
ja számára. Vagyis a tragédia, Széchenyi
öngyilkossága éppen annak az eredmé-
nye, hogy új gondolati lehetőség nem
nyílik számára, mert a schopenhaueri-
anizmus gondolati lehetőség ugyan
Goldmark doktornak, az atomizált és csak
magának s magában élő orvosnak, de
nem gondolati lehetőség annak, aki
egyszer belekóstolt a haladással való kon-
taktusba. Itt van tehát ennek az előadás-
nak az értelme, ahol a mellékszereplők
jól kiegészítik a szellemi dialógus kibon-
takozását, s közülük is kiemelkedik a
lakájt játszó Gyenge Árpád, aki minden
tekintetben a maga helyzetének, beosz-
tásának megfelelően érezteti, hogy a
Széchenyi-vonások, a Széchenyi-prob-
lémák ezen az alsó szinten milyen furcsa
fénytörésben jelennek meg, és így remek-
be szabottan hozza elénk a lakájnak meg-
felelő byronizmust vagy jobban mondva
széchenyizmust.

A harmadik Széchenyi tehát tudott újat
mondani, ami aktuális a múlt század má-
sodik felének kezdetén, de legalább olyan
aktuális e század Magyarországa
hetvenes éveiben: az a nemzedék, mely
egyszer byroni lendülettel, ha nem is
byroni ideológiával, elindult egy úton,
csak tragikusan végezheti akkor, ha le-
mond, akár csak mozzanatszerűen is,
arról, ami eredeti lendületében gondola-ti,
pszichológiai, sőt társadalmi érték volt.
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SZERKESZTŐSÉGI K Ö Z L É S

Decemberi számunkban Gábor István Egy
évad az Ódry Színpadon című cikke az
1975-76-os évad főiskolai vizsgaelő-
adásairól nyújtott áttekintést. Több ol-
vasónk kérésére közöljük, hogy a cikk
azért tekintett el a színészhallgatók ala-
kításainak részletes elemzésétől, mivel -
lapunk hosszú nyomdai átfutása követ-
keztében - a cikk megjelenésekor a vizs-
gafeladatokat ellátó színészek már társu-
lathoz kerültek, s így méltányosabbnak
érezzük, hogy lapunkban inkább a nagy-
közönség előtti bemutatkozásról adjunk
számot.

PÁLYI ANDRÁS

Cserepes Margit
a Huszonötödikben

Regényadaptációk-e vagy színművek Fe-
jes Endre színpadi alkotásai? Minden
egyes Fejes-darab bemutatója után fel-
vetődött a kritikákban ez a kérdés, noha az
író valamennyi darabja színházi esemény

volt. Ahogy mondani szokás: par
excellence drámaíró-e Fejes? Persze ez a
bizonyos par excellence drámaíró igen
ritka tünemény nálunk, s a drámaíró Fejes
Endre is így indult: rábeszélték, hogy
dramatizálja a Rozsdatemetőt. A Cserepes

Margit házassága az első olyan színpadi
munkája, melynek nem volt kisregény-
vagy novellaváltozata.

A dramaturgia átlényegítése
Most, a Cserepes Margit házasságának be-
mutatója után le merem írni: a korábbi
Fejes-drámákat, melyek első változata
valóban novella vagy kisregény formá-
jában jelent meg, j6 színpadi érzékkel ké-
szült regényadaptációnak éreztem. Az első
Fejes-bemutató óta nyilvánvaló volt, hogy
Fejes Endrének drámát kell írnia.
Elbeszéléseinek hősei mintegy színpadra
születtek. Álomvilágban élnek, ábrán-
dokkal fegyverzik fel magukat végze-

Fejes Endre: Cserepes Margit házassága
(Huszonötödik Színház). Az Író: Garas Dezső
(Korniss Péter felvétele)

tükkel szemben, az illúziókban keresik a
menekülést. Szerepet játszanak az élet-
ben, s az író, aki többek közt a Mocorgó

színpadi változatának harmadik felvoná-
sában is színre lép narrátorként, így vall
ifjabb Makics Józsefről - s egy kicsit va-
lamennyi hőséről: „Szántam, mosolyog-
tam őt ... Gyerekes álmát ... De tiszteletet
éreztem hite, elszántsága, fanatikus ereje
láttán. Mit kezdhetett volna ilyen erővel,
ha igazi álmokat álmodik." Amikor Fejes
hőseinek élethazugságát leleplezi,
kíméletlensége irántuk érzett tiszteletéből
és az írói szánalom iróniájából ötvöződik.
S van-e alkalmasabb hely az életben
hordott maszkok letépésére, mint a
színpad?

Emlékszünk még a Hazudósra, aki saját
meséinek káprázatában élt, s akit ez a
hamisan költői fantáziavilág sodort a
tragédiába? Emlékezünk még Fejes Endre
egyik első nyilatkozatára, melyben
pályakezdéséről vallott? Így: „Legelső
írásaim levelek voltak, amelyeket ebédidő
alatt írtam egy hozzám közelálló és akkor
éppen beteg asszony szórakoztatására.
Esténként felolvastam őket, és neki na-
gyon tetszettek. Első novelláim legtöbbje
munka után született. Eszembe jutott egy
történet, megírtam." És a Cserepes

Margitházassága darabbéli Írója-a szerzői
instrukció szerint - „csöndesen, őszintén,
saját magának, mint egy hitvallást"

mondva tűnődik: „A színház. Káprázat.
Játék felhővel, csillaggal. Amiért érdemes
élni." (Az itt most kevésbé lényeges, hogy
a Huszonötödik Színház előadásában ez a
mondat érvként, indulatosan, egészen más
hangnemben hangzik el Garas Dezső
szájából.)

Hogy a Hazudós maga az író lenne ?
Annak idején a kritikákban fel-feltűnt ez a
tetszetős párhuzam. S hogy a Cserepes

Margit házassága darabbéli Írója maga az
író lenne ? Akinek, akár a Hazudósnak,
„eszébe jutott egy történet"? És „meg-
írja"? Aligha kétséges, hogy a drámabeli
Író és a Hazudós közeli rokonok. A Cse-

repes Margit házasságában a Hazudós
megkapja a színházat, a világot jelentő
deszkát, ahol minden megtörténhet. S
ahol, ha „elhangzik egyetlen hazug szó, a
szerző halott". Fejes Endre prózában is,
drámában is lírai alkat. Hőseit arról fag-
gatja, amiről önmagát - és fordítva. Fejes
regényei lelkiismereti drámák. A színpad
ezért vonzza: úgy érzi, a színpad úgy-
nevezett szigorú törvényei biztosítják e
nyilvános önvizsgálat etikai szigorát. A
dramaturgiai törvények a Cserepes Margit
házasságában mintegy átlényegülnek az



élet törvényeivé, társadalmi és etikai tör-
vényekké. Már a Hazudós óta Fejes ma-
kacsul arról beszél, hogy az élet - színház.

Most azt mondja: a színház - élet.
Koránt sincs arról szó, hogy a két állítás

ellentmondana egymásnak. Épp el-
lenkezőleg: az utóbbi kiegészítője, mint-
egy gondolati lezárása az előbbinek. Ha
úgy tetszik, bizonyos áttétellel megfogal-
mazott ars poetica. A színpad - Fejes által
oly nagyon tisztelt - törvényei közé
tartozik ez is: az író, ha természete szerint
lírikus is maradna, objektivitásra
kényszerül. A világot jelentő deszkán
minden megtörténhet, de csak bizonyos
„játékszabályok" betartásával. A regény-
író, ha úgy akarja, az elbeszélő prózából
átválthat az esszébe, az önvallomásba,
előléphet a kulisszák mögül, közvetlenül
megszólíthatja az olvasót. A dráma-író, ha
ugyanezt teszi, vagyis, ha beleírja „magát"
narrátorként a darabba, akkor is csak
közvetítve, a színpadon szereplő színész
által szólhat, vagyis a dráma ön-törvényű
világát, koordinációs rendszerét nem lehet
olyasféleképpen megbontani, ahogy a
regény alkalmasint „fel-függeszthető", az
elbeszélés és az esszé esetleges egymás-
váltásaival. Ez csupán abban az esetben
lenne lehetséges, ha Fejes Endre
személyesen kijönne a rivaldafénybe,
leállítaná a színpadi játékot; ám ekkor a
színházi előadásból szerzői est (vagy
happening) válna, vagyis nem lenne
színház. Azért érdemes erről így bővebben
szólnunk, mert Fejes Endrét érezhetően
épp ez a végső soron szétfeszíthetetlen
dramaturgiai rendszer vonzza a
színházhoz.

Az átlényegítés dramaturgiája
Fejes Endre tragédiát akar írni. Tragédiát
írni egy olyan korban, amikor a kor
legjelesebb színpadi szerzői szinte kivétel
nélkül - nyilatkozatokban és művekben
egyaránt - a tragédia lehetetlenségéről
beszélnek, amikor látványos drámaelmé-
leti, sőt történetfilozófiai munkák szület-
nek a tragédia haláláról, s arról, hogy
ennek helyére legjobb esetben a groteszk,
a tragikomédia lép, ha ugyan nem
fenyegeti végpusztulás az egész színházat.
A klasszikus tragédiában a megrendít-
hetetlen erkölcsi világrend megrendülé-
séről van szó, az idő „kizökkenéséről",
amit végül is a hős tragikus elbukása állít
helyre; a tragikomédia mai. proklamálói e
megrendíthetetlen erkölcsi világrend
hiányáról panaszkodnak. Fejes Endre
felfedezi a színpad bizonyos alap-vető
törvényeinek megrendíthetetlenségét,

s megkísérli, hogy e színpadi törvényeket
az élet törvényeivé lényegítse át. Mint
jeleztük: az etikai kérlelhetetlenség
kedvéért, Azért, hogy a dramaturgia
átlényegítésével - legalább a színpadon,
mely azonban így maga az élet - felállít-
son egy olyan világrendet, melyben egyál-
talán beszélni lehet az idő „kizökkené-
séről", a tragikus vétségről,

A vállalkozás egyszerre tűnhet izgal-
mas, konstruktív kísérletnek - és merő
szemfényvesztésnek. A Cserepes Margit
házassága felől nézve azonban kétségte-
len, hogy az író színházi vonzalmának e
kísérletben kell keresnünk a forrását. A
folyamat, mellyel Fejes „az élet -
színház" állításától eljutott „a színház -
élet" kimondásáig, jól kirajzolódik
színpadi műveiből. A Rozsdatemetőben
az író-narrátor lényegileg az eseményeket
fel-göngyölítő riporter szerepét tölti be, s
csak a Mocorgóban jelenik meg abban a
minőségben, mint a Cserepes Margit
házasságában: itt már szembe kellene
néznie a valósággal. A Mocorgóban azon

ban nem jön létre a dramaturgia átlénye-
gítése, s így nem léphet működésbe az
átlényegítés dramaturgiája sem: az író
nem adja meg a darabbéli Írónak a lehe-
tőséget a drámai szembesülésre, noha a
szándék itt jól felfedezhető. Más jelek is
erre mutatnak: így például a felvonás-
végi függöny drámai szerepeltetése, mely
a Cserepes Margit házasságában már
különös hangsúlyt kap.

Ebben a drámában a színház az egye-
düli realitás; a színház, hogy este a füg-
gönynek fel kell gördülnie, majd le kell
mennie. A drámának le kell zajlania.
Vitok Pálnak, a tisztakezűnek - ott a
zsebében a rugós bicska - meg kell ölnie
a komisz, szép lányt, Cserepes Margitot,
aki mindenkivel kacérkodik, s aki mégis
nem kevésbé tiszta, mint a tisztakezű.
Ismét a szerelem, a szép szerelem, mely
„igazi álom" is lehetne, mégis felemészti:
mert az idő elporlasztja az önmagukat
megváltoztatni nem akaró hősök jellemét.
A Cserepes Margit házassága ugyan-abból
az „ezerszer áldott nyolcadik kerü-

.. a szemünk láttára húsz évet fiatalodik ..." Törőcsik Mari és Garas Dezső

Fejes Endre drámájában



letből" tudósít, ugyanannak az önmagát
regenerálni képtelen, a társadalmi át-
alakulástól elzárkózó rétegnek a tragi-
kumát hordozza, mint a korábbi Fejes-
írások. A darabnak talán csak Cserepes
Margit az egyetlen „új" alakja; a többiek
mind régebbi ismerőseink. Vitok Pálban a
Kéktiszta szerelem Preisz Ference él tovább,
Dorogi Zsuzsannában a Teleki téri sátor
„realitásába" menekülő Mocorgó, Horváth
úrban a Vonó Ignác-féle szerepjátszás, és
folytathatnánk a sort, kereshetnénk más
analógiákat.

Lényegesebb kérdés azonban: miért
idézi vissza Fejes régebbi hőseit? Hogy
fellázadjanak az író ellen. Az íróilag
megkonstruált tragédia ellen. A „kitalált"
történet ellen. A színház ellen, mely
káprázat, játék felhővel, csillaggal. Vagyis
hazugság. Fejes, minden látszat ellenére
nem a dráma születését, nem az alkotói
gyötrődést, az írói műhelyt tárja a néző
elé, hanem a dráma széthullását. A színház
élet - olvassuk ki a Cserepes Margit
házasságából az írói ars poeticát. S ha ez
igaz, Fejes ismét a hazug illúziók ellen
beszél.

De a dráma széthullása ezúttal egy új
dráma születését is jelenti. A darabban
emlegetett esti előadás minden jel szerint
elmarad, mert Vitok Pál nem öli meg
Cserepes Margitot. A darabbeli Író
színházának a széthullásában viszont az
író (Fejes Endre) megteremti a maga
színházát. Ez a pirandellói ihletettségű
dramaturgia nem formalista játék Fejes-
nél: gondolat. Társadalmi és színházi
gondolat. Fejes, miközben egy hermeti-
kusan magába zárkózó réteg vegetatív
létformáját ostorozza, hittel, mondjuk ki:
optimizmussal vall róla, hogy a pusztulás
mindig születést, új életet is jelent. Ez így
közhely is lehetne, ha kimondanák. De a
darabban egészen másfajta közhelyeket, a
közélet zsargonját „koptatják". Oly
mértékben, hogy már-már demagógiával
vádolnánk az írót, de egy-szerre úgy
érezzük, ügyes trükköket talál, mellyel e
demagógiát „eladhatja" (különösen a
darabbeli Író, Vitok Pali és Egri Zoltán
dialógusaiban); s csak később, voltaképp
csupán a darab utolsó jelenetében
fedezzük fel, hogy a darab nem arról szól,
amiről beszélnek benne. A darabbeli Író
mindjárt a játék elején kifejti:
„Természetesen mai történetet írunk,
munkásokról, el is várják tőlünk." „Ne
tessék megijedni, hálás föladat.
Támogatják, jól fizetik, és a könyvtárak-
ban sem kell kiböngészni, mit gondolha-
tott Napóleon, a nagy orosz síkságon,

amikor megcsípte lábát a hideg." De Fejes
Endre nem munkásdarabot ír. Ot az
érdekli, hogy egyáltalán lehet-e darabot
írni? S ha ehhez mégsem Napóleont
választja témául, hanem az ezerszer áldott
nyolcadik kerületet, akkor nyilvánvalóan
azért teszi, mert nem kíváncsi rá, mit
„szól" Napóleon az ő dráma-írói
vívódásaihoz. Sokkal inkább arra, mit szól
a nyolcadik kerület. Következik ez abból,
amit fentebb a dramaturgia
átlényegítéséről és az átlényegítés dra-
maturgiájáról mondottunk: az élet mint
színház kelti fel az érdeklődését - és a
színház mint élet.

Az előadás elmarad
A sors vagy a színházak iróniája, hogy
Fejes valamennyi darabja közül épp ez a
par excellence színpadi mű jutott a leg-
nehezebben színpadra? Mindenesetre
kétszer is megjelent könyvalakban, be-
mutatták már a televízióban; ám a kép-
ernyő - műfaji okokból - épp a kísérlet
lényegétől fosztotta meg az írót: a szín-
padtól. Iglódi Istvánt, aki most a
Huszonötödik Színházban megrendezte a
Cserepes Margit házasságát, láthatóan a
darab sajátos színházi természete
foglalkoztatta, ebben is szövetségesre lelt
a cseh Miroslav Melenában, aki
vendégként a játékteret és a ruhákat
tervezte.

Azt mondtuk fentebb, hogy a darabban
emlegetett „esti előadás", melyben Vitok
Palinak „a tisztakezűnek" meg kellene
ölnie Cserepes Margitot, „a komisz, szép
lányt", minden jel szerint elmarad. Ebben
a tolmácsolásban nem-csak „minden jel
szerint" marad el az előadás, hanem el kell
maradnia. Fejes a színház széthullását írja
meg, de ragaszkodik a dobozszínpad
bizonyos konvencióihoz, aminek ugyan
különösebb jelentősége nincs (sőt, a
színpadi formabontás divatja idején akár
színházi játék lehetne a „hagyományhoz"

való ragaszkodás), ha erre a Huszonötödik
Színház helyisége egyáltalán lehetőséget
adna. Iglódi mégis az ellenkező megoldást
választja; de nem valószínű, hogy az
objektív nehézségekben (parányi já-
téktérben) keresendő a megoldás ma-
gyarázata. Miroslav Melena térelképze-
lése ugyanis szorosan összefügg a Fejes-
darab rendezői értelmezésével: rejtett
értékeket fedez fel a darabban.

Egy példa: a függöny. Az első fel-vonás
végén a darabbeli Író így kiált fel:
„Eresszék már le, kérem, a függönyt!"

Mire a Takarítónő, aki egyúttal a Mama
is, megjegyzi: „Milyen függönyt

eresszek le? Az majd csak este lesz, az
előadásán." És ezek után - Fejes Endre
instrukciója szerint - leeresztik a füg-
gönyt. A Huszonötödik Színházban nincs
függöny, nincs dobozszínpad, képtelenség
leereszteni a függönyt, s ez a képtelenség,
ami minden néző előtt nyilvánvaló,
felerősíti azt a Fejes Endre-i gondolatot,
hogy az Író dolgozószobájában, a
„műhelyben" vagyunk, ahol a színház
széthullásából, képtelenségéből születik a
színház.

Fejes, a könyvformában közzétett darab
szerint úgy gondolta, hogy a szín-pad ezt
a dolgozószobát ábrázolja, ahol
megjelennek az Író megálmodta figurák.
Miroslav Melena nyílt teret képez a játék-
nak, ennek a nyílt térnek nem az a leg-
fontosabb tulajdonsága, hogy felesel a
dobozszínpad hagyományával, hanem
hogy kapcsolódik a darabban rejlő
paradoxonhoz (a színház széthullása és
születése, a színház és az élet egymásra
utaltsága). A néző az író dolgozószobáján
át lát a nézőtérre; ez a dolgozószoba
aprólékos, naturalista gonddal van be-
rendezve, könyvek, cigarettacsikkek és
újságok, minden igen hivalkodóan el-
helyezve, már-már szájbarágós didakti-
kával (az sem véletlen, hogy az ott heverő
újság hol van felnyitva, s melyik könyv
áll a polc feltűnőbb helyén); ám ez a
dolgozószoba csak „előszoba" az elő-
adáshoz. Itt jószerivel nem játszódik
cselekmény, mindössze az Író és a Ta-
karítónő innen lép elő, s időnként ide
húzódik vissza. A darab cselekménye az
Író képzeletbeli színpadán, a színház-
terem közepén felépített nyersfa dobogón
zajlik, ahol két pad és néhány szék szolgál
a játék eszközéül: hisz' az Író képzelete
nem a helyszín naturális meg-rajzolásával
van elfoglalva, hanem azzal a harccal, ami
a hősei közt folyik, és - elsősorban - azzal
a harccal, mely közte és a hősök közt
folyik. Ez a dobogó tehát „modern",
„stilizált" szín-pad, a jelzések színpada,
cirkuszi porond, s hosszan sorolhatnánk
asszociációinkat: nyílt tér a nagy
mérkőzéshez.

A darabbeli Író így fordul a nézőkhöz :
„Ma este szédületes attrakciónak lesznek
tanúi. Bemutatom a tisztelt nagyérdemű-
nek, hogy ír az író. Átugrunk egy ho-
kedlit, eszünk három gombócot, hajlon-
gunk. Lesz itt móka, kacagás, minden meg
lesz magyarázva." Iglódi rendezésében
nem hánynak cigánykereket, de még csak
gombócot sem esznek, a játék lényege
szerint mégis attrakció. Ez az attrakció
egyetlen percre sem akarja



vulgarizálni, amit a darabbeli Író el-
képzel, de a képelt színpadot reális szín-
paddá teszi. Sajátos cirkuszszínház ez,
mely elsősorban a néző képzeletének,
szellemi részvételének attraktivitására
hivatkozik: Iglódit a mutatvány belső élete
érdekli. Mint ahogy Fejes Endrét is. A
rendező tehát elhelyez egy zongorát is a
teremben, a zongoránál Selmeczy György
játszik; de ezt a zenét - bensőséges jellege
miatt - csak erőltetetten nevezhetnénk
cirkuszi zenének. Inkább a némafilmek
moziját juttatja eszünkbe vagy egy mai
eszpresszót (a zene dallam-világa és
improvizációs jellege is erre utal). A zene,
mely többnyire a nagy összecsapások -
nagy attrakciók - idején szól, valóságos
színházi telitalálat. Ha Miroslav Melena
kinyitotta a teret, akkor Selmeczy György
muzsikálása bezárja: ezek a
zongorafutamok nemcsak atmoszférát
teremtenek a játékhoz, de a sajátos
nézőtéri összetartozás érzetét is felkel-tik,
s mintegy mederbe terelik a darab-beli Író
fantáziájának „parttalan" csapongását, s a
közönségre - a közösség-re - irányítják a
figyelmet.

Törőcsik
A Takarítónőről, akit Törőcsik Mari
játszik (vendégként a Huszonötödik
Színházban), s akit az Író időnként
„Mamának" szólít, azt mondja Fejes egyik
szerzői instrukcióban: „régóta takaríthat
itt, kapcsolatuk néha családias, több
gyermeket nevelt, időnként az Íróval is
úgy beszél, mintha az édes-

anyja volna". Ez a Takarítónő-Mama
egyúttal a darabbeli darab szereplője is:
Cserepes Margit mamája. Pontosabban az
ő spanyolosan fésült őszülő szőke hajáról,
fekete rakott szoknyájáról, a karján
himbálózó égőpiros retikülről találja ki az
Író Cserepes Margit mamáját. Ez a szerep
a szerepben igazi pirandellói ötlet, a
színpadi megsokszorozódás lehetőségét
kínálja a színésznek. Törőcsik pedig az a
színésznő, aki le-nyűgöző biztonsággal
ismeri a színészi alakváltás belső
technikáját. Fejes Endre, mintha valóban
egyenesen Törőcsiknek írta volna e
hármas szerepet, az első fel-vonásban még
egy „alakoskodást" is elrejt a szerepben, a
Mamává lett Takarítónő játékát, melyben
azt mintázza meg, hogyan lehet női
alakoskodással „elcsavarni" egy férfi fejét.

Ez a legkönnyebben kiemelhető epizód
Törőcsik intenzív színpadi jelenlétéből. A
női alakoskodás bemutatására az Író és a
Mama vitája szolgáltatja az alkalmat.
„Uram, játsszunk mást. Átruházom
feddhetetlen jellememet más-ra" - mondja
a spanyolos hajú, ötvenen túli asszony, s
lehúzza Vitok Paliról a műbőr kabátot,
belebújik, kibontja a haját, belenéz
púderes dobozának apró tükrébe, melyet
Vitok tart elé, fölpillant az Íróra: „Úgy
emlékszem, találkoztunk már valahol . . ."
- és elkezdődik a flört.

Fejes gondosan ügyel a színészi át-
változás mesterségbeli fogásaira (már csak
azért is, mert ez az alakoskodás a darab
alaptémája), úgy tervezi a játékot,

hogy a színész, aki e többszörös szerepet
játssza, itt rúzst, szemceruzát, festéket,
ecsetet vesz elő, színes selyemkendőt köt
a hajára, hogy szemünk láttára meg-
történjék a csoda, s az őszülő mamából
egy „érett, izgalmas asszonyarc" tekintsen
ránk. Törőcsik a kis tükörbe is csak
mintegy a szerzői instrukció kedvéért
pillant bele, nem kell neki se rúzs, se fes-
ték, se szemceruza, megfigyelhető „se-
gédeszköze" csupán a haj kibontásának
otthonos mozdulata, majd a cigarettára
gyújtás, de a lényeg sokkal inkább abban
van, ahogy megváltozik a hangja, tekin-
tete, belső tartása, ahogy minden külö-
nösebb trükk nélkül szemünk láttára
mintegy húsz évet fiatalodik. Törőcsik a
lehető legtermészetesebb módon ölti fel az
„új arcot", s ez a természetesség játékának
a legjellemzőbb vonása: még akkor is élet
az, amit elénk varázsol, ha többszörös
színpadi idézőjel övezi, ha ő maga az
átváltozás átváltozásával - alakoskodásnak
minősíti a betétet, de olyan szereplésnek,
amilyent az életben szokás mívelni, s amit
csak sajátos meg-világításba helyezhet az,
hogy színpadon történik, de a színpadot
nem kevésbé sajátos ragyogással tölti be,
hogy élet történjék rajta. Törőcsik
egyénisé-gének ragyogása ez. Azt mondja:
„Magamra kentem egy kiló festéket,
szemem környékén eldugdostam a
ráncokat, kipingecoltam a bőrömet,
kékkel, pirossal, akár egy harcba induló
indián. Én nem bánom, nem is
szégyellem. Ha sikerült megcsalnom egy
pillanatra a

Cserepes Margit: Jobba Gabi; a Mama: Törőcsik Mari (Iklády László felvételei)



múló időt, megérte. Maga vonzó férfi."
Mondhatnánk: lám a szerző, aki a szavakat
hőse szájába adja, nem hitt eléggé a
színészi átlényegülés erejében. De hisz
Fejes elsősorban nem „segédeszköznek"
szánja ezt a szerzői árulkodást, hanem a
kulisszák dramaturgiájára kívánja fordítani
a figyelmet. Törőcsikben pedig a
legkáprázatosabb, hogy még ezt is
eljátssza. Elhisszük neki, hogy valóban
magára kent egy csomó festéket, eltüntette
a ráncokat stb., noha nem kent magára
semmit.

Folytathatnánk a példákat. Annál is
inkább, mert a Cserepes Margit házasságában
bemutatott Törőcsik-színháznak e kiemelt
epizódjánál sokkal kevésbé tetten érhető
és kevésbé tetszetős, de mélyebb és
elementárisabb átváltozásai és
szenvedélyei vannak. Akár három szí-
nészportrét is rajzolhatnánk Törőcsik
Mariról. A Takarítónőről, aki otthonosan
és némi szórakozottsággal jár-kel az írói
alkotómunka hivalkodó helyszínén, ahol
minden cigarettacsikknek jelképes
jelentése van, ám ő semmibe veszi e jel-
képeket, itt ez a szerepe, hogy „egyszerű"
asszony. A Mamáról, akiben oly könyör-
telen a tisztaság és oly megrendítő a
szeretet, mintha a mitológiából lépett
volna elő - és a másik mamáról, Cserepes
Margit anyjáról, aki az „ezerszer áldott
nyolcadik kerület" levegőjét hozza a
dobogóra, emberien, közönségesen, ér-
zelmesen, hű és átkozódó asszonyként. De
a többszörös szerepnek végül a mögöttese
az igazán érdekes: az a színészi indulat és
magatartás, az a megfigyelő-képesség,
személyes odaadás, az a hév és tudatosság,
mellyel e sok arcból egy arcot alakít, nem is
annyira szó szerinti, mint valamilyen belső
értelemben: elmond egy történetet a női
sorsról, amiben mítosz és köznapiság
ötvöződik, ami szakrálisan hat, mint az
ünnepek - és profánul, mint az élet „kis
ügyei"; a görög tragédiákban szól ilyen
elementáris erővel minden emberi
megnyilvánulás, mint Törőcsik Mari
játékában. A csodálat, amit kivált
belőlünk, nem távoli fényes csillagnak
szól: személyes körébe von.

Író: Garas Dezső

A Cserepes Margit házassága bemutatójának
másik színészi eseménye: Garas Dezső
fellépése a Huszonötödik Szín-házban.
Nemcsak azért öröm ez, mert Garas Dezső
hosszú idő után ismét tehetségéhez méltó
szerepet játszhat, ha-nem azért is, mert
úgy tűnik, Garas szí-

nészi pályájának egyik legtisztább, leg-
sallangtalanabb, legemberközelibb ala-
kítása ez a darabbeli Író, mely látszólag
nem hálás szerep. Pontosabban szólva,
hálátlan szerep lenne, ha csupán narrá-
tornak vagy rezonőrnek fogná fel az Írót;
Garas Írója azonban állandó harcban áll,
valóságos problémákkal és fantomokkal
birkózik, témát csihol, és maga kitalálta
hősökkel néz farkasszemet.

Ennek az Írónak nemcsak azért van
kulcsszerepe a játékban, mert ő a játék-
mester. A játékmester „szaktudása",
dramaturgiája itt szerep; a szerep tartalma
viszont a stílus: minden a játékmester
modorán múlik. Elsősorban az ön-magával
szembeni viselkedésén. Garas Dezső a
legfontosabbat, az iróniát, tévedhetetlen
biztonsággal fedezi fel a Fejes-
dialógusokban. Ennek az Írónak leg-
nagyobb leleménye, hogy ironikus. Mint
aki be van oltva demagógia ellen. Még-
sem az immunitáson van a hangsúly,
hanem az akción. Nem is a látható akción,
mert az nem sok. Garas tisztában van a
szerep „rejtett" akcióival: az Író útja
alakításában az iróniától az öniróniához
vezet. E szerepértelmezés a Fejes-drama-
turgia fő gondolatát érti és reprodukálja:
Garas Dezső az, aki működteti a drama-
turgia átlényegítését és az átlényegítés
dramaturgiáját.

Vannak leírható eszközei. Mindjárt a
játék elején megadatik a szertartásos
beöltözés alkalma. Ez a szmokingöltés a
groteszk hangját hozza a játékba, s Garas
három felvonáson át ezt a szólamot
meghatározó jegyként viszi tovább. E
szmokingos úr egyébként is sokat törődik
a ruházatával, gondosan megköti a
csokornyakkendőjét és kiköti, a szín-pad
átrendezéséhez leveti a zakót stb.
Időnként visszavonul a dolgozószobába,
és elhelyezkedik a karosszékben. A játék
fő vonalát azonban nem e külső jegyek
határozzák meg. Számára az Író-szerep
leleplezése a fontos. Ebben a le-
leplezésben rejlik az önirónia. Ha viszont
megleli az öniróniát, már nem írhatja meg
a darabot, melyben Vitok Pali megöli
Cserepes Margitot. Így utolsó szavai,
melyek refrénként idézik a játék elején
szőtt „kegyetlen" mesét a „tisztakezűről"

és a „komisz, szép lányról", formálisan
hangzanak. (Talán el is lehetett volna
hagyni ?)

Színészi nagykorúság

Van még egy vendégművésze a Cserepes
Margit házasságának: Gera Zoltán. Ő

játssza Horváth urat, ezt a simulékony és
kétszínű, régi vágású férfit, s érzékletes
vonásokkal, jó színészi biztonsággal
megrajzolt karaktert hoz a színpadra. Ez
pedig egyúttal azt is jelenti, hogy a
Huszonötödik Színház fiatalokból álló
együttese e hármas vendégjátéka alkal-
mából vizsgázik. Félreértés ne essék: e
vizsgán nem a Huszonötödik Színház
létjogosultsága a tét, mert ez már eldőlt.
Törőcsik Mari, Garas Dezső és Gera
Zoltán fellépése a Huszonötödikben ahhoz
a kérdéshez is legfeljebb adalékot
szolgáltathat, hogy jó úton jár-e az
együttes saját színpadi nyelvének, esz-
köztárának kialakításában. Annál is in-
kább, mert e vonatkozásban - a színpadi
természetességet illetően - érdemei, sőt
hazai viszonylatban, bizonyos úttörő
szerepe is van a Huszonötödiknek. A
vizsga igazi tétje, hogy az együttes, mely
amatőrökből és diplomás színészekből,
kezdőkből és gyakorlattal rendelkező
fiatalokból verbuválódott, színészileg
nagykorúnak tekinthető-e.

A felelet, sajnos, korántsem egyértelmű.
Nem az a meglepő, hogy ismét ki-derül:
Törőcsik Mari egyedülálló szintet képvisel
a magyar színjátszásban; hanem az, hogy a
fiatalok nemegyszer milyen
„konvencionálisan" fáradtnak hatnak
Törőcsik természetes frissesége mellett,
nemegyszer milyen zsenge rezonanciát
vált ki belőlük a Törőcsik-Garas-játék
megannyi impulzusa. Különösen bántó ez
Marsek Gabi esetében, akinek Dorogi
Zsuzsannaként kulcsszerep jutott, az ő
szavaiban kellene testet öltenie az Író - és
az író, azaz Fejes Endre - keserű
iróniájának, s erre Marsek Gabi
egyszerűen képtelen. Jobba Gabi is adós
marad Cserepes Margit drámai figurájának
megelevenítésével, alaphangot még csak
talál hozzá, de ahogy mélyül a szerep, úgy
bizonytalanodik el. Csíkos Gábor Vitok
Pali szerepében az első fel-vonásban érzi a
legjobban magát, de általában is
megtalálja a helyét a dráma áramkörében.

A meglepetés: Jordán Tamás. Első
pillanatra meghökkenünk: Cserepes István
- Margit apja - idős férfi, s egy olyan
produkcióban, melyhez többé-kevésbé
megfelelő korú vendégeket hívnak,
különösen kirívó lehet, hogy egy fiatal
színész, minden különösebb maszkírozás
nélkül, öregembert játszik. A meglepetés
azonban épp e minden különösebb maszkírozás
nélkül megoldásban rejlik. Jordán Tamás
nem akar másnak látszani, mint ami. Nem
akarja azt sem elhitetni,



hogy kortalan. Ami vele történik, belül
történik: lenyűgöző színészi mutatvány,
amit tőle látunk. Gesztusai Cserepes
István gesztusai. A hanghordozása, a
zsörtölődése, dohogása, nézése, csoszo-
gása: mind megannyi jelzés erről az öreg-
ről. Az ilyesféle jelzések azonban modo-
rosan is hathatnának, ha nem lenne tar-
talmuk. Jordán Tamás színészi átlénye-
gülésének belső, mondhatni belül „tár-
gyiasított" hitele van. Alakítása, akár az
előadás más színészi értéke, sajátos
kapcsolatba kerül azzal az átlényegítési
folyamattal, mellyel Fejes Endre az élet-
ről, az alkotásról, a színházról megfo-
galmazza vallomását. S ez a vallomás
immár nemcsak az övé, az együttesé is.

Fejes Endre: Cserepes Margit házassága
(Huszonötödik Színház)

Rendező: Iglódi István.
Asszisztens: Kutschera Éva. Díszlet- és
jelmeztervező: Miroslav Melena m.v. Zene:
Selmeczy György.

Szereplők: Garas Dezső m.v., Törőcsik Mari
m.v., Jobba Gabi, Csíkos Gábor, Jordán
Tamás, Gera Zoltán m.v., Marsek Gabi,
Galán Géza, Nagy Sándor Tamás.

E számunk szerzői:

BERKES ERZSÉBET újságíró, az Új Tü-
kör rovatvezetője

CSERNÁK ÁRPÁD színész, a kecskeméti
Katona József Színház tagja

DEBRECZENI TIBOR a Népművelési
Intézet munkatársa

EÖRSI ISTVÁN író, az Élet és Irodalom
munkatársa

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja
rovatvezetője

HERMANN ISTVÁN filozófus, az ELTE
tanszékvezető egyetemi tanára

MÁRIÁSSY JUDIT író, az Élet és Irodalom
munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel mun-
katársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense

RÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

SZÉMANN BÉLA újságíró, a Népszava
munkatársa

SZŰCS MIKLÓS újságíró, a Színházművé-
szeti Szövetség munkatársa

VARANNAI AURÉL irodalomtörténész

FÖLDES ANNA

Szegény bópeer!...

Ha nem riasztana az újságjainkat el-
árasztó évfordulódömping, most azzal
kezdeném: éppen fél évszázada, hogy
Déry Tibor első, máig legizgalmasabb
színpadi alkotása, A z óriáscsecsemő meg-
született. Ennek a darabnak sem volt
szerencséje a színházzal. Ötven év alatt
mindössze két amatőr társulat vállalkozott
bemutatására. Húsz esztendővel később
írott, tartalmi, politikai és formai
szempontból egyaránt úttörő drámája - a
Tanú című „gunyoros szomorú-játék" -
még ekkora nyilvánosságot sem kapott. A
prózai művek visszfényének ítélt későbbi
drámák bemutatója és kritikai visszhangja
is mintha csak a szín-pad iránti
szerelmének reménytelenségét erősítette
volna meg az íróban. Sajnálatos módon
Thália csak a hetvenes években, a Pop-
fesztivál bemutatása után kezdte
viszonozni ezt a félszáz éves szenvedélyt.
Hogy a nagyobb és közvetlenebb
nyilvánosság vágya vagy - Ungvári
Tamás megállapítását idézve - a
játékösztön jegyezte el Déry Tibort a
színpaddal, végeredményben mellékes.
De annyi bizonyos, hogy időről időre újra
nekivágott, hogy gondolatainak drámai
formát, hőseinek színpadi életet
teremtsen. Pedig fájdalmas és felemás
tapasztalatai, amelyeket nem semlege-
síthetett a Talpsimogató közönségsikere, a
hatvanas évek végére megerősítette őt
abban, hogy ez a szerelem nem nyer igazi
viszonzást.

„Az én igazi foglalkozásom voltaképpen
a prózaírás; térdemre helyezett füzetbe,
kézzel rovom a betűket. Ilyen-kor úgy
érzem, szuverén ura vagyok annak, amit
csinálok. A színdarab kollektív művészet,
a műfaj és a jó eredmény érdekében, ha
olykor szívesen teszem is, egyeztetnem
kell a magam kívánságait a színház
kívánságaival." (Déry Tibor 1966-os
nyilatkozatából.)

Alighanem ez a felismerés vezetett oda,
hogy a későbbiekben Déry már nem
színpadra írta, hanem csak szín-padra
engedte művét. Déry általában saját
regényírói univerzumából választott
ugyan témát és hősöket, de korábban sem
foglalkozott soha művei drama-

tizálásával. Amit regénynek, novellának
szánt, az - a Vendéglátás kivételével -
inkább csak közvetítő közege, adaptáló
dramaturgok segítségével öltött új mű-faji
alakot.

A Képzelt riportnál az adaptáció az egész
országon áthullámzó, átszáguldó
operettsikerhez vezetett. Amit a mű iro-
dalmi súlyából, filozofikus vonulatából,
társadalmi érvényéből vesztett, azt
visszakapta a valóban tömegeket
megindító remek pop-muzsikában, gazdag
színészi játékban. Ebből (és az ifjúság
óriási érdeklődéséből is) következik, hogy
a Vígszínház vállalkozása feltétlenül iga-
zolódott. Igazolódott annak ellenére, hogy
a „képzelt riport" cselekményben
kifejezhető tartalma mögött izzó gondolati
anyag, a zaklatott expresszionista képek,
monológokra töredezett félbe-maradt
dialógusok drámaisága, a dokumentációs
intarziákat és a gondolatritmus eszközeit
is alkalmazó lamentációk költőisége
eléggé elhalványult a színpadon.
Felragyogott viszont József és Eszter
szerelme és a musical fókuszába állított,
korszakunkat faggató, foglalkoztató
kérdés : hogyan kell élni?

Mintha ezt a kérdést kívánta volna az író
maga is megválaszolni a későbbiekben -
igaz, egy másik korosztály számára - a
Kedves bópeer!-ben. A téma, amit
feldolgoz, igazán nem új. Új legfeljebb az
öregedés drámájának és lírájának ez a
bölcsen fölényes, ironikus tár-
gyalásmódja. Az a felismerés, amelynek
megfogalmazásával már jóval korábban
az író önéletleírásában is találkoztunk:
„Tudomásul venni az öregedést, ha némi
mélabúval is, közhely, mely az emberiség
eszmélkedése óta süti ránk igaz fényét.
Fogadtassék el, azt ajánlom, mert egyetlen
védekezésünk. S kellő őszinteséggel
vétessék tudomásul, vagy-is nem azt
játszva, hogy megvénültnek lenni
kellemesebb állapot, mint fiatalnak,
bölcsnek jobb, mint bolondnak,
fogatlannak, illetve műfogúnak egész-
ségesebb, mint harapósnak, ágyban,
szerelemre tehetetlenül bölcselkedni
férfielméhez illőbb foglalkozás, mint
fiatal derekat átkarolni vagy akár csak a
szív fondorlatain tűnődni, egyszóval nem
azt hazudva, hogy a súlytalanság állapota
kívánatosabb az élet súlyánál. Testünk
hanyatlik: tudomásul vétetik, de
fölénnyel. Vigasz - ha vigaszra szorulnánk
- mindig akad."

Vigasz a kortársak rozogább állapota, az
esendő fizikai létet megkönnyítő esz-
közök birtoklása és legfőképpen maga


