
arculatok mégis egyéniségekként mutatják
az alakokat a színjátékműben, a következő
is hozzájárul. A Ferenc Józsefről és a
Freudról való kép a nézők tudatának
társadalmi és nem egyéni aspektusában
létezik. Am ott nyilván nem az ő privát
személyiségük-egyéniségük arculata for-
málódott ki, és nem azt hordozzák, ha-nem
a szociológiai státusokból (az alap-vető
felfedezéseket tett tudós és a háború
mészárszékét elindító békebeli császár),
valamint a történelem tanulságából ki-
alakult arculatot; vagyis a néző nem
személyiségképet szembesít az írott mű
világával. Elfogadja a státusképet egyé-
niségképnek. Az már a színházművészet
sajátossága továbbá, hogy a színész é lő ,

eleven jelenléte miatt a nem verbális jel-
rendszerrel megformált státusmagatartás és
-viselkedés mint egyéniségekből,
személyiségekből fakadó magatartás ér-
tékelődik. Természetesen manapság en-nek
az értékelésnek a valóságos életben is
megvan az alapja; a társadalmi életben is
gyakran minősítünk státusmagatartást
személyiségből fakadónak vagy abból
kibomlónak.

A valóságban a szociológiai státusok-
hoz tartozó magatartásokból következően
is előállhatnak változások a státusok között
is. A státusok azonban csak akkor képesek
így hatni egymásra, ha a társadalmi
hierarchiának lényegében azonos szintjén
vannak; illetve ha a magasabban lévőnek
az alacsonyabbra tett hatásáról van szó. Ha
viszont ilyen távolságban vannak, mint itt,
nem is képesek egymásra hatni olyannyira,
hogy az akár-melyik státushoz tartozó
viselkedést és magatartást a másik
megváltoztassa; nem is szólva a státushoz
tartozó döntések megváltoztatásáról.

Mindezekből talán látható, hogy hu-bay
Miklós művében és a Nemzeti Szín-ház
előadásában egyaránt jelentkeznek azok az
előnyök és nehézségek, amelyeket
korszakunk egyik jellegzetessége ró a
drámaíró és a színház művészetére.

Hubay Miklós: Freud, avagi az álomfejtő álma
(Nemzeti Színház)

Rendező: Sík Ferenc. Díszlettervező: Bakó
József. Jelmeztervező: Schäffer Judit. Zene:
Orbán György. ,játékmester: Bodnár Sán-
dor. A rendező munkatársa: Háy Andrea.

Szereplők: Darvas Iván, Kohut Magda,
Horkai János, Kállai Ferenc, Lukács Margit,
Farády István, Kubik Anna, Izsóf Vilmos,
Rubold Ödön, Kassai Károly, Botár Endre,
Fáy Gyöngyi, Rajna Mária, Károlyi Irén,
Márkus Erzsébet.

SCHULCZ KATALIN

Alternatív manzárd

Kertész Ákos komédiája
a Várszínházban

A színpadon kétszintes családi ház váza
áll. A vázrendszerbe illesztett ajtó- és
ablaktokok körül hiányoznak a falak, így a
helyiségekbe akadálytalanul hatol-hat be a
néző pillantása: az elkövetkező
bonyodalmak színteréül ezek szolgálnak
majd.

A berendezés arról árulkodik, hogy a ház
lakói nem újonnan vásárolták bútoraikat,
pontosabban: az örökölt stílustalan
stílbútorok eklektikus zsúfoltságát egyes
jellegtelen praktikus darabokkal
egészítették ki. A konyha korszerűen
felszerelt, látni való, hogy a ház asszo-
nyának egész napos életterepe.

Az első jelenetben őt látjuk, amint a
körülbelül vele egykorú szomszéd-
asszonnyal trafikál. Kisvártatva félszeg
tartású fiatalember jelenik meg, Erzsiké-
nek, a háziasszonynak szánt virágcsokor-
ral. Bátortalanul nyújtja át a krizantémot,
és még zavartabban okul Erzsike dévaj
kacagásából, hogy ilyen virág temetőbe
való, nem asszonykézbe. Rövidesen
kiderül, hogy a sután viselkedő fiú szintén
a ház lakója, úgyszólván családtag-
minőségben, jóllehet nem rokon. Burián
Károly, főművezető és családfő unszolá-
sára költözött be a kihasználatlan man-
zárdba, mivel közös munkahelyükön fény
derült nehéz sorsára, volt alkoholizmusára,
és Burián, aki szociális segítség-
nyújtásban nem ismer tréfát, nyomban
pártfogásába vette a jobb sorsra érdemes
munkatársat. Választ sem várva utalta be
családi házába, s lett szószólója a gyó-
gyulás és a társadalmi beilleszkedés útján
bizonytalanul elinduló Göncöl Pali szak-
mai tehetségének is. Pártoló szenvedélyét
csak fokozta, hogy lévén újdonsült
védence sötét hajú, úgy döntött, hogy
cigány, és mint ilyen, hátrányos helyzetű,
akin még sokkal dicsőbb feladat segíteni.
Mivel a ház lakói csordultig vannak jó-
akarattal, fordulat várható, hogy az idill
egyáltalán elmesélésre legyen érdemes. Ez
be is következik, korántsem meglepő
formában: Erzsike és Göncöl Pali össze-
szűrik a levet, de nem rutinos módon,
kijátszva a jóhiszemű főművezetőt, hiszen
akkor szokványos bohózatra számít-
hatnánk, hanem lelkiismereti gondot

kerítve a történtek miatt. Az új családtag
kötelességének érzi, hogy haladéktalanul
eltűnjön gyanútlan jótevője és főnöke
szeme elől, Erzsike pedig - aki rajongásig
imádja férjét - magára vállalja, hogy
meggyónja a sajnálatos eseményt. Így is
történik. Már a karikatúraszerűen el-
túlzott gyónási kedv, de még inkább a
vallomás módja és a mohón várt ítélet azt
jelzi: „valami más" következik, mint amit
a hagyományos háromszög-komédiáktól
megszokhattunk. Nos, Burián Károly
meghökkenése nem tart sokáig:
progresszív ember, nem engedheti meg
magának, hogy a világtörténelem átlagos
megcsaltjai módjára veszítse el a fejét,
belesétálva veszélyes ideológiai csapdába,
mely szerint a házastársak tulajdonuknak
tekintik egymást, és minden igazolatlan
óra tudomásukra jutásával reakciós in-
dulatok kerítik őket hatalmukba, ahelyett,
h o g y nyugtáznák párjuk szabadság-
fokának magasra szökkenését.

A családfő döntése a már megjelenített
közegben óhatatlanul groteszk, és azzá
válik mindaz, amit az elhatározás
eredményez : Burián egyre inkább bele-
lovalja magát a kényszerű helyzet terem-
tette gyakorlat frissen alkotott elméletébe:
megvilágosodása büszkeséggel és
megnyugvással tölti el. Az új eszmék iránt
kevéssé fogékony, megzavarodott
asszonyka és bűntársa alól ki is húzza a
talajt, amikor új házirendet javasol: az
avult tulajdonosi szemlélet reakciós rutinját
elkerülendő ezentúl külön szobában töltsék
az éjszakát, hogy Erzsike akadálytalanul
érvényesíthesse az őt megillető
szabadságát, a zaz választhasson, Burián
ágya vagy a manzárd felé indul-e el. Az
első, öntudatos új elrendezésben töltött
éjszaka leírása a regény-ben rendkívül
érzékletes és szellemes : egy-szerre
mulatságos és lehangoló. Ahogy a
magányos, puhatolózó vízért osonások
bohózatosan rendre elkerülik egymást,
hogy aztán a korszerű és korszerűségre
kárhoztatott magányosok álmatlanul for-
golódva kínnal várják a megváltó reggelt.
Nos, ha valaminek esélye lett volna, hogy
Kertész Ákos regényéből színpad-ra
kerülve egyenértékű hatást érjen el, éppen
ez az éjszakai elkerülősdi számít-hatott
volna rá. Érdekes módon ez nem valósul
meg, a komikus elemek is elsikkadnak -
igaz, a csődület több ötlet-lehetőséget
kínálna, mint fordítottja, az elkerülés -, a
tragikus hangok is hiányoznak,
végeredményben középfajú motoszkálás
folyik, szinte elhagyható epizódként tálalva
a darab szempontjából



Kertész Ákos: Családi ház manzárddal (Várszínház). Avar István
(Burián Károly) és Esztergályos Cecília (Erzsike)

Esztergályos Cecília (Erzsike) és Ivánka Csaba (Göncöl Pál)
(lklády László felvételei)

hangsúlyos jelenetet. Az ez esetben
erélytelennek bizonyuló rendezőnek si-
került viszont Erzsike és Göncöl Pali késes
fogócskájából fergeteges mulatságot
kerekíteni: repkednek a gesztus-poénok, a
fal üresen hagyott helye is bevonódik a
játékba: a szabályok semmi-be vételével
keresztülnyúlnak rajta, erősítve ezzel a
gyakran elsikkadó abszurd lehetőségét.
Néhány valóban jól meg-oldott szó- és
mozgásreplika tartja lendületben az
előadás első részét, de a szünet előtti záró
jelenet bizonytalanul ér véget, mérsékelt
hőfokon, így nem képes ébren tartani a jól
megoldott pillanatok emlékét.

A karácsony napján induló második
részben megismerkedünk a családfő egy
újabb munkatársával, Maglódi Anna-mária
szakszervezeti könyvtárossal, akit a
halmozottan hátrányos helyzetű man-
zárdlakó ágyában fedez fel az egyik
Burián gyerek. Erzsike ösztönös vehe-
menciával indul, hogy megtépje szabad-
sága tárgyának hölgyismerősét, ám a
megfelelő szellemben gondolkodó fő-
művezetőnek sikerül a tettlegességet
megakadályoznia. Az ünnepre érkező
egyéb családtagok csengetéséig még arra
jut idő, hogy az emancipált kolleginát
rabul ejtsék Burián Károly haladó nézetei
a családról és a magántulajdonról, vala-

mint hogy az ünnepi készülődésben el-
maradt családfő sürgősen jegyeseknek
nyilvánítsa - a rokonok számára -
munkatársait, ám sem a halvacsora nem
készül el, sem a karácsonyfa. A vendégek
érkezésével egyre nyilvánvalóbbá válik,
hogy az addig sejtett erővonalak
elhalványulnak, a figurák sémákká lapo-
sodnak, a játék súlytalanná kommer-
cializálódik, anélkül, hogy sodrásával akár
kárpótolna.

Elsőként Burián első házasságából való
fia jön állapotos bakfisfeleségével, majd
Erzsike vasszigoráról hírhedett, kissé
eltúlzottan bornírt apja, Kefe Béla. A
megtépázott ünnepet sikerül a merev
öregúrnak tovább fagyosítani, amennyi-
ben kifogást emel az idegenek téblábolása
ellen, valamint Göncöl Palira utalva faji
előítéletének ad kifejezést. Ez elég ahhoz,
hogy a nekikeseredett védenc feladja
másfél esztendős absztinenciáját, és
gátlásaitól megszabadulva faképnél
hagyja a díszes társaságot. Ekkor már
kizárólag papírfigurák mászkálnak és
beszélnek a színpadon: ez a mesterségesen
gyorsított cselekményletudás meg sem
kísérli elfogadtatni magát, bele-zsúfolódik
minden átmentésre érdemes-nek vélt
epizód, összerántva, nem sűrítve, így nem
a nézőnek szánt komikum érvényesül,
hanem az előadás igyekezete vá

lik komikussá. Miközben Göncöl Pali
magával vonszolja a felvilágosult szak-
szervezeti könyvtárosnőt, a kis meny
percenként iramodik ki szája elé tartott
kézzel (bár a regényben sem igazán
szerencsés a Baba-epizódon belüli epizód
mint házasságpárhuzam, a színpadon
viszont a figura egyetlen jellemvonása,
hogy hányékony). Mivel ifjú férje nem
látszik beérni ennyi erénnyel, Baba egyik
távozásakor az időközben hozzá
csatlakozott szomszédasszony csókjával
vigasztalódik, természetesen szigorúan
titokban, hiszen apja ideológiáját nem
vallja magáénak. Kidolgozatlan ez a jele-
net, amit Baba visszatértekor lagymatag,
közömbös bemutatkozás követ. Ezalatt
Kefe Béla megmenti egyszülött leányát
attól a fertőtől, amelybe korosabb, el-vált,
kommunista, nem diplomás férje
züllesztette, s unokáival együtt elvezényli.
A színpad viharos ürülését ellen-
súlyozandó, Göncöl Pali üget végig a
szemünk előtt, láthatóan alkoholos be-
folyásoltságban, meg sem áll a manzárdig,
ahol önképzőkörbe illő öngyilkosságot
kísérel meg (csak addig szorgalmazza a
dolgot, amíg rájön, hogy a kés éles, és
mint ilyen fájdalmat is okozhat), majd
hamarosan letesz elhatározásárát. Nem
tétlenkedik azonban a magára maradt -
szintén kapatos - főművezető sem:



hasonló célból kutat benzin után, bár
kevésbé partikuláris a terve, mert nem-
csak saját életének kíván véget vetni,
hanem mint minden tulajdonok jelképét, a
házat is megsemmisítené. Kivéve a
házőrző Trabantot, melynek joga estétől
már Isti fiát illeti meg. Az ő ténykedését
ugyancsak kudarc kíséri, tudomást sem
vesz a változatlanul segítőkész szom-
szédasszonyról, aki hajlandó lenne hozzá-
segíteni az őt ért csapások mihamarabbi
felejtéséhez. Eldőlt zsákként hever a
földön, amikor hazaszökő hitvese belé-
botlik. Boldog visszatérését a felocsúdó
Burián elveit csúfoló hatalmas pofonja
pecsételi meg. A megzavart Erzsike
nyomban otthon érezheti magát: vége az
eszmei továbbképzésnek, fel van mentve a
korszerű házasság alól. Ahogy azonban ő
visszanyeri elvesztett biztonságérzetét,
annyira tanácstalanodik el a néző.
Olyannyira, hogy a taps is csak ráérősen
bátorodik fel, amikor már a
meghajlásokból egészen egyértelmű, hogy
a z előadásnak vége.

Az egyértelmű, de nem egyértelmű
kicsengésű befejezés engesztelőbben hat a
regénybelinél, mintegy azonosulási le-
hetőséghez juttatva a kényelmetlen hely-
zetbe sodort közönséget. A pofon őszin-
tesége nem hagy kétséget maga felől, így
máris levonható a kétes tanulság: ne várjon
a férj azzal a pofonnal a második felvonás
végéig... Ez a jóhiszemű könnyelműséggel
megengedett értelmezés abból a tényből
adódik, hogy a narrátori iróniától
természetszerűen megfosztott színpadi
változat cserben-hagyja íróját.
Agyontárgyalt kérdés az adaptációk
vérvesztesége, ezúttal azonban aligha
kerülhető meg, mivel súlyosabb deficitről,
értelemzavaró módosulásról van szó.
Minthogy a színházban nem a „krónikás"
fanyar szenvtelensége fogja össze a
történetet, hanem a szereplők „naiv"
megjelenítésében illusztrálódik a
cselekmény, a látószög tolódik el,
egyszerűen egy másik mese születik. Nem
biztos, hogy igazán sokat segíthetett volna
Szurdi Miklós leleményesebb rendezése
ezen, legfeljebb a színész-vezetés
valamiféle egységességével érhetett volna
el jobb eredményt. A jeles művészek
csokorba szedése ugyan eleve sikert
szavatol, mégis hiányérzetet kelt az
összjáték. Avar István főművezetője
túlontúl belefeledkezik a szerep egyik
dimenziójába, nem képes a nem abszurd
abszurddá válásának „keserves komé-
diáját" érzékeltetni. Jól bevált mester-
ségösztönére hagyatkozva inkább a figu-

ra felszíni poénjaira koncentrál, ezt vi-
szont kétségtelen eredménnyel teszi.
Esztergályos Cecília mint hűségében
meglepetésszerűen megingott szépséges
feleség ostobácska, tűzrőlpattant, irgal-
mas, apatikus, értetlen és vérmes, mindez
villámgyors váltásokkal, már-már túl is
lépve a kínált szerep kereteit. Göncöl Pali
már a regényben sem igen hordoz igazán
egyéni vonásokat, a színpadon pedig
egyenesen teljes passzivitásra van
kárhoztatva. Ott settenkedik állandóan a
háttérben, eszközül szolgál főnöke köz- és
magánéleti ügybuzgóságának, de
személyisége nincs, csak helyzete, még
azt is jobbára a többiek számára terem-ti.
Ivánka Csaba kényelmetlenül is mozog
ebben a szűkre és színtelenre szabott
szerepben. A kacér szomszédasszony Far-
kas Zsuzsa, neki sincs sokkal több lehe-
tősége, de legalább nem kell folyamato-
san színen lennie: időnként felbukkanó
háztáji szépasszony. A szakszervezeti
könyvtáros már hálásabb szerep, s Tóth
Éva kedvvel lubickol a „haladó szellemű
hajadon" lelkes emancipáltságában.
Raksányi Gellértnek (Kefe Endre) is
úgynevezett hagyományos vígjátéki jele-
nése van, ezt viszont nem a kisebb ellen-
állás irányában aknázza ki, hanem éppen
ő az, aki felvillant valamit az egész játék-
tól elvárható többrétegűségből. És teszi
ezt különösen akkor, amikor még szöveg
sincs a segítségére. Tahi József Istije
bármelyik más darabba betolható, ment-
ségére szóljon, hogy önmagában a sze-
repe is.

Csikós Attila ház-díszlete alkalmas lett
volna a mű teljesebb kibontakozására is,
megfelel a feladatának, betölti az egész
játékteret, áttekinthető benne az izgatott
szereplők egymástól és egymás-hoz
futkosása. Vágó Nelly jelmezei kellően
hétköznapiak, olyanok, amilyeneket
ebben a házban ezek az emberek hord-
hatnak.

Kertész Ákos: Családi ház manzárddal (Vár-
színház)

Rendező: Szurdi Miklós. Dramaturg: Deme
Gábor. Zeneszerző: Döme Zsolt. Díszlet:
Csikos Attila. Jelmez: Vágó Nelly. A rendező
munkatársa: Báthory Zsuzsanna.

Szereplők; Avar István, Esztergályos
Cecília, Ivánka Csaba, Pálok Gabi, Garai
Viki, Farkas Zsuzsa, Tóth Éva, Tahi József,
Segesvári Gabriella f. h., Raksányi Gellért.
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D i r i b - d a r a b

Sárospataky István komédiája
a Várszínházban

Az évad új magyardráma-kínálatából a
Várszínházban láthatjuk Sárospataky
István Teakúra című komédiáját. Ezúttal
azonban - úgy tűnik - nem egészen
befejezett, nem eléggé átgondolt alkotás
került ki az író kezéből, pedig több ko-
rábbi művével bizonyította már képessé-
gét a fegyelmezett, sallangmentes, sűrítő
dramaturgiára, a drámailag is hite-les
valóságlátásra.

Nyilatkozata szerint e drámával hármas
célja volt Sárospataky Istvánnak. Először
is úgynevezett (Peter Szondi termi-
nológiájával) „szűk tér" típusú, vagyis -
ahogy ebből a drámaformából következik
- modellértékű drámát akart írni arról,
hogy „még ha szereti is egymást két
ember, ha az őket összekötő kapcsolat
rájuk kényszerített, akkor személyi-
ségükben és tetteikben is deformálód-
nak". Az író második célja az volt, hogy a
történelmi drámák után mai tárgyú, tehát
sokkal közvetlenebbül a mához és máról
szóló művel lépjen a közönség elé. S a
harmadik - amely természetesen
összefügg az előbbiekkel és következik a
létmodellalkotó dramaturgiából - az, hogy
alakjai jelképekként funkcionálja-nak.
Csakhogy, mivel már az első cél
megvalósításában sem volt következetes
Sárospataky, ezért az egész darab tele van
dramaturgiai ellentmondásokkal, s olyan
hatást kelt, mintha az első, hevenyészett
vázlat került volna színre. Mert végül is
az előadásból nem derül ki, hogy a dráma
valójában miről szól: a lakáskérdésről, a
társadalmi gyökerű devianciáról (úgymint
idegbetegség, elmebaj, alkoholizmus,
bűnözés stb.), vagy az össze-zártság
strindbergi léthelyzetéről, a földi pokol
metafizikájáról. Vagy minderről, vagy
egyikről sem? Mindez belemagyarázható
- és még talán más dolgok is -, de nem
érezhető a darabból; és mivel Sárospataky
Istvánnak is meggyőződése, hogy a dráma
is irodalom, nyilván tudja, hogy ez az
„érzés" -- bármily szubjektív természetű
dolog is - a legfontosabb, ami nélkül nem
létezik mű-alkotás. A közönséget nem az
érdekli, hogy a jelentés „benne van" a
műben, hanem az, hogy ez érzékelhetővé-
érez-


