
Milyen „hőseink" vannak manapság? A két
úr Mrožek darabjában (akárcsak a görög
drámákban) statikus jellem. Igy minden
adottsága megvan a darabnak ahhoz, hogy
bábszínpadon jelenjen meg.

Nem változó tágra nyílt szemük, óriási
üres fejük valamiféle misztikus hatalomtól
való, gondolkodás nélküli szorongás
érzékeltetői. Ez a hatalom meg is jelenik
mindkét oldalon óriási kezek formájában.
Egy színházi előadásban a hatalmak e
jelképei díszletelemek volnának csak.
Bábszínpadon azonban, bábfejű
emberekkel együtt élő szereplővé képesek
válni.

A bábufejek nem emberméretűek, sokkal
nagyobbak annál. Az alakok aránya így a
kézibábukéra emlékeztet. Az ember teste,
karja groteszkül kicsi lesz. Rémült,
változásra, gondolatra képtelen fejük alatt
nyomasztóan fickándoznak végtagjaik.
Reménytelenül, mert fölöttük a bábfej ül.
Testük különösen a felsőruhától
megfosztva bábuszerű, akár egy
marionettfiguráé is lehetne csíkos, testhez
tapadó fehérneműjük.

A tervező nem feledkezett meg a szí-nek
szuggesztív hatásának kiaknázásáról sem.
A reggeli és esti órákban buszra,
villamosra váró aktatáskás férfiak „szolid"
külleme miben sem különbözik Mrožek két
urától. Csak az aktatáskák átütő
narancsszíne jelzi, hogy a tárgy
szimbólum, a társadalom jelentős részét
kitevő hivatalnok, beosztott ember szim-
bóluma. A narancssárga, „jó kisipari
munkára" valló cipők pedig ezen em-
bertípus tartósságát, szívósságát, korsza-
kokat túlélő erejét jelzik. Ahogy apáról
fiúra öröklődött a jó angol szövetből
készült öltöny, úgy öröklődött át a ha-
talommal való visszaélés és a hatalom
embernyomorító képessége, valamint a
nyomorultság elviselésére való hajlandó-
ság is.

A rettegés az alapja Buzzati Crescendo

című novellájának. Kis szobájában
kötögető öregasszonyhoz jönnek időn-ként
a riasztó látogatók. Az idő múlásával
kedves tárgyait, madarát elvesztő öreg
félelme egyre növekszik. Nemcsak a
váratlan látogatóktól fél, inkább az üresedő
szobától, a magánytól, s hogy végül
egyedül marad, látogatója sem jön. Bánky
Róbert árnyjátékra dolgozta át a novellát.
Az árnyjáték mint a báb-játék egy válfaja,
a fantasztikumot a valósággal együtt tudja
megjeleníteni. Az öregasszonnyal együtt a
vízióit, melyeket Láng István zenéje
növeszt egy-re félelmetesebbé, rendszeres
megjelené-

sükkel mintegy a rettegés feltörő hullá-
maivá. Az árnyjáték 18. század végén
kialakult európai módja szerint az alakok
hátulról átvilágított, keretbe feszített ernyő
előtt vagy mögött mozognak (illetve
mozgatják őket). A körvonalaz-hatatlan
víziók és a lassan tünedező tárgyak
árnyképe homályos, megfoghatatlan. Az
öregasszony sziluettje élesen rajzolódik a
vászonra. A Buzzati-novella balladás
tömörsége, ismétlésekkel kibontakozó
drámai szerkezete, a valóságot
fantasztikummá s azt ismét valósággá
nővelő tartalma megfelel az árnyjáték
művészi-technikai lehetőségeinek.

- Az Árnyszínház hátterei a film hatását
tudták kelteni. A Crescendóban időről
időre az ajtóhoz tapogatózó öregasszony
tulajdonképpen nem mozdul, csak feláll.
Környezetét változtatják csak. Végül a
csupasz szobában maradt ember magányát
így érzékelhetjük a nyitott ajtó, a látogató
nélküli nyitott ajtó ürességének
fortissimójában.

A Bábszínház képességeinek, tudásának,
a művészi bábjátszás hagyományaiból való
továbblépés lehetőségeinek legjavát adja a

Tárgyak és emberek., címé-ben is a
bábjátékot, az est mondanivalóját
szimbolizáló műsorban. Az előadás
legfőbb támaszai a játékosok, akik a
produkciók végén a fekete színpadból
elénk lépnek fekete ruhában, s egyénisé-
güket elrejtve, pontosan dolgoznak az
előadásban. Gordon Craig, az antinatu-
ralista színház apostola a bábut a színész
fölé helyezte („színész plusz tűz, mínusz
egoizmus"). Ha ez túlzás is, hiszen a bábu
sem független az embertől, mégis,
színházainknak van mit tanulniuk a ki-
fejezési lehetőségek sokrétűségében és
szüntelen kutatásában az Állami
Bábszínháztól.

CZÉRE BÉLA

Gyurkovics Tibor
szabálytalan drámái

Írói alkatának természete

Költeményeit olvasva valami szokatlan-
figyelhet fel az olvasó: Gyurkovics

Tibor egyáltalán nem szabályos lírája-nak
szabályos drámai szituációi vannak.
Ugyanez a drámaiság jelentkezett a no-
vellákban is - például az Elcseréljük
egymást kötet kihagyásos dialógusaiban. Ez
a lírában és prózában egyaránt jelenlevő
drámaiság végül a színpadi formában is
testet öltött, de úgy, hogy művészetének
alapvető líraisága megmaradt, most már a
próza mellett a drámában is. Színművei
ennek az alap-vető líraiságnak a színpadi
kibontását, fejlődésrajzát mutatják: a
szubjektívebb, a lírai ént előtérbe helyező
„doppelgänger"-drámától (Estére meghalsz)
- a líra spontán színpadi áramlásán át (A
döntés- órája) - a groteszk és az abszurd
sajátos írói észközeivel, színpadtechniká-
jával némileg már „elidegenített", „ob-
jektivizált" líraiságig (Az Öreg, Nagyvizit,
Csóka-család).

Gyurkovics problematikájából, karak-
terizálásából, dialógusszövéséből, a
színpadi szituációk látszólag spontán válto-
zásából, lüktetéséből következő líraiság
azonban már eleve más elemekkel
összefonódva jelentkezett a színpadon. Tu-
lajdonképpen ez a folyamat az, ami igazán

izgalmas Gyurkovics drámáiban: a
hétköznapok lírájának - egy-egy drámán
keresztül megvalósított - színpadi tér-
nyerése.

Ha ennek a lírikus alapszövetű, de a
humor és a groteszk, az abszurd és az
elidegenítő effektusok színpadi eszközei-re
is hangszerelt sajátos színműtípus-nak a
műfajait vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy a
drámától (Estére meghalsz) a komédián
(Az Öreg) és a monodrámán, lírai
montázson át ( A döntés órája) a

tragikomédiáig (Nagyvizit, Csóka-család)
meglehetősen széles skálát mutat-nak. Ezek
a műfaji megjelölések azonban keveset
árulnak el a drámák igazi természetéből;
megértésükhöz Gyurkovics Tibor „drámai
hőseinek" a körvonalazása szükséges.

Már az idézőjel is utal rá: klasszikus
értelemben vett drámai hősök Gyurkovics
Tibor színműveiben nincsenek. El-



ső drámája, az Estére meghalsz esetében
még lehet ugyan központi hősről beszél-ni,
de ez az író énjét, problematikáját
megtestesítő főhős egyáltalán nem hagyo-
mányos konfliktusban szembesíti különös
egyéniségét a dráma többi szereplőjével.
Az Öregben a főhős már nem az író
személyének inkarnációja; problematikája
itt már hétköznapibb burokban,
objektivizált változatban jelenik meg. A
Nagyvizittől kezdve már nem is beszél-
hetünk főhősről, Gyurkovics Tibor ér-
deklődése, szimpátiája megoszlik a szín-
művek szereplői között. Az abszurd és a
groteszk felerősödő színpadi gesztusai
ellenére, az író nem „idegenedik el" végleg
hőseitől: jó és rossz, bűn és erény nem
polarizálódik élesen a drámákban, szinte
egyszerre van a szereplők személyiségében
jelen. A drámai személyiség-nek ebből a
nagyon is realista - már-már naturalista -
kezeléséből következik a nyitóképek, a
drámai „expozíciók" tömény életszerűsége
és egyben hétköznapisága. Ugyanakkor
ebben a hétköznapiságban mindig jelen
vannak olyan ,mozzanatok, amelyek
katalizátoraivá válnak a színpadi
varázslatnak, az önmagukkal való
szembenézésre kényszerítik a hősöket,
előhívói lesznek a drámák „profán"
katarzisának. Épp ezért olyan bonyolult az
írói részvétel, a szereplők iránti meg-értés,
szeretet problémája. Gyurkovics nem az
eleve megbocsátás gesztusával

engedi a színpadra nagyon is esendő hő-
seit, de még az abszurd kiélezett eszkö-
zeivel elidegenített embert sem teljesen
kívülről, hidegen nézi, hanem mintegy
maga is „beleidegenedik" a szituációba,
részt vesz abban. Szerepe hasonló az or-
voséhoz, aki mindent meg akar érteni
ahhoz, hogy gyógyíthasson.

Az alteregó-drámák

Első drámája, az Estére meghalsz (1969-
ben mutatta be a Madách Kamaraszínház)
saját lírikus énjének, személyiségének
közvetlen kivetítése volt. A versekből,
prózai művekből már ismert jellegzetes
problematika öltött a főhős alakjában
testet: a szerelem, az egész világ iránti
felfokozott érdeklődés parttalan áradása
ütközött bele a szeretet-vágy emberi
gátjaiba. Iván, az Estére meghalsz festő
főhőse tehetségével, egyéniségének
rendkívüli vitalitásával - akaratlanul is - a
szeretet hálójába fonja környezetét, de csak
a beteljesülés iránti vágyódást ébreszti fel
bennük, a fellobbant szeretet csak éget, de
emberi meleget nem ad. „Megváltasz és
elveszítesz, megszülsz és meghalatsz" - fo-
galmazódik meg Gyurkovics későbbi lírai
montázsában, A döntés órájában fájdalmas
tömörséggel az a motívum, amely
árnyaltan bomlik ki a drámában. Feleség,
szeretők, új élettárs, gyerekek, emlékek,
tájak - múltat és jelent eleven

valóságként hurcol magával az Estére
meghalsz festője. A szeretet már-már
absztrakcióba hajló áradása és befogadása
ütközik össze a konkrét emberi szeretettel
a drámában, amelyben a másokat
megváltani akaró főhős számára nincs
megváltás.

Izgalmas az Estére meghalsz szerkeze-
tileg is: a szeretet és gyűlölet hullámait
felkorbácsoló főhős csak a harmadik fel-
vonásban jelenik meg. Az első felvonás a
feleség, Maya drámája voltaképpen: a férj
felfokozott vitalitásában fel nem oldódó -
mert teljes szeretetet sosem kapó
 erős egyéniség indulati hullámzásai,
belső küzdelme, elfáradása izzítja fel, majd
csillapítja le a felvonás ritmusát.
Ugyanilyen katalizátorszerepet tölt be Iván
a második felvonásban is, a sorsot kihívó
művészi tehetség és a középszerűség,
megalkuvás konfliktusában. A szerető,
Klári sorsa a főhős személyéhez, „totális"
életviteléhez való viszonyulás másik
pólusát is kirajzolja: a szerelem, az emberi
kapcsolat „reménytelen és szép"
mivoltának az elfogadását.

Korántsem ennek a másokban tovább-
rezgő, szubjektív életszemléletnek az
apológiáját mutatja a harmadik felvonás
képe. Az Esztergom felé döcögő kupéban -
Gyurkovics Tibor mindegyik hősének élete
állandó utazás, ideiglenes megállókkal,
soha meg nem érkezéssel
 már létrejön az a gondolati-érzelmi
egyensúly, amely a későbbi darabok jel-
lemzője. Az első két felvonással - ha
bonyolult, kitérő érzelmi hullámzással is
 egyértelműen a főhős igaza felé sodródó
drámában most indulnak be azok a fékező
rakéták, amelyek az egyívű konfliktusú
dráma helyett véglegesen máshol jelölik ki
Gyurkovics Tibor szín-műveinek helyét. A
sodró lírai apológia visszafogott hangjait
és áradó felvonás végi monológját nagyon
finom irónia szövi be minduntalan: a
„döntés" utáni felvonásról csakhamar
kiderül, hogy az inkább a
cselekvésképtelenség, a teljes
bizonytalanság képe. Mégis, a főhős új
életre irányuló, csendes humorba hajló
ambivalenciája, az érzelmek állandó
változása ellenére - mind olyan jegy ez,
amely majd alapvető jellemzője lesz a
többi darabnak is - az első 'két felvonás
hatása, ereje nem törik meg, csak átáramlik
egy másfajta drámai közegen, csatornán. A
dráma öneszmélésre, a világ dolgaiban
elmélyedő igazi „jelenlét-re" kényszerít, de
nem ad mindehhez határozott választ,
cselekvési receptet. Az Estére meghalsz
vonata a talán re-

Mensáros László és Domján Edit Gyurkovics Tibor Estére meghalsz című darabjában
(Madách Kamaraszínház)



ménye felé halad, ez a talán, az életnek ez
az örömteli, de sosem lelkendező hangú
igenlése erősödik majd fel Az Öreg, a
Nagyvizit és a Csóka-család zá-
róhangjaiban.

Saját költői énjének közvetlen lírai
megfogalmazására az 197z-ben Székes-
fehérváron bemutatott, majd több vidéki
városban játszott monodrámájában, A
döntés órájában tesz Gyurkovics Tibor
még egyszer kísérletet. A vers és próza,
emlékkép és látomás, meditáció és gro-
teszk, képzelt dialógus és tömegkom-
munikációs rögtönzés ötvöződéséből
összeálló darab elsősorban nem színpadi,
hanem szóképi líraiságával távolodik el
legmesszebbre a hagyományos színházi
formáktól, erősen próbára téve a szín-ház
teherbíró képességét. „Ki lehet-e jutni
életünk modern labirintusából?" - kérdezi a
dráma elé írt előszóban Gyurkovics Tibor.
A monodráma többé-kevésbé sikerült lírai
kísérlet a XX. századi ember magányának
áttörésére, de az Estére meghalszhoz
hasonlóan, csak a remény halk futamait
szólaltatja meg.

A Iírikus komédia

Gyurkovics darabjai nem könnyű leckét
jelentenek a színházak számára. A sza-
bályos konfliktus nélküli, etikailag nehezen
polarizálható szereplőkre épülő dráma, a
hétköznapi helyzetekből, apró
mozzanatokból, színpadi gesztusokból
áramló líra, a képlékeny hősök állandó
érzelmi hullámzása, „belső utazása", az
abszurd és a groteszk sajátosan egyéni
eszköztára - mindez rendkívül nehéz
feladat elé állítja a rendezőt és a színé-
szeket. A színpadi ritmus fogalma itt
nyilvánvalóan kitágul, megnő: a különböző
érzelmi-gondolati töltésű jelenetek
egymásba játszásának, a „profán" katarzis
színpadi varázslatának előhívójává válik.
Hiszen esendő, már-már kis-szerű, önzésük
által lemeztelenített hősökön csillan itt meg
a líra, s az abszurd és a groteszk által
elidegenített szereplők is megmaradnak
elviselhető, megérthető eleven embernek.

A Madách kamaraszínházi nyitány után
a Pesti Színház lett Gyurkovics darabjainak
otthona. Szerepek és színészek ideális
találkozásának egész sorát nyitotta meg ez
az együttműködés: gondoljunk Páger Antal
megindító Öregjére, az abszurd dialógust
félelmetes biztonsággal kezelő Bilicsi
Tivadar Házmesterére, Tábori Nóra
hátborzongató derűt árasztó Takarítónőjére
vagy Bulla Elma Anyájának a szenilitás
roncsaiból

is költészetet feltámasztó erejére. A Pesti
Színház bemutatóit Kapás Dezső rendezte:
a bemutatók a külső poentírozás
halványodásának, a belső ritmus egy-re
pontosabb felerősödésének az állomásai
voltak.

Talán paradoxonnak tűnik Az Öreg
kapcsán lírikus komédiáról beszélni, de
csak akkor, ha a „lírikus" jelzőt irodalmias
értelemben használjuk. Az Öreg-ben nyoma
sincs ennek a közvetlen, irodalmias
költészetnek, a komikum árnyal és ural
mindent a darabban, mégis, ebből a

"mélyen emberi komikumból rajzolódik ki
tiszta líraisággal a csonka szárnyaival is
repülni képes ember.

A lelkét „egy jó szóért" eladó Öreg
virtuóz komédiásként magaslik elénk,
bölcs, megöregedett bohócként, aki képes
még az élet összes játékát előttünk
végigjátszani. Minden mozdulata ellent-
mondás: önzés és szeretet, akarás és
magbicsaklás, ellágyulás és komédiázás.
Az Öreg a tűzhely, a biztonság a rozoga
házban. Ahogy megsértődve, könnyelműen
eladja a házat, majd hallatlan
könnyedséggel visszaveszi később, ahogy
pillanatok alatt rendbe hoz mindent és el is
ront mindjárt, ahogy mint ritka ereklyéket
mutogatja emlékeit, hogy aztán legyintve,
hahotázva mindent egy el-mosódó,
degradáló és mégis emberré tevő komikus
szférába úsztasson: Gyurkovics korábbi
műveiből már ismert hős

oltódik itt sokoldalúan körülvésett, reális
társadalmi környezetből kinövesztett
alakba.

Megtépázottságában is rendkívüli vi-
talitásával az Öreg - úgy tűnik - minden
élettért elszív a fiatalok elől a lakásban.
Ugyanakkor az Öreg nem magának él
elsősorban: a kapcsolatteremtés, az őszinte
szó kimondásának állandó kényszerei
jellemzi emberségét. Tulajdonképpen Az
Öreg Gyurkovics egyetlen olyan színműve,
amelyben drámai szereplők között feszülő
„konfliktusról" lehet ,beszélni - a
Nagyvizitben és a Csóka-családban már a
halállal és saját elvetélődött életükkel
szembesíti szereplőit -, a fiatalok és az
Öreg kíméletlenségig éleződő csatározása
végighullámzik a komédián. A fiatalok
ellen-állása, az Öreg vitalitása elleni véde-
kezés azonban megtörik, hiábavalóvá válik
a zseniális öreg komédiás egyéniségének
sugárzásában.

Az Öreg a főhős diadalával zárul: ezt a
győzelmet azonban az élet és az emberek
felfokozott szeretete kényszerítette ki. Ez
az életszeretet, a mindent értő és ironizálva
'feloldó humánum az a leglényegesebb
vonás, amely a Gyurkovics színműveiben
végigvonuló abszurdot egy szigorú
morális-művészi értékrend részévé teszi.
De ha Gyurkovics darabjaiban az
abszurdnak nemcsak a funkcióját, hanem a
színpadi lényegét, sajátos esz-

Gyurkovics Tibor: Az Öreg (Pesti Színház). Pap Éva és Páger Antal



Jelenet a Nagyvizit című Gyurkovics-darabból (Pesti Színház). Lukács Sándor, Bilicsi Tivadar,
Benkő Gyula, Venczel Vera, Koncz Gábor és Somogyvári Rudolf

között pereg le a kihagyásos-redukált
dialógusnak az a sajátos formája, amely
alighanem először jelent meg magyar
színpadon. Ez a félelmetesen pergő dialógus
mintegy belenyugvás a szereplők részéről
az élet degradálásába, a vegetatív
életszférák uralmába, a létezés tartalmának
egy-egy szóval kifejezhető abszurd
redukáltságába. Ugyanakkor azonban ezt az
életidegenséget kifejező abszurdot nemcsak
az egész darab szerkezete, végső kicsengése
ellenpontozza: ön-magában is oldódik,
„humanizálódik" ez az abszurd. A hosszan
pergő dialógus megszakad - rövidzárlat
támad a furcsa áramkörben -, amikor a
leglényegesebb pontra, a saját életünkkel
való szembe-nézés gondolatához téved a
„beszélgetés". („Élet. - Öt év. - Boldog? -
Hogy érti ezt?")

„Az egymásba kapaszkodás lírája"

A kórteremben játszódó „pokoli játék", a
Nagyvizit (1972) - ha Az öreg szintjét nem
is éri el - több vonatkozásban mégis
következetes továbblépés a meg-kezdett
művészi úton. A tragikomédia

egyik hősében - az életművész, dublőr
Fazekasban hétköznapibb szinten, még
tovább él ugyan a korábbi darabok főhőseit
jellemző eszmeiség, de a Nagy-vizit már
nem központi hősre épülő dráma. Egy
sajátos realista - ha úgy tetszik, naturalista -
életszeletet vesz szem-ügyre az író,
morálisan már egyáltalán nem polarizálható
hősökkel; megjelenik az a sajátos életkeret,
színpadi keret, amelynek rácsai körülveszik
és az emberi válság tudatosítására, a
változtatás szükségességének felismerésére
kényszerítik a szereplőket.

A sebészeti kórteremben zajló tragi-
komédiában - az önzés gazdag tipológiáját
kirajzolva -, négy ember gyötri, kínozza
egymást és saját magát. Fazekast, az
életerős fiatalembert nem számítva, a másik
három beteg mintha valami igazságosztó
büntetésként került volna be a kórházba.
Cziegler seblázas, depressziós halálvágya
az érzelmekben, kapcsolatokban soha
feloldódni nem tudó, nem merő ember
életének végpontja, Badarit kicsinyes
önzése, kisszerűsége zárta talán örökre a
kórházi magányba, és a féltékenység által
marcangolt F. Tóth szenvedése is a sorsán
uralkodni nem képes férfi bűnhődésének
tűnik.

A súlyos betegek egymást gyötörve,
hiába kapaszkodnak egymás azonos mi-
nőségű jelenlétébe („Mi az? Jobban van?
Csak nem fog itt meggyógyulni?" - kérdezi
rémülten F. Tóthtól az egészség minden
jelére betegesen féltékeny Cziegler), és
hiába várnak a csodára, a nagy varázsló, a
főorvos vizitjére. A spanyolországi
tudományos útról vissza-érkező főorvos
légies szemlélődésével maga is esendő
ember, kisszerű egzisztenciális félelmek
foglya. A darab szarkasztikus logikájával a
betegek ápolják a nagyvizit végén, szerepe
a titokzatos megjelenésű Borbélyéval
felcserélhető. De hiába várják a kórterem
lakói a külvilágtól is a megoldást: a
látogatók csak az önzés felesleges
ajándékaival árasztják el őket.

A Gyurkovics-drámák szimbólum-
rendszerének színpadi továbbfejlődését
mutatják ezek az „ajándékok". Az Estére
meghalsz drámai szövetében még az
irodalmi, szóképi szimbólumok uralkodtak:
gondoljunk például a főhős artisztikus
lényét megjelenítő „paradicsommadár"-
képre. A Nagyvizittől kezdve tárgyiasulnak,
egyszerűsödnek, a szín-padi látvány
szolgálatába állnak ezek a szimbólumok. A
sógor a kórteremben semmire sem
használható öltönyt hoz

köztárát, dialógusvezetését elemezzük,
akkor is látjuk, hogy merőben különbözik
ez a becketti-ionescói értelemben vett
abszurdtól vagy akár Páskándi filozofikus
szövésű „abszurdoidjaitól".

Az abszurd dialógus csírája már az
Estére meghalsz utolsó felvonásában is
megjelent: jelezve az új életre irányuló
ambivalenciát, az emberi kapcsolatteremtés
reménytelenségét. Az Öregben a fiatalok
apa ellen vívott kíméletlen harcának
eszközeként jelentkezik először ez az
abszurd: a lakásnéző Árváék hátborzorgató
„tárgyilagosságát" rögtön elfogadja,
készségesen kontrázva a fiú és a feleség.
Az Öreg „egy ember ... itt a házban", akit
Árváék kutyája ugyan megharaphat, de
sebaj, be lehet zárni, persze nem a kutyát,
hanem az Öreget, sőt, össze is lehet hozni
őket, valahol „egy kapualjban, egy hídon".
Az Öreg egész életének, emlékeinek az
otthona ez a ház, de ez sem számít, „majd
észreveszi, hogy más lakik itt".

Az újabb lakásnéző, a hivatali gépezetté
merevült Kelemen és a már csak vegetatív
életterében mozgó házmester



Czieglernek ajándékba; Badarit pedig -
akinek „függőleges" testhelyzetű élete úgy
néz ki, hogy örökre „vízszintesre" fordult -
egy lúdtalpbetéttel lepi meg. A messiásként
várt főorvos speciális színes tévét hoz
magával Spanyolországból Fazekas szerint
Cziegler majd meg-nézheti benne, ha túléli,
az újabb mű-tétjét. Az apátiába süllyedt F.
Tóth hiába várja féltékenyen már hetek óta
csinos feleségét: Cziegler sógorának moz-
gékony sofőrje meglepi ugyan vele, de
bizalmas, együttes megjelenésük nem sok
örömet jelent a férj számára.

A kórterem szereplőinek sorsát - úgy
tűnik - a mellékszereplők határozzák meg:
a kórház íratlan végzéseit közvetítő
Takarítónő elsősorban. A Takarító-nő
félelmetes célzásaival az abszurdnak
valamiféle sajátos, „tárgyilagos" változata
vonul be a színpadra: hiszen végül is
többnyire igaz az, amire a terepet uraló nő
céloz, csak éppen az emberség parancsa
megakadályozná, lehetet-lenné tenné
ezeknek az „igazságoknak" a kimondását.
Furcsa meghatározhatatlansága miatt
nyomasztóan abszurd Borbély szerepe is: a
masszőr vagy az „új" főorvos egyaránt lehet
a betegek számára, Cziegler seblázas
feltárulkozásában munkaszolgálatos
korának főhadnagya. Nemcsak a betegek
léte árnyélet itt; az egészségesek élete is
valamiféle szűk csatornában csordogál. A
Borbély és a Takarítónő kihagyásos-
redukált párbeszéde totálissá fokozza azt az
abszurdot, amelynek elviselhetetlensége a
feltámadt, cselekvő humánum magaslatába
emeli az „egymásba kapaszkodás" groteszk
líráját. - „Most elrendeződik ... minden. Jó,
hogy maga meg-menekült..." - mondja a
nagybeteg Badari a nyitott ablakból
önfeláldozó erővel visszahúzott
Czieglernek.

A többszólamú színpad

A Csóka-család a többszólamú színpad
képét mutatja. Minden szereplő külön
hangszeren játszik, közöttük általában
esetleges, véletlen a kapcsolat, hacsak
valamelyik hangszer olyan hangot nem üt
meg, amelyre a másik a kényszer erejével
rezonál. A karmester hiányzik ebből a
zenekarból. „Éppen az derül ki, hogy a
beszélgető két ember között nincs
kapcsolat - a kapcsolatot saját
asszociációival a néző teremti meg,
mintegy ő maga is aktív szerepfővé válik"
- írja Gyurkovics Tibor drámájáról a
rendező, Kapás Dezső (Film, Színház,
Muzsika, 1975. január i8.).

Az a keret, ötlet, amely körülfogja a
tragikomédiát - a félelem elleni találmány
felkutatása a professzor-apa halála után -,
különös érzelmi töltést ad a szereplőknek:
az eredendő önzés csiga-házából valami
belső kényszer hatására előbújva, keresni
kezdik egymást. Az apa halála kezdetben
nem rázza meg mélyebben a Csóka-
családot - a gyász-nap, a dráma első része
az önfeledt kártyázás képével zárul -, de az
örökségért, a „milliókat" érő találmányért
meginduló harc már az első pillanattól
fogva az ideges vibrálás gyorsan pergő,
majd a lassított felvételekre emlékeztető
gro-

teszk családi panorámáját vetíti elénk.
Valójában ezt az „örökségért" meg-

induló harcot szerencsére a dráma egyik
szereplője s így az író sem veszi igazán
komolyan. Az apa temetését megelőző
kényszerű nyüzsgés az érdekes itt, amely a
család féktelen önzését előhívja. A
kapcsolatteremtés „dokumentumaként", az
abszurd dialógus következetes to-
vábbfejlesztésével, a „tévesztett" párbe-
széddel lep meg Gyurkovics Tibor ben-
nünket. A groteszk zenekarban minden-ki
fújja a Magáét, is csak a véletlen, a szavak
jelentésének szubjektív, önkényes
értelmezése szövi „dialógussá" a szerep-

Bul la Elma Gyurkovics Tibor Csóka család című darabjának pesti színházi előadásában
( I k l ád y Lá s z ló f e l v é t e l e i )



fórum
lők monológjait. (Egy-egy szó, amelyet
mindenki kisajátít, tovább asszociál, úgy
tűnik fel a színpadon, mint egy dia-
dalmasan lobogó, majd csüggedten alá-
hulló harci zászló.) Ez a nyelvzavar
azonban nem gátolja a család tagjait a
nosztalgikus színezetű vagy a neorealista
filmek dinamizmusával hömpölygő fel-
tárulkozásban: a „párbeszédek" szövése az
emberi kapcsolatok leglényegesebb
fogalmainak a degradációját mutatja, de
ugyanakkor jelen van ezekben a dialó-
gusokban a feloldás, humanizálás lehe-
tőségének a csírája is.

Az apa halála utáni kegyelet elmaradása
a sötét tónusú abszurd belépőjét is
lehetővé teszi - gondoljunk a Mester -
Segéd kettős megjelenésére, majd fe-
nyegető hangsúlyú szerepcseréjükre -, de
az igaz emberi megrendülés hiánya a
gyásszal való játszadozás jeleneteit is a
groteszkbe hajlítja a kripta „feltérképe-
zésekor" vagy a „végrendelet" felolva-
sásakor. Épp ez a lelki mechanizmus az,
ami izgalmas, meggyőző a darabban;
ezektől az emberektől nem is várható el,
hogy a halál miatti megrendülés köz-
vetlenül, azonnal kihasson az életükre. De
a gyász groteszkül kavargó tablói után, az
éjszaka felvillanó emlékképeinek
könyörtelenül éles fényében, mégis
szorongássá nő bennük csonka életük
vákuumérzete. Mikor a „végrendelet"
felolvasása után egy-egy ereklyét szo-
rongató állókép tagjaivá merevednek, már
nemcsak az örökség elmaradása bénítja
meg őket, hanem egész életük nyomasztó
ürességének a felismerése is.

Az ő felismerésük csak az önzés - a
N agy v i z i t b ő l már ismert - felesleges
ajándékaira futja, amelyekkel abszurd
módon elárasztják a színpadot. De a darab
nyitóképében még a gyász szenilis
relikviájává merevült Anya a dráma végén
a legfélelmetesebb ajándékot, a
bernáthegyit is megszelídítve, hitet tesz az
ember, az ember jósága mellett.
Esendőségük ellenére, talán nem cáfol rá
erre a hitre a többi szereplő sem, a „pokol
tornácán" „kegyelemre, életre, reményre"

várakozó megannyi „lélek".

A Csóka-családdal - úgy tűnik - mintha
Gyurkovics egy gondolati-szín-padi
kötéltánc, lírikus „akrobatika" vég-
pontjához érkezett volna. A drámák
gondolati mozgását figyelve elképzelhető,
[hogy - sajátos írói eszközeinek meg-
tartásával - a határozottabb drámai cse-
lekvés irányába tágul majd színpadi világa.

MOLNÁR GÁL PÉTER

Haramiák,
avagy: haragosan
a divatos magyar
színjátszásról

Schiller: Haramiák című drámáját -
beleértve a Miskolci Nemzeti Színház
vendégjátékát a Vígszínházban 1924 óta
nem játszották el Budapesten. Schillerre
gyűltünk össze egy tavaszi estén, de N agy
András Lászlót kaptunk helyette, ami
korántsem volna akkora baj, mint
hallatszik a szembeállításból, ha a Schiller
helyett színre vitt Nagy András László
magába sűrítené nemzedéke tapasztalatait
a világról, ha képes volna kifejezni
mindazt az eszmét és téveszmét, ami ezt a
rokonszenves, fölkészült és rendkívül
türelmetlen fiatalságot jellemzi.

Kár volna papírt pocsékolni a továb-
biakban erre a balsikerű produkcióra.
Hírlik: odahaza, bemutatókorában sem
sodorta magával nézőit. A Vígszínház
nézőterén csak egyet tudtunk méltányol-ni:
azt a vakmerészséget, hogy egy ennyire
hitványan elkészített előadásparódiát
közönség elé visznek, ahelyett, hogy
letagadnák. Nagy András László az utóbbi
időben rendezett néhány meghökkentően
rossz előadást - gondolok a debreceni
Moličre-jére, a Nemzetiben elkészített
Vampilov-rendezésére és a Móricz-
regényből készült Rokonokra, e z utóbbi az
NDK-ban is megjárta már, és gondolok a
Mikroszkóp Színpad henye és álrutinos
dokumentummontázsára. Könnyen
engedhetnénk a szakmai köz-vélemény
gyors ítéletének, mely szerint Nagy
András László tehetségtelen rendező, akire
kár szót vesztegetni, ha nem csinált volna
a Debreceni Csokonai Szín-házban egy
merész és okos, erőteljes és fölzaklató
előadást Darvas József: Rés z e g eső című
színdarabjából. Nem csupán a kötelező
méltányosság, de a józan ész is arra kell.
hogy kényszerítsen: mindenkit legjobb
teljesítményével mérjünk, s ne engedjünk
annak a megalapozatlan közhelynek, mely
szerint „önmaga színvonala felett"

működött volna Darvas-rendezésekor.
Senkinek sincs önmaga felett színvonala,
mert amit annak érzünk, az is az ő
teljesítménye (ezt magyarázni is
megalázó), tehát legfelső teljesítményének
kell méltányolni. Aki azonban olyan
tisztességesen okos vé-

leménnyel képes politikus és művészi
színházat csinálni, mint ez a fiatal rendező
tette Debrecenben : az nem lehet
tehetségtelen. Schiller-fiaskójának - és nem
Fiescójának - okát tehát nem a rá-
termettség hiányában kell keresnünk, és
nem legyinthetjük le a fiatalembert szín-
padjainkról, hanem felelősséggel meg kell
kísérelni kinyomozni: mennyi terheli őt
magát ezért a Haramiákért, és mennyi a
sikertelenségből a közös, az egész
színjátszásunkra jellemző. Az alábbi
lapokon néha úgy fog tűnni, mintha a
miskolci Haramiák volna az a beteg ló,
amelyen valamennyi színházi kórt, nya-
valyát bizonyítani lehet. S mintha így is
volna valamelyest. A Haramiák - túl
rendezője renyhe gondolatain és henye
munkáján - általános hibákat, modorrá
dermedt divatokat sűrít mohón magába. S
még a személyes hibák (gondolatszorulás
és a részletek kidolgozásától való irtózás)
is általános tünetként jelezhetők a mai
magyar színházi életben.

Időszerűsítés

Moor Ferenc csapata hippijelmezeivel,
mellénykéivel, bekecseivel, bőrrojtos in-
diánruháival, hajleszorító szalagjaival úgy
jelenik meg a miskolciak előadásában.
mint Andreas Baader és Ulrike Meinhof
újanarchista csapata. Ez az időszerűsítés
leggyakoribb útja mifelénk: a darab
elolvasása közbeni első képzettársítást
megvalósítani. Megkeres-ni valamiféle
felszíni egyezést a darab kora és a mai kor
között, valamiféle tüneti hasonlóságot, és a
párhuzamot az-után addig erőltetni,
ameddig elvész az eredeti dráma is, és
elvész a jelen idő és a helyi ábrázolás is.
Könnyű volna persze gúnyolódni azon,
hogy Miskolcon mekkora tömegeket
mondhat hívéül a Baader-Meinhof-csoport,
és vajon külső képük ráúsztatása Schillerre
növeli-e az „itt és most"-nak erejét. Tény,
hogy a Haramiák, ez a korai Schiller,
mos-tanában sűrűbben bukkan föl a
nemzet-közi színpadokon. A berlini
Volksbühne Karge-Langhoff rendezte
előadásáról a SZÍNHÁZ több száma is
beszámolt. Karge-Langhoff a mű
átértelmezésével kísérletezett, ami magyar
színháznak természetesen nem lehet
föladata (erre ott van a magyar dráma
klasszikusai-nak sorozata), itten a dráma
értelmezésével kell előbb is megküzdeni.
Persze, az értelmezés során meg lehetne és
meg kellene találni azt a mélyebben fekvő
időszerűséget, mával perelő mondanivalót,
ami indokolja a bemutatást.


