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Megalkuvásaink kisszerű
tragédiája

A Janika Szolnokon

Nem ismerjük Csáth Gézát, a magyar
századforduló remek, magányos és ért-
hetetlenül feledésre ítélt írói közül a
legsokoldalúbb tehetségűt, a
legkeményebben írót, a legtragikusabb
sorsút. Középiskolákban nem tanítják,
egyetemen, főiskolán alig esik szó róla,
novelláit évtizedekig nem adták ki,
darabjait nem játsszák, neve és
munkássága sem a hivatalos, sem a nem
hivatalos irodalmi köztudatban nincs jelen,
vagy legalábbis nem a jelentőségének
megfelelően van jelen. S akinek Csáth neve
mégsem cseng idegenül, az is inkább az író
morfinizmusáról tud, semmint
munkásságának igazi értékeiről.

Holott Csáth Géza a magyar irodalom
egyik legjelentősebb alkotója, aki szűkre
szabott életében félelmetes mélységeket
feltáró teljes életművet alkotott. Az 1887-
ben Szabadkán született Csáth tizennyolc
éves korában már publikál, s húszéves,
amikor megírja a novella-irodalom
páratlan remekét, az Anya-gyilkosságot.
Miközben orvosegyetemi tanulmányait
folytatja, a Budapesti Napló és a Nyugat
elismert munkatársa. Fest, hegedül,
zongorázik, zenét szerez, a kor

egyik legjobb tollú zenekritikusa. Elsők
között ismeri fel Bartók Béla jelentőségét,
s e meggyőződése mellett folyamatosan
kiáll írásaiban. Huszonkét éves korában
jelenik meg az első novelláskötete ( A
Varázsló halála), s 1911-ben mutat-ja be a
Magyar Színház két drámáját: A Janikát és
a Hamvazószerdát. Végzetes
meghasonlottsága 1910-ben sorsát
meghatározó tettre készteti: morfinista
lesz. Kilenc év pokol következik az éle-
tében, egyre kevesebb novellát ír, viszont
ebben az időszakban születnek a drámái.
1919-ben tragikus körülmények között hal
meg: feleségét lelövi, ő maga szökés
közben a jugoszláv-magyar ha-tárnál
megmérgezi magát.

Annyi más alkotótársához hasonlóan őt
sem az elmebaj tette jelentős művésszé,
hanem éppen fordítva: felfokozott
érzékenysége és a külvilág konfliktusából
következett a meghasonlása s a menekülés
különböző formái a mámorkereséstől az
öngyilkosságig. Aki, mint Csáth Géza,
olyan élesen, pontosan és illúziók nélkül
látta és láttatta az embereket s az őket
körülvevő világot, az nehezen képes ép
ésszel végigélni az életét.

Írásai rövidek, tömörek, drámaiak.
Szereplőit az elmeorvos kíméletlen éles-
látásával jellemzi. A szenvtelen tényfel-
tárást együttérző lírával vagy szürreális
látomásokkal oldja. Kritikáiban, esszéi-
ben nyoma sincs az áltudományos ködö-
sítésnek, fogalmazása pontos, képszerű,
magától értetődő természetességgel és
egyszerűséggel beszél a legbonyolultabb

zenei fogalmakról, jelenségekről is.
Kosztolányi írásművészetének vagy
Kafka látomásainak rokon vonásai egy-
ként fellelhetők Csáth prózájában. De
ezzel a prózával - úgy tűnik - hosszú ideig
nem tudott mit kezdeni a magyar olvasó,
mint ahogy annyi társáéhoz hasonlóan
Csáth drámáival sem a korabeli színház.

A Janika és a Hamvazószerda 1911-es
bemutatójáról Kosztolányi Dezső A Hét
hasábjain számolt be. A kissé vállvere-
gető hangnemű írásból nemcsak Csáth
unokabátyjának és családi barátjának a
darabokról alkotott véleményét ismerjük
meg - „A Janika témája nem tudott
megfogni. Az, ahogy ő megírta, nagyon
megfogott. Biztosan jár a színpadon." „A
Hamvazószerda papíron irodalmi érték,
amely messze fölötte áll A Janikának.
Színpadon még a stílusos kísérő-zene
(szintén Csáth kompozíciója) se menti
meg" -, de azt is megtudjuk, hogy
mennyire süket volt a színház e művek
stílusára, lényegére. Azt írja Kosztolányi,
hogy „egyenesen fájó volt nézni, hogy
mosták el a diszkréten szimbolikus
levegőt színes üvegekkel, szokvány-
rekvizitumokkal, majdnem vidéki
giccsekkel".

A többi darabjával még annyi szeren-'
cséje sem volt az írónak, hogy életében
bemutassák őket, sőt később sem igen
került erre sor. Hetven-hetvenöt évnek
kellett eltelnie ahhoz, hogy prózájának
korábbi újrafelfedezése után két darabja
is a közönség elé kerüljön. 1981-ben Mu-
tatta be a televízió Léner Péter korrekt
rendezésében a Horváték című színmű-
vét, s most Szolnokon a Szobaszínházban
volt A Janika premierje.

Mi vonzhatta Fodor Tamást ehhez a
Kosztolányi szavaival - „züllött és

erkölcstelen családról" szóló „sok natu-
ralizmussal megrajzolt kispolgári kép-
hez"? Aligha egy író újrafelfedezésének
kegyeletteli gesztusa, sokkal inkább az,
hogy Kosztolányival - s nyomában sok
irodalmárral, drámatörténésszel - ellen-
tétben a rendező másként látta, eltérően
ítélte meg a drámát, s olyan értékeket
fedezett fel benne, amelyek nemcsak mű-
vészileg, de aktualitásuknál fogva is
fontossá tehették a bemutatót.

A Janika címszereplője egy kisfiú, aki
meg sem jelenik a színen, a darab első
felében meghal, mégis központi drama-
turgiai funkciója, a két eltérő jellegű fel-
vonás történéseiben katalizátorszerepe
van. Az egész első rész nem más, mint a
felvonást záró mondatnak s egyben a-
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második felvonás alapkonfliktusának
briliánsan megírt, egyre növekvő fe-
szültségű, késleltetett expozíciója. Az öt-
ven körüli, derék, munkájába belefáradt
háromgyerekes hivatalnoknak a társa-
dalmi normákat, a látszatot kielégítő
langyos családi boldogsága törik össze
egy pillanatra, amikor kiderül számára -
amit körülötte mindenki tud vagy sejt -,
hogy a tíz évvel fiatalabb felesége és a
régóta a házánál élő, j ó minisztériumi
állásban levő barátja között tartós viszony
szövődött, s e viszonyból szüle-tett Janika.

Az első rész zaklatottságát és több-
szörös feszültségét az adja, hogy egy
időben két akciósor zajlik: egyrészt a
család tagjai és a cselédség fejvesztetten
és kapkodva, a konzíliumra hívott orvosok
pedig szenvtelen szakmai nyugalommal és
közönnyel ténykednek a kisfiú életének
megmentéséért, másrészt ezzel
párhuzamosan lefojtott indulatú családi
perpatvar folyik, amelynek során csak
foszlányonként kezdenek világossá válni a
család tagjai közötti viszonyok.

A második felvonás nagy része egyet-
len óriási zárt jelenet: a temetés után egy
új helyzet kialakítására tett fájdalmasan-
groteszken tragikus kísérlet. Jenő, a férj -
miután tisztázta megcsalatásának
körülményeit - belehergeli magát a
becsületéért küzdő férfiú szerepébe,
felindulásában válni akar, és kiadja útját
Kálmánnak, a barátjának. Közben meg-
vacsoráznak, Jenő iszik, s ahogy része-
gedik, úgy lesz egyre gyengébb, egyre
megbocsátóbb, míg végül magatehetetle-
nül dől le a pamlagra. Aranka, a feleség
vállalná a válást, ha Kálmán elvenné őt.
De a házibarát fájdalma ellenére is józan
és okos marad: bebizonyítja, hogy úgy jó
mindhármójuknak - s Jenő két fiának is -,
ha minden marad a régiben.

Eddig úgy élt ez a három ember egy-
más mellett, hogy áltathatták magukat
azzal: nem történik semmi jóvátehetetlen
közöttük, nem okoznak hajt, bánatot a
másiknak e szerelmi háromszög-
felállással. Ezután viszont hiába változat-
lan látszólag a helyzet, úgy kell egymás
szemébe nézniük, hogy tudják - ha nem
beszélnek is róla - a „titkot", s ez még
jobban mérgezi, még hazugabbá teszi
kapcsolatukat, amelyből sem kilépni nem
tudnak, nem akarnak, sem azt megvál-
toztatni nem képesek. Pontosan illik erre a
helyzetre Sartre híres megállapítása: „A
pokol - a többiek."

Nem cinizmus mondatja ki Kálmánnal a
végső megoldást, hanem az a tehe

tetlen kompromisszumkényszer, ami a
darab megírásakor éppen úgy
működhetett, mint ma.

Fodor Tamás előadásainak mindig
meghatározó tényezője a tér. Gondoljunk
a néhány évvel ezelőtti miskolci
Vízityúkra vagy a Stúdió K. Woyzekjére,
A Balkonjára, illetve a legutóbbi
Vázlatsor az Élektra-történethez című
produkciójára. Ezeknél különböző mó-
don, de egyként a néző-játszó közötti
kapcsolat, illetve a nézők szellemi akti-
vitásának, a szereplők sorsában a ma-
gukéra ismerés folyamatának erősítését
szolgálták a különböző térformációk. I
Hasonló funkciójú A ,Janika tere is.

A nézők Perticsék lakásának bejárati
ajtaján lépnek be, végigmennek az elő-
szobán - ahonnan Janika, Kálmán, a
házaspár szobája, illetve a konyha nyílik:
-, s úgy érnek a nézőtérre, azaz az

ebédlőbe. A szoba közepén óriási meg-
terített ebédlőasztal áll, rajta egy étkezés
romjai. A bejárattal szemben kályha (ez
az egyetlen olyan tárgy, ami nem mű-
ködik a színen), az egyik szegletben
masszív tálalószekrény, átellenben bőr-

kanapé, rajta hever Aranka, újságokat
olvas, régi lemezeket hallgat, zavartala-
nul lustálkodik. Súlyos csillár lóg be
középen, mindenütt képek, egy kis asz-
talon telefon (amelyből beszélgetések-
kor a partner szavai is hallatszanak).
Antal Csaba díszletében és terében min-
den naturalista mód hiteles, ennek meg-
felelően mikrorealista szinten hitelesnek
kell lennie a játéknak is.

A nézők szinte zavartan, hívatlan ven-
dégként keresnek helyet maguknak a
szoba képzeletbeli falainak helyén levő
tribünökön. Kényelmetlenül érzik ma-
gukat, mint akik akaratlanul is kilesik
egy család mindennapjainak eseményeit,
ugyanakkor jól látják a szemben ülők
arcát, reagálásait is. (Ez a nézőtérbeosz-
tás nem új, mondhatni elkoptatott sablon,
de mindig csak a konkrét előadások
alapján lehet megítélni egy-egy eszköz,
szcenikai vagy egyéb megoldás
funkcióját, s ez esetben ez a
térkompozíció rendkívül fontossá válik.)
Sajátos feszültség alakul ki az ilyen
terekben: a realista játék és környezet azt
sugallja, hogy itt minden igaz és valódi,
de attól,

Bajcsay Mária (Perticsné) A Janika szolnoki előadásában



s akiknek kapcsolatai ma is ismerős vi-
szonyok.

Kézdy György játssza a férjet - meg-
rendítően. A színész alkatából következik,
hogy Jenő figurája nem „alacsony,
kopasz, kajla bajuszú, elhízásra hajla-
mos", azaz megmosolyogni vagy kine-
vetni való. Kézdy a monoton munkájába
menekülő, de abba bele is fáradó,
bizonytalan, a váratlan eseményektől s
főleg a konfliktusoktól rettegő, az életet
megúszni igyekvő kisember típusát
rajzolja meg. Görnyedt háttal, sietős, apró
léptekkel jelenik meg, télikabátja lóg
rajta, ide-oda kapkod, szavai összefüggés-
telenek. Az orvosokkal alázatos, ugyan-
akkor agresszív. Szolgaian teljesíti a
felesége vagy az orvosok kéréseit, pati-
kába rohan, közben azon siránkozik, hogy
mi lesz a következménye a munka-
helyéről való távozásának. Mikor meg-
tudja a tragédiát, akkor sem tud a hely-
zetnek megfelelően viselkedni, az egyik
pillanatban gyermekien gyönge lesz, a
másikban Kálmánt kéri meg, hogy az
eszközöljön ki számára két nap szabad-
ságot. S amikor barátja az arcába mondja,
hogy „Ez a halott az én gyermekem!",
Kézdy egész testében egy óriási értetlen
kérdőjellé válik, Jenő számára
felfoghatatlan ez a villámcsapásként ért
közlés. A második felvonás nagy része
Jenő monológja; ez hallatlanul nagy
feladat a színész számára, különösen
ebben a kis térben, ahol nem lehet csalni,
színészkedni, bevált fogások-hoz
folyamodni. Nagyon nehéz eltalál-ni:
hogyan lehet a totális lerészegedést úgy
ábrázolni, hogy igaz legyen, s mégis a
szükséges mértékben stilizált. Kézdy

Bajcsay Mária (Perticsné), Tóth József (Boér Kálmán) és Kézdy György (Pertics) Csáth Géza
színművében (Sipos Géza felvételei)

bravúrja ez a monológ. Megrendítő s
egyben groteszk, ahogy a Kálmán által
vett vagy ajándékozott tárgyak lajstromát
felsorolja, ahogy Janika játékait az
asztalra kirakja, szánni való, ahogy bele-
lovalja magát a veszekedésbe, vissza-
taszítóan komikus, ahogy a legnagyobb
kirohanásából szolid ebédelővé vedlik át,
s csámcsogva, szürcsölve falja leveséből a
csirkeaprólékot, s szívszorító az a
folyamat, ahogy az egy-két kupicától
lelkierőt merítő ember fokozatosan le-
részegedik s magatehetetlenné válik. A
színész Csáth Gézához méltó pontos és
kíméletlen diagnózist ad egy gyenge, de
nem értéktelen ember önérzetének,
tartásának feladásáról, egy magatartás
kisszerű tragikumáról.

Kézdy egyenrangú partnere Tóth
József, aki Kálmán jóval hálátlanabb
szerepét játssza. Az író inkább csak sej-
teti, mint kimondja mindazt, amit erről a
figuráról gondol, amit erről tudni kell.
Alig van tényleges akciója: az első fel-
vonás nagy részében nem fedheti fel va-
lódi érzéseit, indulatait, a másodikban
szinte némán asszisztál Jenő monológ-
jához. Tóth József azonban szótlanul is
jelentős tud lenni. Ő sem az a típus, akit
Csáth elképzelt, a házibarátot a szerzői
utasításhoz képest szimplább jelenségnek
rajzolja meg. Ettől a három ember
drámája még kisszerűbbé válik. A színész
akkor tárja fel a szerep lényegét, amikor
Kálmán lazíthat a magára erőltetett
önfegyelmén, ekkor Tóth hisztérikus
kitörései ugyanolyan védtelen, sebezhető,
gyermekien kiszolgáltatott kis-embert
mutatnak meg, mint amilyen más
formában Jenő, azaz úgy tűnik, a két férfi
között a korkülönbségen kívül alig van
lényegi differencia. Tóth úgy hallgatja
végig összeszorított szájjal Jenő
kifakadásait és önostorozó filozofálga-
tásait, hogy pontosan tisztában van azzal:
neki innen nem kell távoznia, a botrány
három nap múlva senkit sem érdekel,
minden marad a régiben. Ennek
következtében lesz szomorúan kegyet-len
az Arankának szóló kompromisszumos
javaslata, s elkeserítően reális az, ahogy
az eddigi szokásokhoz híven ki-segíti az
asszonyt a kosztpénzzel, vagy ahogy a
„Szegény kis Jani, szegény!" szavakat
mormoló Jenőre teríti azt a téli-kabátot,
amelyet ő vett a barátjának, s amelyet
negyedórával azelőtt az vissza akart adni
neki a többi ajándékkal együtt.

Aranka a két férfi között gyötrődik,
drámai akciója alig van, az is inkább az

hogy a nézők karnyújtásnyira ülnek a
játszóktól, egyszersmind megcsinálttá,
színházivá is válik. A nézőnek állandóan
kapcsolnia kell: hol belefeledkezik a já-
tékba, hol pedig pillanatokra kikerül a
játék erőteréből - az alkotók szándékának
megfelelően vagy valami oda nem illő
zavaró momentum miatt, vagy azért,
mert rápillant egy nézőtársára, s annak
reagálása érzelmi tükörként működik. Ez
a hatásmechanizmus erősíti fel az ilyen
terekben a játék hatását, s erre épít
Fodor, amikor ezt a polgárinak - tehát
tőlünk könnyűszerrel idegennek mond-
ható - darabot szobaszínházi körülmé-
nyek között mutatta be.

Ennek a térnek van egy másik követ-
kezménye is: A Janika tragikomikuma
ebben az előadásban egyértelműen tra-
gikummá változott. A darabbeli miliőt és
problematikát nyilvánvalóan többféle-
képpen lehet ma megjeleníteni, a legké-
zenfekvőbben talán - a kordivatnak is
megfelelően - a groteszk vonások felerő-
sítésével. Ha a drámát nagyszínpadon
játszanák, akkor alighanem egyértelmű
hatást váltana ki a groteszk, „nem rólam
szól a mese eltávolító jellege. Ebben a
térben azonban a közönség bevonása és a
groteszk ábrázolás éppen ellentétes,
egymást kioltó hatású lenne. A rendező
inkább a szereposztással, illetve a játék
hangolásával távolította el a darabot a
tízes évek világától, s hozta közelebb a
konfliktust a mához.

Ez a család nem kispolgári, nem züllött
és nem erkölcstelen, ahogy ezt
Kosztolányi hetvenöt évvel ezelőtt érez-
te, hanem olyan átlagos família, amely-
nek tagjai most is ismerős típusok,



első felvonásban, a Janika megmentése
körüli teendőkben. Bajcsay Mária töre-
dékekből is pontosan rajzolja meg a szerep
ívét a darab kezdő gramofonozós
szépasszonyától a gyerekét elvesztő, a
férje és szeretője által egyaránt megalá-

zott, de az adott helyzetet felvállalni
kényszerülő nőíg. A színésznő alkata,
ereje alapján azonban nehezen érthető,
miért vállalja Aranka ezt á végső meg-
oldást. Koós Olga Aranka anyját kemény,
határozott asszonynak fogalmazza meg,
aki falaz a lányának - ugyanakkor el is
ítéli -, s magatartásával, hallgatásával,
helytállásával hozzájárul ennek a
hazugságokra épülő idillnek a fenntartá-
sához.

Ezek a színészek hallatlanul intenzív
jelenléttel hitelesítik a dráma fővonalát
jelentő helyzeteket. De ezekkel ellen-
pontozó más jelenetek is vannak a da-
rabban: mindenekelőtt a cselédség rész-
ben asszisztáló, részben kommentáló epi-
zódjai, illetve az orvosi konzílium be-tétje.
Míg az előbbiek szintén pontosak,
funkcionálisak, de színészileg egyenetle-
nek, az utóbbiak sem a szobaszínház
megkívánta játékmódhoz, sem ehhez a
darabhoz nem illő stílusúak, kivitelűek.

Dobák Lajos háziorvosa elegáns ala-
kítás, Csorba I. Sándor temetkezési szol-
gája, Gombos Judit szobalánya és Turza
Irén idegen szobalánya jól eltalált figura.

Fodor Tamás szolnoki bemutatkozó
rendezése az évad kitűnő felütése, egy-ben
a drámaíró Csáth Géza igazi felfedezése.
Az előadás nyomán is bebizonyosodott,
hogy nem csupán a középosztály
borzongató hatású írója ő - ahogy ezt
Kosztolányi annak idején sommásan meg-
állapította róla. A szolnoki színház meg-
érezte Csáth modernségét, drámai erejét, s
olyan ízig-vérig mai előadás született,
amelyben magunkra, mai
kompromisszumainkra ismerhetünk.
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Színház)

Díszlet: Antal Csaba. Jelmez: Németh
Ilona m. v . Rendező: Fodor Tamás.
Szereplők: Kézdy György m. v., Bajcsay

Mária, Koós Olga, Tóth József, Dobák
Lajos, Gombos Judit, Sebestyén Éva,
Turza Irén, Philippovich Tamás, Árva
László, Csorba I. Sándor. Hornung Gábor.

SZŰCS KATALIN

(Pre)koncepció nélkül

Az Oszlopos Simeon Miskolcon

Nem tudom, Szőke István ismeri-e
Horvai Istvánnak az Oszlopos Simeonra,
illetve általában a Sarkadi-drámák szín-
revitelére vonatkozó észrevételeit. Fel-
tételezem, hogy igen. Persze az is lehet,
hogy csak a rokon lelkek találkozása -
elég markáns rendezőegyéniség Szőke -
következtében érezni úgy, mintha Szőke
megfogadta volna Horvai intelmét,
miszerint ha „egy rendező azt mondja:
énnekem ebből ez meg ez a
mondanivalóm, az majdnem biztos, hogy
félreviszi". Oszlopos .Simeon-rende-
zésében Szőke olyannyira nem hagyta
magát ilyetén módon félrevinni, hogy
nemcsak prekoncepció, de még alapos

szövegértelmezés sem igen fedezhető fel
az előadásban. Nem az írott matériát
maga alá gyűrő, önnön képére formáló
rendezői „koncepciót" hiányolom -- en-
nek nemléte kifejezetten erény lehetne,
nyilván Horvai is ilyesmire gondolt -,
hanem a dráma immanens „jelentését"

kibontó, értelmező hangsúlyokat, ame-
lyek érvényre segíthetnék az írói gondo-
latot. Eljátszható persze enélkül is egy
színpadi mű, s még azt sem állítom, hogy
teljesen hiába; de a dialógusok egyhan-
gúan -- ez történhet egészen felfokozott
hangnemben is, miként jelen esetben a
miskolci Nemzeti Színházban - höm-
pölygő egymásutánja eltompítja a néző
befogadói érzékenységét, árnyalatok iránti
fogékonyságát, szituációértelmező
készségét; érdektelen szemlélődővé un-
tatja. Az efféle „korrektség'" pedig alig-ha
válik a mű javára, noha legalább nem
hamisít, legfeljebb érdektelenebbnek
mutatja a drámát, mint amilyen.

Ez történik Sarkadi Imre Oszlopos

Simeonjával Miskolcon. Az ön- és köz-

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (miskolci Nemzeti Színház) Fráter Kata (Zsuzsi) és Mihályi Győző
(Kis János)


