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Az ember, az asszony
és a Himnusz

Schwajda György tragikomédiája a
Játékszínben

Az akkoriban még ugyancsak színházi
nagyhatalomnak tekintett Lengyelor-
szágban Jacek Sieradzki, a Teatr kritiku-
sa, elégedetten állapította meg: a KGST
keretén belül a magyarok már nemcsak
Ikarusokat szállítanak Lengyelország-nak,
hanem egy drámaírót is teljes egészében
átadtak nekünk, Schwajda György
személyében. (Teatr, 1983/12.) A kritika a
Csoda bemutatója alkalmával íródott, de
utal rá, hogy Poznań, Varsó, Zielenia
Góra után már Krakkóban is érdeklődnek
a jól választott importszerző nagy sikert
ígérő darabjai iránt. Azok a magyar
kritikusok, akik Schwajda darabjaival
lengyel előadásban találkoztak,
egybehangzóan állították: a színház is, a
közönség is a hazainál nagyobb affinitás-
sal vállalta fel a magyar „Mrożeket".

De azért az a megállapítás, hogy teljes
egészében átadtuk volna a szerzőt a len-
gyeleknek - már annak idején is túlzott
volt, és némi filológiai akadékoskodással
cáfolható is a Schwajda-darabok hazai
bemutatásával. Ami viszont kétségtelen:
Schwajda Györgynek itthon a pályázato-
kon nagyobb sikere volt, mint a színpa-
don. Nevét még a hatvanas években egy
drámapályázat nyerteseként ismertük
meg, majd később egy évfordulós dráma-
pályázat is neki ítélte a pálmát. Darabjait
azonban - köztük a díjnyerteseket is -
vagy kiérleletlenül, félkészen (Bohóc),
vagy megbocsáthatatlan késéssel (Mari)
játszották, nem mindig a legjobb válto-
zatban és előadásban (Kakukktojás).
Szerzői karrierjének mostanáig talán leg-
szerencsésebb állomása A szent család
Katona József színházbeli bemutatója
volt.

Schwajdának „a drámaírók iskolájá-
ban" - a Színművészeti Főiskola híres
Gyárfás-osztályában - kimunkált, isten-
áldotta tehetségét senki sem vitatta,
mégis, a bemutatók sora után is, valahogy
a periférián maradt. A kritikában, sőt az
íróban magában is megmaradt valamiféle
bizonytalanság saját drámaírói jövőjét il-
letően. Pedig az íróasztaltól a színpadig
vezető utat az ő esetében megrövidíthet-te
(volna), hogy tanulmányai befejezése óta,
kortársai nagy részével ellentétben. aktív
színházi ember. A tűzoltókészülékek
gyárának egykori külső ellenőre, a

hajdani fatelepi munkás, ólomöntő,
díszletező, tévévilágosító és kézilabdázó
személyi igazolványába bejegyzett civil
foglalkozását tekintve előbb dramaturg,
később színigazgató lett. Ez a színházkö-
zelség azonban - szerénységből, szemé-
remből? - nem elsősorban színpadot biz-
tosított a pályája kezdetén lévő drá-
maírónak, hanem egy nálunk ugyancsak
ritka hajlandóságot fejlesztett ki az elké-
szült darabok továbbmunkálására, át-
alakítására, az előadás tapasztalatai alap-
ján történő tömörítésére.

Más színpadi erényeket, például dialó-
gustechnikát Schwajdának, bármilyen
furcsa, nem kellett tanulnia. A Himnusz
idei bemutatója után újraolvastam az író
első, nyomtatásban megjelent több mint
húszéves tárca-novelláját, az Egy fiú, egy
lány, meg egy kerítést. (Veszprémi Napló,
1967. III. 19.) A gázkamrák árnyékában,
az árammal telített kerítés mellett fel-
szikrázó, egy percre boldogító lágersze-
relem történetében meghökkentő, hogy
egy, az írással éppen csak kacérkodó fia-
talember ilyen tömör, csak a lényegre
szorítkozó drámai dialógus írására képes.

Azt a tényt, hogy Schwajda György
majd minden darabjának több változata
van, én-Ézsiás Erzsébettel ellentétben -
nem érzem átdolgozási kálváriának; in-
kább a mindenáron győzni akaró tehetség
erőfeszítésének mondanám, a dramaturg
profizmusának, ami az esetek nagy
részében a darabok javára szolgált.

Itt van mindjárt a Himnusz-szá lett
Segítségnek a Játékszínben új fejezethez
érkezett története.

A Segítség ősbemutatója 1978-ban
Schwajda harmadik premierje volt. Elő-
zőleg 1967-ben a pályadíjnyertes Bohóc,
1973-ban a Mesebeli János került színre.
A veszprémi Petőfi Színház és a Békés
megyei Jókai Színház után ekkor a mis-
kolci Nemzeti Színház adott színpadot a
Bohóc látványos és kínos bukásának em-
lékétől nehezen szabaduló írónak. Es a
vállalkozás most igazolódik.

A darabot, a magyar abszurd dráma e
jellegzetes, felemás példáját a kritika
majdnem egybehangzó elismeréssel fo-
gadja. Témájában, a lumpenproletár hő-
sök hitelesen megjelenített környezeté-
ben, az elmaradt tudatú család szelle-
miségében többen a Rozsdatemető (át-
tételesebben megjelenített) modelljét,
világát ismerték fel. Volt, aki az abszurd
és a neonaturalista irányzat kettős von-
záskörét Mrożek és Kroetz egyidejű
említésével jelezte. (Fábián László, Film
Színház Muzsika, 1975. V. 13.) A bírálók
kiemelik az írónak az abszurdoktól tanult,
kiváló dialógustechnikáját (K. T., Kritika,
1978/7.), reálszituációkat te

remtő, de a jeleneteket képtelenségbe
futtató dramaturgiáját. (Gyarmati Béla,
Miskolci Déli Hírlap, 1978. V. 2.) Csak
egy olyan értetlen, sértett kritika került a
kezembe, amely a sematizmus korából
megőrzött politikai érzékenységgel uta-
sítja vissza Schwajda „igen hamis hangot
fogó, rosszul értelmezett társadalombírá-
latát". (Diósgyőri Munkás, 1978. V. 3.).

Ugyanakkor majd minden bírálatban
felvetődnek a darab tényleges dramatur-
giai, ábrázolásbeli, szerkezeti hibái is.
Mindenekelőtt a férj és feleség közti fe-
szes dialógusra épülő mélyebb és ko-
molyabb első rész és a családi ügyekbe
beavatkozó házbeli lakókat, gyári bri-
gádtagokat és illetékes hivatalnokokat
megidéző, kabaréhumorral és -bemondá-
sokkal operáló második rész disszonan-
ciája. Nánay István Schwajda-tanulmá-
nyában (Hiánydramaturgia, 1982) a da-
rab kétféle jelenetezésében gondolati kö-
vetkezetlenséget lát, és az író szemére ve-
ti, hogy Aranka és Józsi az ismétlődés
dramaturgiájával is élő feszes dialógusai
és a külső segítségnyújtók ötleteken ala-
puló, felszínes klisékből álló szövege kö-
zött „már-már darabot szétrobbantó el-
lentét feszül". Bogácsi Erzsébet a felesle-
ges, mellékes mozzanatok számbavétele
után ki is mondja, hogy Schwajda tizen-
nyolc szereplős darabja „lényegében ka-
marajáték". (Magyar Nemzet, 1978. V.
17.)

A dráma második, egyfelvonásos vál-
tozatának ismeretében a bíráló nagy
kísértést érez, hiszen ritka és hálás fel-
adat lenne örömmel nyugtázni: lám, a
kritika mégsem mindig falra hányja a
borsót; íme cikkeinken okulva Schwajda
is tovább dolgozott a Segítségen. Logi-
kusnak és bizonyítottnak tűnik az is, hogy
az író elgondolkodott Beke Sándor mis-
kolci rendezésének tapasztalatán és az
ősbemutató nézőtéri fogadtatásán. E
kézenfekvő megállapításokat azonban -
sajnos - megkérdőjelezi egyetlen, A szent
család című kötetben (Ifjúsági Lap- és
Könyvkiadó, 1985) a mű második válto-
zatának végén olvasható évszám. Esze-
rint ugyanis az egyfelvonásos Himnusz -
1977-ből való!

Meglehet - és a keltezés alapján ez
tűnik valószínűnek-, hogy Schwajda kri-
tikusait megelőzve fogott hozzá a
Segítség átdolgozásához. Hogy nem külső
vélemény, hanem saját belső elégedet-
lensége sarkallta további munkára, a
történet, illetve a szerkezet tömörítésére.
Ebben az esetben legfeljebb az a kérdés
maradna nyitva, hogy akkor Beke Sán-
dor miért az első verziót választotta? De
még erre is kézenfekvő a válasz: egyrészt
a hetvenes évtized végén, amikor még a



szakmában, de főképpen a kultúrpoliti-
kában erősebben élt az abszurddal szem-
beni bizalmatlanság, Miskolcon nagyobb
esélye lehetett egy tökéletlen társada-
lomkritikai szatírának, mint egy jóval
kiérleltebb, szakmailag kifogásolhatatla-
nabb magyar abszurd drámának. Más-
részt: a hazai közönség kegyéért eleve
hátránnyal indul a versenyben egy jelen
idejű, proletár környezetben játszódó
kortárs dráma, ám kétszeres a hátrány, ha
a darab mindennek tetejébe még egy-
felvonásos is. A mai magyar színház, el-
lentétben a hagyományokkal, még mindig
bizalmatlan az egyfelvonásos műfajával
szemben.

Mindezeknél az alkotáslélektani ma-
gyarázatoknál érdekesebbnek tűnik
azonban magának a darabnak a meta-
morfózisa, a két, nyomtatásban is hozzá-
férhető változat összevetése.

A legfeltűnőbb és legkézenfekvőbb ta-
nulság, hogy Schwajda az átdolgozást
nem tollal, írógéppel, hanem főként olló-
val végezte. A tömörítés már a színlapon
megkezdődött. Nemcsak a szereplők lis-
tája lett lényegesen rövidebb, de a fősze-
replők megnevezése is változott. „Az
asszony, akin folyton segítenek" és „Az
ember, aki miatt segítenek", az új válto-
zatban csak „Az asszony", és „Az ember"
rangján szerepel - minősítésüknek
magából a játékból kell kiderülnie. Pol-
gárné továbbra is megtartotta első, be-
szélő nevét, ám Pirike, Kisjózsi, Kisjancsi
és Kisaranka leléptek a színről. Nem sze-
repel a közreműködők listáján többek
között a televízió stábja sem.

A főszereplőknek azonban sem a hely-
zete, sem a jelleme nem változott, sőt
szövege is alig. Inkább csak néhány eset-
leges, konkrét életrajzi utalás szorult ki
az új darabból. A mű igazi vívmánya, a
pergő és mégis késleltetett, nagyon is hi-
teles, ugyanakkor abszurd dialógus,
lényegében sértetlen maradt. Es tovább-ra
is kulcsszerepe van a darab elvont - nem
perszonifikálható - címszereplőjének, az
éjszakánként részegen elénekelt
Himnusznak is. Nem véletlen, hogy most
már a darab címének is a Himnuszt
választotta az író. Ebben a változatban
Józsi semmiképpen nem énekelhetne egy
népdalt vagy slágert, esetleg magyar nó-
tát. A Himnusz itt a szeretve tisztelt, fél-
öntudatlan állapotban beszennyezett
jelkép, valami, amihez még a mélybe hul-
lott ember is ragaszkodik.

Sorra-rendre kimaradtak az egyfelvo-
násosból azok a konkrét (és a kétrészes
darabban megjelenített) mozzanatok,
amelyek a külső beavatkozás módszerét
és főként a beavatkozók cselekedetének
személyes motivációját préselték bele a

darabba. A Segítségben az író még azt is
szükségesnek tartotta közölni, hogy Pol-
gárné azért férfigyűlölő, mert az ura hu-
szonöt évvel ezelőtt világgá ment egy te-
jeskannával. Hogy a Tanácsi úr 1951 óta
dédelgeti fájó sérelmeit - miért is kellett
lendületét visszafogva lemaradnia a ta-
nácselnök mögött az MHK-versenyen -,
és azért igyekszik kíméletlenül élni a ma-
ga hatalmával. Mindezek a korfestő té-
nyek egy regényben vagy akár egy másik,
kisrealista színműben valószínűleg érde-
kesen, hitelesen motiválhatták volna a fi-
gurák cselekedetét. Schwajdánál azon-
ban nem egyes emberek magatartásáról,
hanem egy társadalmi mechanizmus mű-
ködéséről van szó, amit nem hitelesít, in-
kább halványít, megzavar minden esetle-
ges, felesleges részlet.

Jól működött a dramaturg Schwajda
ollója akkor is, amikor határozottan ki-
metszette a cselekményből a nagyon is
sematikus, egyes mozzanataiban ízléste-
len, leleplező tévériport forgatási jele-
netét. A véletlenül előkerült óvszerrel
való olcsó humorizálás egy
kabaréjelenetnek sem válnék díszére, de
Schwajda darabjában egyértelműen
ízlésficam. Mint ahogy a dráma testére,
szerkezetére

ráaggatott poénok is valahogy rosszul
álltak az írónak...

Súlyosabb, mert tartalmi jellegű be-
avatkozásnak érzem a darabban a koráb-
bi börtönmotívum kiiktatását. A Segít-
ségben ugyanis az alkoholista, csendhá-
borító, botrányokozó, büntetést nem fi-
zető Józsi a Keravill-bolt feldúlása után
ténylegesen börtönbe kerül, ott szokik le
az alkoholról, és józanul érkezik vissza a
darab második felében régi, időközben
megváltozott környezetébe. Egy semati-
kus drámában ez jelenthetné a kötelező
happy endet: íme, a társadalom beavat-
kozása megmentette Józsit. Schwajda
számára azonban ez az új szituáció új és
valóban érvényes kérdést vet fel, tudniil-
lik, hogy a lét körülményeinek javulását
automatikusan követi-e a tudat fejlődé-
se, a változott feltételek között alakult-e,
boldogabb lett-e maga az ember? A da-
rab eredeti válasza eléggé felemás. Mert
hiába kerültek új tárgyak a lakásba, hiába
sugároz minden este filmet (igaz, más
címmel, de ugyanazt a filmet) a televízió,
Józsi és Aranka lehiggadva, józanon
végképp nem tudnak mit kezdeni önma-
gukkal. Mintha a mámorral eltűnt volna
az életükből az ünnep, az egyetlen, gátlá-
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sokat oldó vigasz, és összetartozásuk bi-
zonysága is. Ezért azután az író számára
sem marad más feloldás, mint a happy
end megkérdőjelezése: Józsi számára pe-
dig a kiút, az új zsákutca, a visszatérés a
most már vödörből vedelt alkoholhoz. A
finálé mi is lehetne más, mint újra a
részegen és boldogan énekelt Himnusz...

A dráma új verziójában a bűntett vál-
tozatlan, de a büntetés - a börtön - nem
szakítja ketté a drámát. Aranka és Józsi
utoljára akkor éneklik el nyílt színen a
Himnuszt - most már szépen, halkan,
szeretetben -, amikor Józsi már tudja,
hogy jelentkeznie kell a rendőrségen, és
ezáltal összetartozásuk rituáléja valami-
féle szomorú feloldást hoz a színpadra.
A nyomtatott szövegben. Ám a Játék-
színben, Taub János rendezésében az
utolsó Himnusz a sors keserű fintorából
tragédiába vált. Aranka éneklés közben
rosszul lesz, földre roskad, és a vigyázz-
ban álló emberpár groteszk szoborcso-
portja hirtelen kettétörik. Józsi először
még felrángatja, szinte a karjában tartja
az asszony testét, de hiába. Felesége a
földre roskad, és a kötelezően alattvalói
pózba, vigyázzállásba merevedő Józsi
egyedül marad a maga vigasztalan magá-
nyában.

A komédia így fordul - szavak nélkül -
tragédiába.

A Segítség egyfelvonásos változata, a
Himnusz először 1981-ben a Radnóti
Színpadon, később 1984-ben Szegeden
került színre. Az ősbemutató kritikusai-
nak megállapításaival összhangban vég-
rehajtott dramaturgiai műtét nem vált ki
osztatlan helyeslést. Ellenkezőleg, meg-
lepő módon, élesen megosztja a kritikát.
Mészáros Tamás elégedetlen „a Segítség
Himnusz-szá zanzásított változatával",
és úgy véli, hogy „a naturalista ízek ki-
vonása együgyűségig csupaszított be

szédtechnikával stilizálja a téma ereden-
dő földhöz ragadtságát". Állítja, hogy a
drámában kifejtett, illetve illusztrált tétel
igaz, ámde a bizonyítás elnagyolt. (Új
Tükör, 1981. III. 15.) Hasonló értelem-
ben foglal állást a Népszabadságban
Kroó András is, aki megkérdőjelezi,
hogy az egész estét betöltő remek Segít-
séget - amelynek érzése szerint csupán a
befejezése vetett föl komoly dramatur-
giai problémákat - „érdemes volt-e eny-
nyire megkurtítani, érdemes volt-e egy-
felvonásossá visszaminősíteni". (1981.
III. 10.) Kroó ezt a jó nyomon induló, de
az epizódokat sorra feláldozó tömörítést
„legfeljebb a színre kerülés áraként" fo-
gadja el, de nem hiszi, hogy az eredeti da-
rab ismerői közül bárki is a rondószerke-
zetű dráma lineárissá egyszerűsített, új
változatára szavazna.

Feltételezése azonban téves: Vinkó
József a Himnuszt összehasonlíthatatla-
nul jobbnak ítéli a Segítségnél. Az átdol-
gozás előnyének, érdemének tartja, hogy
az író dramaturgiailag kiemelte a két fő-
szereplőt, és ezáltal dialógustechnikája és
az információk groteszk késleltetése is
jobban érvényesül, a játék egésze feszül-
tebbé válik. De hitelesebbé vált az író
valóságképe is, amikor „az ősváltozat
idillikusan idióta happy endjét elsöpörte a
haragja", és amikor a boldog egymásra
találás megnyugtató reménysugaráról le-
mondva, vállalta a kegyetlenebb, kelle-
metlenebb, de igazabb megoldást, és nem
tagadja, hogy minden rohan a tragédiába.
(SZÍNHÁZ, 1981. 5.) Hasonlóképpen
értékeli a változtatás tényét és eredmé-
nyét az Élet és Irodalom kritikusa is: „A
rendezés, amennyire csak lehet, háttérbe
szorította a szocialista demagógiát, és
hathatósan küzdött meg a dramaturgiai
szószátyársággal. A Himnusz így sokkal
több hiteles, művészi mozzanatot tartal-
maz, mint a Segítség című korábbi válto

zat." (1984. XII. 14. Szekrényesy Júlia.)
Mivel a vita az átdolgozás hívei és ellen-
zői között ily módon nem dőlt el, nem
meglepő - és nem is baj, ellenkezőleg! -,
hogy a későbbi felújítások rendezői saját
ízlésüknek és koncepciójuknak megfele-
lően választhattak. (Jugoszláviában a to-
polyai Művelődési Központ Tájszínháza
az egy-, a debreceni társulat - Pinczés Ist-
ván rendezésében - a kétfelvonásos ko-
médiát állította színpadra.)

Aki Taub János korábbi rendezéseit,
színházi nyelvét ismerte, az, ha a darab-
választáson meglepődött is, azon sem-
miképpen nem csodálkozott, hogy a te-
átrális színházi stílus híve és mestere ma
nem a naturalistább, hanem az elvontabb,
abszurdoid színpadi változat színpadra
állítására vállalkozott. Taub pontosan
tudta, hogy mit és miért választ, és ezt
nemcsak a darab iránti lelkesedését
kifejező nyilatkozatai bizonyítják, hanem
az is, hogy a korábbi egyfelvonásos elő-
adásokkal ellentétben, ő semmiféle „pá-
rosítást" nem tervezett. Korábban a
Radnóti Színpadon Görgey Gábor, Sze-
geden Horváth P. László egy-egy egyfel-
vonásosa volt Schwajda darabjának a
műsorban választott partnere. A Játék-
színben az egyfelvonásos Himnusz egész
estét betöltő darabbá tágult. Ezáltal
azonban a néző nem kevesebbet, hanem
többet kap: Taubnak lehetősége nyílt a
drámában mélyebben rejlő összefüggé-
sek, rezdülések, lélekállapotok és kap-
csolatok kíbontására, és arra, hogy me-
rész rendezői ötlettel a műtől látszólag
idegen, nem verbális eszközökkel is kitá-
gítsa a drámát.

Formálisan azzal, hogy beengedi, be-
hozza a szűk színpadra (pontosabban: a
színpad fölé feszített vetítővászonra) a
kinti világot. Már a darabban díszlet-
elemként szereplő rádió funkciója is
megváltozik: az előadás kezdetétől - több
alkalommal is - naprakész híradás jelzi,
hogy mindaz, amit a sivár színpadi
konyhában, Józsi és Aranka nyomorúsá-
gos otthonában látunk - itt és ma történik.
Az adott estén például Bécsben utó-
találkozót tartanak, az USA állást foglal a
líbiai repülő ügyében, és a magyar köz-
véleményt az áremelkedés hullámverése
foglalkoztatja.) De még erőteljesebben
tükrözi a marginalizálódott lumpenpro-
letár család sivár, beszűkült valósága és a
kisszerűségében is csillogó, hazai fo-
gyasztói társadalom közötti ellentéteket
az óriásira nagyított tévéreklám, amely-
nek minden kockája a hősök számára
elérhetetlen kispolgári paradicsomról
beszél és énekel, ahol a hősöknél szeren-
csésebbek jégbe hűtött grapefruittal olt-
ják szomjukat, tarka pécsi kesztyűben

Aranka és Józsi, a Schwajda György-darab szereplői



járnak, és elemes bútorral rendezik be la-
kásukat.

Ez a darab világától kirívóan idegen
keretjáték az előadásban nagyon is
lényeges tartalmi, sőt, ha úgy tetszik, kor-
rekciós funkciót tölt be. Jelzi nemcsak az
ábrázolt szituációk szélsőséges voltát, ha-
nem a napjaink társadalmára elsősorban
jellemző polarizálódást is. Enélkül
ugyanis a nézőben - joggal - ébrednének
bizonyos aggályok, hogy vajon mennyi-
ben általánosítható ez a világ? Alkalma-
sak-e a választott, menthetetlenül elesett
hősök arra, hogy sorsuk a mai Magyar-
ország társadalmi és morális válságát tük-
rözze és a kiútkeresésre mozgósítson?
Valóban „borzasztó vádirat" a cselek-
mény, amelyben „egy egész nép tragé-
diája fejeződik ki", mint ahogy Taub Já-
nos nyilatkozatában mondotta, vagy
puszta látlelet a társadalom testét pusztító
fekélyről? Én a magam részéről
osztoznék a darabbal kapcsolatos aggá-
lyokban, sőt még meg is toldanám azzal,
hogy az általánosításban benne foglalta-
tik a Józsik és Arankák felmentése is,
amivel korántsem értek egyet; de az elő-
adás választ ad ezekre a meg sem fogal-
mazott aggályokra. Mert az alkalmazott
kontraszteffektus félreérthetetlenné teszi
egyfelől azt, hogy létezik egy másik -
igyekvőbb, korszerűbb életfeltételeket
kereső vagy kergető - Magyarország is,
másfelől éppen a felmutatott vágyképek
talmi csillogásával jelzi e másik pólus, a
fogyasztói társadalom bűvületében élő
kispolgárság eszményeinek korlátait is.
Taub János rendezése szavak nélkül
kétféle - a drámán kívüli, de azzal nem
ellentétes - következtetést is sugall:
egyrészt érzékelteti a marginalizálódott
rétegek magatartásának deviáns voltát,
másrészt a felkapaszkodás reményte-
lenségével együtt a széles körben meghir-
detett perspektíva, a reklámeldorádó
ürességét. Mert a valódi emberi értékeket,
az emberhez méltó tartalmas életet nem
hirdeti a tömegkommunikáció...

Kár, hogy Taub János túlságosan be-
leszeretett saját ötletébe, és az ismétlődő
reklámsorozat előbb-utóbb unalmassá
válik, üresjáratként késlelteti az amúgy is
tudatosan lassított színpadi játékot.

A másik rendezői fogás - ha ugyan fo-
gásnak nevezhetők a színpadra állítást
meghatározó stílusjegyek - a szöveg alatti
tartalom pusztán színészi játékkal való
kifejezése. Taub nyilatkozatában meg is
fogalmazza, hogy a groteszk komédiának
minden mondata, minden gesztusa és
megnyilvánulása „deklaráltan, agresz-
szíven teátrális színpadi nyelvet követel".
Schwajda kurta mondattöredékekből
szerkesztett feszes dialógusai nem adnak

lehetőséget a mellébeszélésre, az érzel-
mek árnyalására is alig. Aranka és Józsi
lecsupaszított szóváltása kezdettől a
lényegre, a közlés minimumára szorítko-
zik. Az ember első színpadi megnyilatko-
zása - „Mi van?" - mindössze két kurta
szó. De ennek a két szónak a szituációból
táplálkozó energiája felér egy átlagos
monológgal. Hiszen Schwajda ezzel az ál-
mából felvert, kialvatlan férfi zavarát,
bosszúságát, nyers modorát és kommuni-
kációs szintjének alacsony voltát
egyszer-re jelzi. Mint ahogy Aranka több
alkalommal is megismételt tárgyilagos
köz-lése sem csak a pontos időt
tartalmazza: a „Négy óra" a proletárélet
szigorát, a napok egyhangúságát és a
házastársak között kialakult kényszerű
munkamegosztást érzékelteti. Taub
János ennek tudatában némajátékkal,
szótlanul is kifejező színpadi
cselekvésekkel dúsítja fel a játékot.
Aranka az ő színpadán még csukott,
majdnem beragadt szemekkel kezdi cl a
hétköznapok hajnali cselekvéssorát.
Tétován kóvályog a konyhában, egy
ócska villanyrezsón kávét melegít, azután
végre kínkeservesen felnéz: most már
menthetetlenül el kell kezdeni a napot.
Es most már, mint minden áldott nap, az
expozíció idején is pléhbögrékbe tölti az
ébresztő italt, amit azután kettesben, sza-
vak és kanál nélkül, csak úgy rázogatva
kevergetnek, mintegy szociográfiailag is
hitelesítve ezzel a keserves, minden haj-
nalban ismétlődő proletáridillt.

Első szinten a színészek pontosan ko-
reografált gesztusai nyilvánvalóan ezt
szolgálják: a Rozsdatemető-atmoszféra
naturalista hitelét, a szűkszavú jelenetek-
be tömörített társadalmi látlelet majd-
nem néma bizonyító anyagát. Hogy a fo-
gasra felkötözött ócska rádió csak dob-
hantásra szólal meg, a csak körvonalak-
kal, kerettel jelzett bejárati ajtó pedig
olyan szűk, hogy a lakás foglyai csak ol

dalazva, élével közlekedhetnek rajta.
(Díszlet: Vayer Tamás.)

Sajátos szerep jut a némajátékoknak
ott, ahol a dráma eresztékei meglazul-
nak. Úgy tűnik, hogy a részegeskedő
munkás családjának hathatós segítséget
nyújtani érkező szocialista brigád szere-
peltetése - az előző változatból átmen-
tett, felesleges tehertétele az új drámai
struktúrának. Vinkó József már az 1981-
es Himnusz bemutatásakor is érthetet-
lennek érzi, hogy „miért torpant meg az
író félúton, miért nem írt egy kétszemé-
lyes, abszurd kamaradarabot?", miért ra-
gaszkodott az új változatban is a brigád-
napló-bejegyzés körüli, agyonkoptatott,
kabaréstílusú huzavonához? Nem el-
képzelhetetlen, hogy Taub János a maga
rábeszélő erejével ki is hagyathatta volna
az íróval ezt az epizódot. O azonban a
disszonancia kiküszöbölésére más - rész-
ben célravezető - módszert választott,
amikor a végletekig stilizálva, mintegy
idézőjelbe tette a jelenetet.

Az első két „színpadi macskaköröm"
Józsi reménytelen, kényszeres rendte-
remtő kísérlete, amikor a feldúlt, össze-
rondított lakásban, az egymás hegyén-
hátán alvó részeg brigádtagokat kerül-
getve, katonás sorba rendezi az éjszaka
folyamán kiürített sörösüvegeket. Ké-
sőbb szavak nélkül is ezzel a cselekvés-
sorral felesel a brigádtagoknak az ébre-
dést követő színpadi tevékenysége - és
ezt érzem az előadásban afféle idézetzáró
macskakörömnek -, amikor az Április 4.
brigád tagjai láncba sorakozva kézről
kézre adják, ezúttal ellenkező irányba, a
színpad túlsó végébe, a feneketlen zacs-
kót tartó társuknak a beváltandó üres
üvegeket. A rituálé első, jó szándékú és
reménytelen fele így szembesül a rideg és
célszerű másodikkal.

Taub János a maga eleven marionettfi-
guráival nemcsak a Józsik és Arankák

Eperjes Károly (Józsi) és Hernádi Judit (Aranka) a Játékszín előadásában (Iklády László felvételei)



konkrét köznapi életéről és nyomorúsá-
gáról, a hátrányos helyzetű családok vég-
leges leszakadásáról, a gyógyíthatatlan
alkoholizmus testi-lelki rombolásáról és
az intézményes, kívülről szervezett segít-
ség lélektelenségéről, tehát az ábrázolt
társadalmi probléma megoldhatatlansá-
gáról vall, hanem ennél többről: az egye-
temes emberi kiszolgáltatottságról. A te-
hetetlenség reménytelenségéről. A kiút-
talanságról.

A bírálók már a darab korábbi előadá-
sai kapcsán sorra-rendre kifejtették, mi-
ben különbözik Schwajda magyar abszurd
játéka a metafizikai szorongást ki-fejező,
filozófiai indíttatású, klasszikus
értelemben vett abszurd drámától. Hogy
Schwajda nem az általános emberi álla-
potokról, hanem a mai társadalmi viszo-
nyokról beszél, amikor a dolgokat nem
metafizikai, hanem szociális szempontból
vizsgálja. (Kritika, 1978/7.) Tíz évvel
később, Taub olvasatában, ez a közelítés-
mód alapjában változik. Bár a magyar
társadalom mai, mind erőteljesebb pola-
rizálódása következtében a lemaradók
nyomorúsága még reménytelenebb, a
rendezőt érzékelhetően - és helyesen - a
dráma egyetemesebb mondanivalója,
tértől és időtől függetlenül is érvényes
üzenete foglalkoztatja. Az örök vesztesek
sorsa. 1988-89-ben, amikor már a
hátrányos helyzetűek védelmére rend-
szeresített szociális védőháló is elrongyo-
lódott, valójában a társadalmi segítség
kritikájánál lényegesebb és időszerűbb,
amit az előadás hangsúlyoz. A feleletle-
nek felelősségénél is súlyosabb a róluk el-
feledkező közösség vétke.

Talán egy bármikor hirtelen megállít-
ható videofelvételen felmutathatnánk,
hogyan ülnek egymással szemben egyszer,
ötször, hússzor is azonos tartással, tekin-
tettel és mégis mindig újra titokzatosan
Taub színpadán a lumpenvilágból reflek-
torfénybe emelt panoptikumfigurák: egy
bamba, önsorsrontó férfi és egy rajta alá-
zattal csüggő, testben-lélekben neki alá-
rendelt asszony. A képekből kiviláglana,
hogy ezen a színpadon a hús-vér emberek
saját sorsuk jelképeiként járnak-kelnek, s
merevednek egy-egy pillanatban szoborrá
Schwajda szövegét mondva.

Ahhoz, hogy ez a csoda megtörténjék,
hogy a színpadi szavak és gesztusok mö-
göttes tartalma is evidenssé váljék, a ren-
dezőnek nemcsak jó, de koncepcióját fel-
tétel nélkül elfogadó, a kifejezőeszközök
legszélesebb skáláját birtokoló színé-
szekre van szüksége. Ezúttal Hernádi Ju-
dit és Eperjes Károly ilyen mindent tudó
és mindenre hajlandó színészeknek bizo-
nyultak.

Kiváló párosuk - sajátos módon - két

önmagában kiváló, de stílusban nem tel-
jesen összehangolt alakításból szervező-
dik. A különbség részben a színészek elő-
életéből is következhet. Eperjes káp-
rázatosan szuggesztív színész, akinek be-
vált eszköztárában már évek óta készen
álltak a Józsi típusú marginalizálódott fi-
gura jellemrajzának kellékei. Csak bele
kellett bújnia a hős más darabokból, fil-
mekből már ismerős, testre szabott,
kipróbált bőrébe, és már ki is ürült a te-
kintete, megtört a szeme fénye, hogy az-
után - a dráma döntő fordulataihoz érve -
majdnem eszelősen felcsillanhasson;
tagjai is mintha rögtön lazábban illesz-
kednének az elhasznált testhez. A színész
hangja ridegebbé, beszédmodora bárdo-
latlanná válik, és Józsi máris olyan, mint
amilyenek a Józsik Angyalföldön vagy a
munkásszállásokon. Ugyanolyan, csak
egy kicsit furcsább. Talán olyan, mint
amilyennek a felelős, gondolkodó értel-
miségiek látják a Józsikat.

Hernádi Judit pályáján ezzel szemben
Aranka - felszabadító meglepetés! A
színésznő az éveken át ráerőltetett,
agyonunt démon-skatulyából, kurva-
ketrecből kiszabadulva vadonatúj tar-
talmakat, színeket kellett hogy kiásson
önmagából. Hernádit, akármilyen ta-
pasztalt színésznő, semmilyen rutin nem
segítette: ő felfedezőútra indult Schwajda
darabjában. Es el is érkezett arra a
magaslatra, ahol Taub János találkozott
az íróval. Pontosan beletalált a neona-
turalizmust az abszurditással párosító, a
két véglet között merészen egyensúlyozó
stílusba, ami Schwajda ábrázolásmódját
egyszerre különbözteti meg a drámairo-
dalom két pólusa felé tartó kortársaktól,
egyfelől_ Kertész Ákostól, másfelől,
mondjuk, Nádas Pétertől.

Hernádi alakításának éppen az ad kü-
lönös színt és súlyt, hogy játékában a ren-
dező követelte stilizáció nem ment a sze-
rephez tartozó társadalmi-lélektani hite-
lesség rovására, ugyanakkor a részletek
szociográfiai pontosságú hűsége sem
húzta le alakítását a földre akkor, amikor
szárnyalnia kellett, hogy az ábrázolt asz-
szonysors egyetemes, jelképes tartalmát
is kifejezésre juttassa. Megítélésem sze-
rint ez a kettősség emeli Hernádi tel-
jesítményét partneréé fölé.

A két főszerep realizálásának disszo-
nanciája - papírforma szerint - korlátja,
sőt zavaró tényezője is lehetne az elő-
adásnak. Csakhogy Taub is tudatában le-
hetett annak, hogy Schwajda önmagában
sem teljesen konzekvens, szövegében ko-
rántsem egynemű darabja nem feltétlenül
követel szigorú stílusegységet. Ezúttal a
rendezőnek - részben a gesztusok nagy
gonddal kidolgozott koreográfiájá

val - sikerült összehangolnia az eltérő jel-
lemű és sorsú, de egymásra utalt, testben-
lélekben összetartozó hősök színpadi
létét.

Eperjes Károly alakítását meg kell hogy
határozza szerepének dramaturgiai
ellentmondása: egy mélybe hullott,
menthetetlen alkoholistát kell játszania
úgy, hogy egyetlenegyszer sem látjuk
részegen. Józsi hajnali arca gyűrött, szo-
morú, esetleg feldúlt, de részeg randalí-
rozása minden alkalommal a színpadi
téren és időn kívül zajlik. Részeget ját-
szani könnyű és hálás feladat, legfeljebb
némi ripacskodásra csábít. A macskajaj-
nak nincsenek sztereotípiái. Józsi durva-
ságáról is csak közvetetten, utólag - a
történteket felelevenítő, szemrehányó és
mindent megbocsátó feleség elbeszélésé-
ből - értesülünk. Eperjesnek tehát lehig-
gadva és józanon kell elhitetnie, hogy
mindaz igaz, amit hallunk, hogy hajnali
bamba józansága az éjszakai botrányhős
tombolásának reakciója. Hajnalra Józsi
valóban nem tudja, és fel sem nagyon
fogja, hogy mit tett önmagából kivetkő-
zött állapotában, s ha Aranka emlékezte-ti
az éjszakára, értetlensége erősebb, mint
lelkiismeret-furdalása. A természetévé
lett durvaságot ilyenkor valamiféle
megzavarodott, bizonytalan szégyenérzet
tompítja. Még a gyerekek iránt tanúsított
fásult, közönyös érdeklődését is csak
pillanatokra színezi a lelke mélyén
nyomokban megőrzött emberség.

Eperjes Károly helyzetét Schwajda még
azzal is nehezíti, hogy semmiféle
magyarázó szöveggel, didaktikus mono-
lóggal nem kommentálja a megmentendő
ember alkoholizmusának természetét, a
kiváltó okokat, a betegséggé súlyosodott
szenvedély eredetét és történetét. Józsi
egyszerűen ilyen, és ezt az előadásnak a
megjelenített hétköznapok elviselhetet-
lenségével kell alátámasztania; elfogad-
tatnia az elfogadhatatlant, hogy miért
menekül a hős (kizárólag munka után és
javarészt béren kívüli keresetéből) a
kocsmába. Ha van, hát ezen a ponton
akad némi vitám a szerző jellemrajzával:
a szövegből is, az előadásból is úgy tűnik,
mintha a dráma vádiratjellegének hang-
súlyozása érdekében túlságosan is elmos-
nák, elhalványítanák a hős személyes fe-
lelősségét. Bonyolult színészi feladatát
Eperjes kifogástalanul oldja meg, és ér-
demét nem csökkenti, hogy a cselekmény
motiválása, alkoholizmusának társadalmi
háttérrajza az előadásban részt vevők -
színészek, tervezők - közös feladata. Még
azt is el kell fogadnunk, hogy ezúttal is
makacsabbul ragaszkodik a lélektani
színjátszás bevált eszközeihez, a naturális
játék stílusához, mint a többiek. Hiszen



hiteles gesztusai, szuggesztív jelenléte
nélkül talán nem érvényesülne, nem sű-
rűsödne ilyen elviselhetetlenné a tragi-
komédia tiltakozást ébresztő, fojtogató
légköre.

Hernádi Judit Arankája még Józsinál is
esendőbb, kiszolgáltatottabb, mert az
asszony még férjének is alárendeltje; őt a
körülményeknél is jobban sújtja az ember
elállatiasodása, durvasága. Félig arti-
kulálatlan beszédébe néha szinte állati
riadtság, szeretetteljes, oltalmazó moz-
dulataiba mindig női gyengédség szűrődik.
Férjére Aranka legtöbbször alulról felfelé
néz; szemrehányó és reménykedő
pillantásában ilyenkor megcsillan a gaz-
dájához ragaszkodó kutya hűsége és a
részeges férjnek kiszolgáltatott asszonyok
több nemzedékének tapasztalatából leszűrt
megértés; a szenvedésben edzett
tűrőképesség és a szerelem sugallta,
intellektuálisan is tiszteletet érdemlő
tapintat. Hernádi Arankája szívszorítóan
primitív, de megőrzött szemérme és a házi
tűzhelyt minden külső veszéllyel szem-
ben oltalmazó nők hősiessége, megbocsátó
nagyvonalúsága alakját mégis
példaértékűvé nemesíti. Van abban vala-
mi szomorúan csodálatra méltó, ahogy
saját érdekeivel, tapasztalataival szem-
befordulva, maradék nőiségével tovább-ra
is ragaszkodó szeretettel és fel-felparázsló
szerelemmel szereti a maga emberét.
Hernádi játékában ez az érzelmi-érzéki
töltés mindvégig jelen van. Ebből az
érzelmi többletből származik a játékban
Aranka erkölcsi fölénye, aminek
megjelenítésével a színész rendkívüli
merészséggel képes felemelni az elesett
asszonyt.

Ha nem is osztom egészen a rendező
véleményét, aki nyilatkozata szerint egy
napjainkban Rómeó és Júlia szerelménél is
izgalmasabb kapcsolat, szenvedély drá-
máját keresi a H i m n u s z b a n , a két sze-
rencsétlen ember egymásrautaltsága,
összetartozása és Aranka alázatos szerel-
me valóban lírai színekkel gazdagítja az
előadást.

Az alázatos szerelem azonban csak
egyetlen színe Hernádi palettájának. A
másik, a cselekmény menetében talán még
dominánsabb, a levert lázadásé. Amikor
férje parancsára gyalázatos, háziasszonyi
becsületébe gázoló sorokat kellene írnia az
elébe tolt brigádnaplóba - hogy lakása
koszos, férges, gyermekei tetvesek -,
ösztönösen tiltakozik, lázad. De a parancs,
a kényszer erősebb, mint az ő ellenállása,
és Aranka fejet hajt. Hernádinak csak
néhány másodperc áll rendelkezésére,
hogy a fordulatot, a legyőzetést
érzékeltesse. De ez alatt íráshoz nem
szokott keze görcsbe rándul, arc-

vonásai eltorzulnak, háta meggörnyed,
hirtelen megöregszik, és már nemcsak a
figura, a néző is elviselhetetlennek érzi a
vereséget. Mintha nem is ugyanezt az
asszonyt láttuk volna az imént, egy, az
ócska rádióból áradó slágert dudorászva

megfiatalodni. A nyugalom ritka pil-
lanatait megédesítő muzsika hullámaiban
megmártózva - az első rész záróak-
kordjaként - Aranka olyanná szépült, mint
amilyennek Józsi láthatta hajdan, is-
meretségük kezdetén, a szerelem még
ígéretes perceiben. A zene, az emlék
mintha feloldotta volna a hétköznapokban,
az örökös védekező készenlétben
rákérgesedett páncélt. De hol van ez már?
Józsi sorsával együtt Arankáé is
megpecsételtetett.

Hasonló részletességgel és ugyanennyi
joggal dicsérhetnénk Hernádi alakításának
más részleteit, színeit is. Szólhatnánk a
külső beavatkozást visszautasító, bari-
kádra menni is kész fúriaarcáról vagy a
vele történteket elbeszélni is alig képes,
pallérozatlan agyú gyerekasszony zaklatott
előadásmódjáról. Külön tanulmány tárgya
lehetne, hogy kergetik egymást a
színésznő szavai zaklatottságában, s ho-
gyan szakadnak el egymástól a következő
percben, fegyelmezetlenül és tétován. A
hősnő lelkiállapotának megfelelően
Hernádinak nemcsak a beszédmódja, a
hangja is megváltozik.

Taub, Hernádi és Eperjes mesterhármasa
mellett a többiek - Dengyel Iván, Bajor
Imre és Martin Márta - csak szekundálnak.
Maszkos epizódfiguráik a darabban
inkább csak funkcionális, jelzés-értékű
helyet töltenek be. Ezt alázattal és
fegyelmezetten vállalják is, anélkül hogy
külsőséges eszközökkel igyekeznének
túllicitálni szerepüket.

Vayer Tamás díszlettervező is azt nyúj-
totta, amit a rendező elvárt tőle: színpadi
konyhája egységes, összefogott játékteret
alkot, bizonyítja, hogy a tervező sikeresen
egyensúlyozott a ráismerés élményét
kínáló kisnaturalizmus és az abszurd
drámához stílusosabb absztrakció között.

Schwajda darabjának felújításával Taub
János bebizonyította, hogy a kötet-ben
már kissé avultnak, de mindenképpen
kevéssé időszerűnek ható nemes szöveg -
ú j ra o l va sva igazi színházat kínál-hat.
Csak jól kell olvasni és megfelelő
játszótársakat választani, mint ahogy ne-ki
sikerült a Játékszínben.

Schwajda György: Himnusz (Játékszín)
Díszlet: Vayer Tamás. Ruhái : Bakó Ilona. A
rendező munkatársa: Vajda Anikó. Rendez-te:
Taub János,

Szereplők: Hernádi Judit, Eperjes Károly,
Dengyel Iván - Katona János, Bajor Imre,
Martin Márta.

SZÁNTÓ JUDIT

A pokol költészete

A Csirkefej Békéscsabán

Egy gyengébb előadásban, mint a Katona
József Színházé (amely majdnem tökéle-
tes volt), derül csak ki igazán, mennyire
jó dráma Spiró György Csirkefeje. (A pé-
csi előadást - melyről lapunk 1988/8.
számában Nánay István írt - sajnos nem
láttam.)

A műről néhány kollégám már minden
érdemlegeset elmondott; kivált Mészáros
Tamás és Koltai Tamás elemzéséhez
csatlakozom szívesen. Legföljebb azt
hangsúlyoznám újólag, amire ők is rámu-
tattak: e hipernaturalistának mondott
dráma szemérmes, fájdalmas líraiságát, a
„lumpensirató" jelleget, a gyászdalt a va-
lamennyi emberben ott szunnyadó tisz-
tább érzelmeknek, kötődési-kapcsolatte-
remtési vágyaknak a szereplők és az álta-
luk képviselt társadalmi rétegek szem-
pontjából végleges élve eltemettetése fö-
lött. Ezt a vonatkozást pedig azért emel-
ném ki, mert a Mrsán János rendezte bé-
késcsabai előadásban minden hiányossága
ellenére épp ez erősödik fel sokatmon-
dóan budapesti elődjéhez képest.

Ami még különösebb: ez az erény rész-
ben egy hiányosságból csiholódik elő, il-
letve általa válik még pregnánsabbá.
Zsámbéki Gábor rendezésének abszolút
főszereplője volt Gobbi Hilda, aki ugyan
előző alakításainak hosszú sorához képest
nemigen nyújtott újat a Vénasszony
szerepében, de színpadi jelenléte (ezúttal
is) oly lenyűgözően teljes volt, hogy azzal
újabb színészgenerációk - sajnos - már fel
sem vehetik a versenyt. Ezért, bármily
mesteri teljesítményeket nyújtottak is a
Katona szólistái, a mű gondolati hierar-
chiáját csakúgy, mint kölcsönös viszony-
latainak rendszerét a Vénasszony szabta
meg, mintegy a piramis tetején állva.

Nagy idős színésznőnk mára oly kevés
van, hogy csak egy-egy színházra jut be-
lőlük; így hát a Vénasszonytípusú szere-
pek kiosztásakor a legtöbb színház
kompromisszumokra kényszerül. Igy esett
ez Békéscsabán is, ahol a szerepet
Szentirmay Éva kapta, egykori naiva, ma
is szelíd, finom, moll-hangnemre beállí-
tott jelenség, aki sokkal inkább tudná el-
hitetni egy valamikori katonatiszt vagy
kormánytisztviselő deklasszált özvegyét,
mint az emberalatti létben vegetáló Vén-
asszonyt, aki egyebek között durva, kö-
zönséges, primitív és hisztérikus is. A szí-
nésznő nagy rutinnal és értékelendő alá-


