptatott sémának. De nem
járnak sokkal jobban azok a munkások
sem, akik először a maguk béka-
perspektívájából szemlélik rendhagyó
kollégájukat, de azután valamit meg-
értenek, megéreznek gesztusának példa-
mutató voltából, és a maguk szerényebb
módján - egy-egy féldecivel - ugyan-csak
készek lennének megajándékozni, illetve
megvendégelni az államot.

Ma a teljesítményorientált termelés és a
piaci mechanizmus újrafelfedezése, az
egyéni érdekeltség elvének előtérbe he-
lyezése és az életszínvonal ingadozása,
süllyedése idején Varga János jó szándékú
gesztusa, valljuk be, egyértelműen
anakronisztikus. Valójában persze már a
hetvenes években is az volt. De mára még
nyilvánvalóbban kiviláglik, hogy e
felajánlás teljességgel ötletszerű és cél-
talan, sem reális oka, sem társadalmi
haszna nincs. Hiába fogjuk fel szimbo-
likusnak Varga elhatározását, a jelkép sem
vezet túlságosan messzire. Meg-vallom,
én a darab nem-ismeretében az első
felvonás alatt végig azt vártam, hogy talán
a színpadi munkaidejét fő-ként kollégák és
főnökök kulcsainak reszelésével - tehát
fusimunkával! - töltő munkás indokolt
önkritikája lesz a magyarázat. Hogy Varga
János a nagyüzemi keretek között állami
anyagból végzett kisipari tevékenységét
kívánja frappáns gesztusa által valami mó-
don legalizálni, kompenzálni vagy ne-
talán intézményessé tenni. De nem ez
történt: a munkaidő nagyobbik részét
kitöltő kulcsbarkácsolás még a rend-szer
iránt őszintén elkötelezett, lelkes, hálás és
nagyvonalú munkás számára is -
természetes. Legalábbis egyetlen szó sem
esik arról, hogy ez a tény bármilyen
összefüggésben lehet a fizetésről való
lemondással.

De az első rész feszültségét még többé-
kevésbé fenntartja a frappáns expozíció
körül lengedező titok. A továbbiakban a
munkaidő után játszódó kocsmajelenetben
- amikor a szereplők szinte csak

visszakérődzik a történteket, hőbörög-nek,
vitatkoznak, míg végül maguk is
besétálnak Varga János utcájába - a
feszültség luftballonja fokozatosan le-
ereszt. Igaz, Schwajda második számú
drámaírói erénye (az első a konfliktust
mindenkor ötletbe robbantó, frappáns
megközelítésmód), a dialógusépítés még
valamennyire fenntartja a léggömböt a
levegőben, de már a madzag sem feszül
igazán. A szellemes reflexiók és
bemondások nem változtatnak a helyzet és
a cselekmény érdektelenségén. Maguk a
figurák pedig nem képesek ön-maguk iránt
igazi érdeklődést ébreszteni.

Schwajda György, mint tudjuk, kis-
számú „diplomás drámaíróink" egyike: ő
már Gyárfás Miklós főiskolai osztályában
is megtanulta, hogy az abszurd drámának
nem követelménye a lélektanilag
hitelesített, többdimenziós jellem-
ábrázolás. Csakhogy a pusztán drama-
turgiai funkciót hordozó hősöktől is el-
várjuk, hogy legalább ezt a drámai funk-
ciót maradéktalanul betöltsék. Erre azon-
ban csak megfelelő, az írói gondolat ki-
fejezésére alkalmas helyzetben képesek.
Am a Kakukktojás helyzetei az expozíciót
követően már nem rendelkeznek a drámai
helyzet alapvető követelményével, nem
mutatnak túl önmagukon.

Igaz, Varga János váratlan halála és
Örkény Pistijének szellemében végbe-ment
feltámadása hamarosan látszólag új
dimenziókba emeli a darabot. A neorealista
környezetrajz és az abszurd folytatás után
immár végleg ledőltek a realizmus
korlátai: a hősök és a szerző szabadon
lebegnek a valóság felett, a halottnak aktív
szerepe van a fejlemények-ben,
párhuzamosan, több síkon zajlik a dialógus
mindaddig, amíg el nem érkezünk
meseországba. A darab utolsó része
ugyanis szellemében és stílusában is
egyértelműen - mese. Az utolsó jelenetben
Varga János folytatja útját, és ahogy megy,
mendegél, sorra csatlakoz-nak hozzá a
korábban értetlen társak. Azután pedig már
együtt mennek, mendegélnek, hogy
feladhassák végre a magyar államnak szánt
csomagocskát, azt a bizonyos ajándék
porszívót.

A szimbolikus tartalom kifejezésére
hivatott mesebeli menetelés kinek az
eredeti forrást, a népmesét juttatja eszébe,
kinek az egykor népszerű gyerek-játékot,
amelyben a Gazda, a gazda a rétre megy .
. . De nem én vagyok az egyetlen, akinek
Örkény A nagy menete-lés című egyperces
példázata ötlött fel a nézőtéren. Már csak
azért is, mert a



dráma egészén érződött Örkény ihletése.
Örkény a P i s t i n e k csak egyetlen, kurta
jelenetét kerekíti a mindenkit meghök-
kentő sarló- és kalapácsfestő szenvedély
köré. Schwajda Varga János némileg
analóg devianciájára egy egész darabot
építene, csakhogy az ötlet, úgy látszik,
nem bírta el egy egész dráma terhét.

Probléma az is, hogy a darab egymástól
eltérő hangvételben, stílusban szerkesztett
jelenetei sem önmagukban nem állnak
meg, sem együtt nem ötvöződnek új
drámai minőséggé. Valószínű, hogy a
komédia egy-egy lekerekített kabaré-
száma - például a hőbörgő munkásnak a
választások elvével és gyakorlatával
kapcsolatos lamentációja - évtizede még
merésznek és eredetinek hatott. Mára
azonban ez is megfakult. A mellék-
szereplők alárendelt konfliktusai annak
idején egy-egy felismert társadalmi prob-
lémára villantottak reflektor-, illetve ri-
valdafényt. Csakhogy az ősbemutató óta
oly sokszor és oly sok változatban hal-
lottuk már a nehéz életű munkásasszony
és elkényeztetett leánykájának pár-
beszédét, hogy minden mondat fényesre
kopott a tömegkommunikáció napi hasz-
nálatában. Mert nemcsak a helyzet is-
merős, visszaköszönnek a kérdések és a
feleletek is. Igaz, lonesco bebizonyította,
hogy a dialógusok sztereotípiái is
alkalmasak mélyebb igazságok kife-
jezésére. Schwajda azonban ezzel is adó-
sunk maradt. Dialógusai semmivel sem
jelentenek többet az elhangzott szókap-
csolatokba foglalt információknál.
Ugyanakkor a szituáció más elemei

például a munkásfeleségnek a lánya
munkás udvarlójával szembeni ellen-
érzése napjainkban nem létezik, vagy
egészen más formában jelentkezik. Ami
pedig a két fiatalnak a szülői házban ren-
dezett köpködőversenyét illeti : a bizarr-
nak szánt és a sznobok ordináréságának
kipellengérezésére hivatott jelenet egy-
szerűen ízléstelen.

Az elmondottakból következik, hogy ha
megértjük is a felújítás szándékát,
indítékait, az eredmény ismeretében
kénytelenek vagyunk vitatni. Feltételez-
hető, hogy a Józsefvárosi Színház dra-
maturgiája nem bővelkedik mai tárgyú,
munkáskörnyezetben játszódó, konstruk-
tívnak tekintett komédiákban. Az a vál-
lalkozás, amely a felsorolt követelmények
közül egynek vagy pláne kettőnek
megfelel, máris zöld utat kaphat a szín-
padra. Különösen akkor, ha a szerző
valóban közismerten ígéretes tehetség, aki
a legtöbb „ígéretes tehetséggel"

szemben még a szükséges dramaturgiai,
színpadi ismereteknek is birtokában van.
Á dráma azonban nem osztályozható
dolgozat, hanem társadalmi tett. Pon-
tosabban: csak megfelelő külső-belső
feltételek mellett válik a z z á . És ezek a
feltételek a Kakukktojás bemutatásakor -
úgy tűnik hiányoztak.

Kiváló előadással, megfelelően sodró
ritmusban felpergetett színészparádéval
talán menteni lehetett volna a menthetőt.
Nemrégiben jókedvű tanúi lehettünk
annak, hogy A s z ent c s a l á d inkább csak jó
lehetőségeket kínáló szín-padi kanavászát
hogyan ragyogtatták fel a Katona József
Színház társulatának tagjai, s hogyan
dúsította fel a helyzeteket Zsámbéki
Gábor rendező. Á József-városi Színház
előadása sajnálatos módon egy
szereposztási hendikeppel indult. Petrik
József amikor Juhász Jácintot választotta a
főszerepre, eleve le-mondott a figura
anakronisztikus maga-tartásának
kézenfekvő életrajzi indokáról. Juhász,
akinek a szöveg utalásai szerint
ötvenévesnek, a szereplők közösségében
elfoglalt helye szerint ennél is jóval
idősebbnek kellene lennie, a valóságban
és a színpadon is túlságosan fiatal ahhoz,
hogy egy a mozgalomban nevelődött, a
maga hitében megkövesedett öreg
szaktársat játsszék. Ezért azután minden
cselekedete még valószínűtlenebb, s még
jobban érződik az indíték-hiány. Ettől
eltekintve nem rossz, amit csinál, csak
éppen nem elég érdekes. Alakításából
hiányzik az árnyalatok gazdagsága,
hiányzik az egyéni íz. Helyzetét
nyilvánvalóan megnehezíti, hogy
valójában a rendező sem döntötte el: a
nézőt azonosulásra ösztönző, pozitív
mesehősnek, példaképnek vagy a társa-
dalmi realitással szükségszerűen ellentét-
be kerülő, anakronisztikus s ezért komikus
figurának tekinti a hőst.

A többi szerep alakítóiról, őszintén
szólva, még ennyi mondanivalónk sincs.

sémákból szerkesztett figurákat leg-
egyszerűbb előre gyártott gesztusokból,
kipróbált és sokszor bevált karikírozó
játékelemekből felépíteni, és a szereplők
jobbára be is érik ezzel. A műhelyben
Kölgyesi György játékának hitelessége,
Vargáéknál a kislányt játszó Vándor Éva
naiv pimaszsága, a kocsmában Jakab
Csaba stilizált hőzöngése jelzi, hogy
nagyobb odafigyeléssel, odaadással azért
mégis hozzá lehetett tenni vala-mit a
szerző által inkább csak körvonalazott
figurákhoz. Velenczey István, Tóth Judit,
Pákozdi János alighanem

a kisujjukból rázták ki szerepüket: ruti-
nosan és hibátlanul, de minden új elemet
és eszközt nélkülözve. Ferenczy Krisztina
lélektelenül halvány, Soós Lajos üresen
harsány alakításáról még ennyi sem
mondható el.

A békéscsabai ősbemutatón azt
olvastuk Csányi Árpád díszlettervező
valamiféle stilizált ringlispilbe ültette a
szereplőket. Gyarmathy Ágnes a mesétől

a felújítás szellemében - a komédia felé
közelített. Az általa komponált bizarr
üzemi környezet, ez a lekopott, le-pusztult
proletár-interieur mindaddig
maradéktalanul tetszett, amíg a szín-padra
képzelt csövek nem kezdtek el
valóságosan is pöfögni, gőzölőgni, és a
nézőteret nem árasztotta el a csípősen
gomolygó, torokkaparó füst. Lehet, hogy
Petrik József ezzel az üzemi légkör
hitelességét, érzékletességét akarta (az
érzékszerveink ellen intézett támadással
is) fokozni, de az is lehet, hogy csak az
igazságot gyakorta ködösítő „sóderdumát"
idézte: akár így, akár úgy, nem-csak
felesleges volt, de kellemetlen is.

A jelmezek koncepcióját sem sikerül
megmagyarázni. Egyszerűen nem tudom
felfogni, vajon miért viselnek a
Kakukktojás hősei kivétel nélkül hírlapi
fejlécekkel, újság- és
folyóiratemblémákkal ékesített
toaletteket? Egyenként még megfejthető a
választott sajtótermékek és az őket nyílt
színen hirdető figurák - potenciális
előfizetők? - státusának kapcsolata.
Utóvégre másféle fejléc való egy overallra
s egy öltönyre, más olvasmány illik egy
igazgatóhoz és egy csitri-biz. De
összességében Pilinyi Márta
jelmeztervező tetszetős ötlete mégis
megfejthetetlen, s így öncélú maradt.

A látottak ősszegezéséül, csalódásunk
enyhítésére megint csak az kívánkozik,
hogy mindenekellenére bízunk a szerző
tehetségében és abban, hogy majd egy
következő bemutató kárpótol. Schwajda
esetében azonban éppen ezek a megnyug-
tató sémák nyugtalanítanak. Attól tar-tok,
nem állunk olyan jól tehetséges magyar
drámaírókban, hogy feleslegesen kitegyük
őket a bukás oly nyilván-való
kockázatának, sokkjának, mint ami
Schwajdára hárult e felújítás alkalmával.

Schwajda György: Kakukktojás (Népszínház)
Díszlet: Gyarmathy Ágnes m. v. Jelmez:

Pilinyi Márta. Rendező: Petrik józsef.
Szereplők: Juhász Jácint, Tóth Judit,
Vándor Éva, Pákozdi János, Soós Lajos,
Kölgyesi György, Felföldy László, Velen-
czey István, Ferenczy Krisztina, Rosta
Sándor, Beregi Péter, Hável László, Di-
mulász Miklós, Jakab Csaba, Kozáry Ferenc.


