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Milyenek hazánk fiai?

Kolozsvári Papp László komédiája a
Józsefvárosi Színházban

Kolozsvári Papp László, a kiváló regény-
és novellaíró második - de megírásának
időrendjében első - darabjával került a
nézők elé. Tavaly Nyíregyházán mutatták
be Édes otthon címmel komédiáját,
meglehetős élénk visszhanggal: maga a
kritikustábor is igen megosztott lett,
hozsannától abcugig mindent hallani
lehetett.

Most a Józsefvárosi Színház neki-
bátorodó, megélénkülő csapata gyürkőzött
neki a Hazánk fiai eredeti bemutatójának,
melynek szövegét jó szemmel látta meg a
SZÍNHÁZ 1984/1-es számában a
dramaturg Cserje Zsuzsa.

Érdekes: a rendkívül tehetséges, új
szerkezetekkel és prózanyelvvel kísérle-
tező író, aki ráadásul az Édes o t t honban ,
első színre került darabjában a kelet-
európai abszurdoid legjobb színvonalára
jutott, hogyan, miként indult első szín-padi
kirándulására e vígjátéki bulvár-miliő
irányába. Mert, s ezt még az elején le kell
szögeznünk, a Hazánk fiai igazi, „jól
megcsinált darab", „körúti" komédia. Á
professzionista darabcsinálás igen jó - ám
úgy tűnik, Magyarországról nehezen
megközelíthető - iskolájából került ki.
Nem szégyenli, nem is fitogtatja e patinás
iskola formaruháját; egy-szerűen csak
elegánsan és kellemesen viseli.
Ujjgyakorlatként, a színpadi technika
elsajátítására valóban ez a forma
kínálkozik legalkalmasabbnak. Innen lehet
el- avagy továbblépni bonyolultabb
képletek felé, ami az Édes o t t honban meg
is valósult. S ha tátongónak látnánk is a
szakadékot az Édes otthon akár filozófiai-
ontológiai síkon értelmezhető
gondolatisága és e feydeau-i könnyed-
séggel pergetett darab sziporkái között, a
szellemi arisztokratizmus gőgjének hamar
el kell oszolnia: a maga műfajában,
stílusában, esztétikai megformáltságában,
értékszerkezetében mind a két mű a helyén
van. Kolozsvári Papp László mintha csak
finoman jelezni kívánná: tudok ilyet is,
olyat is, a régi teljes fegyvertárával
indulok az új felé.

S korántsem akkora a távolság az Édes
otthon és a Hazánk fiaí között, mint

azt a megközelítés és hangütés miatt
vélhetnénk: ez utóbbi „finomodott kín"
mélyül a totális, ám mézesmázos erő-szak
boszorkányos mágiájává az Édes
o t thonban . Á boldogság mindkét Kolozs-
vári-darabban illúzióként, hamis tudat-
ként vagy ragacsos mázként jelenik meg.
Hol a hatalom erőszakszervezete, hol a
kollektív elroncsolódás tehetetlensége
működteti, élteti.

A Hazánk fiai végül is kisszerű hazu-
dozók nagyon is hétköznapi és közeli
világába visz el, s a felszín alatti tapadós
nyirkosságot érzékelteti „csak a torka
véres" szituációk láncolatában.

Szép lakása van a főszereplő Tartó
családnak? Igen. Eklektikus, parvenü,
kényelmetlen? Igen, az is. Kiegyen-
súlyozottan, harmonikusan élnek? Igen.
Az apa ipari formatervező, a feleség
fontos hivatalnok és példásan odaadó
családanya, a fiú tehetséges zongora-
művész-jelölt, a náluk lakó kis barátnője
hamvas, vidékről felkerült óvónéni. Ám az
apa, Tartó Ferenc csak amúgy is egy-féle
kivitelben készíthető tv-gombo-kat tervez,
felesége, Anna nagypolgári allűrökből
kilendülni nem tudó, üzletelő és karrierista
akarnok, a fiú hányavetien cinikus, a kis
barátnő számító kurva. Ám a dolgok
leginkább csak akkor szokták leleplezni
kétarcúságukat, mikor időnként Isten,
néhány lázongó lelkiismeret avagy a
dramaturgia legősibb szabályai erre
kényszerítik őket. Mióta világ a világ, és
az emberek szín-házba járnak, a
legnyugodtabb felszín-nek is fel kell
borzolódnia, s az éppen aktuálisan
széthasadó világ fonákjának kell
felvillannia. Erre egyetlen eszköz kínál-
kozik, enné] jobbat még nemigen talált ki
szerző: idegeneket, a múlt tanúit,
visszajáró lelkeket kell behozni a minta-
ketrecbe.

Kolozsvári Papp László - s ebben áll
tartalmi újítása - nemcsak a kabaré-tréfák
idegenbe szakadt hazánkfiával szembesíti,
s vele s általa leplezi le a mohóságot,
korrumpálódást. Még egy, s igazán nem
kabarétréfából ismerős figurát hoz,
mintegy „kontrollcsoport-ként". Egy
Erdélyben élő magyart, odaszakított
hazánkfiát is a nagy pőrére vetkőzések
feszült és felfokozott kavalkádjába ránt.
Az ő lassúbb, egyszerűbb (netán
együgyűbb) polarizáló gondolkodásának
mérlegére helyezi fel mindazt, ami a
Kanadából huszonöt év után hazalátogató
nagybácsi fogadása és kihasználása körül
zajlik.

Kolozsvári ezzel a gesztussal kika

csintó, áthallásos, biztos poénnal nyerő
tétre is tehetett volna. Á darab bravúrja,
hogy ha paraszthajszállal is, de elkerülte
ezt. Bármilyen fájó, bizonyos mértékig ez
a derék Fejér Pali is úgy tapad hozzánk,
mint mi az aranyborjúnak tartott
Nyugatról felbukkanókhoz. (Pénzt kér,
gyógyszert, makacs kétségbeeséssel teszi
túl magát a nemkívánatos vendég
szorongató helyzetén stb.) Ennek az ár-
nyalatnak finom megsejtetésével a szerző
egyszersmind felmenti a figurát a se-
matikus „túl jó ember" minőségéből úgy,
hogy sorsának keserű méltóságából egy
jottányit sem csíp le vele.

Nem rikító, csak furcsán, kicsit torkot
kaparva kacagtató, ahogy elszenderülve, a
rádió műsorzáró Himnusz-hangjaira
hirtelen vigyázzba merevedik. Köszöntjük
hát az első realista „erdélyi rokon" alakot,
amely negyven év óta először lép hazai
színpadra.

Nos, e két ellentétes, de geometriai
elrendezésében hasonlatos két szögelési
pont között járja kínos táncát a Tartó
család. Á kanadai Titusztól pénzt, be-
folyást, a zongoraművésznek készülő
Szilveszter külföldi menedzselését remé-
lik. Á két Tartó fiú húga, Rózsika a nagy
funkcionárius, az elvhű, liberaliz-
musellenes mozgalmár pedig nem csupán
át- vagy visszatéríteni akarja testvér-
bátyját hazai magán-átnevelőtáborában,
hanem budai villát is vétetne vele, ahol
majd ő is nyugodtan meghúzódhatna
öregségére. Emőke, a kis ártatlan óvónő
pedig - megint Feydeau kísért - a házasság
révébe szeretne már behajózni, még azon
az áron is, hogy ennek szükségességéről
éppen jövendő apósát győzze meg
bájaival. Mindenki akar valakitől valamit,
még a legelnyomottabb, legártatlanabb
tutyimutyi is: ez maga a családfő, csak a
beszélő nevében „tartó", összetartó
Ferenc. Ő fiatalító szerelmet kér, akar, vár
el Emőkétől. Á kanadai, a sok
benyomástól, előzetes rettegéstől szinte
ütődött Titusz csak díszvécét hoz
ajándékba: semmi olyat nem tud nyújtani,
amire az itthoniak fenik a fogukat.
Egyedül Emőke jól ütemezett odaadását
ismeri fel akként, amint azt kell: elveszi,
elviszi.

Á szerkezet örökölt, használatban fé-
nyesre csiszolódott masinériáját Ko-
lozsvári kiválóan működteti. Ritmusa,
zenei ütemezése van a darabnak. Nyüzs-
gés-szóló, nyüzsgés-szóló szekvenciáival
halad a komédia előre a kissé talán ma-
gyarázkodó első harminc perc után már
zökkenőmentesen, hézagok nélkül il-



leszkedve. Klasszikus poentírozó be- és
kijövetelek sorjáznak, melyek megkom-
ponálásában mutatkozik meg Kolozsvári
Papp korábbról szerzett színészi és
dramaturgiai tapasztalata. „Mily nehéz a
könnyű, mit a medvék lenéznek" -
mondhatnánk Kosztolányival, mert bár
aligha tűnik különlegesen eredeti-nek,
hogy valaki rajtacsípi az enyelgőket, v a g y

hogy valakit kiküldenek, és az nem megy
ki, vagy valaki úgy megy ki, hogy ezen
nem akadunk fenn (kiment szendvicset
kenni a konyhába és kész): ezek a
darabcsinálás legkínosabb zökkenői, s
nagyra szánt művek csúsztak már el e
picurka banánhéjon. A legősibb gagek és
bohóctréfák - s ez már a rendező, Petrik
József érdeme is - kapnak értelmesen,
jellemzésül felhasznált mi-voltukból
eredően új patinát.

(Leginkább a mozgalmár Rózsika élhet
ezekkel: szűk szókincsét hamar be-
mutatja, így az előre látható poén való-
ságos bekövetkezése a nevetésre inger-lő,
a legképtelenebb helyzetben is retikült
hord, magyarázni, nevelni, felvilágosítani
akar, mikor a sógorasszony
öngyilkossággal fenyegetőzik, kitárja az
ablakot stb.) Pécsi Ildikó parádés
alakításából adódóan azonban, a szöveg
feletti többletként megjelenik ennek a
típusnak magára mért aszketizmusa,
fokozódó elmagányosodása is.

Zavaró kissé, hogy túlságosan ütődöttre
sikeredett - a rendezés hibájából is - az 56-
os disszidens Tartó Titusz figurája. Már-
már félkegyelmű, cowboy-kalapos
ízléstelenséggel lohol be az állandósult
konfliktushelyzetekben lavírozó budapesti
belvárosi Tartó Ferenchez. „Vörös Volga"
üldözésétől tart, kiábrándítóan felejti a
magyart, és kínosan kisstílű, hiába aludta
végig a világ legnagyobb hoteljeit. Ez a
karikatúra túlrajzolt még akkor is, ha
tapasztalatok bizonyítják, hogy derék
tengerentúlra távozottaink egy része -
némileg ottani példán is nevelődve - nem
túl érzékeny intelligenciájú és lelkiségű.
Ezzel meg-billen az alapszituáció is: tíz,
tizenöt évvel ezelőttre helyezve még
érthetőbb lenne az efféle, kinn valamire
jutott családtagok iránti rajongás, de mára
már, mikor legtöbben a saját szemükkel is
meggyőződhettek, hogy „kinn sincs kol-
bászból a kerítés", már kevésbé érvé-nyes.
Mindazonáltal a darab többi problémagóca
(alacsony kezdőfizetések, ki nem használt
szellemi potenciál, beszűkülő régi
apparátusréteg, utazási nehézségek stb.)
teljesen nyolcvanas évek-

beli, ezért talán Titusz figuráját kellene
kissé hozzájuk módosítani.

Ajtócsapkodás, ki-be rohangálás, har-
s á n y poénok, játékbeli gagek: régi
recept, csak a hozzávalók újak. Ko-
lozsvári ezzel a szinte szociológiai pon-
tosságú mai közérzetképpel gazdagította
a könnyű vígjátékot, amit ekként is
játszanak, s különösebb súlyokkal nem
terhelnek tovább a színpadi meg-
jelenítésben. Kolozsvári Papp László
nemcsak a rendkívül hálás, „minden-
evő" józsefvárosi közönségre gondolt
előzékenyen, hanem a színészekre is.

A Hazánk fiai hét szereplője szinte
egyenrangú, lehetőségeiben legalábbis. Á
gondos szerző egy-egy önálló monológot
juttat mindőjüknek, ha a közös
jelenetekből nem is részesül mindegyik
egyformán.

Az összetartó erő s a legnagyobb ener-
giát sugárzó, a fia karrierjének mindent
gátlástalanul alárendelő anya szerepében
Tóth Juditot látjuk. A művésznő legjobb
formájában, egyre jobban magára találva
ragyog a szerepben, röpköd, irányít,
mozgat, hízeleg. Egy célra össz-
pontosított életének a csúcsát jelentik a
rokoni látogatás napjai: ezért tökéletesen
igazolható felfokozott, hiszteroid
magatartása.

Remek alakítás - s ebben nagy segít-
séget nyújt a pompás szürkeséget meg-
teremtő jelmeztervező, Rimanóczy
Yvonne - Pécsi Ildikó Rózsikája. Ez nem
az itt megkívánt egysíkú jellem: ez élet-
és gondolkodásmód foglalata. Pattogó,
kimért beszéd, szűkös szó-kincs,
homályos célozgatások: egy fura közép-
európai emberfajta utolsó, rezervátumi
példányának gombostűre tűzése.

Nagyon jó benyomást kelt Málnai
Zsuzsa átgondolt, remekül egyensúlyo-
zott, jó tempóérzékű alakítása. Ártat-
lanságot törtetéssel vegyítő Emőkéje
szemérmetes libuska és a femme fatale
kevercse.

Hável László ízléses mértéktartással,
lázongó mélábúval adja a gyávává torzult
szelídséget Tartó Ferenc alakjában.
Remek partnernek bizonyul a párjelene-
tekben is.

Velenczey Istvánt részben a szerző, de
még inkább a rendező ítélte túlzások-ra.

Fejér Pál, a „fenyőszagú rokon"
statikusabb, s ezért némileg hálátlanabb
szerepében is megtalálta Geréb Attila
azokat a pontokat, melyeken megvethette
a lábát: nemes tartást, kétségbe-esést,
fegyelmet kölcsönzött a nehezen
megfogható figurának.

Kozáry Ferenc a keserű leckét kapó
vidor fiatalember szerepében igen jól
helytállt, kétségtelen azonban, hogy ő
kapott legkevesebb labdát a szerzőtől.
Semmilyenséget ábrázolni mint jellemző
vonást igen nehéz: mint tipikus mai
fiatalnak pedig ez a dolga.

Petrik József rendezése eleven, élet-
szerű világnak teremtette a Tartók
nyomorú tenyészetét. Ezzel végül is - a
nagyon ismerős lakásbelsővel, életviteli
sztereotípiákkal - magát az értelmezés
kulcsát is megadta. Á realista darab
mikrorealista pontossága már más interp-
retációs tartományba tolhatja át a da-
rabot.

A jól játszható, szellemes felszíni réteg
alatt komoly aranytelér húzódik, talán
jövendő kibányászásra alkalmas. A bol-
dogság esendőségére, a tisztaság lehe-
tetlenülésére figyelmeztet a maga esz-
közeivel a Hazánk fiai is, a négy égtáj
felé vetetteknek közös, emberi gondjaira.

Kolozsvári Papp László: Hazánk f i a i
( J ó z sefvárosi Színház)

Rendező: Petrik József. Díszlet: Csányi
Árpád. m. v. jelmez: Rimanóczy Yvonne.
A rendező munkatársa: Gyarmati István.

Dramaturg: Cserje Zsuzsa.
Szereplők: Hável László, Tóth Judit,

Kozáry Ferenc, Pécsi Ildikó, Málnai Zsuzsa,
Velenczey István, Geréb Attila.

Kolozsvári Papp László: Hazánk fiai (Józsefvárosi Színház). Pécsi Ildikó (Rózsika), Tóth Judit (Tartó
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