
a biedermeier időt. Egy divattörténeti
kiállítás látogatóival eleveníti meg a
kosztümöket, s mögéjük idézi a század-
forduló levelezőlapképeinek a hátsó
függönyre vetített zűrzavaros kavalkád-ját.
Az élő emberek azonban túl vaskos
kolosszusokként mozognak a lenge öltö-
zékek s a vetített parányi árnyak közt; nem
is derül ki pontosan, mi az igazi szerepük.
A kort felidézni hivatott képek torlódó
folyama inkább gyermekkorunk laterna-
magicájának emlékeit idézi fel, mint az
első világháborúba zuhanó kor látomását.
Ezt a kompozíciót az új tágasabb színpad
lehetőségei szerint még át kell
komponálni; érdemes is.

Sikerültebbnek tartom - bár még mindig
nem egészen késznek - a Prokofjev
Klasszikus szimfóniájára szerzett bábjáté-
kot. Igen szellemesen ismétli meg a ze-
nemű gunyorosságát. Szabályszerű com-
media dell'artét játszat el egy főúri kastély
háziszinpadán, a főúri néző szóra-
koztatására, aki csak ölebét viszi el az
előadásra. A viharos tempójú, bravúros
hozzáértéssel végrehajtott játék közben
feltűnik a színpadon egy macska: az öleb
és a cica párbajának folyamán pedig
mindenről kiderül, hogy csak pálcika,
rongy, kóc; az egész kutyakomédia, vagy
még annál is kevesebb: abszurd voltában
leleplezett látszatjáték. Ez bizony keserű
tanulság.

S ha jól odafÍgyelünk, nem sokkal de-
rűsebb az a vízió sem, amely Bartók
Táncszvitjének bábszínpadra vitele nyo-
mán bontakozik ki előttünk. Igen nagy
sugalmazó erejű kövek, bábok, természeti
erők ábrázolásai mozognak, harcolnak,
épülnek birkózó vagy elrendeződő
csoportozatokká a színpadon. Mintha
valami anarchikus erő keverné össze,
pusztítaná el s támasztaná fel őket újra
meg újra, végül is valamiféle merev koz-
mikus harmóniába dermesztve őket.
Bartók „egzisztencializmusa"? Vagy
Bartók minden nehézségen úrrá levő építő
ereje? Nehéz eldönteni. A vállalkozás
mindenképpen a legnehezebbek közé
tartozik: a különnemű bábuk mozgatása
ugyanolyan szigorú pontosságot, ritmikai
következetességet és kegyetlen
szimmetriát követel, mint Bartók zene-
műve; s míg ez a tökéletes összecsiszoló-
dás létrejön, bizony még sok szigorú
gyakorlatra lesz szükség.

Zene és tárgyjáték összeötvözésének
eddig leghibátlanabb kis remeke a
Bábszínházban a Ligeti igazán groteszk
zenéjére készült mulatságos pszeudo-
pantomim. Valahol, talán egy színházi

öltözőben megelevenednek egy férfi és két
női kosztüm darabjai, és eljátszanak, egy
enyhe pikantériával fűszerezett szerelmi-
féltékenységi jelenetet. Úgy, hogy minden
világos, de többértelmű jelzés; komolyság
és játék olymód összevegyítve, hogy még
az unalom pillanatai is szik-rázó, pezsgő
ritmusú, mulatságos egységgé kerekednek.
E tárgyjáték külön értéke, hogy az ember
csak cselekedeti jelzésével van benne
jelen: a ruhadarabok úgy élnek, ahogy
viselőiken élhetnének, pedig üresek. Az
Aventures remeklés a maga műfajában:
kiforrott, pontosan egybecsiszolódott
kövekből álló színpadi ékszer.

S ha már a legyőzött nehézségeknél
tartunk, hadd említsem meg még azt a
telitalálatot, amellyel a Bábszínház Sztra-
vinszkij Egy katona történetét színre
alkalmazva, az élő emberi szereplőket
beállítja a bábok közé. A történetet egy a
színpadra begurított, ott bábszínházzá
alakított komédiáskocsiról irányítják a
bábok egy részét látható zsinórokkal
mozgató s parányi álarccal mesemondóvá
stilizált élő emberek : bábszínházi
mesterségüket folytatják tehát.

5.
Azt hiszem, nem szükséges újra feltennem
a szónoki kérdést: érdemes volt-e a szívós
kitartás, a tetemes befektetés? A Magyar
Állami Bábszínház - úgy érzem és ítélem
meg -- művészi alkotó-ereje teljében van.
Eddigi eredményei részben azért nem
voltak teljes értékűek, mert létrejöttük
közben igen komoly nehézségekkel kellett
megküzdeniök az alkotóművészeknek. Az
új színház olyan jól van felszerelve, hogy
benne a színház akadálytalanul
dolgozhatik. Bízunk benne, s őszinte
gondossággal kívánjuk, hogy helyszűke
csorbította kiváló produkcióit az új
otthonban teljes ragyogásukban
kibontakoztathassa, s hozzájuk újakat
sorolhasson.

TARJÁN TAMÁS

Nyer-e Csurka?

Pályakép - a Versenynap után

Start!

„1952 szeptemberében öt elsőéves dra-
maturgot vettek fel a Színművészeti
Főiskola Vorosilov út 97. szám alatti
diákotthonába", köztük azt a tizennyolc
éves fiatalembert, aki atlétai alakjával
betöltötte ugyan az ajtónyílást, mégis
Ígyekezett szerényebb termetű, buzgón
szállást csináló apja árnyékába húzódni. Ez
a gólya Lovas Dénes - mily jellemző nevet
adományoz magának az író ! -, Csurka
szépszámú önéletrajzi fogantatású hőseinek
egyike: az ifjúi alakmás. Külseje, nem
tollhoz, de diszkoszhoz termett tenyere
láttán, méla nyugalma és már-már bőszítő
szűkszavúsága alapján aligha lehetett volna
biztonsággal kijelenteni: e fiúból író lesz,
akárki meglássa - hát még drámaíró! Ám
ha tudjuk, hogy az édesapa maga is
íróember, humoros életképek
megörökítője, aki mellesleg sokféle
mesterséggel próbálkozott; ha tudjuk, hogy
Csurka fordulatos, „epikus" gyermek- és
kamasz-korra tekinthet vissza; s ha végül
tudjuk azt is: mélasága mögött sosem
lankad a kitűnő megfÍgyelőkészség, a
szófukarságot pedig írásban fölváltja a
kimondás virtusa - akkor egyáltalán nem
meglepő, hogy Csurka István 1954-ben
már országos föltűnést kelt - sőt botrányt -
a Művelt Népben megjelent első novellá-
jával.

Csurka szereti - színpadon is - a hatásos
entrée-t; az entrée sikerült. A Nász és pofon
utáni egy-két év: sikeres időszak; s Csurkát
jobban érdekli a nász, mint a pofon. Szabó
B. István jó egy évtized múltán így értékeli
a pályakezdést:

.. alkata, élményei, életformája és
elsősorban stílusa szerint a közönyös, a
csellengő, a kisszerű vagy a kibicsaklott,
hamis életek - szkepszist és iróniát is
közvetítő - szenvtelen ábrázolásában talál
igazán magára - s nem az aktuális
közügyekkel mérkőző, nagy eszménye-kért
küzdő hősök emelkedett érzelmű for-
málásában nyújthatja írói mivoltát." Más
kritikák szerint viszont „vegetálás", „sivár
unalom", „fakó melankólia", „bágyadt
rezignáció" jellemzi csupán hőseit.

Azt már az első bírálók is megsejtet-



ték, hogy a csurkai világ s az író tehet-
ségének természete kedvezhet a dráma
műfajának. Adottságaival, lehetőségeivel
az író is tisztában volt: „Ha elgondolom,
azt hiszem, sosem jutott még eszembe egy
tájleírás, dialógus annál több" - mondja
párbeszédteremtő képességéről. Bevallja
azt is: „nem hosszú-távfutó alkat" - nem a
regény, hanem az - egymással köztudottan
rokon - novella és dráma az igazán sajátja.
Ha másra nem, a drámaírói mesterség gya-
korlásához jól jön a dramaturgi diploma,
segítenek a megszerzett „technikai"
ismeretek.

Az első színpadi alkotás bemutatása
aztán mindjárt komoly siker. Nagy Péter
az elsőkomédiás Csurkát egyenesen
Németh Lászlóhoz mérte (akinek korai
drámáját, a Villámfénynélt szintén 1964
őszén mutatták be), s „eleven szín-padi
érzékét", „kitűnő dialógusteremtő erejét",
„alakmeglátó és ábrázolókészségét"

dicsérve „drámák sorát" várta tőle.
A drámák sora: máig nyolc darab (az

asztalfiók tartalmát nem ismerjük). Nem a
keletkezési sorrendjüket - inkább Csurka
színpadi művei bemutatásának, illetve be
nem mutatásának történetét vesszük
fÍgyelembe, amikor azt firtatjuk: mit
nyert, mit vesztett Csurka az eddigi nyolc
futamban?

Tétre
Az új szerzőt 1964. október 3-án avatta a
Vígszínház: Both Béla rendezésében,
Pálos Györggyel a főszerepben tűzték
műsorra a Szájhőst. E „szánalmas ko-
média" akkori átütő gondolati ereje abban
lehetett, hogy Csurka máris exponálja
munkásságának egyik központi kérdését:
az értelmiségi (és a művész)
öneladásának, önfeladásának problémáját.
Ezzel kísérletezett 1959-es regényében, a
Hamis tanúban is - de ez a mű nem
sikerült, mert hőse, Bojtor Sándor
túlságosan középszerű, a körülötte zajló
események unalmasak ahhoz, hogy az
olvasót valóban érdekelje a történet. Nem
lényeges a hely, ahová Bojtor el-jutott -
pedig Csurkánál épp az adja majd az
izgalmat: meddig jutott vagy vergődött a
hős, honnan hátrál vissza s hová; netán
merre indul tovább? A lépés nagysága
mindenkor arányos a színdarabok
értékével.

Az értelmiségi hős kallódása, pusztulása
és főnixvágyai mindig a kor és az ember
viszonya felől közelítve fogalmazódnak
meg Csurka darabjaiban. Az író nagyon
jól tudja: kettőn áll a

vásár; mérlegelni kell: ki és mennyit árul
(vagy árul el).

Dékány Lajost, a szájhőst indulásakor a
jóság jellemezte, s még inkább a címke:
„népi káder", DISZ-titkár. De jön
mindehhez: puhaság, engedékenység,
megalkuvás, gyávaság - s Dékány
harminchét évesen erkölcsi válságba
jutott, majdnem idegbeteg ember. Cini-
kusságában is bizonytalanul próbálja
elemezni az életét: „A lényegről egy szót
se szóltam, és a lényegest mégis elintézte
helyettem az élet. Én e kor gyermeke
vagyok, és e kor tönkretett engem. De ez
sem igaz: Én tettem tönkre e kort."

Hasonlóan végletes - semmit sem tisztázó,
fellengzős, mégis tragikus - alternatívákra
hajlanak majd például a Deficit, a Ki lesz a
bálagya? szereplői is. Általában jellemző,
hogy a két oldal közül Csurka csak az
emberit vizsgálja, a történelmit nem. Az
ember gyarlóságát biztos ismerettel és
kímélet-lenül analizálja; a korét csak
sejteti vagy tudottnak veszi. Palástolt, de
tagadhatatlan érzelmességéből fakadóan
az ember iránt mindig érez szánalmat, s a
megértésben szinte megbocsátani is sze-
retne neki - a kornak soha.

A Szájhős előlegezi az író egyik leg-
fontosabb erényét: drámáiban remekül
sűrít, világát egységessé tudja tenni, s
ebben az egységben hasonló életérzés és
magatartás különféle típusait képviselik a
figurák. Mindenkinek a lábát ugyanaz a
cipő szorítja, s mindenki másképp
Ígyekszik benne járni: sántikálva vagy
csámpásan, fegyelmezetten vagy
dühöngve-ordítva. Van, aki lerúgja.

Kor és ember diszharmonikussá, nem-
értetté vált viszonyában különféle vála-
szok a Szájhős szereplői. Szoboszlay
például, Dékány rovatvezető elődje a
lapnál, sok tekintetben hasonlít frissen
kinevezett főnökére -- de erkölcsi érzék
benne dekányi (dékánnyi?) sincsen. Ko-
runk bonyolult, a dolgok nem egyértel-
műek - ezzel a bölcsességgel érvel és
menti föl - gátlás nélkül - üzelmeit. Moór,
a nagystílűen sikkasztó, kiskirálykodó
após nem filozofálgat: elutasítja és
becsapja a kort, mert tudja, hogy az
gyönge lesz elutasítani őt. (Hogy jól
számít, azt Csurka következő bemutatott
darabja, Az idő vasfoga igazolja: a bűnösen
a maga zsebére dolgozó, ám akarva-
akaratlan társadalmilag is hasznos emberre
szüksége van a kornak, nem lévén még
megfelelő számú maga zsebére nem
dolgozó.)

Dékány Lajos, abba a férfikorba érvén,
amikor utoljára teheti tisztába életét,
maradék fizikai és erkölcsi erejét
összeszedve föllázad: újságírói eszközeit
bevetve le akarja leplezni (illetve: már az
elszánás pillanatában csak beosztottjával
le akarja lepleztetni) apósa bűnös üzleteit,
amelynek hasznából az ő egzisztenciáját
és munkahelyét is vásárolták. A szájhős
tervéből nem lesz semmi: a kitartás már
hiányzik belőle, „kényes ügyektől" rettegő
környezetét pedig az após mellényzsebből
megvásárolja. A be-fejezés már az
ellenoldalon találja Dékányt: menti -
bizonyára sikerrel - lelepleződő apósát.
„Akciója" során Dékányt kínozza saját
gyávasága, megsiratja fogyatkozó
akaraterejét, őszintén szenved - ám
ugyanakkor komédiázik is: tehetetlensége
boldogítja, tudatában van annak, hogy
hazudik. A magatartásnak és az
önmegítélésnek ez a kettőssége, a
mutogatott szenvedés visszatér majd a
Deficitben és a Bálanyában is. Szerencsére
Csurka - ha sajnálja is - nem szánja meg
hősét; ha érti is, nem akarja elfogadtatni.
Szeretne megbocsátani emberként - de az
író (a mű javára) ezt nem teszi meg.

Már az induláskor megfÍgyelhető sa-
játossága Csurka színdarabjainak az ext-
remitás és az abszurditás kedvelése. Pándi
Pál kritikájában épp a „rendkívüliség
hajszolását", az extremitásban meg-
nyilvánuló groteszket ítélte el: Dékány a
harmadik felvonásban egy gipszcsont-
vázzal társalog, akiben önmagát - Lajcsit -
látja megelevenedni. A látvány szim-
bólumértéke valóban hamar kimerül, a
hősnek később ide-oda kell dugdosnia e
szkeletont, s az már végképp értelmet-len,
hogy - rendőr ex machina - épp a másokat
riogató csontváz miatt jelenik meg a
hivatalos közeg Dékánynál, s épp ott
tartóztatja le az apóst.

A Szájhősnek - számos erénye, jó
drámaírót ígérő vonása mellett - még-sem
az extremitás a fő hibája, hanem a
könnyített helyzet. Így nevezzük az írói
engedékenységet, amely a szituáció-
teremtésben és a jellemformálásban nem a
lehető legkíméletlenebb szatírai erővel és
következetességgel jár el. Dékány beteg
ember (idegösszeomlása volt) - már ez is
levon a személyiség és cselekedeteinek
értékéből. Mindvégig kívül marad a
cselekményen, nincs vesztenivalója - csak
már elvesztett önmaga. A könnyített
helyzet fölismerése mondatta később a
kritikusokkal például a Döglött aknákról:
a komédiából lehetett



volna tragédia is, ha Csurka nem formál
múlt idejű, „halott" embereket, akiket már
könnyű szívvel lehet kinevetni. S akadhat
frissebb példa is: A kard című film
forgatókönyvéért Csurka 1977-ben -
Dömölky Jánossal együtt - a Legjobb
forgatókönyv díját kapta. Nem
érdemtelenül - de a film sikerültebb és
megrendítőbb lehetett volna, ha a fő-hős
kockázata nagyobb. Koloniálbútoros
lakással, luxusvillával a hátunk mögött
talán nem könnyű, mindenesetre könnyebb
olyan áldozatot hozni, mint amilyet a
Volkswagenért nemzeti ereklyét vásárló
Bojti Sándor hoz.

A Szájhős Dékány Lajosának nem volt
ereje ahhoz, hogy szétvagdossa a köréje
fonódó hálót, s ha már erre képtelen volt,
akkor cinikus ügybuzgalommal maga is
beáll a hálót szövögetők közé. Nem sikerült
javítani? Rontsunk; lássuk, Uramisten, mire
megyünk ketten! S a távlat: ..előre, egy új,
mindennél hatalmasabb idegösszeomlás
felé."

Ha a műfaji meghatározásból ez a jelző
ki is maradt, Az idő vasfoga nem kevésbé
szánalmas komédia; s noha Kenéz Pál
hajdani pesti markecoló negyvenkét évesen
a Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetem első éves levelező hallgatója lesz,
e nagyszerű lehetőség számára -- amint
fényes alkoholellenes karrierje is - fölér egy
ideg-összeomlással. Vagy az
életfogytiglannal, amennyit markecoló még
nem kapott: tizennyolc éve van a nyugdíjig.

A Szájhősben Csurka írói világának első
nagy szereplőkörét küldte szín-padra: az
értelmiségieket. Most lép elő a második
„nagy család": a kisstílű, ám szerencsés
kezű, szélhámosságukban is kissé
rokonszenves alvilági elemek, figurák
családja. (E két kör majd a Versenynapban, a
pályán találkozik, szövetkezik, vitatkozik,
veszekszik egy-mással.) Kenéz Pál részeg
pasasok ki-zsebelőjeként kezdi, és az
Országos Kijózanító és Gyomormosó
Intézet Köz-pontjában, pálmák közé állított
igazgatói székben végzi. Kiből mi lesz
Magyar-országon? - teszi föl a kérdést az
író. Alapvető kérdés; további darabjaiban
újra és újra ezt kérdezi. S a válasz, a
legkülönfélébb szituációkban: nem az, ami
lehetne, ami lehetett volna, nem az, aminek
lennie kellene.

Az idő vasfoga azt bizonyítja: osztályzatát
nem ki-ki maga szerzi meg - a társadalom a
saját igényei szerint osztályoz és oszt be.
Kenéz Pált minisztériumi felettese, Szűcs
elvtárs íratta

be az egyetemre. Reménykedését Ma-
tucza kartárs - Bimbi, szintén markecoló,
Kenéz jobb keze - tolmácsolja: „Azt
mondta, biztos jeles leszel." „Jeles leszek.
Lehetek más?" - felel rezignáltan az
antialkoholizmus élharcosa. A társadalom
a maga céljai és érdekei szerint oszt
szerepet; s jó, ha tudható, milyen szerepet
osztott ki. Kenéz Pál tudja a szerepét - s
ezzel elvesztette a szabadságát,
működésével pedig hitelesít egy látszatot.
Csurka jó néhány más hőse nem tudja,
mit kell játszania, mi a szerepe - ezért
önpusztító, anarchikus szabadsággal
játszik.

E darabban Csurka néha nem tud
lemondani a komédiáit sokszor lerontó
beköpésekről, viccekről (ilyen a ruháját
vesztett Pitlik jelenete, majd a távoztakor
csattanó slusszpoén). Szerkesztői kész-
ségének viszont tanújelét adja, feledtetve

a ,Szájhős nehézkes és kevéssé hiteles
harmadik felvonását. A második szín-
darab - bemutatója alig egy évvel az elsőé
után az Ódry Színpadon volt, Várkonyi
Zoltán rendezésében - véglegesítette:
komoly ígéretű drámaírói pályát kezdett
az alig harmincéves Csurka; a saját
nemzedékéből a legkomolyabb ígéretűt.

Az ígéret sokáig valóban csak ígéret
maradt: Csutka legkorábbi - 1961 és 1963
között írt - művét, a Ki lesz a bálanyát csak
1969-ben tűzte műsorára a Thália Stúdió;
ennek „ikerdarabja", a tartalmilag és
formailag szintén kiemelkedően erős
Deficit pedig csak a próbákig jutott Pécsett,
bemutatója elmaradt. (A mű egyébként
Csurka 1970-es dráma-kötetében benne
van, bárki elolvashatja.) A megkésettség
volt a sorsa a Moórés Paál című regénynek
is - nem csoda, ha

Szilágyi Tibor és Inke László Csurka István: Ki lesz a bálanya? című színművében (Thália Stúdió)



drámai változata, a Döglött aknák is önmaga
után érkezett. A legfrissebb bemutató, a
Versenynap esetében is számolni kell majd
időbeli eltolódással. Ezek a „csúszások"

néha ártanak Csurka darabjainak - máskor
viszont új jelentéseket bontakoztatnak ki.

„Történjen végre valami!" - ilyen és
ehhez hasonló mondatokkal Csurka nem
egy művében találkozhatunk. Óvári és
Sóvári egy söröskocsi fölborulását is kéjjel
szemléli, nem csupán az üveg-halálból
megmentett potya palack miatt - hanem
mert történt valami. A jegyüzér is azért
jegyüzérkedik, mert eseményre vágyik.

A Deficit hősei - két házaspár: X. és Y., Z.
és W. - egy új városban laknak, s -
valamikor a hatvanas években - a nem-
történés nyomasztja őket: az
eseménytelenség. Harminc és negyven
közötti értelmiségiek, alacsonyabb vagy
magasabb beosztásban, több vagy keve-
sebb értelemmel és erkölcsi érzékkel. Z.,
aki tanár, ezt mondja: „Legalább bűnöm
lenne. Legalább egy jóvátehetetlent elkö-
vettem volna. Eseménytelenül, fordulatok
nélkül, unalmasan, érdektelenül, ön-
hibámon kívül és tehetetlenül a semmi
felé, Illetve a semmiben." Amit így világgá
kiált, az lényegében valamennyiük súlyos
baja, ha más-más módon - gyávasággal,
butasággal, cinizmussal, kitar-

Csurka István: Versenynap (Vígszínház). A futam egy pillanata a páholyból: Csapó
(Mádi Szabó Gábor), Gedeon (Kozák László), Lelki (Benkő Gyula), Bakucz (Darvas Iván)
ás Gergely (Bárdi György)

A „történjen végre valami" érdekében X.
pokoli játékot eszel ki: ő és Z. csábítsák el
egymás feleségét. Egy Oszlopos Simeon
hátborzongató biztonságával szervezi az
eseményeket - és veszít. Nem az történik,
amit elgondolt. Csurka tömören és
szimmetrikusan szerkeszt, írói fegyelméből
most egy pillanatra sem enged,
kíméletlenül bánik hőseivel. Rövid,
kemény dialógusokban sorozza meg őket, s
valamennyit leteríti. Az önmagát föladó
embert semmi nem mentheti : se múlt, se
szenvedés, se az önpusztítás magasiskolája.
W.-t, akit megbízhatósága és
megállapodottsága az egész társaság fölé
emel, e puszta állapot szintén nem válthatja
meg - mert önmaga fölé emelkedni s e
közegből kiválni ő sem tud.

Emberek önmagukkal hazardíroznak itt -
Csurkának még a Bálanyánál súlyosabb,
azt gondolatkörében és megformálásában is
párhuzamosan kiegészítő, sőt
megformálásban meghaladó darabja ez.
Mert bőbeszédű, itt-ott kurtítani, mert
statikus, itt-ott mozgalmasabbá tenni
kellene - de vétek, hogy színpadjainkról
máig hiányzik; az ilyen színvonalú
drámákban nem dúskálunk.

A Ki lesz a bálanya? Csurka első színpadi
alkotása - mégis összegző erővel hat. Az
értelmiség szkepszisét, válságát nyomozza
- a hatvanas évek elején. Bár konkrét
társadalmi kérdésekről megint nem esik
szó, s bár az író tárgyiasan sem köti időhöz
darabját - a harminc-harmincöt éves hősök
mögött tragikus és magyarázó-motiváló,
már felnőtten megélt történelmi élmény-
ként tudható 1956 megrázkódtatása. (Az
1969-es bemutatón, a megíráshoz képest
jelentős késés miatt, ez már nem állt, ezért
az előadásban kor és egyén viszonya
megint ellazult, sejtelmesebbé vált.)

A értelmiség válsága az ötvenes-hat-
vanas évek fordulóján: ez közkeletű
irodalmi téma volt. Fölsorolás helyett most
csupán Sarkadi Imre nevét említjük. A
Sarkadi halála - 1961 - utáni prózairodalom
majd minden szála visszavezethető az ő
torzónak maradt életművéhez; az Oszlopos

Simeonnal illetve az Elveszett
paradicsommal máig érvényes irányokat
nyitott. Az előbbire e dolgozatban már
kétszer is utaltunk - a mű összefüggése
azonban (mint azt többen észrevették) a

Bálanyával a legszorosabb. Rokonságról
van szó természetesen, nem átvételről - a
személyiség tudatos, végigvitt
önpusztításáról,

tással reagálnak is rá. Z., mint a többiek,
vár, s talán annak a József Attilának a
sorait mormolja magában, akinek
költészete anyag a IV./b-ben: „kuporogva
csak várom a csodát, hogy jöjjön el már
az, ki megbocsát, és meg is mondja
szépen, micsodát bocsát meg nékem e
farkasveremben!"

Csurka ismét embereit, embereinek
hullását elemzi, a kort konkrétan nem, de
X. - köztük a legokosabb és legcini-
kusabb - szavai mégis fogódzót adnak:
„Fegyverrel kezdtem. Fegyver volt a
kezemben. Azt mondták, tegyem le,
vigyem a zászlót. Vittem. Tegyem le,
építsek házat. Építettem. Romboljam le,
leromboltam. Építsek börtönt, építettem.
Üljek bele, beleültem, fogjam be a pofám,
befogtam. Ne csináljak semmit, minden
nagyon szép, minden nagyon jó, higgyem
cl. Nem hiszem!" A hatvanas években
vagyunk - a negyvenhez közeledő X. az
ötvenes évek sematizált
társadalomtörténetét ordítja ki. Csurka
érezhetően indokoltnak tartja az
illuzióvesztést, a talajvesztést - de hőseit
is elítéli, mert erejükből csak pót-
cselekvésre, passzív kommentárra, nosz-
talgikus múltba-merengésre futja. De míg
például a Szájhős az egyéni felelősséget
nyomatékosította, itt a társadalomban
látja az okot, s a két házaspár válsága és
még mélyebbre zuhanása az okozat.



önfelbontásáról, amely végeredményben
azonos, erkölcsi értékében mégis emel-
kedettebb, mint az öneladás.

Csurkával, műveivel kapcsolatban sok-
szor elhangzik a cinizmus szó is, legtöbb-
ször épp e darabra vonatkoztatva. Ez
azonban - a jó művek esetében - tévedés.
Dürrenmatt A nagy Romadustól még nem
lesz cinikus, ha a cinizmus tragikomédiáját
írta is meg: nem ő a cinikus, hanem a hőse.
Csurkánál is csupán a szereplők gyakorlata
a cinizmus, nem az íróé - sőt: a darabbeli
író, Csurka alteregója is sokkal kevésbé
cinikus, mint a másik három játékos.

Négy ember ül a pókerasztal körül -
négyen választják, önmagukat megvetve,
mégis vad szenvedéllyel e hazardírozást - a
pótcselekvést. Kulcsszava ez is Csurkának:
pótcselekvés. Hősei sokszor kerülnek a
helyett állapotába: visszavonulnak vagy
visszavonulni kényszerülnek az értelmes
emberi cselekvés, a társadalmi hasznosság
terepéről. Játszanak - ezúttal kártyáznak.
Csurka, köz-ismerten, sok művét alapozza
a külön-féle szerencsejátékokra, s
műveiben kidolgozta a játékszenvedély
dramaturgiáját. A Ki lesz a bálanya? és a
Versenynap feszültségét nem kis részben az
ügyesen irányított játékizgalom kelti;
másrészt pedig Csurka létrehozta a játékok
(a kártya, a lóverseny) szimbolikáját is. A
„royal flöss" vagy az „utolsó futam" - nem
kell részletezni - önmagánál sokkal többet
jelent; a kártya- és lóverseny-műszavak, a
„szaknyelv" drámai nyelvvé minősül,
esztétikai értéket nyer. Licitálás, blöff, oda-
vissza játék - emberi sorsokat
jellemezhetnek.

A négy játékos ugyanannak a maga-
tartásnak négy képviselője; magatartásuk
radikálissága azonban jelentősen meg-
különbözteti őket egymástól, s a hely-
változtatás (a folytatás, befejezés, mara-
dás) különféle lehetőségeit jelöli ki
számukra. Czifra, a pénzét négerként
kereső zseni következetesen számol le
önmagával: dönteni nem elég bátor, de ha
a „kis biztatást" megkapja - és
unokaöccsétől megkapja - akkor szín-
padiasan megtervezett halálát vállalja is:
szappanába borotva van építve, s halálba
tisztálkodja magát. Fény, a matematikus
bejárhatná ugyanezt az utat, de ő bármily
furcsa - már polgár, tetterő híján;
önostorozása szájhősietlenkedés.
Abonyiban még náluk is több a teátralitás,
de éppen nem enervált: rögeszmés
újrakezdő - csak épp szellemiekben nem.
Csüllögh, az író fiatalabb

is egy-két évvel, s viszonylag kiegyen-
súlyozottnak tűnik: vállalja, de részben a
társaság kedvéért veszi át a cinizmus
terminológiáját. Van benne erő is a
rezignáció mellett; kérdéseiből és meg-
fÍgyelő hajlamából következően van
erőtartaléka is, hogy más sorsok tanul-
ságain okulva mozdulni próbáljon. El-
lentétben a kritikai irodalommal, sze-
rintünk nem Czifra és Abonyi áll az egyik,
Fény és Csüllögh a másik oldalon - inkább
a Czifra-Fény duó játszik a Csüllögh-
Abonyi páros ellen. Előbbiek a mélyebb,
utóbbiak a látványosabb játé-kosok. S
párosoknak láttatni őket félre-vezető:
magányos küzdők, vérre játszók ők,
aszkézisük, magányuk, vétkességük
demonstrálói. Talán egy egész értelmiségi
generáció képviseletében ülnek a
pókerasztalnál?

Együttes jellemzésüket a második rész
megrendítően remekbe sikerült
záróképében oldja meg az író. Éjfélkor a
ripacs Abonyi - fogadalmához híven - a
rádióval együtt énekli végig a Himnuszt.
Fény könyörögne, hogy ne; aztán fejét
kezébe temeti. Czifrának van ereje hozzá,
hogy nézze éneklő barátját, aki akkor
azonos önmagával, amikor a
legmegalázóbban kivetkőzik önmagából.
Csüllögh hintázik a székén, kimegy a
konyhába, visszajön, karját összefonva áll.
Mozgása: kritika; ő nem szenved, nem is
tűr, hanem ítél.

Alakmásához hasonlóan Csurka is e
darabban ítél a legkíméletlenebb igazság-
gal - bár a megértés és megértetés iránti
hajlandóságát föl nem adva. Czibor János,
Csurka tanára, első írásainak bábája,
Czifra modellje csak meghalt, csak ön-
gyilkos lett. Csurka viszont öl. Meg-öli
Czifra Jánost. ítélkezik. X.-nek csak arra
volt ereje egy tragigroteszk szituációban,
hogy meredten bámulja azt az üres
hegedűtokot, amelybe egykori gép-
pisztolyát s mellé a Kommunista Kiált-
vány egy példányát rejtette. Czifra tuda-
tosítja magában, hogy a tok üres, s hogy
végképpen kiürült ember ő maga is - a
befejezésnek tehát radikálisnak kell len-
nie. S öngyilkosságában az író öl.

Paradoxon, hogy ez a minden illúzióval
leszámolt ember nem halhat meg illú-
ziótlanul. Utolsó hite az lehet, hogy át-
adja a helyét. Valóságosan is, nemcsak
képletesen: átadja a lakását szerelmi ta-
lálkát bonyolító unokaöccsének - a kö-
vetkező nemzedéknek. Juhász és a Lány,
sajnos, fölöslegesen kerültek a darabba:
dramaturgiai funkciójuk nincs, a fiú csak
szentenciázik; érzelmük

- mint ezt többen megfÍgyelték - nem tűnik
jelentősebbnek, szenvedélyesebbnek, mint
amilyen szenvedély a kártya volt; s Juhász
halálba segítő szeretete, a tragédiát meg
nem akadályozó passzivitása: ez az igazi
cinizmus. A befejezésekkel általában
„nincs szerencséje" Csurkának. Annyira ne
lenne „hosszútávfutó alkat", hogy az utolsó
felvonásra már elfogy a türelme,
szerkesztőkészsége, ötlete?

Csurka nem választékos stílművész, nem
is nyelvi-stilisztikai újító - de a szavak
értékének, jelentésének, mögöttes
jelentésének és hangulatának tökéletes
ismerője - innen van, hogy drámai nyelve a
látszólagos szürkeség, hétköznapiság
ellenére is telt, erőteljes, színes. Egy-egy
agyonkoptatott szónak új értelmét fedezi
föl, s remek lehetőséget kínál sokszor a
színésznek: ízlelgetni, formálgatni ezt a
szót, kifejezést, föltámasztani azt, ami a
mindennapokban elhasználódva már
halottnak tűnt. A Bálanyában a legtöbb az
ilyesfajta nyelvi lelemény, s itt a
legcélratörőbb a bőbeszédűségnek néha
engedő Csurka stílusa.

A Ki lesz a bálanya ? Csurka lstván máig
legkitűnőbb darabja; a hatvanas évek
drámai termésének három-négy mara-
dandó alkotása közé tartozik. Jobb híján
csak sajnálkozhatunk azon, hogy - ha-
sonlóan a párhuzamként említett Oszlopos
Simeonhoz - talán csak pár száz, esetleg egy-
két ezer ember láthatta, fölújítására, újabb
bemutatására tudtunkkal sehol nem
gondolnak; s így a magyar drámának igen,
de a magyar színháznak nem vált eddig
nyereségévé.

Helyre
Az 1976-os Debreceni Irodalmi Napokon,
amely a Disputa a mai magyar drámáról
nevet kapta, Csurka István is meg-szólalt.
Nem szállt vitába kritikusaival, szelíden
ennyit mondott: „ ... elfogadom én ezt az
ítéletet, hogy bulvár-szerző vagyok,
csupán azt a kérdést te-szem fel, hol van a
bulvár, ahol én bulvárszerző vagyok ?" A
kérdésben meg-bújó irónia jogos. Ám
Csurka nem mindennapi írói
képességeinek slendrián ellazításával egy
év alatt kétszer is képes volt arra, hogy
műhelyéből kiszórjon két bulvárdarabot.
1971-ben a Petőfi Sándor utca, 197z-ben a
Nagymező utca volt Csurka bulvárja: a
Katona József Színházban, Iglódi István
ügybuzgó rendezésében a Döglött aknákat,
a Tháliában pedig a Szék, ágy, szaunát
játszották. Utóbbit Léner Péter állította
színpadra;



ő rendezte - pályájának legkiemelkedőbb
munkáját nyújtva - a Ki lesz a bálanyá?-t is.
A Döglött aknák - elsősorban Major Tamás
és Kállai Ferenc zseniális játéka miatt -
óriási siker lett, a másik színdarab
megbukott, de legalább sokat lehetett
röhögni rajta. A nézők többségének
szemében emelkedett Csurka értéke; a
kritikusok meginogni látták a helyet, az
előkelő pozíciót, amelyet korábban ki-
vívott magának.

E két komédiára csak azért érdemes
szót vesztegetni, hogy kiderüljön: mi
minden szalasztódott el bennük. Mert a
Szék, ágy, szaunában elszalasztódott például
két-három jó vígjáték lehetősége. Tyukodi
Lukács, aki folyton magával cipeli
vezérigazgatói posztjának szimbólumát
(szék), ám egy másik bútordara-bot látni
sem szeret, mert a közélet frontján
fölemésztett energiák hiányában
bizonytalan a helytállás (ágy), s aki a
harácsoláshoz meg a pénz elveréséhez
kiválóan ért (szauna) : vázlatosan megírt,
vázlatosságában is sablonos figura. Fér-
fiúi tehetetlensége nem szimbolizálhatja
közéleti cselekvésképtelenségét, mert ez a
vándor-vezérigazgató nem cselekvés-
képtelen, hanem közveszélyes romboló;
jelentéktelennek láttatva viszont nem lehet
a komédia „centruma". Egyes ötleteire és
környezetének egyik-másik tagjára viszont
épülhetne vígjáték (ha a szerző az alpári
vicceket és a témából csábítóan kínálkozó
ízléstelenségeket el tudná hagyni).
Leginkább egy kitűnő vígjátéki esélyért
kár: a hazai, szocialista bikaviadal
eszméjéért. Egy téesz kétes egzisztenciájú
vezetősége, viadorrá kinevezett
nyugdíjasok, lassú mozdulású marha-
állomány, sznob és pénzt nem sajnáló
nézők - micsoda vígjátékot írhatott volna
ebből a jó Csurka!

A Döglött aknákról és a „könnyített
helyzetről" már korábban szóltunk. Itt is
megvolt a nagy lehetőség: macskajáték -
férfiakra. Paál Károly és Moór Jenő (nem
biztos, hogy őt ismerjük a Szájhősből:
Csurka kitűnően jellemez nevekkel is, de a
neveket többször is fölhasználja) ideg-
összeomlással (megint idegösszeomlás!)
ugyanabba a kórterembe kerül. Paál, a
személyi kultusz éveinek rettegett szektás
kiskirálya, s Moór, a Moór Jenő Lángos
Corporationről álmodozó, pénzhajhász,
reakciós gondolkodású volt ter-
ménynagykereskedő, akiknek múltja és
jelene is összefonódik, hatalmas szócsata
után találnak egymásra. (Azt azért Csurka
érzékelteti, hogy noha vétkeik egy tő-ről
fakadnak, a gyönge személyiség kö

vetkezményei, egyenlőségjelet tenni kö-
zéjük mégsem lehet: Paál indulásában volt
tisztesség, Moóréban nem.) Ha nem két
múlt idejű ember feküdne egymás mellett,
ha felgyógyulásuk után vissza-térnének a
társadalomba, ha aknáik nem lennének
döglöttek: akkor lenne izgalmas a darab.
Így viszont csak nevető-izomlázat lehetett
kapni a kabarétréfák egymásutánjától, s
megbocsátó jóindulattal is csak úgy
fölmenteni Csurkát: színészi
jutalomjátékot írt.

Az idő vasfoga vagy a Deficit precízen
kidolgozott szerkezetét ismerve is csak
törhette a fejét a gyanútlan néző: hogyan
illeszthetett a komédiához az író teljesen
oda nem illő harmadik felvonást (hőseink
egy rózsadombi villában találnak
egymásra: Moór társtulajdonos, Paál a
kertész) ? Csurka pályája kapott egy jel-
zőt, amelyet nem föltétlenül kellett volna
megkapnia: hullámzó.

Megint hosszabb szünet következett,
hogy azután Csurka 1976 elején a Pesti
Színházban szerezze vissza már-már el-
tékozolt drámaírói rangját. A Horvai
István rendezte Eredeti helyszín máig telt
házak előtt fut - s ez a darab semmiképp
sem teszi bulvárrá a Váci utcát.

Csurka A z idő vasfogából ismert kér-
désekhez nyúlt ismét. Kiből mi lesz Ma-
gyarországon? A válaszadáshoz Csurka a
film világát hívja segítségül. Teheti:
rutinos forgatókönyvíróként nagyon jól
ismeri ezt a feje tetején álló, aritmiás,
mégis oly vonzó világot. Tudja, hogy
olyasmiről van szó, ami mindenkit izgat,
érdekel, amihez borzongva vagy rajongva
szinte mindenki szeretne közelíteni; s
tudja, egyetlen film elkészítésének me-
chanizmusába is belesűríthető az egész
világ. A játék újabb lehetőségei nyílnak
meg: ki-ki önmagát adhatja, de a szerepét
is meg a darabbeli darabban játszott
szerepét is.

Kiből mi lesz Magyarországon? Hajt-
manszky, a sokszorosan kitüntetett film-
rendező valamikor bekerült a filmszak-
mába (nem kizárt, hogy korábban még
moziban sem volt), s ha már bekerült,
akkor mi sem mentheti meg attól, hogy
filmes legyen. Akinek e hazában kiadták
csak egyetlen verseskötetét is: örökre
költő. Akinek sikerült egy-két gólt rúgnia:
felejthetetlen játékosegyéniség. Hajt-
manszky folyamatosan gyártja a filmeket -
hiszen ha a szakma egyik tehetségtelenje
lelepleződne, valamilyen okból megválna a
pályától, azzal maga a szakma, a
tehetségtelenből művészt faragók is le-
lepleződnének. Hajtmanszky kapitány

hajóját ugyan a tehetséges asszisztens
kormányozza s menti meg mindegyre a
süllyedéstől, de a koszorús művész el
tudja hitetni magával - kell-e több bi-
zonyság a babérnál, díjnál, érdemrendnél ?
-, hogy ő az igazi és fölülmúlhatatlan
navigátor. Állandósul és követelőzik a
hamistudat. Kettős szorításban defor-
málódik a személyiség: kívülről a mű-
vészi-nagypolgári életvitel kötelez, elő-
kelő sírhelyre, státusszimbólumokra kell a
pénz, fogadásokra a mosoly; belülről
pedig működik az elfojtott diszharmónia,
rombol a tehetségtelenség, az ide-nem-
valóság, az erre-nemvalóság titkolt érzeté.
Hajtmanszkyból a nagy csőd után tör ki ez
a belső, végül is el-fojthatatlan erő. Kenéz
Pálnál szerencsésebb ő, mert nem kell
életfogytig a hajón maradnia - de az eddigi
szolgálat már fölbomlasztotta az embert.
Újabb idegbetegünk van: Hajtmanszky
kapitánytól mint széthullott egyéniségtől
búcsúzunk.

És mi a helyzet Szerdahelyi Kissel, az
asszisztenssel - az egyetlen emberrel, akit
a színlapon csak a neve képvisel és nem a
foglalkozása, a pozíciója? Ő a tiszta
ember, a tehetséges művész, aki azonban
nem kap lehetőséget. S amikor kap - mert
kapnia kell, hiszen Hajtmanszky utolsó
filmjét végül is ő forgat-ja le az eredeti
helyszínen: az ízléstelen jólétből
romtanyává züllesztett kispolgári
lakásban; kapnia kell, mert Böröczker
elvtársnál, a filmpápánál fog vacsorázni:
Szerdahelyi Kisből filmrendező lesz - de
megkésve jut el idáig, s mire eljut, már
belőle is hiányzik a hamvasság; a romlat-
lan tehetség, az őszinte hang.

„Megér ennyit ez a vígjáték ?" - kérdezi
befejezésül szkeptikusan, de nem
cinikusan Csurka. Valamennyien eredeti
helyszínen - tulajdonképp az egyedül le-
hetséges helyszínen élünk, amelynek neve
Magyarország. Föltétlen és törvény-szerű-
e, hogy gyakorlatunk kiemelje a
középszert és a tehetségtelenséget, s el-
sülyessze, ami érték ?

Csurka nem cinikus - de nem rest áb-
rázolni, hogy ez az ellenirányú társadalmi
gyakorlat cinikussá tehet jobb sorsra
érdemeseket is. A film világán messze
túlmutató filmes világában a romlottság, a
kiégettség, a cinizmus, a reménytelenség
különféle árnyalatait képviselik a jelentős
vagy kevésbé jelentős hősök: a filmesek és
a színészek is.

Kivétel csupán kettő akad: a két
Örömanya. S az Első mintegy kifejezi,
sűríti a Második bátortalanabb ellenál-
lását, tiltakozását. Sűrítheti, mert ő az



egyetlen, aki nem váltható föl senkivel,
akinek nincs csereértéke - aki a változó
viszonyok közepette is az, ami. Sulyok
Mária játssza ezt a szerepet, a Macskajáték

óta legjobb alakítását adva; s Ígyekszik
visszacsempészni a szerepbe azt is, amit a
könnyebb helyzetnek egy kissé most is
engedő Csurka elvesz. A színész-nő
rendíthetetlen becsületessége és Szer-
dahelyi Kis erkölcsi alászállása ugyanis
„ütik egymást"; a tragikomédia komédia
marad. Csurka nem tiltakozik a világ
ilyetén menete ellen, hanem leírja a világ
ilyetén menetét - a tiltakozás, a „ne men-
jen így tovább!" az Első (Örömanya sze-
repében, még inkább Sulyok Mária játé-
kában jelenik meg.

Már unalmas lehet, de újra említeni
kell: a darab befejezése nem sikerült. Az
igényes dramaturgi beavatkozás - Radnóti
Zsuzsa munkája - és a vegyes érzelmekkel
fogadott színpadi kísérletek után a
termékeny realizmushoz visszatért Horvai
Istvánnak a bemutató után sem befejezett
rendezői munkája heteken keresztül
formálta még a művet (a három felvonást
kettőbe tömörítették, a nehézkesebb,
epikusabb részeket száműzték). Az Eredeti
helyszín így az előző évad ki-emelkedő
sikerű és súlyú produkciója lett, de a Ki
lesz a bálanya ? magasságáig nem jutott föl.

Befutóra
„Sok írásom van, aminek ifjúkori vázlat az
alapja" - mondta Csurka István a Bertha
Bulcsunak adott interjúban (e pompás
interjú komolyságát az utána illesztett
Interjú című ironikus párbeszédével
kérdőjelezte meg). Az eddigiekben nem
hangsúlyoztuk, de itt-ott jeleztük, hogy
egyes motívumok átszövik az élet-művet,
figurák közlekednek regényből drámába,
ismerős mondatok köszönnek vissza egy-
egy új alkotásban. Ha a legelső Csurka-
darab műfaji meghatározása legalábbis
furcsa volt (emlékezzünk a Szájhősre:
„szánalmas komédia"), akkor a mostanáig
legutolsóé még inkább az: „életmű két
részben". Filológusi szorgalommal nem
nehéz kimutatni, hogy a darab valóban az
eddigi pálya foglalata, összegzése: Csurka
novelláinak, Rákosy Gergellyel közösen
írt lóversenysirató és -mentő könyvének
mondatai szó szerint visszatérnek, s
visszatérnek főleg az eddig megismert
figurák és motívumok. A Versenynap
minden pillanatán érződik - korona akart
lenni, pont az „i"-n. Nem lenne azonban
tiszta a drámák versenye, ha ezt a művet
futtatnánk az élre: a Ver-

senynap ugyan a minduntalan kiemelt
Bálanya után Csurka legigényesebb vál-
lalkozása, a mai magyar drámának és
színháznak pedig eseménye - de mint
színpadi mű és mint színpadi előadás is
hibákkal tűzdelt. Csurka megint majdnem
megfogta az isten lábát. Majdnem. A
napi- és hetilapok kritikai visszhangjából
viszont kiderül: pusztán a mozdulat
energikussága is szokatlan fÍgyelmet és
örömet keltett.

A Ki lesz a bálapa? újabb említése nem
véletlen. A Versenynap mintha csak az
egykori pókerezőket találná a pályán -
kicsit megöregedve, negyvenes éveik
végén. Most már valóban az utolsó pil-
lanatban. Szó nincs arról, hogy az egyko-
ri és itteni szereplőket
összehasonlítgathatnánk egymással, hogy
például Csüllögh és az író másik
alteregója, Bakucz között párhuzamokat
vonjunk. Nem is tehetjük: Csüllögh, a
kedves Böhönye a derűsebb,
kiegyensúlyozottabb alak-

más, Bakucz - „számtalan hosszal ön-
maga után" - a keserűbb, vívódóbb, te-
hetetlenebb. Nem is tehetjük, mert a
hatvanas évek eleje óta eltelt vagy más-
fél évtized. Czifra Jánosra talán már nem
emlékszik senki. De ez ugyanaz a nem-
zedék - a jelleg, a minőség, a terep vál-
tozott, de a pótcselekvés maradt.
Az egyértelmű dolgok iránti vágy

munkál a legújabb darab főhőseiben is; s
ha ez már lehetetlen, akkor a két- és
többértelműséget, a többesélyességet leg-
alább a pályán keresik. Mert itt van tét.
Kor és ember viszonyában megint az

emberi oldalt elemzi az író. Az embert
láttatja gyöngének, elesettnek, gyávának
ezzel a totális kiszolgáltatottsággal bé-

lyegezve meg az egyértelmű helyzeteket
és valóságos cselekvési alkalmakat nem
kínáló történelmi periódust (nem éveket
inkább évtizedeket) is. Csurka egyetlen

művében sincs akkora szerepe, jelentősé-
ge az emberi léleknek, mint itt. A lóver-

Bakucz (Darvas Iván) megígéri feleségének (Egri Márta), hogy lemond a lóversenyről
(Iklády László felvételei)



seny harmadik fő része a lélek. „Az én
lelkem. A te lelked." „Az igazi versenyt a
fogadók lelkében futják." S amint az
eredeti helyszín az élet sűrített terepévé
tudott lenni - úgy lesz a lóversenypálya is:
eredeti helyszín.

A szenvedéllyé lett pótcselekvésről és a
reális életszférába való utolsó visszakozási
kísérlet férfias kétségbeeséséről szól a
Versenynap. Kis ügyek, magánügyek,
családi ügyek válnak általánosítható ér-
vényűvé. A lóverseny helyébe sok min-
dent be lehet helyettesíteni - költségesebb
vagy kevésbé költséges szenvedélyeket
(nem hóbortokat). Féldecis italos-üvegek
mániákus gyűjtését, subaszőnyeg-
készítést. Versírást.

Csurka elsősorban egy generációról ad
képet: a közvetlenül az ő nemzedéke előtt
járóról, amely - három-négy év most már
sokat nem számít - lényegében össze is
olvad a magáéval; de ez az élménykör is
kitágítható, s korosztályra való tekintet
nélkül mindenki találva érezheti magát.
Nagy kár, hogy a pót-cselekvések
bemutatása és a pótcselekvések elleni
kétségbeesett lázadás Csurka
legdrámaiatlanabb drámájában történik.

A mű feszültsége adva lenne, hiszen a
„valóságos" idő mindkét részben egy-egy
lóversenyfutam ideje, a cselekmény pedig
látszólag: maga a futam. Az esélyek
állandó változása és az esélylatolgatások
groteszk tragikuma elég ahhoz, hogy
életben tartsa a meglehetősen hosszú
részeket. Másfél perc kitágítható másfél
órává - ha elnyújtott magánügyek kissé
melodramatikus előadása nem untatja a
nézőt. Az író most először él az időbontás
lehetőségével, de ezzel nem szerves,
gondolati-lényegi összefüggéseket villant
föl - csak epizódokra tördeli darabját. S az
írói elképzelés, szándék el-len dolgozik
sokszor az író által olyannyira kedvelt - s
ha a műből kiszakítva nézzük, akkor
mesterfokon művelt - monológ is.
Hosszadalmasnak tűnt már a Szájhős
Dékány Lajosának egyszemélyes
meditációja is a harmadik felvonásban
vagy Z. nagymonológja a Deficitben. A
Versenynapban a monológok: színészi
bravúrfeladatok - de betétek. Lelki Oszkár,
az öregedő költő és tenyérjós ma-
gánbeszéde, pénzt kunyeráló telefonbe-
szélgetése még érdekes színfolt - a kime-
revítések utáni, párbeszédbe rejtett mo-
nológok viszont próbára teszik a néző
türelmét. S önmagában ugyan nem elíté-
lendő, de a második rész két - jó tízperces
s egymást követő monológja - Csapó
Árpád pszichológus és Bakucz, az író

eszmefuttatása - formai melléfogás. Me-
gint a befejezéssel van baj. Szerencsére a
rendező - most is Horvai István - a ma-
gyar színházakban ritka gyakorlatot kö-
vetve hetekkel a bemutató után is dolgo-
zik a darabon, s az író is szinte minden
előadáson ott ül a nézőtéren. Ítélni a látot-
takról kell - de jelezzük, hogy mire e
sorok napvilágot látnak, talán már to-
vábbformálódott a Versenynap. Módosít-
hatja az utolsó futam eredményét és ha-
tását, ha a két monológ dialóggá olvad
össze - s feszesebben, tömörebben az első
fogalmazásnál. Csurka bőbeszédűségében
mindig ott van a szűkszavúság, a célratörő
kimondás esélye is; rendező és dramaturg
még most is kihámozhatják burkából a
gyümölcsöt. Érdemes.

Az irodalmi alapanyag további meg-
munkálása tehát eredménnyel járhat.
Véglegesebbnek látszik az alapvető ren-
dezői fölfogás. Drégely László szürkében
tartott színpada: szerencsés lelemény. A
díszlet a háttérben marad: itt nem a tribün
a fontos, hanem a pálya - amely
képzeletben a nézőtéren húzódik, állagá-
ért, a gyepszőnyeg minőségéért így mi va-
gyunk a felelősek -, s az emberi fogadói
lélek. E sokértelmű szürkeségnek azonban
disszonáns elemei vannak. A statiszták - a
szerencsevárók serege Köllő Miklós
koreográfiája ellenére sem tud, nem is
tudhat igazán beilleszkedni a darabba. Ha
egy tippszter - Kern András - füléig húzott
svájcisapkában csak átmegy a színen :
történt valami. Az a statiszta, aki
ugyanilyen sapkában táncrend szerint
imbolyog: elvonja a fÍgyelmünket. Nincs
arca. Ezek a - tiszteletre méltó fizikai
teljesítményt nyújtó - fiatalemberek nem
teszik hitelesen lóversenyebbé a
lóversenyt - de nem is teszik költőibbé,
elvontabbá, szimbolikussá. A Versenynap
legjobb pillanataiban természetesen nem a
ló-versenyről szól, nem is játék-pótcselek-
vésről, hanem a társadalmi pótcselek-
vésről; de hogy erről szólhat és ezt értsük,
azt nem segíthetik az így mozgatott
statiszták. Amikor kötelekkel ringet
formálnak a monológját előadó Csapó
Árpád köré, sőt ezt az ökölvívószorítót
állandóan szűkítik is, akkor a legnyilván-
valóbb elhibázott szerepük és a kívülről be-
vitt, „jelentéses" kellékek fölöslegessége.
Csapó Árpád élete: harc, ökölharc, küzde-
lem. A társadalom: szorító. Ez magából a
darabból is teljesen világos - gyöngíti a
gondolatot, ha az egyik sport (a ló-
verseny) helyett először megjelenik egy
másik sport (az ökölvívás) képzete,

s csak így, kettős közvetítéssel, de épp a
téves irányú asszociáció miatt már
megfakulva a mondanivaló.

A díszlet megbontatlanságában jól
funkcionál - amikor azonban egy része
mozogni kezd, a háttérben mulatságos
Ígyekezettel, reményük szerint nesztelenül
dolgozó színpadi munkások előre-és
hátragurítják, akkor már nem. Ez az
elmozduló díszletdarab hordja hátán a
kimerevítések szereplőit, s talán a pár-
beszédeknek még alkalmas helyszíne is.
Csapó e kopár és sivár lejtőn kopár és
sivár beszélgetést folytathat szeretőjével,
és fülelhet a pásztoróra végét jelző
vekkerre. Bakuczra és feleségére süthet itt
a nap - mire kettejükhöz ér, elveszti erejét,
fényét. Csapó összegző, záró monológja
különösképp - de általában is a
monológok nem kellő érvénnyel, hatással
indulnak innen. A Versenynapban
viszonylag sok a deklaratív elem - a
mintegy pódiumra állított hős a maga
amúgy sem eredendően színpadi
szituációjából mintha irodalmi színpadra
kerülne át. E pontnak csak annyi a
különlegessége, hogy kiemel - de nem
mindig tud beletartozni a drámai erő-térbe.

Horvai István rendezői munkájának e
diszharmonikus vonásokat ellensúlyozó
értéke a kitűnő színészvezetés - amit már
az Eredeti helyszínben is észre kellett
venni. Csurkát - gondoljuk - szeretniük
kell a színészeknek: mindegyik darab-
jában nagy szereplehetőségek vannak -
pontosan formált és jellemzett, az alkotó
játékot kordába mégsem szorító figurák. A
Versenynap színészgárdájában többeknek
már bőséges Csurka-tapasztalatai vannak.
Bárdi György például Bimbit játszotta Az
idő vasfogában: a vagány alakjában
egyszerre lehetett gondolatokra
koncentrálóan fegyelmezett, és kiélhette
szélsőséges komédiázó és karikírozó
kedvét. Hajtmanszkyként inkább csak az
utóbbira törekedett, megfelelve a
közönségben róla kialakult (nem színházi)
képnek, de meg nem felelve igazán a
szerep követelményeinek. Csurka most
„jót tett" Bárdival: a filmrendező
Gergelynek szinte semmi dolga nincs. Ő
az újonc, akit kihoztak ide élményt
gyűjteni, szimatot kapni. Bárdinak
szövege is alig van. S kiderül, hogy
tartalmasan, a közönséggel való fölös-
leges összekacsintás nélkül tud hallgatni.
Kiderül: ha tízpercekig nem szólal, akkor
is súllyal jelen van. Történik benne
valami.

Ajándékot kapott Kozák László is:



annyi statisztaszerep után most főszerep-
ben játszhatja el az örök statisztát. Kozák
annyira örül az ajándéknak, hogy
rengeteget szertelenkedik, sokszor kilóg az
összmunkából - a kimerevítéseket mintha
szándékosan tördelné szét apró kis
mozgásokkal -; nagyjelenetében viszont
kitűnő. Szatmári István blazírt, érzelem
nélküli ügyelője mellett kisír-hatja és
kikiálthatja a kisember panaszát,
reményét: csak egyszer, csak egyetlen
mondatot nekem is! Kozák pillanatok alatt
eléri, hogy a darab már megint ne a
lóversenyről, hanem az életről és az
emberi lélekről szóljon. Megint a csurkai
alapgondolatok egyike: történ-jen végre
valami, ami fontos, amire majd emlékezni
lehet! Gedeon, a tánctanár és statiszta
megformálásában nyilvánul meg
legerőteljesebben - ha nem is a legtöbb
személyes kötődéssel Csurka szeretete,
megértése; s bizonyára nem véletlen - s
nem is csupán Kozák László mesteri
alakítását dicséri--, hogy a közönség a
betétek közül ezt fogadja a legnagyobb
tapssal. A Versenynapban dramaturgiai
feladatot tölt be a közönség, többször szó
is esik róla, egyes szereplők be is ülnek a
széksorokba - s akik e széksorokban
ülnek, azok leginkább Gedeonra
hasonlítanak.

Csurka bőkezű: darabja, illetve Lelki
Oszkár költő és tenyérjós szerepe ajándék
Benkő Gyulának. Hosszú szünet után van
újra színpadon, s mindjárt kitűnően: ez az
öregedő ember talán csak a verseiben mély
és komoly, az élet minden egyéb dolgában
fellengzős, gyermeki, sőt ostoba. Benkő
Gyula - akarva vagy akaratlanul Csurka
figura-szemléletéhez is híven - kedéllyel
és a vesztés pillanataiban is mosollyal
játssza ezt az alakot: nem lépve ki belőle,
de mindjárt kritikáját is adva - szeretettel.

Darvas Iván és Mádi Szabó Gábor
legutóbb a Bond-darab, a Fej vagy írás
kulcsjelenetében Shakespeare-ként és Ben
Jonsonként cseréltek eszmét az élet és az
ember lehetőségeiről -- s most megint ők
tartják vállukon a legnagyobb súlyt.
Darvas-Bakucz, az író szinte föl is teszi a
kérdést: fej vagy írás? Ez a Bakucz
messziről X.-re hasonlít: képtelen
tudomásul venni, hogy „kitört a béke".
„Mint a nagybeteg, aki több éves kórházi
élet után még gyógyultan is csak a
kórházban érzi jól magát, mint a
börtöntöltelék, aki visszakéredzkedik a
börtönbe, hospitalizálódtam. Észre kéne
már vennem, hogy béke van." Darvas mély
lélekismerettel mutatja be a köny-

nyebb ellenállás felé tájékozódó embert,
akinek a cinizmus mégsem áll igazán jól,
maga is szenved tőle - mert van még
összeszedhető, maradék energiája. Darvas
ezt az energiát lebegteti: kifejti,
visszaveszi, sejteti, herdálja. Az ő Ba-
kucza az egyetlen, akinek kitörési remé-
nyei, kísérlete nem melodrámába, önsaj-
nálásba torkollanak. Az energia "sorsa" --
Bakucz sorsa: bizonytalan.

Mádi Szabó Gábor az Eredeti helyszín
drákói szigorú és minden hájjal megkent
gyártásvezetője volt, aki már arra is
utasítást adott: mit csináljanak a háta
mögött, a tudta nélkül. Mintha most is
hasonlóról lenne szó: Mádi Szabó hang-
erejével, egyénisége súlyával is szinte
betölti a színpadot, harsogással és paran-
csoló szóval leplezi a figura belső gyön-
geségét. Mádi Szabó pszichológusa tud-ja,
hogy mit csinál a saját maga háta mögött;
s erről nem vesz tudomást. A színész
érdeme, hogy a második rész egyik
monológját - amelyet pedig egy nálánál
súlyosabb figurának, tartalmasabb alaknak
kellene mondania, hogy teljesebb hitele
legyen - erőinek át-rendezésével, a figura
„összegyűjtésével” - mégiscsak
elfogadtatja.

Kassza
Csurka Istvánnak megtalált műfaja és
legmélyebb, legkomolyabb szenvedéllyel
játszott játékainak egyike a dráma.
Munkásságának mennyiségével és minő-
ségével is a legelső helyek egyike illeti
meg őt a mai magyar drámairodalomban.
Önmaga lehetőségeihez és esélyeihez
képest viszont egyelőre kevesebbet nyert,
mint amennyit nyerhetett volna, s többet
vesztett, mint amennyit vesztenie kellett.
Tartalom és forma tökéletesen még nem
vágott egybe. De Csurka dolgozik:
drámaírói életműve az állandó alakulást is
szemléltetheti. „Íróasztalom itt áll Közép-
Európában, de meg vagyok elégedve vele,
mert nem mozog" - így az író.

Izgalommal és reménykedve várjuk az
újabb futamokat.

Csurka István: Versenynap (Vígszínház)
Rendezte: Horvai István. Díszlet: Drégely
László. Jelmez: Jánoskúti Márta. Dramaturg:
Radnóti Zsuzsa. Mozgáskompozíció: Köllő
Miklós. Zene- és hangeffektusok: Darvas
Ferenc, Jászberényi Károly, Reiter Tibor. A
rendezőmunkatársa: Deák Rózsa.

Szereplők: Darvas Iván, Mádi Szabó
Gábor, Benkő Gyula, Kozák László, Bárdi
György, Béres Ilona, Egri Márta, Schubert
Éva, Kern András, Gálffi László, Prókai
István, Miklósy György, Farkas Antal,
Szatmári István, Bod Teréz, Tóth Imre.

BALASSA PETER

Egy „ feke te" népszínmű-
ről és előadásáról

A piros bugyelláris Kaposvárott

„Így én, a szent romon, emelve vádat /
Magamra, a világra, ellened: / Torzulva
érzém sok nemes hibádat, / S kezdék
nevetni, a sirás helyett; / Rongy mezbe
burkolám dicső orcádat, / Hogy rá ne
ismerj, és zokon ne vedd: / S oly küz-
delemre, mely világcsoda, / Kétségb'esett
kacaj lőn Nagy-Ida. / Rajongva tünt elém
a sátrak népe: / A vajda Csóri, a nagy
álmodó, / Ki maga alszik egy nemzet
nevébe' / Almában újabb, szebb hont
alkotó; / S hogyan koppasztja, mely még
nincs kezébe, / Madarát a többi por-
puffogtató, / Mind csupa bátor, nyilt
őszinteség: / De a bús tréfa mégis meg-
esék! / Dicsőséget szomjaznak minden
áron, / De, ha nem kell vér, olcsón is
veszik; / Ritka dolog, hogy egyet értsen
három; / A holnapot ma bízvást megeszik"

stb. - írja Arany János 1873-ban, a Bolond
Istók híres Második énekében. Két kép
kívánkozik még ide, bevezetőül. Az
egyik: nyári ég alatt, dombtetőn, táncoló-
cigányozó falusiak forgataga, verítékben
fürdenek az arcok, önfeledten eszik, iszik
és ölel a tömeg, a kis dombot pedig
egyenletes ritmusban, szüntelenül
körbelovagolja néhány galambszürkébe
öltözött konok csendőr. Egyikük fáklyája
füstfelhőbe burkolja a képet. A másik:
táncoló-gajdoló falusiak, sírva-vigadó
huszár altisztek, összeakaszkodó
turidanik, béresek, gazdák, kákabélű
jegyző, pókhasú ispán és kopott, me-
lankolikusan imbolygó cigányok, min-
denütt, a rivaldánál és a hátsó színpadon, a
kertkapunál és a falusi sötétzárka előtt,
muzsikájukkal konokul közrefogva a
dínomdánomot, amelyből csak néha lehet
kihallani valami toroköblögető hangot,
rekedt asszonynevetést, artikulálatlan
ordítozást.

Az egyik kép Jancsó Miklós Égi
bárány

című filmjéből való, a másik Csepreghy
Ferenc A piros bugyelláris című
népszínművének Szőke István rendezte
kaposvári előadásából. Mind-kettő
összkép, a film és a népszínműelőadás
nagyjelenete, egyúttal a magyar-
ságábrázolás, a magyar művészet Nagy-
lda-komplexusának egy-egy ellentétes
felfogása. Mindkét kép ugyanarra, az


