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„NEM BOLDOG A MAGYAR"
KOMPOLTHY ZSIGMOND: EGY CZIFFRA-NAP

igyeljen, Czvikli, maga művelt ember,
ez nem az Aranyember történetét
meséli itten?" - fordul aggodalmasan
az örömapa a trafikoshoz, midőn 99

az Etele király kincsének
föllelhetési helyéről mesélő, kincskereső
Bercsényi gróf történetét hallgatja, amelyből
megtudhatni például, hogy Tímár Mihály
nemcsak a szultánt rabolta ki és szökött meg a
bagdadi kalifa összes kincsével, hanem elragadta
ezek lányait is, akiket aztán egy Jókai Mór nevű
gyilkostársánál rejtegetett.

„Ugyan már! Szerintem inkább A kőszívű em-
ber fiait" - hangzik az előbbi kérdésre a válasz.

Nem akarván hasonló helyzetbe kerülni, meg
sem kísérlem kibogozni, hogy Kompolthy Zsig-
mondnak az Egy Cziffra-nap című, Krúdy Gyula
Asszonyságok díja és Etel király kincse című re-
gényei alapján készült zenés játékában mennyi a
Kompolthy- s mennyi az eredeti Krúdy-szöveg.
Az időtényezőtől ehelyt eltekintve, már csak
azért sem látom értelmét az efféle filológiai
megközelítésnek, mert Kompolthy úgy alkal-
mazza a vendégszövegeket, akárha sajátjai vol

nának, s úgy helyezkedik bele a választott miliő-
be, mintha a századelőről ruccant volna át e ked-
vetlen századvégre, hogy figyelmeztetőn
rápirítson a történelemből mit sem okuló
utódokra. A korszak s a „szerzőtárs"
megválasztása nyilván nem véletlen. Kompolthy
éppen ahhoz a korszak-hoz fordul, annak
modorában ír, amely felé - száznyolcvan fokos
fordulatot véve - a magyar társadalom újult
erővel menetei. Az örök elégedetlenség
visszatérő refrénje: „nem boldog a magyar", s a
megújulás lehetősége ott lebeg a délibábos
magyar horizonton, Etele király állítólag meglelt
legendás kincsének formájában, amire már csak
azért is szükség van, mert nélküle aligha állítható
talpra a magyar középosztály, aligha veheti
kezdetét a „harmadik honfoglalás", arccal a „régi
Magyarország" felé. Hacsak... De ne
kalandozzunk most el a darabtól, itt Attila király
kincsét szándékoznak majdan szétosztani,
mihelyt meglesz, természetesen csak azok kö-
zött, akiknek jussuk van hozzá. Akiknek „törté-
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nelmi jogon dukál". Hogy honnan származtatha-
tó e történelmi jog, arra nézvést határozott vá-
laszt nem, csupán utalást találhatni a szöveg-
ben, ám kétségtelenül megfontolandót.

Kompolthy egyébként nem váratlanul, nem
előzmények nélkül érkezett e sötét próféciával a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színpa-
dára. Végzett már korábban is efféle stílusgya-
korlatokat. Előbb a Radnóti Színházban, ahol Ki-
sértetcsárdás címmel mutatta meg a népiesch-
urbánus szembenállás gyökereit és természetét,
Schlanger András rendezésében, majd Bán
Zoltán András néven Dylan Thomas költői álom-
világába mélyedt, aminek eredményeként az
Ébren álmunk erdejében című műben mára nyí-
regyházi társulat gyakorolhatta magát egy szá-
mára új formanyelvben, játékstílusban. És most
itt van ez a „játék" - amelyet helyesen nem drá-
mának nevez a színlap -, ez a tömény színpadi
költészet, álom és valóság, filozófia és politikai
pamflet különös keveréke, amelyben Kompolthy
uram megint vitriolba és nektárba mártogatta fel-
váltva a tollat. Amikor hősei, a kincskereső Sza-
bolcs, Kótaj és Buj vitézek a bűnös város-
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▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

Jelenet az Egy Cziffra-napból

(llovszky Béla felvételei)

Hogy az előadásban mégsem hat a
döbbenet erejével ez a mozzanat, annak több
oka lehet. Egyrészt a költői képekkel túlterhelt
szöveg mennyisége helyenként a hallás útján
lehetséges be-fogadás határait feszegeti -
amihez hozzájárul olyan, általam
nagyrabecsült színészek alig érthető
szövegmondása is, mint az Álom alakjában
megjelenő Szathmári Györgyé -, más-részt
Schlanger András rendezésének nem sikerül
pontosan kitennie a hangsúlyokat, meg-
különböztetnie gravitációt és lebegést. Álom és
valóság, poézis és mocsok egymásba olvadó
masszájában el-eltűnnek kontúrok, gondolatok.
A Cziffra úr segédjét, a talpig magyar Stefáneket
alakító Juhász György és a Lotyó Sárit játszó
Pregitzer Fruzsina kettősében például összemo-
sódik a gyengéd szerelem utáni vágy emelke-
dettsége az ordenárésággal, mert nincs számot-
tevő különbség a tónusban. Máskor az
ötletparádéban sikkadnak el a szövegfolyam
fontos gondolatai, s mellékes mozzanatok
válnak figyelem-

elterelően túlhangsúlyosakká. A Szabó Tünde
megformálta, jelmeze szerint is takaros, tüchtig
háziasszony benyomását keltő, becsülettel
munkálkodó kuplerosné Cziffra Jánosnak ki-
fejtett cinikus „filozófiája" a halálról és egyen-
lőségről szinte észrevétlenné válik a kedvese, Ő
(Horváth László Attila) törülközőbe burkolózó,
poénra kihegyezett megjelenései árnyékában.
Ahogyan az sem segíti igazán a szöveg
értelmének kibontását, hogy minden fel-vonás -
van belőle három - elején megjelenik három
kacagányos, mentés, anakronisztikus figura
(mint később kiderül, Szabolcs, Kótaj és Buj
vitézek), hátukon fridzsidert és összetekert
zászlót cipelve, sűrűn álmélkodva. Hangulatilag
kétségtelenül megsejtetnek valamit későbbi
szerepükből, de mert ekkor még nem tudjuk, kik
ők, csak visszamenőleg értelmezhetően,
mondhatni, inkább látványosság-ként. Érthető
persze a szándék, amellyel a rendező
mozgalmasabbá próbálta tenni a költői prózát,
ám ezek a megoldások inkább széttartanak,
semmint egységbe fognák az elő-adást.
Meglehet, szerencsésebb lett volna
stúdióelőadásként bemutatni a művet, akkor
talán nem csábított volna a szélesebb és ré-
tegzettebb közönség megszólításának vágya
ilyen nehezen szervesülő sziporkákra. A társulat
pedig éppen egy stúdióelőadáson, az említett,
Ébren álmunk erdejében címűben bizonyította,
hogy birtokolja a színpadi poézis stilizált
nyelvét.

Azért ne legyünk igazságtalanok; az idézett
vállalkozás eredményei kétségtelenül felfedez-
hetők ebben az előadásban is. Gondolom, ennek
- s nem pusztán a pénzszűkének - tudható be
például a szemfedőkre emlékeztető hosszú, le-
lógó papírcsíkok alkalmazása díszlet gyanánt
(Gyarmathy Ágnes munkája). Mint ahogy, bár a
szerzői utasítás szerint, „ha van rá a színháznak
pénze, Jella (az előadásban Júlia, a kuplerosné)
föltálalhatja a levest", a színpadon ez sem követ-
kezik be. Tán itt sem a szegénység győzött, ha-
nem az álomdramaturgia.

Kompolthy Zsigmond: Egy Cziffra-nap (nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház)

Versek: Kántor Péter. Zene: Tóth Péter. Díszlet-jel-

mez: Gyarmathy Ágnes. Koreográfus: Majoros Ist-
ván m. v. A rendező munkatársa: Fülöp Angéla.
Rendező: Schlanger András.
Szereplők: Szabó Tünde, Czifra Krisztina f. h., Bíró
Krisztina f. h., Sándor Júlia, Pregitzer Fruzsina,
Gábos Katalin, Zubor Ágnes, Csatári Éva, Kőrösi
Tünde, Kövesdi László f. h., Juhász György,
Szathmári György, Bajomi Nagy György f. h.,
Bárány Frigyes, Korcsmáros Gábor, Kocsis Antal,
Horváth László Attila, Hetey László, Várhelyi
Dénes, Petneházy Attila, Tóth Károly, Megyeri
Zoltán.

ba keveredvén a magyarság elkorcsosodásának
okát firtatják, irónia marja alakjukat a papírra, ám
élet és halál, gyönyör és szenny kérdései a líra
nyelvén fogalmazódnak meg. Álom és ébrenlét,
kín és öröm, bajuszosság és sima arc, úriasszony
és szajha, ágy és boncasztal ellentéte csupán a
halálban simul eggyé, egyenlőséggé. Történelmi
múltba révedő, jövőt prófétáló vízió és életfilozó-
fia csupán egyetlen ponton találkozik és fonódik
eggyé: a végsőn, amikor a halál elvont filozófiai
fogalomból egy dörrenés nyomán történelmi
konkrétummá válik. „Agyonlőtték Ferenc Ferdi-
nándot!" - rikoltja a színen a rezonőr, a papagáj, s
a szereplők menetelve, Induló a Halálba címszó
alatt indulnak a halálba. Ez az egyetlen dörrenés
képes „rendet" teremteni abban a zűrzavarban,
pusztító felfordulásban, amelyet a kincskereső
hevület az íly módon jelképpé emelkedő kupleráj-
ban okoz, s amelyben Cziffra úr, a temetkezési
vállalkozó hiába emeli magasra élete meglelt cél-
ját, az itt világra jött és általa örökbe fogadott új-
szülöttet. Ez a dörrenés képes csak megálljt pa-
rancsolni az őrületnek, egy még nagyobb őrület-
be hajszolva az egybegyűlteket, és
visszamenőleg értelmetlenné tenni,
érvényteleníteni minden korábbi kérdésfelvetést.


