
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,
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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,



bár idegesek, azért jól érzik magukat ebben
a kicsinyes világban, nem hiányzanak nekik
az úgynevezett nagy kérdések, és
voltaképp örülnek, hogy nem idegesítik
őket a társadalmi lelkiismeret egykor olyan
fontos dolgaival. Gyurkovics ezt a
pszichózist jeleníti meg, de úgy, hogy kicsit
saját szemléletébe is belopakodik ez az
öröm: végre nem kell a nagy kérdéseket
számon kérni az emberektől és a nézőktől.
Nem kell erőltetettnek lenni. Csak az a baj,
hogy a tiszta banalitás is erőltetett, mint
ahogy ennek az előadásnak lanyhuló
atmoszférája is mutatja: a közepén
elfáradunk.

Kapás Dezső rendezése nem tud ver-
senyt futni a szöveggel. Ezt szó szerint kell
érteni: Gyurkovics - mint mondtam, a
darab első részében - olyan dialógust talál
ki, melyben ketten-hárman
mondanak el, dobnak össze inkább - egy
mondatot. A mama elkezdi, a fiú valami
mással folytatja, és végül valamelyik
betévedt látogató fejezi be - természetesen
egészen más értelműre facsarva az eredeti
mondatot. Ez a dialógusforma azonban
csak úgy érvényesülhet, ha pattog, pereg,
ha fel van gyorsítva a tempó, s ha az
értelem kifordítása véletlennek tudható be.
A színpadon azonban annál inkább egy
didaktikus értelmezésmagyarázatot
hallunk, mintha arra törekednének, hogy a
néző esetleg nem érti jól a szöveget, és
ezért lassabban kellene mondani a
mondat-foszlányokat. A rendező viszont
jól érezte, hogy a darab szentimentális
légkö-

rét nem kell komolyan venni: a negy-
venéves „gyerekek" szomorúsága csak
olyan frissítő dalbetét egy prózai szö-
vegben.

Az előadás műfaji közegét ismét To-
manek Nándor jelenléte teremti meg. Nem
csinál semmi különöset. Csak te-
hetetlenkedik, csak „oda áll" - és már-is
érezzük azt a groteszknél kevesebb,
humorosnál több, furcsa atmoszférát, ami
figuráját és a darab hangulatát jellemzi.
Tábori Nóra jó partnerének bizonyult,
megtanulta az értelmetlenséggel játszani
képes hisztérikus szellemességet, ami
Gyurkovics figuráinak alap-hangja. Bulla
Elma lassan építi fel a nagymama
tikkjeiből egy szánnivaló öregasszony
hűvös, de mégis megkapó alakját. Lajos, a
másik sikeres fiú szerepében Benkő Gyula
erőtlenül játssza el a sikerektől elgyengült
férfit. Egri Márta néhány ugribugri
riposztja kevés szünetjel. Fehér Miklós
elkoptatott szobabelsője - helyes földrajzi
érzékkel - kilencedik kerületi enteriőr-
emlékeket ébreszt a nézőben, s ezzel fog-
ja keretbe ezt az átlagnál nem jobb ko-
médiát.

Gyurkovics Tibor: Csóka-család (Pesti Színház)
Rendezte: Kapás Dezső, díszlet: Fehér Mik-

lós, jelmez: Jánoskúti Márta, dramaturg: Rad-
nóti Zsuzsa.
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A vidékiesség képei

Motívumok
Ascher Tamás rendezéseiben

Az Ördögök cselekménye egy kisvárosban
játszódik. Ebben a kisvárosban, mint
Lukács György rámutat, a Péter-váron
élő Sztavrogin az irányadó. A hatalmas
regényfolyamban a miliőnek nincs
különösebb jelentősége. Annak a
dramatizálásnak, amelyet Albert Camus
adaptációjából Andrzej Wajda fejlesz-tett
tovább, és amelyet Kaposváron is
bemutattak, az egyik leleménye, hogy a
cselekményt kiviszi az utcára. A kisváros
levegője beárad a színpadra.

Pauer Gyula macskakövei, áttetsző
horizontja vonuló felhőkkel és egy kopár
élőfa rárajzolódó sziluettjével, az időnként
nekieredő eső a macskakövek közti
vályúkban megülő tócsákkal - ez még az
újnaturalizmus hatása is lehetne. De Pauer
az utcára szürrealista látomásként ráhelyez
egy barokká stilizált szalongarnitúrát, a
semmibe állított két-szárnyas ajtóval.
Bizarr látvány jön lét-re. A szürke és a
fekete különféle árnyalataiba öltöztetett
szereplők megelevenedett tusrajzként
mozognak a világos háttér előtti Kissé
mereven is, hogy megőrizzék
egyensúlyukat a bizonytalan járásra
késztető macskaköveken. A hatás
pontosan tükrözi azt a meggondolást,
amellyel Wajda indokolta Ördögök-
adaptációjának különösségét. „Megraga-
dott a karakterek pompás gyülekezete.
Nekem úgy tűnik föl, hogy ezeknek az
embereknek a drámája, akiket Doszto-
jevszkij a rettentő feszültség és téboly
pillanatában markolt meg, fontosabb a
könyvben, mint azok az intellektuális
természetű polémiák, amelyek beleszö-
vődtek az anyagába. A néző azért jön a
színházba, hogy lásson valamit, és nem
azért, hogy szellemi spekulációkban
vegyen részt."

Az utolsó mondat akár Ascher Tamás
rendezői mottója is lehetne. A látvány-
színház híve. De nem az operai felvonulást
vagy a dekoratív térkompozíciókat kedveli,
hanem az olyan vizualitást, amelyben a kép
nem szakad el a gondolati tartalomtól.

Az Ördögök színpadának szürke-fekete
figurái: árnyalakok. Egy marionett-
színházat működtet a rendező, amelyben

Az anya (Bulla Elma) a megtalált sárga notesszel és a visszakapott kabáttal a
Csóka-család előadásában, Pesti Színház (Iklády László felv.)


