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Lélek a máglyán

Sütő András-bemutató a
Madách Színházban

A Csillag a máglyán dokumentumháttér elé
épített gondolatszerkezete még kris-
tályosabb, mint Sütő András előző drá-
májában, azEgylócsiszárvirágvasárnap-

jában. Történelemszemléletének tárgyi-
lagosságát és termékenységét pedig olyan
érvényes tanulságok jelzik, amelyek tár-
sadalmi hordereje, politikai tisztessége
csak a legtisztább gondolkodók és a leg-
érzékenyebb alkotók sajátja.

Voltaképpen nem történelmi dráma a
Csillag a máglyán, jóllehet Sütő is csak
annyit módosít a történelmi tényeken,
amennyit hasonló típusú művek szerzői
minden alkalommal hozzáigazítanak be-
lőlük dramaturgiai céljaikhoz. A törté-
nelem jelen van a drámában, de a dráma

témája nem a történelem. Csak a ki-
indulópontja: a lutheri reformációt to-
vábbfejlesztő francia származású Kálvin
János, aki Genfben letelepedve egyház-
szervezete élén üldözöttből inkvizitorrá
válik (s nemcsak a római egyházzal, ha-
nem a reformáció más ágaival szemben
is), eretnekség vádjával máglyára küldi a
hozzá menekült spanyol protestáns
szabadgondolkodó orvost, Szervét Mi-
hályt. Az „eretnekégető eretnek" -
ahogyan Anatole France nevezte Kálvint -
és az áldozat Szervét történelmileg hiteles
drámája azonban Sütő művében nélkülözi
a történelmi kellékeket: a szorgalommal
fölhordott kultúrhistóriai anyagot, a
korabeli utalásokkal agyon-terhelt
meseszövést és a költői archaizálásra
törekvő nehézkes nyelvet. Ezáltal
könnyedén megszabadul attól a ballaszt-
tól, amely ezt az elmúlt évtizedben diva-
tossá vált magyar drámatípust elnehezíti:
egy gondolati út oda-vissza tartó fölös-
leges megtételétől. Amikor ugyanis a
drámaíró ellátja művét az említett kellé-
kekkel, akkor történelmi eseményjátékot
ír, amely csak úgy kerülheti el a retorikát,
ha megfelelő áttételekkel visszautal a
mára. Így jönnek létre a parabolák,
amelyek álcaként használják a történel-
met, és csak azért ruházzák föl fáradságo-
san a szereplőket történelmi jelmezzel,
hogy később kibújtassák belőle őket.

Ez a bújtatott dramaturgia, ha hozott is
néhány részeredményt, azonmód kér-
désessé válik, amikor ellenpéldaként
megjelenik egy olyan mű, amely nem mint
ürügyet használja fel a történelmet, hanem
mai gondolkodásunkat tükrözteti vissza
történelmi tudatunkban. A Csillag a
máglyán nem múltat rekonstruáló dráma,
nem politikai példázat vagy parabola.
Nem kell aktualizálni ahhoz, hogy
megértsük történelmi tapasztalatokból
leszűrt humanista üzenetét és figyelmez-
tetéseit. Kálvin és Szervét - anélkül, hogy
megtagadnák történelmi modelljeiket -
egy általánosabb társadalmi alternatíva két
választását testesítik meg. Ellentétükben
egy progresszív társadalmi-ideológiai
rendszer státusát meghatározó kétféle
politikusi vélekedés csap össze. A közös
eszméről - a drámai szö-
vegösszefüggésben a reformációról - van
szó, amelyet a gyakorlatban Kálvin genfi
köztársasága először próbál megvaló-
sítani. De míg Szervét szüntelenül meg-
újítani, továbbfejleszteni igyekszik, addig
Kálvin abban a pillanatban, hogy hatalmi
eszmévé, államideológiává lett, meg-
rekeszti, kötelezővé teszi, erőszakkal
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szerez neki érvényt, és megsemmisíti
azokat, akik ellentmondanak neki. Szervét
szavai félreérthetetlenek: „Alig három
évtizede, hogy Luther föllépett,
gyermekkorában még a mozgalom, s te
máris benövesztetted a feje lágyát." Kálvin
tehát, amikor máglyára küldi Szervétet, az
egyedül üdvözítő tant megkérdő-jelező,
saját lelkiismeretére hallgató vita-partnert
nyilvánítja eretnekké, és antidemokratikus
rendszerét védi törvénytelen eszközökkel.

A dráma gazdag anyagának fölfejtése
valószínűleg azt a vezérfonallá sodort
szálat mutatná ki először, amely a tár-
sadalmat formáló tudományos eszmék és a
rájuk épülő politikai rendszerek szüntelen
önvizsgáló képességének és meg-újulási
készségének történelmi szükség-
szerűségére figyelmeztet. Ezt a szükség-
szerűséget Sütő kérlelhetetlen dialektikával
ábrázolja. Érvrendszere éppoly erős, mint
megjelenítő tehetsége. Kálvin
álláspontjának objektív alátámasztását sem
mellőzi. („Míg én veletek töltöm az
időmet, a német-római császár zsoldosai
vágtatva közelednek" - vágja Szervét
szemébe.) Sőt, szubjektíve is felmenti az
alól a vád alól, hogy személyesen akadá-
lyozza meg Szervét részvételét a nyilvános
vitában, noha Kálvinnál, akinek „hét agya
van", a személyes felelősség hipokrita
áthárítása sokszoros bűnnek számít.

Mindezeknél fontosabb, hogy Sütő
félreérthetetlenné teszi: a kálvini dogma-
tikus magatartás nemcsak a haladó eszmék
mozgékonyságára mér csapást, hanem
megcsúfolja demokratikus természetüket
is. „Luther Márton szavaival követelem:
hagyjátok a lelkeket egymás-nak rontani!"

- kiáltja oda bíráinak Szervét a
tárgyalóteremben. Még a börtönben is ezt
üvölti, miközben eretnekké nyilvánítják, és
megakadályozzák, hogy nyílt vitában védje
álláspontját: „Győzzetek meg, győzzetek
meg, ha tévedek!"

A hivatalossá kanonizált véleménnyel
szemben azonos oldalon föllépő vita-
partner kiiktatása adminisztratív eszkö-
zökkel és erőszakosan -- ez a konfliktus áll
a Csillag a máglyán gyújtópontjában. Első-
sorban a kétféle, történelmileg ható
tendencia összecsapása és csak másodjára
az egyéni tragédia. A Csi l le a máglyán
éppúgy nem Szervét-dráma, mint ahogy az
Egy lócsiszár virágvasárnapja sem Kolhaas-
dráma volt. Jóllehet Sütő távol áll attól,
hogy tételdarabot írjon, és elvont eszméket
fogalmazzon szín-
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padra, sőt éppenséggel a valóságanyag
gazdagsága, az egyéni sorsok személyes
hitele hozza emberileg közel a konfliktust,
végeredményben mégis azzal lép túl a
puszta moralizáláson, hogy közösségi
érvényű mondanivalóját közösségi szinten
állítja elénk; az egyes ember sorsán érzett
megrendülést a felelősség váltja föl a
társadalom iránt.

Vegyük ezt szó szerint: Sütő nem rendül
meg Szervét sorsán. Miként hőse, maga is
inkább indulatos. A dráma egyik
legjellemzőbb vonása éppen az intellektus
szikrázó keménysége, az ellágyulást nem
tűrő kíméletlen logika, amely nem a
szívhangokon, hanem szinte a meztelen
idegeken játszatja végig az önkénynek
makacs érveléssel a máglyáig és azon túl is
ellenszegülő szabad gondolat keresztre
feszítését.

Két nagy formátumú drámai hős néz
egymással farkasszemet. Két óriási szerep,
két fanatikus csatája. Az egyik - Kálvin -
saját tévedhetetlenségének meg-szállottja, a
másik - Szervét - az örök-mozgó szellem
fanatikusa. Sütő legnagyobb drámaírói
erénye, hogy ameddig lehet, nyílt
intellektuális vitában, s ami ennél
dramaturgiailag több: szituációkban
ütközteti össze őket. Ameddig lehet, vagyis
csaknem végig. Amit a dráma több
kritikusa dramaturgiai gyengeség-nek vélt -
a harmadik felvonás három-
szorosan osztott színpada a börtönében
dühöngő Szervét, a Farel vezette kon-
cepciós pör és a Saint Pierre szószékén
beszédét tartó Kálvin párhuzamos jelene-
tével -, valószínűleg tartalmi követel-
mény. Annak a jelzése, hogy a két egyen-
rangú intellektus vitája egy ponton meg-
bomlik. Ott, ahol egyikük hatalmi fölé-
nyét érvényesíti a másikkal szemben.
Ettől kezdve már nem az érvelés, hanem
a manipuláció veszi át az irányítást. Az
egyik érvelőt érveknél kevésbé szelíd
eszközökkel próbálják rábírni álláspont-
jának megváltoztatására. A drámának ezt
a szimultán színpadon játszódó jelenetét
tévedés három monológként értelmezni.
Ez a szituáció erőteljes megfogalmazása.
Szervét utolsó monológja oldja föl,
amelyben kilép belőle, hogy tárgyi-
lagosan - „üres szemmel" - levonja
sorsának tanulságát.

*

A Madách Színház elévülhetetlen érde-
me, hogy fölismerte e nagyszerű dráma
értékét, és harcos lendülettel szerezte
meg a Csillag a máglyán első előadásának
jogát; a három színház nemes versenyébe
szíves szóval maga a szerző is bekapcso-
lódott, kérve a jog korábbi tulajdonosá-
nak visszalépését. (Még nem sikerült ér-

vényt szerezni annak a termékeny gon-



dolatnak, hogy egyszerre több színház
játssza ugyanazt a darabot.)

Ádám Ottó választását indokolja köz-
ismert vonzalma az ibseni típusú realista-
naturalista drámaszerkezethez, illetve a
humanista ideálokat fölmutató
mondanivalóhoz. Ebben a tekintetben
Sütő drámáját rá sem lehetne bízni mél-
tóbb tolmácsra. A rendező és a két fő-
szereplő igazi nagy feladatának valójában
a birkózás látszott a dráma intellektualiz-
musával.

Nem az első és a második kép között
eltelt húsz év érzékeltetése a legnehezebb.
A diákos lázadók Sturm und Drang-
korszakában megéreztetni a meglett
férfiak jellemének csíráit éppenséggel a
leghálásabb színészi feladat; a változás
követése amúgy sem a külsőben, hanem a
magatartásban izgalmasabb, és erre az író
számtalan lehetőséget teremt. A lényeges
a két alapmagatartás. Kálvin a drámában
szikáran kérlelhetetlennek, démonian
dogmatikusnak mutatkozik, és „hét agyá-
nak" minden tekervényét hideg
racionalizmussal állítja céljainak
szolgálatába. Vele s z e m b e n
Szervétnek a szenvedélyességében van az
ereje; ha nincs is „hét agya", a meglevő
eggyel nem adja alább Kálvin
intellektusánál, sőt annál makacsabb
dühvel, az értelem és az emberiség nevé-
ben hirdeti meg hadjáratát a szellem
szabadságát eltipró hatalmi ideológia
ellen.

A mozdíthatatlan intellektuális gólem és
a kételkedés mártírjának csatája érzésünk
szerint szikáran racionális szemléletet
követel.

Ádám romantikus színházfölfogása
azonban csodákra képes. Ami belefér ebbe
a szándékosan leszűkített eszménybe, az
mindig kitölti a teret, és érzelmes, szép
hatást hoz létre. A Csillag a máglyán
előadásából is emberi megrendülés
sugárzik. Semmi sem zavar-ja a szöveg
érvényesülését, a látvány nem tenyerel rá a
dialógusokra. A színpadi tér voltaképpen
nem is tér, Szinte Gábor díszletei még csak
a jelzés igényével sem lépnek föl,
színpadképről nem beszélhetünk. A
mozgások a legszükségesebb
helyváltoztatásra korlátozódnak, lénye-
gében az fontos csupán, hogy az éppen
beszélő szereplő a nézőtér minden pontjá-
ról jól látható és - ami nem lényegtelen ! -
hallható legyen, tehát frontálisan a nézőtér
felé forduljon. A z akusztika ennyi rendezői
puritanizmustól megdöbbentően nagy,
valósággal rádiójátékszerű drámai hatást
tud magába sűríteni.

A lemondás a színpadi szituációról és az
ebből fakadó feszültségről nyilvánvalóan
tudatos. Aligha véletlen, hogy a hitnyo-
mozó megjelenése az első képben nem tölt
el a veszély érzetével; hogy Perrin fegy-
veresei nem „bezúdulnak" a genfi konzisz-
tórium tanácstermébe, miként az instruk-
cióban szerepel, hanem belépnek; hogy a
harmadik felvonás hármas tagolású szín-
pada szerint „szükséges játéktér" helyett,
amely pontosan megfogalmazza a hatalmi
manipulációt, fénypászmákban elmondott
belső monológokat hallunk, s ebből nem
derül ki, hogy a monológok mögött ez
történik: Szervétet megakadályozzák a
Saint Pierre-ben meghirdetett nyílt vitán
való részvételben. A színpadi tér
kiképzése híján Kálvin szószékéről az
avatatlan néző úgy véli, hogy az a bíróság
termében áll. Mivel az előadás az említett
részletekben (és másutt is) pontosan leírt
írói instrukcióknak mond ellent, a
legkonokabb kétkedők sem vitathatják
tovább a rendezői szuverenitás létezését,
amely ezúttal épp egy olyan rendezőnél
nyilvánul meg, akiről azt szokták
mondani, hogy „nem csinál mást, csupán
megrendezi azt, amit az író leírt".
Csakhogy ez mítosz. A rendező
mindenképpen értelmez, hiszen az el-
olvasott drámát világnézetén, ízlésén és
fantáziáján szűri át.

Ádám Ottó Sütő színművéből nem a
társadalmi drámát, hanem az egyéni tra-
gédiát rendezte meg : egy ember csaló-
dását a barátjában. Kálvin máglyára küldi
Szervétet, aki pedig húsz évvel korábban
hajlandó lett volna az életét is föláldozni
barátjáért.

Ez is benne van Sütő drámájában.

És így érthető meg, hogy ennek a drá-
mának miért Szervét lelke a színtere, mi-ért
jelennek meg a színpadon testetlen hangok
egy elvont térben, és hogy az elő-adásnak
miért Huszti Péter a főszereplője.

Huszti mint romantikusan lázadó ifjú
nonkonformistát ábrázolja a huszonnégy
éves Szervétet a darab első jelenetében. Ez
a könnyedén élcelődő, szellemesen
riposztozó, álmodozó és költői fiatal-
ember teljes mértékben azonos a Sütő
alkotta hőssel. Huszti itt finom érzékkel
észreveszi Szervétnek azt a tulajdonságát,
amelyre később nagy szüksége lesz sze-
repfölfogásához: a félelmet. Szervét nem
mártíralkat. „Fél a kritikától, mégis olyan
könyvet ír, amelyre tüzet kiabál-nak. Fél a
hatóságtól, és akasztottakat boncol. Fél a
pápától, miközben élesen

támadja ..." - mondja róla Kálvin.
Szervét ezt „a félelem vakmerőségének"
nevezi. Ez magyarázza azt az elhatározá-
sát is, hogy hajlandó lenne Kálvinként
letartóztattatni magát. Huszti érzékeny
megfigyelésére vall, hogy Szervétje nem
kamaszos hősködésből mondja magát
Kálvinnak a hitnyomozó előtt, pedig
könnyen megtehetné: a játék elején
megismert bohém ifjútól kitelne, hogy
ezzel a gesztussal akar imponálni barát-
jának. Valójában mégis a Husztitól látott
megoldás indokolható lélektanilag; a
rémület és a vacogó félelem ellenére, e g y

hosszú, szorongásos szüret után elhatá-
rozott kiállás. Az ettől tökéletesen eltérő
magatartást, a prakticista szenvtelenséget
már itt kitűnően jellemzi Sztankay
Kálvinja; hideg eltökéltséggel kivárja,
amíg barátja előlép a nevében, majd
tárgyilagosan vállalja önmagát. Szervét
áldozatát szemrebbenés nélkül fogadja;
úgy búcsúzik tőle: a legkisebb fölindulás
vagy érzelem sem látszik rajta.

Ez a jelenet az előadás legjobb része.
Előttünk áll két jellem: a tökéletes raci-
onalista és a tökéletes érzelmi lény. Az
egyik az ezméért vállal mindent, a másik a
barátjáért. Erről a pontról még bár-merre
el lehet indulni.

Húsz évvel később, a vienne-i korona-
herceg ítélőszéke előtt Huszti lehiggadt,
az érett férfiú bölcseleti tapasztalatával
gazdagodott Szervétje még őrzi az egy-
kori vehemens ifjú ironikus szellemi
fölényét. A Genfbe érkező koldusgúnyás
ágrólszakadt viszont már puszta meg-
jelenésével is szánalmat kelt Szervét iránt,
holott a csavargó-külsőben, miként az
üldözött szabadgondolkodó későbbi
szenvedélyes vitakedvében is, inkább a
kihívás dominál. Huszti innen kezdve a
csalódás fokozatait éli végig, két ember
magánügyévé fokozva le a közösségi
horderejű konfliktust. A belső összeomlás
elhatalmasodása panaszos kesergővé,
kisszerű rimánkodóvá silányítja Szervétet,
s jóllehet ezzel nem mond ellent saját első
felvonásbeli énjének, valójában nagyon
távol kerül Sütő hősétől, akit az
egyenlőtlen esélyű párviadal, az idegek
megbomlása nem tesz nyafogó ember-
ronccsá, ellenkezőleg: könyörtelen de-
batterré vadít. Jellemző, hogy Huszti
játékának hatása alatt az egyik kritika
Szervét börtönbeli vergődéséről írt, holott a

darab szövege a fogoly dühöngését említi a
cellában.

Sztankay - erős és szép küzdelemben
alkati adottságaival - sokkal inkább



megközelíti a Kálvin-figura lényegét.
Csaknem birtokba is veszi; a teljes azo-
nosulást megakadályozza a belső habi-tus
idegensége a szereptől. Megvan
Sztankayban Kálvin fanatizmusa, kemény
célratörése, a diktátorok kíméletlensége és
magányos óráik gyöngesége; megvan az
önmagukban hivők belső lobogása, az
aszkéták önsanyargató hajlama, a
puritánok szikkadtsága, a mániákusok
machiavellizmusa és még a manipulációs
eszközeiket letagadó politikusok rossz
lelkiismerete is. Csak az a hátborzongató
nagyság hiányzik belőle, ami ezt a betonba
zárt, komor és megközelíthetetlen óriást
félelmetessé teszi.

Az intellektusok drámája ekképpen egy
baráti szívért vívott reménytelen csatává
válik. A szellem és az értelem csillaga
valamikor menet közben kihunyt.

A Madách Színház színpadán egy el-
hamvadt lélek lép a máglyára.

S ütő András: Csillag a máglyán
(Madách Színház)
Rendezte: Ádám Ottó. Díszlet: Szinte Gábor.
Jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Szereplők:
Sztankay István, Huszti Péter, Mensáros
László, Haumann Péter, Szénási Ernő,
Horesnyi László, Bodor Tibor, Újlaki
László, Káldy Nóra, Csűrös Karola, Papp
János, Fillar István, Deák B. Ferenc, Gáti
Oszkár f. h., Dunai Tamás f. h., Menszátor
Magdolna, Korbuly Péter, Bakay Lajos,
Viktor Gedeon.

KÖVETKEZŐ SZÁMAINK TARTALMÁBÓL:

Koltai Tamás:
Csurka-bemutató a Pesti Színházban

Szántó Judit :
Ki volt Kassai Kornél?

Berkes Erzsébet:
Kocsis István drámái

S ziládi János:
Johanna, az ember

Mészáros Tamás: Lehet
valamivel több?

Nánay István:

Caligula

Molnár Gál Péter:
Színházi holmi

Eörsi István :
Az áldozat

SZEREDÁS ANDRÁS

A (dez)integráció
(melo)drámája

Plenzdorf- és Heiner Müller-bemutatók

Rész és egész

A hátteret beborító állványzat: létra, palló,
vödör; -- az előadás végén felfodrozódó
vörös drapéria az addig fehér, „beíratlan"

háttérfüggönyön: két előadás pillanatképe
az NDK színházi bemutatói-nak hetén.
Plenzdorf az Ifjú W . újabb szenvedései
című darabjának adja foglalatát az egyik,
Heiner Müller drámájának, az Elérkezett az
időnek jelzésszerű összefoglalását a
másik. Találhatnánk más figyelemre méltó
hasonlóságot is a két elő-adás között.
Irodalmi és mitológiai kulisszákat használ
mindkét darab: Plenzdorf főhőse
wertherül érez és salingerül beszél, Müller
darabjában Gladkov Cementjének hősei a
görög mitológia tükrébe néznek - azonban
e párhuzamok ellenére sokkal több a
lényeges különbség a két darab között.
Maradjunk hát egyelőre a közös vonásnál:
a két színpad-kép a maga nyers vagy
tapintatos módján a drámák egy lényeges
mozzanatát fordítja le képi nyelvre,
amikor építkezésre, emberi szolidaritást
igénylő és bizonyító (világ)építésre utal.
Mindez - annak, ami a színpadon történik
- nemcsak hevenyészett tájképe, hanem
hivatkozási alap-ja és igazolása. Plenzdorf
is, Müller is - így látja. Mindketten
szükségét érzik annak, hogy a rész és
egész, egyén és társadalom összetartozását
valamilyen, a dráma egészét érintő módon
megnevezzék. Vajon nem drámaiatlan
eljárás-e ez, nem tereli-e eleve hamisan
megnyugtató fel-oldozások felé a
lehetséges konfliktusokat? Nemcsak
Plenzdorf és Müller, az előadás két
rendezője is a maga módján adott feleletet
erre a kérdésre.

Az ifjú W. beilleszkedése

Plenzdorf főhősét, az ifjú W.-t nálunk
nemcsak a híre előzte meg, hanem szel-
lemi testvérei is. Idézhetnénk Erwin
Stranka filmjét, a Például Józsefet, vagy

Helmut Bez címével is sokat mondó
hangjátékát, a Visszautat, ahol kalandos

szellemű, rokonszenves, de rakoncátlan
nehézfiúk lépnek színre sajátos módon
értelmezett szabadságigényeikkel.
Visszaillesztésük a közösségbe nemcsak
fáradságos, de kölcsönösen tanulságos

feladatot is jelent környezetüknek.
Plenzdorf Edgar Wibeau-ja két dologban
különbözik tőlük.

Egyrészt: érzelmi forrongásának, út-
keresésének ő maga találja meg kissé
ásatag, de mégis használható megfogal-
mazását egy filléres klasszikusban: Goethe
Wertherjében, és ezzel esete kitágul, némi
aurát kap. Osztozhat a XVIII. század
romantikus-szentimentális szabad-
csapatának, a stürmereknek és
drängereknek kijáró megértésben (és
kritikában).

Másrészt: Edgar Wibeau nem tér vissza
az őt váró közösségbe (nem is térhet, mert
jelzésszerű belső konfliktusa, a szabályos
élet kínálta gépies termékenység és a
naivan anarchisztikus terméketlen
természetesség között a szín-műben
kifejtett szinten nem is oldódhat meg), az
ifjú W. becsületesen belehal a
visszautazásra tett kísérletébe, egy szen-
zációs „találmány" megvalósítása közben
december 24-én, vagyis olyan napon,
amikor emberként újjá születhetett volna.

Kicsoda volt W.?

Edgar W. így befejeződő drámája egy-
úttal csak kezdete a színműnek, ami azt
sejteti, hogy a hol volt, hol nem volt
történettel legalább is egyenlő súlyúnak
szánta az író a visszapergető oknyomozás
drámáját.

A nyomozás alapján (melyet Edgar apja
végez) az ifjú W. életútját a néző röviden
és tényszerűen így rekonstruál-hatja: elvált
szülők gyermeke; férfinak is, festőnek is
szélhámos apa; a maga erejét görcsösen
bizonygató káderanya, aki fiának az első

elfogadhatatlan viselkedésmintát kínálja:
az apa nélkül is, lám, felnevelhető
gyermekét; hamarosan meg-gyűlik Edgar
baja, szemet szúr hosszú haja, rendetlen
(farmer) szerelése; az értelmetlen
bütykölés miatti dühében ráejt egy
vaslemezt mestere lábujjára; ezzel
anyjának, a gyár igazgatójának presztízsét
veszélyezteti; itt jön az első döntő fordulat
- az elrugaszkodásé. Elszökik, be-
rendezkedik Robinson-életre, barátja
Berlin melletti kalyibájában; itt festeget,
magnós leveleket ír élményeiről Willinek;
megismerkedik egy óvónővel, akit

Goethe után szabadon - Charlie-nak
nevez, belészeret; jön a második döntő
fordulat - megnyílik visszafelé az út: a
lány kedvéért beáll dolgozni egy építő-
brigádba; de itt sem fenékig tejfel az élet,
viszont van egy jópofa mester, aki az
Internacionálét énekli, ha kitörni készül a
balhé, Edgar szereti Charlotte-ot. Charlotte
is őt, és férjhez megy a derék,


