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fantasztikusan gazdag és szép jelmezei
igényességükkel, kidolgozottságukkal ki-
emelkednek a gyerekszínházaknál látott
és megszokott látványegyüttesek közül. A
rendező hátborzongató és szürreális víziót
teremt a feleségek barlangjában, és
lenyűgöz például a vízesés, a tűzkeltés, a
süteménykészítés varázslataival. Melis
László zenéje a látvánnyal egyenrangú és
erősségű hatáselem.

Félelemkeltés és feloldó humor, izga-
lom és líra, fájdalom és felszabadító bol-
dogság együtt jelenik meg az előadásban,
amely akkor lenne igazán kitűnő, ha né-
hány effektus hatásmechanizmusát pon-
tosabban ismernék az alkotók (szokatlan
látvány megjelenítésekor például nem
lehet fontos információt közölni, az erős
hatásoknak lecsengési időt kell hagyni
stb.), illetve ha kidolgozottabb lenne a
figurák viszonyrendszere és a színészi
játék. Igy is ez volta legígéretesebb, a leg-
komplexebb gyerek- és ifjúsági színházi
előadás a találkozón.

Az elmondottakból egyértelmű: a
fesztivál átlagszínvonala igen alacsony
volt. Sok produkciónál tapasztalhattuk,
hogy sem a színház, sem az alkotók nem
elég igényesek, illetve nincsenek
tisztában a gyerekszínjátszás
alaptudnivalóival. Nagyon sivár és
szegényes általában az elő-adások
látványvilága. Többnyire súlyos
dramaturgiai hibákkal terhesek a darabok.

A fesztivál mégis fontos és hasznos
volt. Átfogó képet adott a gyerekszínját-
szás pillanatnyi állapotáról, ugyanakkor
az összehasonlítás következtében kiraj-
zolódott, mik a legfőbb s általános hibák,
melyek a visszatérő problémák, illetve
milyen jó és követendő minták, tenden-
ciák tapasztalhatók.

Feltétlenül szükség van arra, hogy a
jövőben rendszeressé váljon ez a be-
mutatkozási lehetőség, de semmiképpen
nem ebben a formában. A jelentkezéses, a
színházak előválogatás nélküli részvétele
a következőkben nem sok haszonnal
járna. Hiszen az így lebonyolított feszti-
vál elnyújtott időtartama miatt is csak
igen keveseknek teszi lehetővé azt, hogy
végig figyelemmel kísérhessék az elő-
adásokat.

Sokkal hasznosabb - s alighanem gaz-
daságosabb is - lenne, ha szigorú mű-
vészi szempontú előválogatás után csupán
négy-öt előadás kerülne egy bemutató
fórum műsorára, de ezen a fórumon

minden színházból jelen kellene lenni
mindenkinek, aki gyerekszínházi pro-
dukciókkal foglalkozik. Ezeket az elő-
adásokat - sőt még a struktúrán kívül
született érdekes produkciókat is - alapos
elemzés és szakmai vita kísérné,
amelyből az érdekelt alkotók és a többi
művész egyaránt profitálhatna. A gye-
rekszínházi munka jelenlegi stádiumában
feltétlenül egy ilyen vagy ilyen elven
működő fesztivállebonyolítás lenne cél-
szerű.

Az idei fesztiválon különben az öttagú
zsűri az alábbi díjakat ítélte oda, s a díja-
zással az adott műveket, az azokban tet-
ten érhető tendenciákat preferálta:

Fődíj:
Banyatanya (Mikroszkóp Színpad)
Emil és a detektívek (Arany János
Színház)

A legjobb rendezés:
Keleti István (Emil és a detektívek,
Arany János Színház)

A legjobb női alakítás:
Kerekes Éva (Légy jó mindhalálig,
Nemzeti Színház)

A legjobb férfialakítás:
Levente Péter (Banyatanya, Mikrosz-
kóp Színpad)

A legjobb női mellékszereplő:
Pregitzer Fruzsina (A vén bakancsos és
fia, a huszár, Játékszín)

A legjobb férfi mellékszereplő:
Kaszás Attila (A vén bakancsos és fia, a
huszár, Játékszín)

A legjobb díszlet:
Menczel Róbert (A varázssütemény,
Kaposvár)

A legjobb jelmez:
Tordai Hajnal (A varázssütemény,
Kaposvár)

Különdíjak:
Sólyom Kati (Csipkefa, Pécs), Czeizel
Gábor (A varázssütemény, Kaposvár),
Szabados Zsuzsa (Oliver!, Arany János
Színház)

(Az összeállítást szerkesztette és az
összefoglalókat írta: Nánay István.)

CSÁKI JUDIT

Utóvizsga

Csurka István drámája
a Pesti Színházban

Verseny van. Össznépi Ki mit tud. De
hogy ki mit tud, az tulajdonképpen nem
érdekel senkit.

A versenynek vannak résztvevői. Ők a
nép - az „istenadta". Nem látjuk őket -
két kivételtől eltekintve nem szerepel-
nek ebben a drámában. Illetve dehogy-
nem - szerepük annyi, hogy csinos kis
show-műsort, színes esztrádegyveleget
adnak a végén...

A versenynek van zsűrije. Tekintélyes
bírálóbizottság. De hát vannak helyzetek,
amikor egy bírálóbizottságnak éppen
tekintélye nincsen. Tekintélye sincsen.

Van viszont - főnöksége. A főnökség a
Ki mit tuddal nem foglalkozik - a főnök-
ség a zsűrivel foglalkozik. Meg saját
magával. A főnökséget - akárcsak a zsűrit
- nem érdekli az „istenadta".

Zajlik a verseny. Igazságtalan eredmé-
nyek születnek, önmentő akciók folynak a
túlélés reményében, azokban a hajdani
kastélytermekben, amelyek lepusztuló
állapotukban, az örök renoválás stádiu-
mában, a szocreál egynémely jegyével
feldíszítve alkalmasak a „döntőre".

Képtelenség, hamis illúzió, hogy Csurka
István Vizsgák és fegyelmik című drámája
önmagában, a saját színvonalán méressék
meg. Bizonytalan kísérlet erre az
értékelésre csak akkor tehető, ha előtte
megpróbálunk túljutni a zavaró körül-
ményeken. Például a szilenciumügyön.

Csurka István drámáit - esztétikán,
művészeten kívüli okok miatt - másfél
évvel ezelőtt levették a színházak műso-
ráról. Például a Pesti Színházban nyolc
éve sikerrel és telt házakkal futó Deficitet is.

A Vizsgák és fegyelmik, amelyet a szi-
lencium feloldása után elsőként, mint-egy
a feloldást demonstrálandó, bemutattak -
ugyancsak a Pesti Színházban -, készen
volt már a büntetés előtt.

Csurka István jó néhány olyan művet
tett már le a dramaturgiák asztalára, amely
tendenciát és mértékegységet szab a fel-
szabadulás utáni magyar drámairodalom-
ban. A Versenynap, a Ki lesz a bálanya?, a
Deficit, a Házmestersirató olyan drámák,
amelyek hosszan és mesterségesen nem
hiányozhatnak a színházakból.



zsűri előtt. A fiatal lányok érett elkesere-
dést közvetítenek: paródiájuk a „vezetet-
tek" oldaláról szemléli a vezetők és veze-
tettek viszonyát, pontosabban a köztük
feszülő távolságot.

Csurka ezt a betétet jól, bizonyos szem-
pontból túl jól írta meg. A Pesti Színház-
ban is jól, bizonyos szempontból túl jól
játssza Pap Vera és Eszenyi Enikő. Nincs
az a zsűri, nincs az a „marha vezető", aki
akár egyetlen percig bedől a színjáték-
nak, elhiszi a takarítónőket. Pap Vera és
Eszenyi Enikő azt teszik, amit kell:
játsszák, hogy paródiát játszó amatőr
színészek. A dráma belső szövetét
azonban már ezen a ponton lazítja az
irreális felállás: a zsűri nem ismeri fel az
azonnal felismerhetőt.

E
C

szenyi Enikő, Tahi Tóth László és Pap Vera
Félő, hogy ezek a mesterségesen kel-
tett viharok nemcsak a színházakat és a
nézőt sújtják, hanem az írót is. Félő, hogy
hatnak - visszahatnak - az íróra és szü-
lető műveire is. Annak, hogy egy-egy mű
nem Csurka legjobb írói színvonalát tük-
rözi, lehetnek belső, a pályából fakadó
okai is. De aligha kell - szabad - ezeket
tetézni. Csurkát játszani kell.

Örülnünk kellene hát, hogy ismét játsz-
ható? Talán örülünk is. De örömünkkel
egyenlő mértékben ragadt bennünk az
elkeseredés a közelmúlt intézkedései
miatt.

Mert ezt a Vizsgák és fegyelmiket jobb
lett volna azon melegében színpadra jut-
tatni.

„Szánalmas komédia" - jelöli meg a
szerző a műfajt a cím alatt. Szánalmas
komédia lehet az is, ha el sem mosolyo-
dunk - vagy ha mosolyunkban több a
szánalom, mint a derű. Mint a
Versenynap vagy a Házmestersirató.
Vagy mint az előző „szánalmas
komédia", a Szájhős. A szánalmas
komédia tartalmilag közel áll a
tragédiához; s valószínűleg éppen a
szánalmas választja el tőle. Ami szánal-
mas - nem lehet tragédia, mert hányzik
belőle a formátum. Es ha egy mű éppen a
formátum hiányáról szól!

A Vizsgák és fegyelmik alaphelyzete
tiszta és érthető - mondjuk, realista.
Döntőre gyűlik össze a vidéki kastély-
ban a mezőny és a zsűri. Mi több, meg-
ismételt döntőre, hisz egy héttel koráb-
ban már lefolyt a verseny, csak „közbe-
jött akadályok" miatt nem született igazi
eredmény.

Nem is a Ki mit tudot, nem is a telje-
sítményeket kell hát megismételni ezen
az újabb döntőn - csak a döntést, az ítéle-
tet. Öttagú zsűri birkózik a könnyűnek
látszó feladattal. Ismerős alakok - nem-
csak azért, mert ránk köszönnek itt-ott,
hanem azért, mert Csurka is megírta már
egyikét-másikát. Forgács Géza zsűriel-
nök figurális előzménye a Döglött aknák-
nak - de hát ő nem kórházban van, s csöp-
pet sem „döglött" még. Képíró Sándor
zsűritag Csurka egyik kedvence; láttuk őt
haloványan a Deficit X-ében; fiatalab-
ban, más kiábrándultsággal, azonos fű-
töttséggel. Sejthettük a Ki lesz a bálanya?
Abonyijában is. Kicsit elhasznált, kicsit
alkoholista, jobb sorsra érdemes, szkep-
tikus, cinikus értelmiségi ő, a népi fajtá-
ból. Urbánus párja Haller Dezső zsűri-
tag, a Házmestersirató Herceg Pistája, a
Bálanya Czifrája. Es itt van ugyancsak a
Bálanyából Csüllögh is - Csontos Tibor,
az ifjú zsűritag. Olaszné szintén ismerős
innen-onnan: ha nem is egyenes ági, de
távoli rokona Jónásnénak a Házmestersi-
ratóból, de egyes vonásai más drámák
más alakjaiban is visszakereshetők.

Mindezt a Csurkában otthonos Horvai
István is felismerte - érvényesítette is a
szereposztásban. Tahi Tóth László és
Tábori Nóra Haller Dezső és Olaszné
szerepében fogalmazza tovább egykori
figuráját, Képíró Sándort pedig Szilágyi
Tibor betegsége miatt „örökölte meg" a
hasonló színészi alkatú Vallai Péter.

A zsűri egyébként nem birkózik meg
az egyszerűnek látszó feladattal: nem
hirdet eredményt, és nem is játszatja újra
a versenyprogramot. Mégis lepereg előt-
tük - előttünk - egy versenyszám: a nép
képviselői közül ketten takarítónőnek
öltözve harsány életképet celebrálnak a

A dráma belső hitelének rovására te-
remtődik egyfajta külsődleges hiteles-
ség. Ebben a fent említett esetben és
máskor is a tágabban értelmezett mai
magyar valóságra utaló mondatok és rep-
likák kibújnak a nem elég körültekintően
konstruált „allegória" határain. Éles, kri-
tikus - és persze igaz - dialógusok, kifa-
kadások hangoznak el, szellemes vagy
kevésbé szellemes megfogalmazásban,
amelyek nem a Ki mit tudra, nem a zsű-
rire, nem a mezőnyre, hanem közvetle-
nül a „másodlagos" jelentéssíkra: az or-
szágra, a vezetőkre, a népre vonatkoznak.

A mű jobbára cselekménytelen. Nem a
történet - a helyzet érdekli Csurkát. Ami
kevés történés mégiscsak megesik a le-
hangoló kastély falai közt, az is szavak-
ban ölt testet. Mintha egy aktuálpoliti-
zált társalgási drámát látnánk - a zsűri
önvizsgálata során ki-ki elbeszéli saját
történetét. Nem vitás: a történetek for-
rása a valódi történelem, iránya pedig
jelenünk valóságos történelmi helyzete.

A Vizsgák és fegyelmik középpontjában
álló önvizsgálat - mint dramaturgiai fo-
gás - kísértetiesen hasonlít a Házmester-
sirató szociológiai felméréséhez. Csak-
hogy abban a drámában mintegy szerve-
sen, a cselekményen belül bukkant fel az
a dramaturgiai pillanat, amikor a szerep-
lők rendre elszámolnak önmagukkal egy-
másnak, a nyílt színen. Itt ugyanez -
maga az önvizsgálat - erőltetett és leltár-
szerű. Az önvizsgálat célja - a túlélés, az
önmentés - oly kisszerű (ellentétben a
Házmestersirató vallomásaival), hogy a
zsűritagok legtöbbje aligha veheti komo-
lyan. Ketten közülük már feltétlenül túl-
jutottak a felsőbb vezetés, a rendezőség
szempontjain: Képíró és Haller alteregói
Csurka korábbi drámáiban még súlyos és
tragikus figurák, most azonban egy folya-

surka István Vizsgák és fegyelmik című darabjában (Pesti Színház)



mat végpontján helyezkednek el. Két
értelmiségi - akik újkori történelmünk
bizonyos periódusaiban talán szemben is
álltak egymással -, akik illúziók és ambí-
ciók nélkül, rezignált és cinikus kívülál-
lással mindössze a fizikai túlélést céloz-
zák meg. Ha sikerül zsűritagként átmen-
teniük magukat - jobb, mert könnyebb.
Ha nem - végső soron úgy is jó. Csurka
helyzetábrázolása e két figura szemszö-
géből nézve a legpontosabb: közép- és
felsővezetők pitiáner csatározása köze-
pette kiszorultak cselekvési terükből az
értelmiségiek. Képíró azzal tartja a fel-
színen magát, hogy nem írja meg azt a
monográfiát, amely megjelenése esetén
mindenféle érzékenységet sértene, terv-be
vétele azonban fontos látszat a deklarált
őszinteség korában. Cinikusan és
önironikusan vállalja fel az aktív nem-
cselekvés programját. Haller angol szo-
ciológiai tanulmányokat olvas: tökélete-
sen partikuláris és fölösleges értelmiségi
„allűr". A passzív nem-cselekvés prog-
ramja.

Csurka drámájának legnagyobb hibája,
hogy ezek a drámai értelemben feltét-
lenül formátumos figurák csak ebben a
lefordított jelentéssíkban élnek meg. Az
egész verseny, zsűri és rendezőség-kör-
forgás nem elég jelentős és nem elég
komplett szimbólumrendszer ahhoz, hogy
ezeket a figurákat megérdemelt szintjü-
kön mutassa. A drámai ürügy legfeljebb a
zsűrielnöknek és buzgó segítőtársának
felel meg, a két szánalmas karrieristának,
akik már nem is leplezik, hogy nincs ára
megvásárolhatóságuknak. Forgács Géza
és Olaszné gátlástalanul és szakszerűtle-
nül áll egy immár eltorzított eszme és egy
mindentől elszakadt vezetés szolgá-
latában. A kettőjük önmentési akciója
hihető ezen a vetélkedőszinten is. Leg-
feljebb nincs benne igazi dráma. Érdem-
telenek harca értéktelen pozíciókért.

A zsűri ötödik tagja a Csurka által min-
dig kedvelt következő nemzedék: Csontos
Tibor, a fiatal értelmiségi. Míg Kép-író és
Haller csak a mű (nem eléggé) bújtatott
jelentéssíkján érvényesek, Forgács Géza
és Olaszné viszont csak a zsűri szintjén
azok - ez a pályakezdő újságíró a kettő
között sodródik. Szeretné komolyan venni
a Ki mit tudot meg a mélyebb
összefüggéseket is; hajlik a
kompromisszumra, de még nem elég
korrupt és nem elég gátlástalan. A döntő
pillanatban még az etikusabbnak látszó
kívülmaradást választja, de kifakadásai,
félelmei mintha azt vetítenék előre: csak
idő kérdése az egész.

A zsűri önvizsgálatának célja: kielé-
gíteni a rendezőség elvárásait. Némi
emberáldozat árán legalább részben át-
mentődni. Egy másodpercig sem vitás,
hogy ez - a középvezetők szintjén - a két
gerinc nélküli karrieristának sikerül. Is-
mét a dráma gyenge pontja, hogy a fel-
sőbb vezetés túlságosan kiszámíthatóan
utasítja vissza őket - természetesen nem
azért, mert ellenére van a gátlástalan
alkalmazkodás, hanem mert nem éri be
ezzel. A rendezőségnek - új idők új igé-
nyei alapján - már nem a régi típusú,
hithű kiszolgálókra, hanem a jó áron vett,
alakítandó és alakítható koponyákra van
szüksége. Nem a cinikus Képíróra vagy a
kiégett Hallerra - hanem Csontosra, az
ifjú titánra. A rendezőség pechje, hogy a
fiatalember mindentől megundorodott,
mire a kiemelést felajánlják -későn jött a
lehetőség.

Csontos döntésének heroizmusa a ve-
télkedő szintjén persze túlzott, már-már
komikus. Ezen a ponton az ő figurája is
besorol Képíró és Haller mellé - kivonul
a drámai ürügyből.

És bevonul a nép: önfeledt ünneplésbe
kezd, hisz a kezébe vette az irányítást.
Eredményt hirdetett, és gálaestet tart,
ahogy illik. Nagy kár, hogy a Pesti Szín-
ház előadásában a gálaest fanyarsága,
komor, fenyegető iróniája eltűnik a való-
ságos artistaprodukciókban. Pedig köz-
ben elhangzik, hogy minden érvényte-
len, még a beígért ökör a nyárson is az; a
szemünk előtt süpped végső delíriumba
Képíró, lézeng ki a színpadról Haller,
vonul ki megjátszott gőggel és valódi sér-
tettséggel Forgács és Olaszné. Marad vi-
szont - mert maradnia kell - az „örökös
zsűrielnök", akit csöppet sem sújt le,
hogy nem tudja azonnal megvenni az ifjú

újságírót. Hithű „katonái" - a rendezőség
- megmaradnak, legfeljebb helycserék
lehetségesek itt-ott.

Horvai István rendező - feltehetően a
nem mindennapi és nem is ideális körül-
mények miatt - nem volt kritikus Csurka
drámáinak gyengéivel szemben. Hagyta,
sőt felerősítette a „kilógó" mondatokat,
poénosra hangolta az előadást, sokkal
inkább a felszín agresszivitását, semmint
a lehetséges mélységet hangsúlyozta.
Ezért aztán az amúgy is kétfelé tartó
dráma végképp kettészakad az előadás-
ban, a színészi alakításokban.

Az alig bújtatott Csurka Képíró figurá-
jában szólal meg leginkább; talán ez is
belejátszik, hogy Vallai Péteré a legjobb,
legmélyebb szerep és alakítás. A figura
beteges alkoholizmusa a gerincre már
határozottan rossz hatással van, az agyat
azonban egyelőre érintetlenül hagyja. Val-
lai a részeget is, a cinikust is jól játssza;
a kettőt egyszerre valamivel kevésbé.
Középponti szerepe a játékban így is
nyilvánvaló: az övé itt minden lényeges
mondat.

Haller Dezső rezignált szociológusa
már csak a korábbi Csurka-szerepek miatt
is „eltalálja" Tahi Tóth Lászlót. Kár,
hogy a színész is az előzményekre épít:
belebújik a jól ismert jellembe, és úgy
marad. Mintha nem történne semmi vele
és körülötte ezen az önvizsgálaton.

Tábori Nóra szerepe kissé elnagyolt és
sablonos. A múltja - melyet egy ragyogó
Csurka-novellaként el is mond - jobban
meg van írva, mint az a drámai tér, amely-
ben mozognia kellene.

Balázs Péter (Forgács), Tábori Nóra (Olaszné) és Vallai Péter (Képíró) a
Pesti Színház Csurka-bemutatójában (Iklády László felvételei)



Forgács Géza alakjának felszíne könnyű
karakter Balázs Péternek. Nevetséges,
piti kis karrierista - és Balázs nem is igen
néz e színészileg hálás felszín mögé.
Elkönnyíti a szerepet - igaz, az író lehe-
tővé is teszi számára. A rendező - úgy
tűnik - szintén.

A fiatal újságíró szerepként is, jellem-
ként is ellentmondásos: a két véglet
között hullámzik. Hol ő a legharcosabb
forradalmár, hol a leghangosabb megal-
kuvó. Rudolf Péter egy ideig küzd a sze-
repe egységéért, aztán feladja: ekkor, a
legvégén, magányosan a legjobb.

A rendezőség tagjainak szerepét - a
felsőbb vezetést - vázlatosra, de isme-
rősre írta Csurka. Legjobb közülük Szűcs
elvtárs - keresztneve az elvtárs -, akit
Szombathy Gyula játszik, visszafogottan
és belülről hitelesen. Alakításának eré-
nye részint az, amit elkerül: a karikatúrát
ugyanis; részint az, amit eljátszik: a sze-
repével, funkciójával ízig-vérig azonos
embert.

A két versenyzőt, az amatőr parodistá-
kat Pap Vera és Eszenyi Enikő játssza.
Hálásan és jól: akkor történik valami a
színpadon, amikor ők lendületesen be-
rontanak. Kár, hogy a későbbiekben
jelen-létükhöz kissé patetikus,
disszonáns szöveg társul.

A gondnok - Sipos András - és az örö-
kös zsűrielnök, Sornyitó Jenő - Kende-
resi Tibor - egy tőről fakadó két szerep.
Hanem ennek az előadásban nyoma
sincs.

Fontos műve lehetett volna Csurkának
ez a Vizsgák és fegyelmik. Nagy kár, hogy
a dráma nem ér fel a mondandóhoz.
Következésképp az előadás sem.

Csurka István: Vizsgák és fegyelmik (Pesti
Színház)

Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Jánoskúti
Márta. Mozgás: Novák Ferenc. Zene: Rossa

László. A rendező munkatársa: Rozsnyik
László. Rendezte: Horvai István.

Szereplők: Balázs Péter, Vallai Péter, Tahi
Tóth László, Tábori Nóra, Rudolf Péter, Sipos
András, Szombathy Gyula, Korognai Károly,
Horváth László, Eszenyi Enikő, Pap Vera,
Kenderesi Tibor, Farkas Antal.

TARJÁN TAMÁS

József, az árva gyermek

A szivárványszínű köntös Debrecenben

Magyarországon viszonylag kevéssé is-
mert, de tekintélyes drámaíró darabját
vitték színre a Csokonai Színházban.
Méghozzá az évadnyitás szokásosan szép
és feszültségteli ünnepénél is ceremo-
niálisabb körülmények között, megadva
a módját. Barrie Stavis amerikai szerző,
aki már túlhaladta a nyolcvanadik élet-
évét, nem volt rest hazánkba látogatni, és
a próbafolyamat utolsó szakaszában sze-
mélyes jelenlétével, tanácsaival segítette
a társulatot. S bizonyára a fáradhatatlan-
ságával, eszmecserére mindig kész szel-
lemével, töretlen optimizmusával. Ó volt
az, aki - nyilván őszinte örömmel - már
a premier napján is, a sajtótájékoztató
keretében a legtöbb jót mondta el A szi-
várványszínű köntösről. Természetesen
nem a maga művét tömjénezte: Pinczés
István rendező és színészei munkáját
illette kivételesen meleg hangú elisme-
réssel. Nemcsak udvariasságból. Drámá-
jának esetleges későbbi kiadásaiba tervei
szerint beékel majd olyan instrukciókat,
amelyek a debreceni produkció egy-egy
találó megoldását őrzik s javallja a szín-
házaknak. Ha Barrie Stavis lelkesedésé-
ben távolról sem tudunk maradéktalanul
osztozni, a társulat és az író találkozása
értékes pillanatot hozott, nem maradt
pusztán kölcsönös gesztus. Pinczés Ist-
vánék a maguk eszközeivel hozzájárul-
tak ahhoz, hogy egy dráma teljesebb éle-
tet élhessen a jövőben.

A szivárványszínű köntös a Modern
Könyvtár sorozat Stavis-kötetében látott
napvilágot 1982-ben. A Kard és kiáltás
további két színművet is tartalmazott, de
szükségképp nem nyújthatott teljes raj-
zot a tetralogikus építkezésű drámacik-
lusokról, melyekben az író gondolkodik.
Stavis most bemutatott alkotásáról a
következőket vallotta a vele interjút
készítő Turi Gábornak: „A szivárvány-
színű köntös nagyon közel áll hozzám; ez
a művem van legjobban átitatva politiká-
val. Ugyanakkor eddig kevés, mindössze
öt bemutatója volt - az Éjféli lámpást már
több mint kétszázszor vitték színre -,
ezért egy kicsit árva gyermekemnek ér-
zem. Ennél fontosabb szempont volt
azonban, hogy amikor májusban Magyar-
országon jártam, találkozhattam Pinczés

Istvánnal, és láthattam Tóték-rendezését,
ami nagyon tetszett, és kíváncsivá tett a
bemutatóra.» (Az Éjféli lámpás negyven
évvel ezelőtt keletkezett Galilei-dráma.
Döntő része volt az igazabb, nyersebb
színházat akaró „off-Broadway"
mozgalom kialakulásában. A kiadói el-
képzelések szerint ez is hamarosan meg-
jelenik magyarul.)

Akárcsak Barrie Stavis számára a Jó-
zsef-dráma - úgy maga a bibliai József is
kissé árva gyermek. Nem családi érte-
lemben persze, hiszen mint a közismert
történetből s annak számos földolgozá-
sából tudjuk, anyja, Ráchel és atyja, Já-
kob is szerepet játszottak megpróbáltatá-
saiban, s volt további tíz testvére, akik
nemigen szívelték őt. József az álmodó
emberek, a nagy utópisták árvaságát éli
egész sorsában. Ezért telik a tekintetet a
magasba, az égre fordító szivárvány és a
kuksoltató verem - mintegy menny és
pokol - között az élete. Szilassy Zoltán
drámafordítását helyenként nehézkes-
nek érezzük - ám nem ritka találó magya-
rításainak legjobbja épp az, hogy a cím-
ben (a szegényesebb Coat of Many Colors
helyett) a szivárványszínű jelzőt hasz-
nálja. Poétikus szó: a szépségeszmény-
nyel, a zivatarok elmúltával, az álmok
festőiségével egyaránt társítjuk. József a
kivételességét, méltóságát, igényességét,
a lélek ünnepét hangsúlyozza a szivár-
ványszínű köntös viselésével a szegény
ruházatú társak között. Szándéka lenne
díszbe öltöztetni az egész világot. A
reformok rációja és a közös munka révén
teremtene általános jólétet. Ezért fölfelé
néző, szivárványbiztatást kereső ember.

De ő sem épp hiba nélkül való. A ver-
met, amelybe belévettetik, amely jelké-
pesen, kudarcaiban is nemegyszer osz-
tályrésze, s amely végül a sírgödre lesz,
némiképp meg is érdemli. Örökös álmo-
dásában, a folytonos tettre serkentésben, a
humortalan megszállottságban, a maxi-
malizmusban életidegensége is testet ölt.
Tudása nem válik bölcsességgé, mert
egyebek között a hajlékonyságot, a nem
szivárványos lelkekhez való testvéri hoz-
záhangolódást is nélkülözi. Időnként ki-
ütközik belőle a ridegség, s hajlamosak
vagyunk azt hinni: ha keménységet
parancsol magára, a lelke is csak kietlen
verem.

A bibliai történetet: a Jákobtól dédel-
getett József első, meghökkentő-szép ál-
mait, a testvérek ármányát, a Putifárné
érzéki csábításával való szembeszegülést,
a fáraótól Egyiptomban magas tisztségre
emelt férfi áldásos tevékenységét, a test-
vérekkel való újbóli találkozást, majd a


