
művészhitves lép előtérbe. Göndör Klára
sok színből komponált, széles skálájú
alakításában csak néhol véti el a lépést, és
nem is egészen az ő hibája, hogy fő-ként
harsogó hisztériából építi föl a feleség
alakját. Markáns szerepformálásával az
előadás arányait igyekszik meg-teremteni
Szoboszlay Sándor Csertkov és Fonyó
István Harlamov szerepében. A kisebb
szerepek megformálói Egri Katalin, Joós
László, Takács Katalin, Áron László,
Kenderesi Tibor és a többiek ízléssel
oldják meg feladatukat.

*

Száraz György drámáinak többségét eddig
a veszprémi Petőfi Színház mutatta be. Az
a művészi, alkotói kapcsolat, ami évekkel
ezelőtt kezdődött a szerző és a színház
között, most az író egy olyan
pályaszakaszában is folytatódik, amely-
ben, mint már erről szóltunk, Száraz
Györgynek különösen szüksége van a
közös munka továbblendítő hatására. Ezért
is figyelhetjük örömmel az ilyen és ehhez
hasonló kapcsolatokat, ám még nagyobb
örömmel figyelhetnénk, ha az író
gondolataihoz, az együttes törekvéshez
méltóbb, erőteljesebb dramaturgiai-
rendezői ösztönzést kapna, hogy egysé-
gesebb, élőbb színpadi alkotás gazdagít-
hassa a magyar színházkultúrát.

Száraz György: A megoldás (Veszprémi Petőfi
Színház)

Rendező: Pethes György, díszlettervező:
Fehér Miklós m. v., jelmeztervező: Hruby
Mária.

Szereplők: Dobák Lajos, Göndör Klára,
Takács Katalin, Losonczy Ariel, Áron
László, Kenderesi Tibor, Joós László, Szo-
boszlay Sándor, Fonyó István, Czeglédy
Sándor, Környei Oszkár, Dévai Péter,
Háromszéki Péter, Egri Katalin, Tóth Ti-
tusz, Vajda Károly, Darás Léna, Bakody
József, Éltes Kond, Jantsek Rudolf, Ko-
vács Zoltán.

Száraz György: II. Rákóczi Ferenc (Budapesti
Gyermekszínház)

Rendező: Kazán István, zene: Balázs Ár-
pád, díszlettervező: Leszek Miklós, jelmezter-
vező: Dobay Miklós, koreográfus: Fodor
Antal.

Szereplők: Juhász Jácint m. v., Balogh
Zsuzsa, Magyar Mária, Markaly Gábor m. v.,
Heiser Kálmán, Úri István, Erdélyi György,
Sipeki Tibor, Both Béla, Máday György,
Varga Károly,, Sárosi Gábor, Rindt Rudolf,
Kopetty Lia, Ujlaky Károly, Kautzky Ervin,
Móni Ottó, Bíró József, Sirkó László,
Sugár László, Szabó Sándor, Harmath
Andrea, Kormos Anna, Harmath Albert,
Balogh Bodor Attila, Szilágyi Imre, Straub
Dezső, Turpinszky Béla, Kishonti Ildikó,
Ferencz Éva.

TAKÁCS ISTVÁN

Egy megkésett
téesz-dráma

Serfőző Simon Rémhírvivőkje Egerben

Nincs téesz-drámánk.
Nem azért, mert ez a műfaji kategória nem
is létezik. Hanem azért, mert a magyar
mezőgazdaság tizenöt évvel ezelőtt
végbement átszervezésének nagy emberi
konfliktusait nem írta meg - legalábbis
nem a maguk rendkívüli összetettségében
- senki, s abból se igen lett drámai mű,
amit a kollektivizálással elkerülhetetlenül
együtt járó életforma-váltás,
nemzedékváltás drámai anyagul kínált (és
kínál).

Hát Sarkadi? Hát Darvas József? -
kérdezhetné erre valaki. Nos, a témát
hallva reflexszerűen beugró nevek és
drámacímek említése indokolt, de nem
ellenérv erejű. Nézzük csak egy kicsit
közelebbről.

Sarkadi két drámát írt erről a témáról.
Az egyik az 1951-ben keletkezett Út a
tanyákról, a másik az 1955-ből való
Szeptember. Mind a kettő teljesen más és
más szituációban íródott. Ezt maguk a
puszta dátumok is jelzik.

Sarkadi hősei a már meglátott, felismert,
de el még nem fogadott elkerülhetetlennel
vívódtak. A Szeptember hőse, Sipos
István, már tudta, hogy a parasztság útja a
régi, kisparaszti termelési mód, s az ezzel
együtt járó kisparaszti mentalitás feladása
felé vezet. Egyéni drámája éppen az volt,
hogy ezt az igazságot fel kellett ismernie.
S az, hogy a felsejlő körvonalú új világ
már nem őrá vár, hogy abban már nem
vehet részt. Csak addig jut el, hogy
kívánni tudja ezt az új világot, hogy a
sikeréért drukkol - de ahhoz, hogy eddig is
eljuthasson, meg kellett tagadnia egész
addigi ön-magát. Fájdalmas, keservesen
megszenvedett ez a bizakodás, de éppen
ettől a megszenvedettségtől lesz Sipos
István alakja s maga a dráma is hitelessé,
ma is torokszorítóan erős érzelmi hatású
művé.

Az persze nyilvánvaló, hogy Sarkadi
éppen a Szeptemberben a mezőgazdaság
átszervezésének egy egészen más politikai
és gazdasági viszonyok közötti fázisát
tükrözi, mint amilyen az öt-hat évvel
későbbi, a nagy és végleges átszerv e z é s
időszakában jellemző volt. Így hát,
minden vitathatatlan értéke ellené

re, Sarkadi drámája nem ad - nem adhat -
számot arról az időszakról, amelyben
végleg eldőlt a magyar mezőgazdaság, a
magyar parasztság útja.

Ezt a periódust próbálta meg drámában
ábrázolni Darvas József. Szinte
publicisztikai frisseséggel írta meg, az
átszervezési kampány közvetlen közel-
ségében, 1961-ben a Hajnali t ű z című
drámát. Ebben maga a folyamat jelenik
meg, az a küzdelem, amelyet az „agitálók"

és a parasztok néha ravaszkodva, néha
kíméletlenül, néha tragikus össze-
ütközésektől sem mentesen folytattak
egymással. Darvasnak akkor még a poli-
tikai döntés helyességét, jó szándékát,
elkerülhetetlenségét kellett színpadi esz-
közökkel bizonyítania, s azt, hogy nem-
csak maga a döntés jó, hanem a belőle
nyíló perspektíva is.

Darvas tehát lényegében azt írta meg,
hogyan ment végbe a nagy váltás. De
arról, hogy mi volt közvetlenül a váltás
előtt, még tulajdonképpen senki nem
beszélt. (Legalábbis nem színpadi mű-
ben.)

Az egri Gárdonyi Géza Színházban a
miskolci Nemzeti Színház társulata által
bemutatott Rémhírvivők, Serfőző Simon
első drámai alkotása, ezt a pillanatot, a
Hajnali tűz drámai helyzetének mintegy az
előjátékát ragadja meg és bontja ki.

Az írói kiindulópont világos: másfél
évtizeddel az események után már nem az
a kérdés, nem az a drámára való anyag,
hogy helyes volt-e belépni vagy sem, vagy
hogy ebben a kérdésben kinek volt igaza.
Ezt azóta egyértelműen eldöntötte az idő,
utólagos igazolásra nincs szükség. Arról
viszont érdemes beszélni, mi ment végbe a
legközvetlenebbül érintettekben, a
kisparasztokban annak idején, míg az
agitálókra, a szervezőkre vártak.

A Rémhírvivők pontosan ezt a várako-
zást formálja drámává. Egy - helyenként
tragikomikus színektől sem mentes -
szituációt elemez, s így tárja fel azokat a
mozgató erőket, melyek a parasztságot
egyszerre vonzották is a téeszekhez, s
taszították is.

A helyszín egy kis tanya. Hamar Imre
nyolcholdas kisparaszt és felesége él itt.
Két gyerekük már nincs otthon: a lány
férjhez ment, a fiú, Lajos, Pesten dolgo-
zik. A környéken hasonló tanyák s
hasonló parasztok vannak, de a legköze-
lebbi szomszédok is kilométerekre laknak
Hamarék tanyájától. Az egyik család a
módos, jó gazda Gyalog Péteré,



a másik egy földhözragadtan szegény,
nyolcgyermekes, napszámassorban kín-
lódó paraszté, Nocsa Janié. Serfőző,
minden bizonnyal a maga származásának
köszönhető élményanyaga révén, igen jól
ismeri ezt a nem egységes tanyasi világot.
A tekintélyes, mintagazda Gyalog Péter -
akinek lovai is vannak, tehát a földje
megművelését maga végezheti -, a
nyolcholdas Hamar Imre, aki viszont
inkább ügyeskedő, mint ügyes gazda, meg
a nagycsaládos Nocsa Jani a paraszti
hierarchiában igen különböző fokon
állnak. Serfőző ebből indul ki, amikor
hőseinek a téeszszervezéssel kapcsolatos
véleményét, magatartását ábrázolja. Ki-ki
a rétegződésben elfoglalt helye szerint
gondolkodik. Gyalog Péter végül is nem
nagyon ellenzi a „be-lépést", hiszen azt
reméli, hogy az új téeszben majd ő s a
hozzá hasonló jó gaz-dák lehetnek a
hangadók, ha aláírnak. Nocsa Jani, a
földszegény napszámos meg csak nyerhet
a belépésen, hiszen neki igazán nincs mit
veszítenie, az ő helyzete csak jobb lehet.

Akit legérzékenyebben érint a belépni
vagy nem belépni kérdése, az Hamar Imre.
Serfőző kitűnően látja meg őbenne azt a
számban is legnépesebb paraszti típust,
akinek valóban súlyos volt a döntés, mert ő
érezte úgy, hogy mindent elveszít. Hamar
Imre távoli rokona Sarkadi Sipos
lstvánjának, de hiányzik belő-le az az
erkölcsi erő, amely Sipost végül is egy
korábbi önmagán túlemelkedő vélemény
kimondására késztette. Hamar Imre a
nyolc holdjába belezápult, annak határán
túl nem látó, ahhoz tűzön-vízen át
ragaszkodó, az életét másképp már
elképzelni sem tudó parasztemberek
képviselője.

Ismét csak Serfőző kitűnő tárgyisme-
retét dicséri, hogy Hamarék világát egy-
szerre mutatja vonzónak és elmaradott-
nak. A tragikus éppen az, hogy nem is-
meri fel, milyen rabja ennek az elmaradott
kis gazdaságnak, s mennyire megfosztja ez
a körömszakadtáig védelmezett életforma
attól, hogy teljesebb emberi életet
élhessen. Az anakronizmus tragikomikuma
teszi Hamar Imre figuráját érdekessé, az,
hogy ez az ember egy tapodtat se akar
mozdulni, elégedett azzal, ahogyan az ő
élete áll - és mégis, neki kell valójában
mozdulnia. Neki kell a legnagyobb utat
megtennie, az ő számára áll - látszólag --
nyitva a döntés lehetősége, és mégis
minden azt sugallja, hogy nem dönthet
vagy-vagy, csak egy-féleképpen. A jobb
élethez vezető felis-

merést igazából csak nekik kell megélni,
megszenvedni a dráma folyamán.

Ügyes dramaturgiai fogás, hogy Ser-
főző magukat az agitálókat egyetlen
pillanatra sem hozza be a színre. A darab
akkor ér véget, amikor a szervezők éppen
közelednek Hamar Imre tanyájához, a
vad kutyaugatás már őket jelzi. A dráma
utolsó szavait a kutyaugatást túlharsogva
Hamar kiáltja oda a feleségének: „Most
mi lesz? Most beszélj!" S az éppen
jelenlevők - Hamarék, Nocsáék, Gyalog
Péter, Hamar Lajos - döbbent tablójára
hull le a függöny. Ez a megoldás azonban
nem veszélytelen. Esetleg azt
eredményezheti, hogy a színen kívüli
„ellenfelek" nem lesznek valóságos drá-
mai ellenpólussá, nem bontakozhat ki
valódi konfliktus. Serfőző nem első-
drámás szerzőre jellemző gyakorlottság-
gal tudja megoldani ezt a kényes felada-

tot, méghozzá igen egyszerűen. Az agitá-
lók ugyanis személyükben nincsenek je-
len, de a darab valamennyi szereplőjének
minden gondolatát, cselekvését, minden
szavát ők befolyásolják. A róluk keringő
hírek, rémhírek, ellenhírek, tényekből és
kitalációkból szőtt történetek mozgatják a
dráma szerkezetét, s a szervezők így,
közvetve, nagyon is erősen jelenlevő
drámai ellenfelekké válnak.

Serfőző Simon figyelemreméltó első
drámával jelentkezett, s noha kissé túl-
méretezi az informatív szövegeket, gya-
korlatlansága folytán nem bízik eléggé a
színpad kiteljesítő, többletet adó lehető-
ségeiben. Nem sikerült igazán hitelessé
tennie Hamarék fiának, a téeszszervezé-
sek hírére némi "rábeszélő" nyomatékkal
a városból hazaküldött Lajosnak a figu-
ráját. Fontos igazságok kimondását bízza
rá, de ezek s maga a figura is - megle-

Serfőző Si mo n: Rémhírvivők (Egr i Gárdonyi Géza Színház) . Lenkey Edi t (Hamarné) ,
S o ml ó F e r e n c ( Ha ma r I mr e ) é s D a r i d a y Ró b e r t ( No c s a J a n i )



Somló Ferenc, Dariday Róbert és Lenkey Edit Serfőző Simon darabjában
(Jármay György felvételei )

hetősen szólamszerűek. Holott a dráma
egyik leginkább figyelemreméltó
konfliktusa éppen a Lajos és a szülei,
sőt, az egész kisparaszti világ közti
ellentét. Ezek a - nyilvánvalóan
tapasztalatlanságból eredő -
fogyatékosságok sem csökkentik
azonban Serfőző drámaírói indulásának
ígéretességét.

A miskolci Nemzeti Színház stúdiójá-
ban már a múlt évad végén színre került
a Rémhírvivők. A mintegy kísérleti jel-
legű néhány előadás után mutatták be
Egerben, s a „prolongálás" helyesnek
bizonyult.

A Rémhírvivők rendezője, Jurka László,
a miskolci, kisebb színpadi térre elkép-
zelt előadást Egerben némileg átfor-
málva vitte a közönség elé. Minden
tárgy, minden apró kellék, minden szín-
folt hiteles volt, s épp ilyen jól összevá-
logatott ruhákba öltöztette a szereplőket,
pontosan kifejezve a köztük levő
különbséget - például Gyalog Péter és
Nocsa Jani esetében - a ruházkodás
„minőségével" is. A színpad fölött függő
nagyméretű fotók - egy csapzott kis
tanya légifelvétele s két szegényparaszti
portré - azonban fölöslegesnek

házunkban jól kiosztani egy paraszti tár-
gyú darabot, mennyire kevés az olyan
színészünk és színésznőnk, aki hitelesen,
göregáboros-népszínműves színek nélkül
tudna megformálni egy tegnapi vagy mai
paraszti figurát. Somló Ferenc Hamar
Imre figuráját, ezt a riadtságát, tanácsta-
lanságát gyakran nagyhangúsággal, fölé-
nyeskedéssel, gúnyolódással palástoló ala-
kot egyetlen pillanatig sem vitte el a na-
gyon is kézenfekvően kínálkozó jópofás-
kodás felé. Talán csak gesztusaiban nem
volt időnként eléggé paraszti, s néhány
csattanósabb mondatában poentírozott túl.
Hamarné szerepében Lontay Margit azt a
szerzésvágyban megkeseredett, rideg,
értetlen, fizikumában is kiszikkadt
parasztasszonytípust ábrázolta, akit szá-
mos hasonló tárgyú drámából, novellából,
regényből oly jól ismerünk. Hogy
beszédstílusa nem mindenhol igazodott
ehhez a figurához, az alighanem a rendező
hibája is. Szili János jó hangot ütött meg a
magabiztos, „kivárásra lovagló" Gyalog
Péter szerepében. Éreztette, hogy ezek a
módosabb gazdák milyen fölényben
voltak - mert különböző okok folytán
lehettek - a Hamarok s főleg a Nocsa
Janik fölött. Nocsáné tudatlan, ijedt,
beszűkült világú kis parasztasszony. Ezt a
jellemvonását szerencsésen emelte ki
Zoltán Sári. Hidvéghy Elek egy esett,
nyomorult sorsú kis öregember
szerepében a tragédiát hozta be né-hány
percre a színre. M. Szilágyi Lajos, Hamar
Lajos megformálója, jól megírt szerep
helyett egy színpadi alakot kapott. Ezt
igyekezett élettel megtölteni.

Az előadás legjobb alakítása Dariday
Róberté, Nocsa Jani szerepében. Ruháza-
tában. mozdulataiban, testtartásában, arca
mély barázdáin egy egész réteg esettsége,
kiszolgáltatottsága tükröződik. Meg-
szégyenítő, ahogyan egy kölcsönkért mo-
sóteknő miatt kénytelen eltűrni Hamar
froclizását, de Dariday ebből a megalázta-
tásból emeli fel a figurát addig, hogy véle-
ményt mer mondani, szembe mer szegül-
ni Hamarral, s ő az, aki kifejezi a dráma
egyik legfontosabb gondolatát: a téesz a
kisparasztság túlnyomó többségének jobb
életet hoz. Dariday mindezt egyetlen
hangos szó, egyetlen emelt hangsúly nél-
kül játssza el, igazi drámai hitelt ad a figu-
rának, anélkül, hogy előtérbe tolná.

A Rémhírvivők, erényeivel és fogyaté-
kosságaival együtt, ígéretes első dráma.
Egyben érdekes, dokumentatív erejű
jelentés egy ma már szinte eltűnt (vagy
legalábbis így már fel nem lelhető) pa-
raszti világról, életformáról.

tűntek, mert túlmagyarázták a helyszínt és
magát a drámát is.

Jurka rendezése többnyire gondosan
követte a dráma erővonalait, s a benne
rejlő értékeket is értően hozta felszínre. A
különböző paraszti réteget képviselő
szereplők egymáshoz való viszonyának
kialakítása e világnak a Serfőzőével csak-
nem azonos alaposságú ismeretéről ta-
núskodott. Kár, hogy a darab szerzői
megjelöléséből - tragikomédia - sok
helyen inkább a komédiára helyezte a
hangsúlyt. Az elsősorban Hamar Imre
alakjában fellelhető tragikomikus vonások
így elhalványultak. Sokat segíthetett volna
Jurka az írói áramszünetek feloldásában is.
Ehelyett hagyta, hogy ami-kor Serfőző
elfeledkezett a figuráiról - például Nocsa
Janiról meg a feleségéről -, a szereplők
teljesen kiessenek a játék sodrából, s még
kézenfekvően kínálkozó reagálásokkal
sem kapcsolta őket a többiek
párbeszédéhez, cselekvéseihez. Élesebb
megfogalmazást kívántak volna a darab
drámai csomópontjai is.

A szereplők kiválasztása azonban sze-
rencsés. Külön elmélkedést érdemelne,
mennyire nehéz manapság bármely szín-


