
szerepében, az egyre sokszínűbbé váló
Szakács Eszter pontos játéka a bűnös
esendőségű Klementina megformálásában,
és a fiatal színésznemzedék egyik nagy
ígéretévé váló Trokán Péter fegyelmezett
alakítása Herosztratész szerepében - G.
Gorin drámájának elő-adásában.

És említeni kell Olsavszky Éva mívesen
formált Varvara Sztavrogináját, Vajda
László emberi mélységeket terem-tő Ivan
Satovját és Pogány Judit, Breznyik Péter
kitűnő játékát is az Ördögök előadásában.

Korunk hőse?

Abból az alapanyagból, amit Viktor Rozov,
a Pécsi Nemzeti Színházban bemutatott
Kényes helyzet című vígjátéka alaptémájául
választott, akár dráma is lehetett volna.
Nem is fokozat, árnyalat kérdése az egész.
Ha Viktor nem úgy fogadja kisemmizését
találmánya hasznából, ahogy fogadja.
(Mármint, hogy azonnal nekikezd dolgozni
a találmány továbbfejlesztésén.) Ha barátja,
Anton nem úgy harcol közös igazukért,
ahogy harcol, ha . . . De nem érdemes
folytat-ni a sort. Nem, mert Rozov nem
társa-dalmi drámát írt, hanem vígjátékot.
Olyat, amelyik ugyan bármely pillanatban
drámába válthatna, de amely a helyzetek, a
jellemek kis túlpörgetése, karikírozása
miatt mégis mindvégig víg-játék marad.
Nem igazán mulatságos, nem igazán
kacagtató vígjáték, de víg-játék.

A Kényes helyzetet - eredeti címén:
Szituáció - 1973-ban mutatták be Moszk-
vában. (A Malaja Bronnaja Színházban
Efrosz rendezte az előadást.) A siker el-
lenére a darab nem tartozik Rozov legjobb
alkotásai közé. Az első felvonás egy
hagyományos vígjáték bő expozíciójának
tűnik, a második felvonás pedig egy
erőteljes társadalmi dráma írói vázlataként
hat. A kettő szervesítése, összeolvasztása,
amiből a tartalmas ne-vetés
megszülethetne, ezúttal elmarad.

A művészi megformálás vitathatatlan
gyengéi ellenére Rozov alkotása izgalmas
kérdést jelez: a Kényes helyzet a művészi
kísérleteknek abból a sorából ered, amely
korunk hősét keresi, kutat-ja.

Viktor a munka, az alkotás megszál-
lottja. Jogos anyagi haszna érdekében egy
lépést sem tesz. Nem érdemes, véli, de
nemcsak véli, mondja is, mert a futkosással
eltöltött idő az alkotástól szakítja el. Igaza
van? Anton példája

őt igazolja. Anton belehajszolódik az
igazság keresésébe. Bele is fárad, fel is
adja.

Rozov vígjátékát Nógrádi Róbert ren-
dezte, hitelesen, a mű csorbítatlan szín-
padi újrateremtését vállalva legfőbb fel-
adataként.

Korunkban, amelyet az önálló rendezői
művészet korszakának is szokás nevezni,
mintha hitelét látszana veszíteni az ilyen
„szerény" rendezői program. Sőt, nem
egyszer mintha gyanú is övezné. Oktalanul,
jogtalanul. A rendezői művészet
szuverenitását nem az igazolja, ha a
rendező mindenáron mást akar egy
drámával elmondani, mint amit a drámaíró
képvisel. A rendezői művészet
szuverenitását a művészi gondolat kö-
vetkezetes egysége adja, s annak a szín-
padi formának a megtalálása, amely ezt a
gondolatiságot a leghatékonyabban, a
legmagasabb művészi szinten képes
megjeleníteni. Az így értelmezett rendezői
szuverenitásba viszont az egyetértés is
beletartozik, a drámaíró és rendező olyan
szerencsés találkozása, amikor a mű
legteljesebb színpadi újraalkotása az alkotó
művészi feladat.

Gondos, az előadás ívét a vígjáték már
említett belső törései ellenére is jól
megrajzoló rendezés Nógrádi Róberté. Az
első rész harsányabb lehetőségeit - hogy
összhangot teremtsen a megkomoruló
második felvonással - csak mértékkel
használja ki. Kár, hogy a ritmus-váltások, a
gyorsítások és lassítások élénkségnövelő
erejét alig-alig építette bele a produkcióba.

És végül - mint eddig is - néhány szót a
színészi alakításokról.

A Kényes helyzet kiemelkedő alakí-
tásélménye Labancz Borbála Poli néni-
játéka: emberi, mosolyogtató, megható.

Összefoglalás helyett

A bevezetőben szóltunk azokról az ál-
talános vonásokról, amelyek az évad
szovjet bemutatóit jellemzik. Megerősí-
tésként is, és a fentiekben elemzett hét
produkció tanulságaként is, egyet em-
lítsünk újra.

Azt, hogy ezek a szovjet bemutatók a
színházi alkotófolyamat természetes és
szerves részei. Eredményei nem külön
eredmények, hanem egy folyamatos
munka, egy sokoldalú alkotói folyamat
örömteli eredményei. Bukásai nem külön
kudarcok, hanem egy általánosabb
megtorpanás vagy kisiklás következmé-
nyei. Egyszóval: életünk, munkánk részei.

MOLNÁR GÁL PÉTER

Színházi holmi

Kaszab Anna halála

Sohasem olyan fontos talán a siker, mint a
pálya végén. Fiatal színészt elronthat,
ellustíthat a gyors fölkapottság. Idős szí-
nésznek azonban létszükséglet: bizonyíték,
kárpótlás, igazolás. Annak a szorító
érzésnek enyhítése, amit életét többnyire
színháznak adó művész érez: marad-e
utánam valami, hiszen a múló esttel az is
véget ér, amit csináltam?!

Kaszab Annát pályája végén érte szí-
nészélete legnagyobb sikere. Sőt: pályája
befejezése után. Örkény István Macs-
kajátékának szolnoki bemutatóján és a
siker következtében a Pesti Színházban is
ő vendégszerepelte Cs. Bruckner Adelaida
Wagner-énekesnőt. Alombéli rémségként
jelent meg. Nem a külseje volt ijesztő. Az
csupán elképesztett bennünket gránátosi
szálasságával. A rémség belőle szakadt
föl: az irigy öregségnek féltékenységét
értette meg nézőivel, azt az állapotot,
amikor a világ beszűkül már körülötte, és
csupán egyetlen dologra tudja pazarolni
beszáradt szeretetét.

Rózsaszín, steppelt pongyolájában a
hajdani Wagner-alt meghökkentette a
nézőteret. Elragadtatottan dicsértük jel-
meztervezőjét, amíg meg nem tudtuk:
jelmeze nem színpadi kosztüm, bármily
jellemző is - az idős színésznő saját
ruhatárából öltöztette föl utolsó, nagy
szerepét. A slafrok nászútjára készült,
amikor egy gazdag kereskedő megkérte a
vidéki színésznő kezét, és a boldogító igen
után elutazott vele Kolozsvárra. A már
nem ifjú férj a vonaton szívrohamot
kapott, s az özvegy, frissiben varratott
ruháival együtt hazatért színésznének.
Nem pletykálnánk el most Kaszab Anna
halálakor a néhai tragikomikus házassági
kalandot, ha nem vág-na egybe a
történetecske Cs. Bruckner Adelaida
figurájával. Azonosítottuk lassanként a
színésznőt a szereppel, s nem minden
jogosultság nélkül, hiszen Kaszab Anna
nem Örkény csavaros iróniájú,
intellektuális szerepein növekedett
színésszé, hanem klasszikus szerepekben
szavalta végig a magyar haza vidéki
színpadait, hogy egy kurta bu-



dapesti tartózkodás kivételével a vidéké
legyen művészete. S a klasszikus szerepek
sorozatos alakítója egy groteszk szerep
tökéletesnél is több, költői meó alkotásával,
színészéletének szinte utol-só pillanatai
után futott be a magyar színháztörténet
lapjaira, hogy most már ott legyen azok
között, akik a magyar dráma sikeréért egész
életük és színészi működésük tapasztalatait
egyetlen szerepbe ömlesztve, csodálatosan
ellobbanó fénnyel hagyják el a színpadot -
örökre.

Egy levél

1971. január 21-ével keltezetten levelet
kaptam Szolnokról, Kaszab Annától.
Írásának személyemre vonatkozó sorait
elhagyva, ideírom önéletrajzát.

„Már 9 éves koromban, édes drága
anyám felszentelt a magyar színjátszásnak,
egy kis cirokseprűvel verve meztelen
fenekemet, miközben én ordítottam, hogy
úgyis komógyiás leszek. Anyám pedig
kiabálta - miközben verte a fenekem -
»Nejé Panni Komógyia - majd adok én
neked komógyiát«. (Én a nép gyermeke
vagyok, és Jászárokszálláson így mondták a
komédiát: komógyia.)

Különben 1919-ben, a Tanácsköztár-
saság alatt vizsgáztam az Akadémia 40 tagú
zsürije előtt mint a Rózsahegyi Kálmán
Filmiskola és a Rákosi Szidi Színi-iskola
növendéke. A zsüri tagjai Hegedüs Gyula,
Pethes Imre, Csortos Gyula, Ódry Árpád és
még sok más kiváló, él-vonalbeli művész
volt. A Kaméliás hölgyből vizsgáztam
nagyon sikeresen. 1920-ban Kardos Géza
szerződtetett a Debreceni Csokonai Színház
hősnőjének. Debrecenben csak két hónapig
játszottam, mert akkor férjhez mentem,
férjem nem engedett a színpadra, így
pályám 3 évre megszakadt.

1923 novemberében Csortos Gyula vitt
vissza a színpadra; Beöthy László Molnár
Ferenc: Vörös malom című darabjának
Mima főszerepét bízta rám Darvas Lili
megbetegedése miatt. A 40. előadástól
vettem át a szerepet és játszottam 75-ig.

1926-ban - 2 évi magyar színházi
tagságom után - Szegedre szerződtem, és
innentől kezdve egyfolytában, meg-szakítás
nélkül, 50 évig játszottam.

Janovics Jenő dr. kolozsvári Magyar
Színházának hősnőjeként bejártam egész
Erdélyt és a Székelyföldet. Partnereim
voltak: Beregi Oszkár, Táray Ferenc,

Földényi László és még sok más kiváló
magyar színész. Ezután következett
Csehszlovákia, Kassától Pozsonyig - a
legnehezebb időkben, az első világháború
után.

Vidéknek is a legjobb, legkiválóbb
színészekre van szüksége. Mindannyian
innen indultunk, és kicsiszolva, mint a
briliáns, jöttünk vissza gyönyörű fővá-
rosunkba."

Eddig a levél nyilvánosságra tartozó
része, amit kötelességemnek tartok
hozzátétel nélkül közvetíteni.

Halálfej az Operettben

Suka Sándor mint Styx az alvilágban,
Offenbach operettjében, mielőtt eléne-
kelné kupléját, a bevezető zenére előhúz a
derekán viselt, flittertől csillogó kis
kalapdobozszerűségből egy királyi ko-
ronát. S a korona folytatódik. Vele jön
egy emberi koponya. Suka-Styx kezében
ezzel a fölkoronázott halálfejjel énekli el a
híres betétet: Voltam király Beóciában,
Hatalmas, fényes nagy király. Mint egy
operett-Hamlet, tenyerén nem Yorick
koponyájával, hanem a saját hajdani
fejének csontjaival elmélkedik hatalma
elmúltáról. Nem nélkülöz minden

pimaszságot ez a színházi pillanat. Egy
koponya az operettben. Hamleti képzet-
társítások Offenbachnál. A halál vigyora a
víg pezsgés közben. S mint minden igazi,
nagy tréfa: csak akkor jó, ha veszedelmes,
ha kockázattal jár - ez is merész,
bukáskísértő pimaszéria. A derűs
könnyelműség közepén egy mindenről
megfeledkezés céljaira üzemeltetett
intézményben - ha látványban is, de -
megpendíteni az elmúlás témáját - koc-
kázatos. Voltaképp: sértés. Magasrendű
becsapás. Mást adni, mint amit kérnek.
Összetettebbet, zavarba ejtőbbet kínálni a
sima élvezetnél: veszedelmes találmány, a
néző könnyen sértődik és megbosszulja
magát.

De vagy edzettebbek már a nézők,
megviseltebb ízlésűek, sok tortúrán ke-
resztüliskolázott tűrőképességük, vagy
észre sem 'veszik a fanyar fintort, azt
látják, amit akarnak látni, és ami be-
csepegtetne egy kétkedőbb, több húrú
humort: azt az észrevétlen tartományába
utasítják.

Igaz, nem mindenki veszi észre az
offenbachi orcátlanságot, hogy időn-ként
megszólal Gluck Orfeusza is a városi
zenetanár motívumában. És beval-

Kaszab Anna emlékezetes alakítása Cs. Bruckner Adelaida szerepében (MTI fotó)



lom, nem tudnám magamtól, ha könyvben
nem olvastam volna, hogy Styx Jankó
szóban forgó kupléjából Händel
Messiásának hegedűmotívumait fülelték ki
tudós zenészek. Anton Henseler viszont azt
bizonygatja, hogy a kölni dómban
ismerősen hangzó Rajna-menti Mária-ének
tér vissza Styx dalában, összeszövetkezve
zsinagógadallamokkal. Ilyen zenetörténeti
háttérrel egyáltalán nem idegen a
megjelenő koponya ezen a forradalmi
frivolságát jórészt elkoptatott, jórészt
elveszített operettszínpadon. A koponya
elővonásának és mélázva tenyéren
tartásának rendezői ötlete azonban inkább
indokolható zenebogarászásnál a színpadi
helyzettel. Styx halott király. Dala az
alvilágban hangzik el. Az ötletnek érződő
frivol fricska nem találékony játékdísz,
hanem a drámai helyzetet kibontó, jelentős
cselekmény-tartozék. Most, ezen az
Offenbach-színpadon fordul elő először,
hogy valósággá válik a pokol,
megteremtődik a túl-világ színpadi
realitása. Nem viccelik szét a szituációt,
hanem a tréfa mélyére világít a helyzetnek,
és megjeleníti Styx megkétszereződését.
Látjuk a valóságos, színész formált).
Styxet. Aki nem igazi: csupán csak árnyék.
Szellem. Kárhozott lélek. És tenyerében
megjelenik önmaga anyagi maradványa: a
csontváz feje. Ennyi maradt a hajdan-híres
uralkodóból. S vajon méltatlanul sodródott
ide a hamleti töprenkedő póz, fontoskodás-
e a szegény Yorickról szólni? Vajon nem
ugyanazt testesíti meg a játék operett-
fekvésben, mint a hamleti koponyamo-
nológ?

Tiszteletlenség összevetni Shakespeare-t
és Offenbach Jakabot? Természetesen:
tiszteletlenség. De gondolkodni már
önmagában tiszteletlenség, nem elfogadni a
már kigondolt és megtanított tételeket,
egymás mellé állítani illetlen
párhuzamokat: mérhetetlen tiszteletlenség.
De magát Offenbachot ez a tiszteletlenség
élteti ma is. Nem a görög isteneknek III.
Napóleon korára úsztatása, a mitológia és a
francia köz-élet csiklandós párhuzama -
mert jártas-e az operettnéző oly mértékben
a mitológiában, hogy sértve érezné ízlését
és eszményeit a földre cibáló párhuzamtól?
-, hanem a zene szemtelen gondolatai
biztosítanak halhatatlanságot az Orfeusz az
alvilágban című operettnek.

Zola, aki színikritikusnak sem volt
csekélység, a Nana elején terjengős él-
vezettel írja le az operett bemutatójának
estéjét, a közönséget, a színházi han

gulatot és az előadást, a meghökkenéseket,
az átforrósodó levegőt, az előadás
erotikáját és a tudós kritikusoknál érzé-
kenyebben - mert érzékeikkel - látó kö-
zönség ráhibázását a mű értékborzoló
forradalmiságára, fölforgató fiatalosságára,
halállal és hatalmasokkal cicázó kaján
büszkeségére.

Nyitány

Vonatkoznak a leírottak az Orfeusz az
alvilágban nyitányára. Azaz: az Operett-
színházban Bogár Richárd megtáncosította
nyitányra. Vámos László rendező táncos-
pantomimikus előjátéknak fogja föl a zenei
bevezetést. S megjelenik a színpadi
orfeumközegben a vendégsereg, a
sétafikáló, tollas hivatásos hölgyekkel és
kéjsóvár kalandkeresőkkel.

Ez a látvánnyá tett nyitány most nemcsak
a jelmeztervező tagadhatatlanul színes
képzeletét mutatja be, és továbblép annál,
hogy operettenumerációt tartson,
szemrevételezve és szemrevételeztetve a
színház szemkápráztatásra szolgáló erőit.
Még csak nem is egy ötlet csillan fel a
megkoreografált nyitányban: hanem egy

szemlélet jelenik meg táncban, mozgásban,
ritmusban, dinamikában és
képszerűségben.

Már a csoporttáncok közben is valami
vadság, kényelmetlen érzéseket keltő
szilajság söpör végig a színpadon, és ez
több a kánkán megédesültsége alatt is
borzalmakat hordozó egészséges és re-
bellis trágárságánál. A férfiak úgy nyúl-
nak a női lábak után, a fölhevült nők úgy
kapaszkodnak partnereikbe, hogy
megborzadva vesszük észre: itt többről
mesél a színpad egy kellemetes szórako-
zásnál. A leplezetlenné vált vágyak
nyerseségével és vadságával találjuk
szembe magunkat az édeskésen cikornyás
keretben. S amikor a szeparéábrázolás
elmaradhatatlan figurájaként szín-re lép a
virágáruslány és a madáchi kávéházi
hegedűs („Mért bánsz így a művészettel,
ember?"), akkor gúnyosan szemérmetlen
gesztusokat látunk. A két fiatalt valósággal
széttépik az orfeum vendégei. A
hegedűsről leszaggatják felsőruháit, és ott
áll a megcsúfolt művészet jégeralsóban, a
virágáruslányt idős katonatisztek és tisztes
frakkokba bújtatott polgári szórakozók
fosztják meg ruháitól. És nemcsak mohó
férfikezeket látunk, hanem görcsösen
türelmetlen asszonyok csoportja veszi
üldözőbe a hegedűst. (Ne feledjük:
Orfeuszt, a monda szerint fölgerjedt trák
asszonyok szaggatták szét.)

Mindannak a bájnak és kellemnek,
gráciának és fehér szerelemnek a meg-
csúfolásával találjuk szembe magunkat a
nyitányban, amiért az operett még ma is
olyan elandalító és annyira balzsamnak
használt kábítóműfaj. A bécsi operett után
a műfaj tökéletesen elveszítette erotikáját.
Igaz, a cselekmény közép-pontjában
mindig a szerelem áll téma-ként. Mégis,
ahogyan a detektívregényben a
gyilkosságot soha nem érzékeljük egy
emberi élet elmúlásaként, nem valóságos
halálesetet látunk, olvasunk: csupán egy
kacéran játékos lehetőséget a
halálesetekkel; így a késői operett is
száműzte az erotikát színpadáról. A sze-
relem csupán egy férfi és egy nő szín-padi
képletére redukálódik. Legfeljebb két férfi
és egy nő. Két nő és egy férfi. Két nő, két
férfi. Operettben több változat nincs, de
nemcsak külterjességben, hanem
belterjességben sincs változat: meglát,
megszeret, viszontszeretik, féltékenykedik,
szakítani akar, megházasodik. Ennyit tud a
bécsi operett cezúrája után az operett-
történelem nyújtani a szerelemről
nézőinek, és ez a kínálat alkalmassá teszi a
műfajt kiskorúak színházba vitelére is.
Holott a francia nagyoperett lázadó
korszakában egyáltalán nem látszott
illedelmes műfajnak. Nemcsak szemtelen
politikai utalásai okán, hanem azért sem,
mert a hatalmasságoknál kitartóbb
hatalmakat kérdőjelezett meg: az erkölcsi
biztonságot és néhány erkölcsi eszményt
tett színpadán viszonylagossá.
Megbotránkoztató nyíltsággal ábrázolta a
férfi-nő kapcsolatot olyan korban, amikor a
tények helyett csinos szavak igyekeztek
elleplezni a valóságot.

Plebejusi és lázadó erotika volt az operett
sajátja, szemben a polgár ál-szemérmes
fülledtségével. Ez az erotika kezdeteiben
nem csinos szórakozta-tóipari árucikk volt,
hanem értékfölforgató, indulatosan szilaj,
támadó haragú ábrázolásmód. Egy magát
idillinek álcázó valóságnak pökhendien
szembemutatott egy zilált és gyönyörökben
gyötrődő, keservesen fájdalmas szerelmes
világot. Mindez megbotránkoztató lehetett,
mert minél erkölcstelenebb egy tár-
sadalom, annál álszentebb, annál inkább
csinos ábrázolásokat követel magának, és
mind kevésbé bírja elviselni a konven-
ciótlanságot. Ha minden iskoláslánynak
legszívesebben szoknyája alá nyúlna az
erkölcscsősz, annál inkább követeli a
hosszú szoknya divatját, és harcol érte,
hogy ne villanjanak elő a női bokák.



Biberach halála

Amennyire visszaemlékezni tudok legelső
színpadi Bánk bánomra, a Márkus László
rendezte előadásra: Biberachot a színpad
mélyén szúrják le. Amikor már kilépett a
színről, akkor nyúl utána Ottó tőre. S a
nyitott ajtón át fordul vissza a megsebzett
lovag - meghalni.

Biberach most a színpad jobb oldalán,
elöl, majdnem a rivalda előtt kapja a
halálos szúrást a hátába. Ottó elfut, a
ledöfött ritter színen marad. Megtántorul.
De nem látszik halálosnak a seb. Előrejön,
igaz, ingatag léptekkel. Sokat edzett, kóbor
katona ez, nem először sebesítik meg, és
állja a fájdalmat. Leül, tovább
bölcselkedik. S bár mozdulatlanságában
tétova ingás, bizonytalan remegés érződik:
épen és sértetlenül ül előttünk. Hirtelen
elfelejtjük előtanulmányainkat, feledjük,
hogy ismerjük a darabot, a szereplők
sorsát. Úgy tűnik föl, mintha Biberach
megmenekült volna. Most majd továbbáll.
Új szolgálatba szegődik, és megkísérli
szerencséjét máshol megkovácsolni.
Fanyarabban kezdi újra reménytelen
karrierjét.

S ekkor Őze Lajos Biberachja fölrúgja
lábait, és egy suta mozdulattal kipenderül
helyéből. Földre esik. És tudjuk: vége már.
Olyan, mint egy szakácsnő levágta csirke:
elmetszett torokkal tovafut, hogy majd egy
nevetséges rángással kimúljon, de előtte
még holtában is továbbéljen egy kicsit.

Az okos és elmés és nemtelen Bibe-
rachot bárgyú csirkeként mészárolja le
Ottó. Még szenvtelennek kíván látszani a
lovag, elrejti fájdalmát, kínjait és
rettegését, de már utolérte bárgyú végzete.

A halált csak a színpadon kell meg-
indokolni. Az életben nem kell ügyelni
arra, miként halunk meg: szépen-e vagy
csúnyán (csak arra kell ügyelnünk, hogy
lehetőleg elkerüljük az idő előtti befe-
jezést). A színpadon azonban meg kell
teremteni a halál pillanatának esztétikáját,
mert a szépség, a formába öntés teszi
hihetővé, hogy a szerep valóban pályája
végére ért. Nemcsak a tetszetős mutatvány
jelenik meg a szépen szerkesztett színpadi
halálban: hanem a színész gondolatai is a
halálról. Mit és mennyit ismer róla,
beletartozott-e tanulmányaiba,
foglalkozott-e vele, átvet-te-e: mindez
kiviláglik abból, miként hal meg a
színpadon. És annyi dilettáns halál, annyi
szépelgő égbe révedés, annyi megittasultan
felhőkbe pillantó halál után végre egy szép
halált látunk,

Styx (Suka Sándor) a halálfejjel az Orfeusz az alvilágban operettszínházi előadásában

Kállai Ferenc az Igazolatlan ősz című Kopányi György-drámában, Katona József Színház
(Iklády László felvételei )



egy megrendítő halált, egy tragikus halált.
És vele halunk a nézőtéren, mert
helyettünk hal meg a színpadon.

Az Öreg halála

Kiélezett, bravúros halál helyett halk-
mozdulatú halált kapunk Kállai Ferenctől a
Katona József Színház színpadán, Kopányi
György Igazolatlan ősz című darabjában.
A szivárgó napsütésben be-bugyolált
lábbal ücsörög. Jószerével nem tudni:
ébren van vagy aluszik. Gyors mozdulattal
odakap felesége öléhez, a szoknya
ernyőjében elültetendő magok vannak.
Ujjai a földbe tervezett növény-magokat
akarják megmorzsolni? Vagy az asszony
kezét akarja megfogni? De sem a szeretett
nő kezét nem simogatja meg, sem az
elvetni valót nem veszi kezébe. Nem
mozdul többé. Halott. Ennek a szép
színpadi elalvásnak szinte a tudat alá
rejtett ingerlő jelképessége van. Az agónia
egyetlen rángása löki át az asszonyi ölbe a
kezet, de nem ez a naturalista elem
határozza meg Kállai szín-padi
meghalását, hanem a gesztus jelképessége:
hogy meg akarja köszönni az együtt töltött
éveket, hogy folytatni akarja
kertészkedését; tavasz jön: dolgozni kell,
ha a termést már nem élvezheti is.
Költőien logikus befejezése ez egy
mesterien és ihletetten magából föl-
gerjesztett és megteremtett nagy alakí-
tásnak. Kállai az Igazolatlan ősz színpadán
olyan, mint egy nagy értékű, csiszolt
gyémánt - foglalat nélkül.

Egyetlen parányi mozdulata, szemérmes
átnyúlása a karosszék karfáján azért olyan
megrendítő, mert minden, ami előtte van:
éppen az ellenkezőjére irányul. A
legveszedelmesebb, leghaláltelibb
pillanatokban is az életre gondol, és
kiegyensúlyozott derűvel, majdnem
mesebeli biztonsággal, növényi nyuga-
lommal oda sem hederít a halálra. Nem
hős, nem haláltmegvetően bátor: talán csak
képzeletszegény, talán csak ismeri a kertje
ritmusát, tavaszi föltámadását és őszi
elalvását, a minden évben újra-induló
dolgozását a sejteknek.

Éppen, mert annyira nem következik
előzményeiből, mert annyira meglepően
hirtelen és előkészítetlen ez a meghalás,
azért döbbent meg minket: színpadilag
csak annyira, amennyire egy kedves ember
halálhíréről valamely váratlan értesülés,
színészileg azonban az átgondolt és
finoman megvalósított természetesség
puha szépségével, szemérmes egy-
szerűségével,

ALMÁSI MIKLÓS

Mosoly - slafrokban

Gyurkovics Tibor: Csóka-család

Nem nőtt jelentős produkcióvá ez a kí-
sérlet. Pedig furcsán groteszk ötletével
legalább fél órára magával ragad. Az élet -
mondja a színpad - finom fésűvel kócolja
az emberek idegszálait. A nagy
megrázkódtatásokat még csak el tudnánk
viselni, de egy elgurult inggomb vagy a
rosszkor benyitó anyós vértolulást okoz.
Ráadásul az emberek, akik ezekbe a
banális apróságokba bonyolódva tipródnak,
végtelenül mulatságosak, ha sikerül éppen
meglesni gesztusaikat. Majdnem olyanok,
mint az elmebetegek. Tikkjeik vannak,
monomániáik, egyre csak mondják a
magukét .. . Ezt a jelenséget nagyítja fel az
író, minden kis galibán boldogan elidőzve,
végigélvezve minden kis veszekedés nyelvi
fondorlatát. Mert ennek a családnak meg
sem kottyant az apa elvesztése, a temetés
kálváriája. Annál inkább megviseli
idegeiket, hogy ebben a kis lakásban
levegő helyett csak egymást szív-hatják be
a megsokasodott rokonok.

Mintha az Adáshibában már láttam volna
ezt a kapkodó, groteszk család-főt,
legfeljebb akkor még jobb körülmények
között folyt a civódás. Gyurkovics azzal
toldja meg ezt a modellt, hogy a
köznapiság tikkjeinek humorát parádés
nyelvi csomagolásban tálalja - ameddig
bírja lendülettel. Mikor ez a lendület
kimerül, valami szentimentális felhőbe
mártja a civódásokat és a megfáradt
alakokat. Ettől a Csóka-család még akár
tragikomédia is lehetne. Persze tragédia
nélkül. A papa ugyanis már rég halott, és a
kis család legfeljebb azon erőlködik néha,
hogy cirkuszaik között olykor
ellágyulhasson valami érthetetlen
apróságon.

Aztán mindig bejön valaki: a pap, aki a
temetés helyett inkább lábtörésével
traktálja hallgatóit; egy kislány, aki csak
zöld cédulára tudná kifizetni az SZTK-
segélyt - ki tudja, miért éppen zöldre?
Samu bácsi, aki a halott nagypapa
cigarettáit kedveli - talán mert az arany
dóznival együtt zsebre lehet vágni őket ...
Aztán a lányok is összekeve-

rednek: valahogy mindnyájan ennek a
szerencsétlen Gyulának a kezét akarják
fogni, az sem baj, ha egyszerre ... Bolond
világ ez: értelmetlen, mint minden
banalitás. Gyurkovics sem akar róla többet
mondani. Értelmet sem akar keresni benne.
Ez van ...

A banalitás tehát a főszereplő. Ennyiben
nem is lehetne kivetnivalónk. Nemcsak
Szakonyi dolgozik ebből az anyagból,
hanem Ionescótól kezdve Peter Handkéig a
modern drámaírás is. Igy még a téma is a
„levegőben van". Mégis, az itt látható
köznapiságnak valahogy nincs
mélységélessége: csak fel-szín marad,
bármily mesterien van - legalábbis az
elején - dramatizálva. Mint-ha a rossz
végén fogta volna meg a banális
élethelyzeteket: önmaga előtt tarlaszolta el
az utat a mélyebb humor és emberábrázolás
előtt.

Mert mikor a tisztelendő úr elmeséli
balesetét, és a gyászolók oda se figyelve
csak helyeselnek a küszöbből kiálló
szögnek - a lábtörés okának - (annyira el
vannak foglalva bajaikkal), akkor itt vége
is van az anekdotának: a tisztelendő úr
története nem folytat-ható, ez így humoros,
ha egyáltalán még mulatságosnak lehet
nevezni ezt a groteszk erőlködést. De ez
után az anekdota után egy újabb sztorinak
kell következni, mert a néző már ezt várja:
nem arra kíváncsi, mire vezet át ez a sztori,
milyen „mélyebb" jelenségre utal. Ennek a
történetesdinek ilyen „közbenjáró"

szerkezete van, önmaga ismétlésére
kényszerít, és nem tud kitörni a célba vett,
de elfelejtett mélyebb rétegek felé. Nem
tud önmagánál több lenni. Ugyan-akkor, a
néző egy idő után megunja, hogy mindig
csak ilyen kicsinyes történeteket,
veszekedéseket halljon, s már valami mást
szeretne látni, de akkor a darab
„begörcsöl", képtelen kilépni ebből a
körből. A banalitás önmagát tart-ja fenn, s
nem engedi el a foglyul ejtett nézőt.

Ebben a szerkezetben azonban nem-csak
egy dramaturgiai modell gyengeségét
ismerhetjük fel: a banalitással szemben
elfoglalt írói attitűd változását is.
Régebben a banalitás a nagy társadalmi
kérdések és szenvedélyek akadálya volt, az
író haragudott rá, a nézőt hívta ítélkező
társul. Még az Adáshibában is megjelenik
a nagy dolgok groteszk-szimbolikus jelzése
a Krisztus-alakban, hogy látni lehessen
pusztulását a családi élet, televízió
banalitásában. Itt már önmagáért él a
banalitás, és az emberek,


