
napé és a szoba minden berendezési
tárgya egy régi, középosztálybeli lakás
szalonjából való. A fehér inges Kis János
maga is konszolidált, de vendégei is jóval
rendezettebb külsejűek, szinte elegánsak.
Ezt a nála időző (kelleténél érthetetlenül
népesebb) színpadi társaságot fel-
tételezhetően nem a beilleszkedés, ha-
nem annak megtagadása döbbenti meg.
Barátai részvéttel, sőt empátiával fogad-
ják Kis János megfogható sérelmét - a
főműnek ítélt Oszlopos Simeon-kép
visszautasítását, de értetlenül reagálnak a
kudarcból levont konzekvenciákra. Kis
János valójában nem abban különbözik
tőlük, hogy a társadalomtól sérelmek érik,
hanem abban, hogy ő képtelennek
mutatkozik ezek elviselésére és minden-
fajta (szükséges) kompromisszumra is, s a

rosszat tovább rontva, az aszkézist élet-
elvvé választva, megteremti saját poklát,
amely pokollá lesz mindazok számára,
akiket bukásával magával ránt.

Amikor először láttuk Sarkadi Imre
drámáját, sokan úgy véltük: ez a stílus a
sajátosan kelet-európai, világnézetileg el-
térő, pszichológiailag motiváltabb „ma-
gyar abszurd" megnyilvánulási formája.
Mára - talán mert a világ is túljutott az
absztrakció felfedezésén, kultuszán -
sokkal készségesebben elfogadjuk Horvai
István realista változatát. De ha a dráma
közelítésmódja egyértelműen reális, ha az
eredetileg absztrakt térbe is elképzelhető
játékban követelménnyé válik a
hitelesség, akkor az ettől eltérő
megoldások könnyen repedést okozhat-
nak a logikával felépített és elfogadott
struktúrán. Ha elfogadom Fehér Miklós
szép, bár nem különösebben jelentékeny,
realista lakásdíszletét, akkor meg-
ütközöm a társbérlet tényét vizuálisan
megfogalmazó elvont jelzésen. Azon a
teret jelképesen és valóságosan is ket-
téosztó, látványosan valószínűtlen fehér
papírtekercsen, ami egy absztrakt szín-
padképben akár telitalálat is lehetne.
Meghökkentenek még a szöveghez né-
mileg kapcsolódó, bizarr, öncélú ötletek
is, amilyen például Jób alkoholszállításra
profilírozott, átalakított csellótokja. Fe-
lesleges vígjátéki effektusnak tűnik, hogy a
nyíltan és büszkén alkoholista hős saját
otthonában fotelek mélyébe rejtse a ki
tudja hányadik borosllaskát. Mindezek
azonban olyan részletkifogások, amelyek
bizonyára nem szúrtak volna szemet, ha
az előadás egészének megvan az a
szuggesztiója, amelyet immár húsz éve
töretlenül őriz magában az ősbemutató
élményében részesült kevesek szűk köre.

Ha az előadás időnként akadozón lelas-
sított ritmusa nem kényszeríti, készteti a
kritikust és a nézőt is arra, hogy egyszer-
egyszer az órájára pillantson. Pedig nem
is a ritmusa fő probléma. Inkább az, hogy
az eredeti tragédia - a mi világunkban és
bennünk magunkban is zajlott. A Horvai
által nagy gonddal ábrázolt kísérlet vi-
szont Kis János tudatának laboratóriu-
mában. Az eredeti drámában kivédhetet-•
len erők mérkőztek, és a vereségbe bele-
roppant egy kompromisszumra képtelen
nemzedék. Ebben a színpadi diagnózis-
ban igazolást nyer az önsorsrontók ment-
hetetlensége. Attól tartok, hogy „manap-
ság", amikor több mint negyedszázad után
még mindig él és időszerű a Kis Jánosok
tragédiája, és oly ritkán jut osztályré-
szünkül a színházban az igazi katarzis -
he kell érnünk ennyivel.

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (szegedi Nemzeti
Színház)

Díszlet: Mira János. Jelmez: Molnár Zsu-
zsanna. Zenei betétek: Cseh Tamás és Csen-
gey Dénes. Rendezte: ,Cseh Árpád.

Szereplők: Kovács Lajos, Zsila Judit, Hőgye
Zsuzsa, Holl Zsuzsa, Varga Károly, Kőszegi
Ákos.

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (Pesti Színház)
Az azonos című regény szövegének jelhaszná-

lásával az eredeti darabot átdolgozta és az elő-
adást rendezte: Horvai István. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Jánoskúti Márta. Dramaturg:
Radnóti Zsuzsa. A rendező munkatársa: Ker-
tes Zsuzsa.

Szerepfők: Tahi Tóth László, Szegedi Erika,
Pápai Erika, Korognai Károly f. h., Szom-
bathy Gyula, Tábori Nóra, Kovács János,
Cserna Antal f. h., Szűcs Sándor f. h., Csankó
Zoltán f. h., Hankó Attila f. h., Miklósy
György, Sipos András, Topai Éva.

CSIZNER ILDIKÓ

Könnyed erőgyakorlatok

A Fekvőtámasz Veszprémben
és a Pesti Színházban

Néhány éve még színházaink gondosan
ügyeltek arra, hogy bemutatott darabjaik
mindenki másétól különbözzenek, és csak
önmagukban mérettessenek meg. Aztán
évfordulóhoz kapcsolódva vagy egyszerre
támadt ötletek nyomán egy-egy évad
erejéig Madách, Csehov, Shakespeare
művei töltötték meg színpadjainkat. Úgy
tűnik, hogy az idén Brecht Koldusoperája
és Lionel Bart Oliverje a sláger, de több
rendezőnk fordult Németh Lászlóhoz is,
és három színházunkban tartottak
Gyurkovics-bemutatót. (A Fekvő támasz

mellett a gyulai előpremier után
Nyíregyházán játszották Bombatölcsér

című darabját.)

Ezek az egymás mellett játszások óha-
tatlanul maguk után vonják a „melyik a
jobb" összehasonlítását. De ami még
ennél is sokkal érdekesebb, a különböző
rendezői elgondolások, az eltérő szerep-
értelmezések nyomán több oldalról és
egymás mellé helyezve teljesebben bon-
takozhat ki az írói világ.

Gyurkovics Tibor öntörvényű drama-
turgiája pedig különösen megmozgat-
hatja a színházi alkotók fantáziáját. Az
író ugyanis fittyet hány a szokvány drá-
maépítkezésre, és lazán egymás mellé
kapcsolódó jelenetek sorát állítja mon-
dandójának szolgálatába. Kinevez ugyan
közülük egyet központi gondolatnak, de
legfeljebb csak egy vonásnyival húzza
élesebbre, s melléhelyez számtalan má-
sikat. Igy színpadra állítója előtt meg-
annyi megközelítési lehetőséget nyit meg.
Rendezője nem téved nagyot, ha az írói
ukáztól eltér, és egyet jobbra vagy egyet
balra lép, egy másik alakra, helyzetre,
gondolatra összpontosít. Így van ez annál
is inkább, mert ahogy a jelenetek, éppen
úgy a mondatfüzérek is lazán kapcsolód-
nak. Szereplői nem annyira másokkal,
mint inkább önmagukkal kommunikál-
nak, magukról pedig nem jellemrajzot,
mint inkább állapotportrét festenek.
Gyurkovics szövegét hallgatva úgy tűnik,
hogy a párbeszédek, a konfliktusok he-
lyett a szavaknak ez a belső aszinkroni-
tása és az egymásra halmozott poénok
görgetik előre a történést. Mert Gyurko-
vics poénokban utazik. Legyen drámájá-



nak témája a leghúsbamaróbb társadalmi
probléma (mint például Az Öreg, a Csóka
család, a Magyar menyasszony generációs
ellentéte) vagy a legmorbidabb élethely-
zet (mint a Nagyvizit betegvilága), ki-
apadhatatlan és néha pusztán öncélú
humorral építkezik. Ám a darab színre
állítóinak lehetőséget nyújt arra, hogy
ezt a humort bohózattá degradálják, vagy
színesebbé téve az abszurdig megemel-
jék, esetleg kesernyéssé, zavart félmo-
sollyá változtassák.

Ez a képlékenység jellemzi a Fekvőtá-
maszt is. Az író több nyilatkozatában is
arról beszélt, hogy nemzedéki drámát írt.
S a Fekvőtámasz valóban annyiban nem-
zedéki dráma, hogy két korosztály - a
pozíciójához ragaszkodó, de egyre job-
ban elfáradó, történelmi viharok edzette
középgeneráció és a nyeszlett, elképzelés
nélkül élő, a problémák elől megfuta-
modó fiatalok - áll egymással szemben.
Ehhez a nagyon is általános egymásma-
ráshoz konkrét helyszínt, egy katonai
alakulatot választ. Itt próbál embert
nevelni honvédjeiből - mindkét előadás
mellőzi a statisztériát, és csak a két kü-
lönböző karakterű újoncra koncentrál -
Bakai őrmester. A mintakatonával,
Dörnerrel látszólag nincs semmi baj.
Alázatosan, szolgálatkészen beleolvad a
helyőrség mindennapjaiba, szótárából
kiiktatta a nemet, hogy valóra váltsa élet-
célját, és a ranglétrán fokozatosan előre-
haladva egészen a tábornokságig vigye.
Csiszár, a renitens azonban minduntalan
kibúvót keres. A megúszni, átvészelni
vágya mozgatja tetteit, ám amikor fekvő-
támaszra kényszerítik, kiderül róla, hogy
ereje, tartása, sajátos életszemlélete van.
Hogy ez az újoncgondolkodás vagy az
elöljárói akarat a helyesebb, azt a szerző
nemigen boncolgatja. Oknyomozás he-
lyett unos-untalan hangoztatott közhe-
lyeket sorakoztat fel, és ezekből alakítja
ki azt az állapotrajzot, melyben a két
különböző szemlélet egymás mellé kerül,
és amelyeket Bakai őrmester egy-
máshoz közelíteni akar. Nevelni, hiszen
„azt tűzte ki feladatául, azt a feladatot
kapta, az a feladat hárul rá", hogy embert
faragjon a szalmabábukból. Ezt a gondo-
latot végigvive a Fekvőtámasz akár neve-
lési dráma is lehetne azoknak az ellent-
mondásoknak a kibontásával, melyeket a
szerző mintegy aláfestésként odavet. Ba-
kai őrmester nevelési módszerei koránt-
sem makarenkói következetességűek.
Csak a szigort veszi néha-néha kölcsön a
pedagógustól, hogy dühe kiéléséhez
teremtsen megfelelő terepet. De amikor

katonái segítségére van szüksége, hang-
nemet vált. A hadiállapotot édes béke
váltja fel, a fekvőtámaszok fagyos szigora
helyébe a pálinkáspoharak meleg, barát-
kozó hangulata lép. S e mellé az ellent-
mondással telt fegyelemre nevelés mellé
behozza a laktanyába a szülők babusgató
majomszeretetének mindent elrontó ra-
gaszkodását. Néhány villanás az egész,
éppen csak arra elegendő, hogy végig-
futtassa agyunkon nevelési gondjainkat,
aztán egy újabb kórra irányítja rá a
figyelmet. A Fekvőtámasz egy
szervezetben játszódik, ahol a
felettesnek is vannak felettesei, s ahol
mindenki a rászabott viselkedésminta
szerint „kristályosítja" az életét.

A legkevésbé Bakainak sikerül, és nem-
csak azért, mert a hatalmi grádics legalsó
szintjén kuporog, hanem mert már őt is
fárasztja a szerepjátszás. Nehezen gyür-
kőzik neki egy-egy újabb kimutatás gyár-
tásának, s csakúgy, mint a szobájában, a
fejében is káosz uralkodik. Menne is,
maradna is, engedne is, szigorítana is, de
mivel döntésképtelen, inkább csak
sodortatja magát az eseményekkel. Az
mindenesetre hamar kiderül, hogy a nők
és az ital minden hadisikernél jobban
érdekli. Jó társa ebben a százados, hi-
szen vele bármikor elpoharazgat, és fel-
idézheti az emlékezetükben másképp
élő, de mindenképpen közös kalandjai-
kat a gyengébb nem körül. Ám ez az
ember csak a baráti beszélgetéseken lép
vissza egyet a ranglétrán, egyebekben
felfelé tekint. A legjobb úton jár afelé,
hogy ezredesi vonásokat vegyen fel. Az
ezredes pedig igazi mintapéldány. Egy a
hatalom megszállottjai közül, akinek a
szervezetről, a vezetésről, a hatalomról
kialakult eszméi, sőt rögeszméi vannak.
Szavai szállóigeként terjednek, nincse-
nek félrelépései, pedig neki is van lelke,
csák azt a laktanyán kívül hagyja. S fe-
lette is áll valaki. A tábornok, aki soha
nem jelenik meg a színen, de az ezredes
órájára tekintve mindig hozzá siet. Így
csak elképzelni lehet, hogy milyen ab-
szolút hivatalnok lehet az, akinek a leg-
közvetlenebb beosztottja ilyen. Ez a hie-
rarchikus gépezet olyan elevenen műkö-
dik, és olyan pontos típusjegyeket visel
magán, hogy a szervezetről - lett légyen
az a darabban szereplő hadsereg-prototí-
pus vagy tetszés szerint behelyettesít-
hető egyéb hivatal - a szerző többet el-
árul, mint a többi hevenyészve felvázolt
problémáról. Mert Gyurkovics nem elég-
szik meg azzal, hogy nemzedéki drámá-
ján belül pedagógiai-szervezéstani isme-

reteket is terjeszt, hanem mindezek
betetőzéseképp egy szerelmi
csűrcsavart is bevet. A nőfaló Bakainak
Csiszár csapdát állít egy fiatal, szőke
„Marilyn Monroe" képében. Célja
egyértelmű: engedményeket, némi
szabadságot szeretne kicsikarni, ezért
nem árulja el, hogy a lány nem a
szerelme, hanem a húga, és nem
nagylelkű áldozatvállalás a lemondása,
hanem Ibivel szövetkezve az őrmester
„palira vétele". Hogy egy még meg nem
szerzett nő utáni vágyakozás vagy való-
ban szerelem Bakai kesergője, az nem-
igen derül ki. Mint ahogy az sem igen
magyarázható, hogy ha Ibi oly könnye-
dén belement bátyja érdekében a tisztes-
ségtelen játékba, miért száll ki belőle oly
látványosan és idejekorán, holott tudnia
kell, hogy ezzel testvére hátralévő kato-
nahónapjait keseríti meg. Ha csak azért
nem, hogy az író továbblendíthesse a
cselekményt, és Bakai minden dühét
Csiszárra zúdíthassa, a szadizmus pedig
még nagyobb szadizmusba
fordulhasson. A gyakorlatozásba és a
lelki dresszírozásba belefáradt honvéd
belelő Bakai lábába, s a nyomorékká
váló embernek most már valóban félre
kell állnia. „Jöjjenek a fiatalok!" Igaz,
még nem ő kiáltja világgá, hanem az a
kantinosnő, aki talán egész életében arra
várt, hogy az őrmester vég-re
észrevegye, és hozzákösse a sorsát.
Mert ez a varjú a varjúnak legyen a párja
gondolat is bennefoglaltatik a szerző
ötletvillódzásában, csakúgy, mint a Csi-
szárt meglátogató szülők perpatvara mö-
gött megbúvó családi konfliktusok. De
mindez csak a felvetés szintjén, a talán
továbbgondolhatnánk szándékával, azon-
ban mindvégig a felszínen maradva, a már
tudomoknál egy tapodtat sem tovább-
lépve, könnyeden, laza humorral.

A darabot bemutató két színháznak is
inkább a kifejezésmód megválasztása je-
lent gondot, mintsem ezekben a felvetett
ötletekben való válogatás. Gyurkovics
Tibor ugyanis azzal, hogy a Fekvőtámasz
kísérő gondolataként megjegyezte, hogy
a darab „történik egy ismeretlen helyőr-
ségben, a huszadik idő- és gyalogszázad-
ban", modellalkotási szándékát is megfo-
galmazta. A Petőfi Színház előadásában
ez a szándék egy megemelt, az abszurd
felé közelítő, míg a Pesti Színházban egy
realizmusba ágyazott humorú előadásban
valósult meg. Ezt a célt szolgálták a
dramaturgiai beavatkozások is. Az Éle-
tünk 1987. évi 1. számában megjelent
szöveghez képest ugyanis mindkét
színház rövidítette, változtatta a
szöveget, még-pedig úgy, hogy a
legkisebb hiányérzetünk



Gyurkovics Tibor: Fekvőtámasz (veszprémi Petőfi Színház).
Dobos Ildikó (Kantinosnő) és Jászai László (Bakai őrmester)

Rudolf Péter (Csiszár) és Tordy Géza (Bakai őrmester) a
Pesti Színház előadásában

sem támad. S ez nemcsak a dramaturgi
hozzáértést dicséri, hanem azt is bizo-
nyítja, hogy Gyurkovics drámái olyan
laza szövetből készülnek, hogy minden
nehézség nélkül alakíthatók anélkül, hogy
az író gondolatai csorbulnának. Hogy
ezek a változtatások mennyire a stílus
érdekében történtek, arra a legpregnán-
sabb példa, hogy a szülők a veszprémi
színpadon kétszer, a Pesti Színházban
pusztán egyszer jelennek meg. Egyszeri
színre lépésükben is bennefoglaltatik a
lényeg: a túlbuzgó szeretet, egymás
marása, a hivatal megvesztegethetősége.
Egyvalami hiányzik: a veszprémi elő-
adásban a megvesztegetett, de az aján-
dékért semmit tenni nem akaró írnok
halandzsanyelven beszélget az őrmester
helyett önmagával. E dialógusként meg-
fogalmazott monológgal nemcsak jelle-
mez, hanem általánosabbá tesz, meg-
emel, elvonatkoztat a történés konkrét
helyszínétől.

S ezt teszi a veszprémi előadás díszlet-
tervezője, Bakó József is. A színpad mé-
lyéről, Vukán György zenéje kíséretében
- ez a zene szerepel a Pesti Színház elő-
adásában is - előgördül egy hivatali
szoba, mely íróasztalával, mosdójával,
priccsével csak abban különbözik a szab-
vány munkahelyektől, hogy katonaruhás
emberek népesítik be. Ezzel szemben

Antal Csaba díszlete - annak ellenére,
hogy ugyanezek a bútordarabok nála is
szerepelnek - fém öltözőszekrényével,
fémajtajával, fémlapokkal szegélyezett
udvarával katonás fegyelmet közvetít. A
játék folytonosságát biztosítja azzal, hogy
a jelenetek között egy redőnyfüggönyt
húzat végig úgy, hogy a szoba egészét a
néző elől soha nem takarja el. Egy
pillanatra sem engedi, hogy kizökken-
hessünk e fémes merevségű világból.

S ebben a környezetben egymás után
robbannak a humorbombák. Úgy tűnik,
hogy a Fekvőtámaszra is érvényes Tarján
Tamásnak Az Öreggel és a Nagyvizittel
kapcsolatban tett megállapítása. „Kitűnő
szövegkönyv...: jó előadásban, rugal-
masan formálva, kitűnő színészek szép
sikerre vihetik. Nagy komédiások elfed-
hetik e bohóctréfák közhelyeit, kopottabb
vicceit: magukhoz emelve a szerepet."

A veszprémi ősbemutató rendezője,
Tordy Géza ezt úgy teszi, hogy a
játékmódot idomítja a gyurkovicsi
szöveghez. Ha az író különös figurákat
helyezett egy nem mindennapi helyzetbe,
rébuszokban beszéltetve őket, akkor a
rendező nem követ el hibát, ha mindezt
túlzófokba helyezi. Tordy rendezésében
minden végletessé válik. Meg sem
próbálja elhitetni, hogy valóságos
helyzeteket helyez egy-más mellé. Ehhez
a színpadra vitt alakok

túlságosan is elnagyoltak, a szituációk két
pólusra kihegyezettek, az elhangzó
mondatok nemcsak tartalmukban, de
Gyurkovics-féle elmondásukban is elüt-
nek az élőbeszédtől. Ebben a világban
semmi sem természetes! S ezt ragyogó
jelenetsorok közvetítik. Hogy Gyurkovics
az írnokban, Dörnerben egy asszimi-
lálódni képes, sőt minél észrevétlenebbül
beolvadni akaró fiatalembert mintázott
meg, az a szavaiból is egyértelműen
kitűnik. Tordy azonban ezt a típust moz-
gásnyelvre is lefordítja. Vigyázzállásába
egy kis görbületet tesz, s ettől úgy tűnik,
hogy minden mozdulatába alázatos kérés
vegyül. Amikor előmeneteléről esik szó,
úgy húzódik egyre közelebb az
őrmesterhez, hogy nyilvánvalóvá teszi:
emelkedése előtt nem állhat semmi aka-
dály. De beszélnek Csiszár szüleinek
mozdulatai is. Élelmiszercsomagjukkal és
végeláthatatlanul hömpölygő szavaikkal
szinte megszállják az őrmesteri szobát.
Ellentmondást nem tűrő mozdulatokkal
kényszeríti evésre a fiút. Tudomást sem
vesznek ódzkodásáról, kérdéseikre nem is
várnak feleletet, hanem viharos
sebességgel és gyors váltásokkal, mint egy
libát, úgy tömik. Elviselhetetlen teher ez
a felnőtté válni nem hagyó szeretet
éppúgy, mint a fekvőtámasszal hitelesített
nevelés. S ezt Csiszár fel-



lélegzése, az az öröm, melyet a szülők
kezéből a magánzárka csendjébe való
kiszabadulása felett érez, ki is fejezi.

Egyetlen ember jelenik meg a színen,
akinek nemcsak patronjai vannak, és nem-
csak helyzetgyakorlatot kell nyújtania,
hanem valahonnan valahova el kell jut-
nia: Bakai. Igaz, nem olyan sok lépést
engedélyez az író neki sem. Már az indí-
táskor küszködik önmagával, harcol az
öregségbélyeg beismerése ellen, és ha
nemis önszántából, hanem egy jól irány-
zott láblövés eredményeként végül is be-
látja: helyét a fiataloknak kell átadnia.
Bakai ezért tragikus alak is lehetne, de a
rendező megérzi, hogy ehhez nincs elég
szövegbeli kapaszkodója. Ezért háta töb-
biekhez képest visszafogottabbá, embe-
ribbé formálja alakját, de nem érez együtt
vele. Környezetéhez és pozíciójához mér-
ten teszi nevetségessé az őrmester kifára-
dásba bele nem nyugvó alakját.

A Pesti Színházban Marton László Tor-
dyval ellentétes utat jár be. Véresen ko-
molyan veszi az író szövegét, és ehhez a
legaprólékosabban kidolgozott reálszi-
tuációkat teremt. Szereplői a lehető leg-
pontosabban hozzák a különböző nemű,
korú és rangú emberek viselkedésjegyeit.
A kantinosnő a katonalélekről mindent
tudók lecsendesült élettapasztalatával
jár-kel az őrmester szobájában, a száza-

dos - hitelesítve a számolatlanul magába
döntött ital eredményét - merevrészegen
tántorog, át a színen, az ezredes
tekintélyt parancsolóan terjeszti a kato-
naélet alapszabályait. A gyakorlatoztatás
is igazán katonás szigorral zajlik. A
rendező két fiatal színészét - különösen
a második, a lövést megelőző „meg-
mogyorózásnál" - komoly fizikai erő-
próbának veti alá. Ezzel készíti elő azt a
lelki sokkot, melyben Csiszár elsüti a
fegyverét.

Az előadás mégsem sokkoló, hanem
éppen úgy nevetésből nevetésbe gördülő,
minta veszprémi. Ennek oka pedig az,
hogy ezekbe a valóságossá formált hely-
zetekbe bekapcsolódik az író szövege:
aláaknázza az őrmesteri szobát, és a
hatás-ellenhatás törvénye szerint a sze-
replők bármerre is lépnek, szavaik min-
denütt felrobbannak. A Pesti Színházban
ez az ellentétesen működő játék-szó
mechanizmus távolítja el a realitás szint-
jéről a történetet, s ez indít el az őrmes-
teri szoba konkrétságából egy általáno-
sabb, modellszerűbb, társadalmasítot-
tabb gondolkodás felé.

S hogy a Fekvőtámasz mindkét színpa-
don nem egyszerűen csak ábrázol, ha-
nem modellál is egy élethelyzetet, abban a
jobbnál jobb alakítást nyújtó színészek-
nek igen nagy szerepük van.

Egyetlen ponton találkozik a két elő-
adás. S ez Bakai, az őrmester személye.
Bizonyára belejátszik ebbe az is, hogy
Tordy Géza, a Pesti Színház előadásának
Bakaija teljes egészében nem tudta
magát függetleníteni Tordy Gézától, a
veszprémi produkció rendezőjétől. Amit
Jászai Lászlónak egykor instrukcióként
elmondott, azt önmagára nézve is kötele-
zőnek tekintette. Mind Jászai, mind
Tordy szerepformálása nyomán előtűnik
az a hatalommal rendelkező, de volta-
képpen parányi ember, aki nemigen tud
mit kezdeni a kezébe kapott vezetői esz-
közökkel. Hol túlságosan szigorú, hol
pedig az egészséges távolságtartás alapsza-
bályáról megfeledkezve barátian közvet-
len. A két színész azonos okra vezeti vissza
e hangulatemberséget: Bakai nem tudja
szétválasztani magában a magán- és a
közéleti embert. Jászai László ezt a szét-
választhatatlanságot külső diszharmóniá-
val teszi hangsúlyossá, míg Tordy játé-
kában inkább valami belső békétlenség
figyelhető meg. S hogy végül is nem válik
szánandóvá Bakai alakja, azt azzal érik el,
hogy nem lelkiismereti problémát
ábrázol-nak, hanem hiúsági kérdéssé
degradálják az őrmester bizonyítási
vágyát. Azt, hogy csitrik mellett kívánja
igazolni fiatalságát, és azt, hogy katonáit
úgy egzecíroztatja, hogy ezzel saját erejét
is demonstrálja.

Jászai László (Bakai őrmester) és Töreky Zsuzsa (Ibi) Veszprémben Tordy Géza (Bakai őrmester) és Eszenyi Enikő (Ibi) a Pesti Színházban



Szilágyi Tibor (Csomós ezredes) és Szombathy Gyula (Füleky százados)
a Pesti Színházban

Gyurkovics Tibor (Csomós ezredes) és Jászai László (Bakai őrmester)
Veszprémben (Iklády László felvételei)

Finom, stílusban tartott, pontosan ki-
dolgozott alakításukkal feldobják a lab-
dát a fiataloknak, hogy azok ziccerhely-
zetekben lecsaphassanak. Fazekas Ist-
ván, a veszprémi Csiszár fineszesen, míg
Rudolf Péter, a pesti renitens okos
katona módjára teszi ezt. Fazekas min-
den mozdulatába belefoglalja az örök
tagadást, a sajátosan értelmezett szabad-
ságvágyat. Folyton-folyvást grimaszol, s
amikor csak lehet, kibújik a gyakorlato-
zás alól. Jól elkapott pillanatai ennek,
hogy amikor az őrmester a másik kato-
nára figyel, megkerüli az akadályt, pihe-
nőállásba helyezkedik, egyszóval lazsál.
Rudolf Péter honvédje inkább a szavaival
ellenkezik, és próbálja megvédeni az
igazát. Egyik megoldás sem célravezető,
ezért is vetteti be az író a „csalit" Ibi
képében. Ezt az erkölcstelen játszmát
olyan gátlástalanul vívják meg, és maguk
is annyira élvezik minden mozzanatát,
hogy nézőjüknek egész egyszerűen eszé-
be sem jut, hogy eszközeik éppen olyan
tisztességtelenek, mint amelyek ellen
harcolnak.

Ezt a sorba beállás ellen ágáló maga-
tartást hivatott ellensúlyozni Dörner, az
irodista. A veszprémi előadásban Vár-
nagy Zoltán remekbe szabott karakter-
alakítással ellenpontoz. Már első megje-
lenésével, furcsán értelmezett, tettre-

készséget tükröző vigyázzállásával be-
hozza az őrmester szobájába az emi-
nenst, a törtetőt. Továbbépíti a hadgya-
korlatok lelkes mozdulataival, a ranglét-
rán előrelépni vágyók buzgó kimutatás-
gyártásával és vonalazgatásával, és bete-
tézi azzal a nagymonológgal, mely előtt
lekenyerezteti magát, hogy aztán csak
mímelje a segítés szándékát, de tulajdon-
képpen semmit se tegyen. Így kerülheti
el leginkább az összeütközést a hadsere-
gen kívül és belül. Korognai Károly iro-
distája is szép csendesen beáll a sorba.
Kiderül róla, hogy más fából faragták,
mint Csiszárt, ám a fiatal színész nem
találja meg azokat a kifejezési eszközö-
ket, amelyekkel ezt a karrierista, a csiszá-
rizmustól elütő gondolkodást szemléle-
tesen és beszédesen jellemezhetné.

Annál beszédesebb a veszprémi elő-
adás Ibije, Töreky Zsuzsa. Valósággal'

berobban az őrmester szobájába, és szó-
zuhatagával, butácska vihogásával szinte
mindenkit lefegyverez. A színésznő ha-
talmas lendülettel, ugyanakkor pontosan
árnyalva rajzolja meg Bakai behálózását,
és olyan természetesen játssza el az ön-
érzetében megsértett nőt, hogy viharos
távozása után nem csoda, ha az őrmester
teljesen összetörik. Eszenyi Enikő Ibije
fokozatosan támad. Szinte félszegen,
magát sajnáltatva indít, hogy a kedvező

fogadtatáson felbátorodva egyre jobban
belejöjjön, és naiv kedvességével hódít-
son. Húzódozik attól, hogy bátyja a csali
szerepét szánja neki, de amikor rászánja
magát, már tudatos, igazi női eszközök-
kel dolgozik. Elhúzza a férfi előtt a
mézesmadzagot, hogy aztán gyors
visszavonulót fújjon. Innen már csak egy
lépés, hogy dührohamával letaglózza az
őrmestert, és végérvényesen padlóra
vigye.

Ibiéhez hasonló ziccerszerep az ezre-
desé. Maliciózusan azt is mondhatnánk,
hogy Gyurkovics Tibor írt magának egy
jó szerepet, hiszen a veszprémi előadás-
ban ő játszotta el ezt a különös figurát.
Átütő sikerrel és nem tehetségtelenül.
Atmoszférát teremtett maga körül, és
élte-érezte az ezredesi magatartás min-
den külső és belső jegyét. Félőrült hiva-
talnokként mozgott az őrmester szobájá-
ban. Szájából természetesként hangzot-
tak azok a közhelyek és rögeszmévé
merevült vezetési módszerek, melyekkel
beosztottait dirigálta.

Szilágyi Tibor komolyabb eszközök-
kel dolgozott. A félőrültség helyébe fé-
lelmet keltőbb vonásokat léptetett. Elhi-
tette, hogy a „kristályosodás" és „a nap
lenyugszik, de a katona nem" és a többi
ehhez hasonló nézete az egyedül üdvö-
zítő lehetőség a szervezet erejének meg-



tartásához. Egyetlen ellágyuló pillanata volt
csupán: amikor a családja válságos helyzeté-
ről beszélt. Ám nemcsak ezzel a hirtelen
emberré válásával, hanem ki- és belépőinek
pontos megkomponálásával és vezetői allűr-
jeinek sziklakemény megrajzolásával is a
helyére tette az ezredes szerepét.

Mint ahogy a helyén volt - ha más-más
módon is - a kantinosnő alakja is. Veszprém-
ben Dobos Ildikó harsányabbra, ordiná-
rébbra, a katonák közti életben megedző-
dötté alakította, de úgy, hogy minden moz-
dulata mögül előtűnjék az a hőn óhajtott
vágya, hogy az őrmester a sok-sok kaland
után végre az övé legyen. Így egymásra
találásuk - legalábbis a kantinosnő
magatartásából következtetve -
természetes. Ehhez képest Margitai Ági
játéka visszafogott. Egy megfáradt,
középkorú nő szúrós megjegyzések
kíséretében tesz-vesz a férfiak között.
Mindig a szükséges pillanatban jelenik meg,
hoz egy üveg italt, tesz egy epés megjegyzést,
takarítja el a romokat, fogja az őrmester más-
napos fejét. S épp a megfelelő pillanatban
tárja ölelésre a karját, és szorítja magához
őrmesterét.

A százados nem túl hálás szerepét
Veszprémben Joós László, a Pesti Szín-
házban Szombathy Gyula alakítja. Szom-
bathy az, aki többet tud megmutatni a két-
felé tekingető alakból. Alaptermészete, a
nőkhöz és az italos pohárhoz való vonzó-
dása Bakaihoz viszi közel, ugyanakkor kel-
lően ügyes ahhoz, hogy e tulajdonságait
leplezze, s ha kell, ezredesi vonásokat hív-
jon elő magából. Sőt, ha arra van szükség -
mint Bakai rendreutasításakor - maga is
ezredessé váljon.

Csak két rövid jelenete van a Csiszár
édesanyját és nevelőapját alakító Demjén
Gyöngyvérnek és Bencze Ferencnek. Ferge-
teges humorral, ugyanakkor emberi konflik-
tusokat is felvillantva élik meg a gyerekek
jövőjéért és jelenéért aggódó, de egymást
állandóan maró, különböző nevelési mód-
szereket valló szülőket. Demjén Gyöngyvér
ellenállhatatlan lendülettel tüsténkedik fia
körül, és ugyanilyen sebességgel záporozó
szavait egyenlő arányban, de korántsem azo-
nos kedvességgel osztja meg férje és fia
között. Bencze Ferenc egyik szavával lázad, a
másikkal meghunyászkodik, és derék katona
módjára hajtja végre felesége parancsait.
Nem ilyen erőteljes Miklósy György és
Bánki Zsuzsa házaspárja a Pesti Színház
őrmesteri szobájában. Korrektül eljátsszák
szerepüket, de igazi színt nem adnak a
szülőknek.

A néző pedig az előadások közben jóízűe-
ket nevet. De ha megkérdezik, hogy min,
bizony kétségbeesik. Nemigen tudja meg-
mondani, hogy Gyurkovics Tibor drámájá-
val tulajdonképpen mit is akart. Es ezért még
a színészeket és a rendezést sem hibáztat-
hatja. Ők ugyanis megteszik a tőlük telhetőt.

KOVÁCS DEZSŐ

Észrevétlen tragédiák

A Lisszaboni eső a Játékszínben

Egy nemzet drámairodalmának minőségét
a színre lépő szerzők tehetségén túl mindig
is meghatározta a tágabb művészeti
környezet, az irodalmi-színházi
nyilvánosság tűrésfoka, a (dráma)irodalom
és a színházi gyakorlat viszonya. A dráma
ugyanis különös irodalmi minőség: könyv-
vagy folyóiratlapokba zárva őrizheti ugyan
immanens esztétikai értékeit, ám színpadi
érvényességből és hatásosságból csak az
élő színház megmérettetésében vizsgázhat.

A miénknél szerencsésebb, mert pol-
gárosultabb, alaposabb és másfajta szín-
házi tradíciókkal rendelkező nemzeteknél,
például az angol színházban és
drámairodalomban jól kitapintható az a
törekvés, hogy a színház - ha nem is a
drámairodalom szolgálólányaként - a
drámairodalom partneréül szegődött,
nemcsak a középkorban-reneszánszban,
hanem a XIX-XX. században is: igényes
kivitelben és alapos dramaturgiai segéd-
lettel hozta-hozza színre a létrejött mű-
veket, ünnepi előadásokban emelve ki őket
a mindennapi irodalmiság elszürkítő
rutinműködéséből, olyan virágzó
színikultúrát hozva létre ezáltal, mely
például szolgálhat bármely európai nem-
zetnek.

A kortárs drámairodalom szükségképpen
nem remekművekből születik, ha-nem a
létrejött és életre hívott drámák hullámzó
(jó, rossz, közepes) mezőnyéből, feltéve,
ha e művek valamiképpen színpadot is
kapnak, s feltéve, ha az elő-adások
minősége legalább a színházi szakszerűség
kritériumainak megfelel: a közepes
darabokat is fel lehet dúsítani alapos
színészi-rendezői munkával, az előzetes
dramaturgiai műhelymunka sokat tehet a
drámák színpadképessé tételében; miként
remekbe sikerült drámákat is örök időkre
el lehet tüntetni a kollektív tudatból egy
jellegtelenül szürke előadással.

E sokszor ismételt gondolatsorokat azért
idéztem az olvasó emlékezetébe, mert a
Játékszín új produkciója, Munkácsi Miklós
drámájának ősbemutatója kivételesen
szerencsés példáját nyújtja színház és
dráma találkozásának, egy színpadra
termett mű valódi színházi

Fodor Tamás Munkácsi Miklós Lisszaboni eső
címe színművében (Játékszín)

megszületésének. Munkácsit az irodalmi
közvélemény főként sikeres-rutinos pró-
zaíróként tartja számon, bár számos film-
forgatókönyve - köztük a Dögkeselyű
című filmé - ugyancsak méltán nyerte el a
közönség és a kritika kegyeit. Az élő
színház ingoványos terepére már beérke-
zett (próza)íróként merészkedett Mun-
kácsi: számos fiatal írókortársához ha-
sonlóan előbb az epikában „bizonyított",
csak azután következtek kalandozásai a
színház területén. A Hiánydramaturgia
című tanulmánygyűjtemény függeléke
pedig már a hetvenes évek elejéről szár-
mazó drámájáról adott hírt (Ördögszim-
fónia, 1972.), s még továbbiakról is, me-
lyek rendre kéziratban maradtak, vagy
folyóiratokban jelentek meg. Munkácsi
találkozása az élő színházzal valójában
csak a nyolcvanas évek legelején történt
meg, amikor is a Józsefvárosi Színház
bemutatta a Briliánsok szombat/a című
színművét, Karinthy Márton rendezésé-
ben. Az újonnan színpadot kapott mű, a
Lisszaboni eső vélhetőleg a legutóbbi
évek termése, az ősbemutató időszakában
nyomtatásban nem volt olvasható - a
Játékszín alkotógárdájáé az érdem, hogy e
művet kiszabadította magzatburkából.
Hogy az újszülött mennyire életképes, s
milyen erőszakosan követeli élethez való
jogait, arról a nézőtér vastapsa tanúskodik.

Munkácsi darabja úgynevezett mai élet-
helyzetből építi föl drámai univerzumát:
ismerős, kortársi figurák mozognak jól
ismert mindennapi közegükben - első
megközelítésben akár pszeudonaturalis-
tának is vélhetnénk e mű formálásmódját.
Ám a játék íve, jó néhány ponton
kiegészülve a színészi alakítások való-
ságérzékenységével, a kortársian hús-vér
figurák „mélységélességével" groteszk ví-
zióvá tágul: a jelen idő még csak dadogva
artikulálódó „problémadrámájává". Külö-


