
Reprodukció
vagy újraértelmezés?

Magyar drámák felújításáról

„Van valami, amiért az írókat nem terheli
felelősség. Ez pedig az ősbemutató-mánia.
Minden direktor »új, eredeti drámát«
követel, s ehhez szívósan ragaszkodik,
nemcsak a drámaírók, hanem a
drámairodalom, sőt: a színház alapvető
érdekei ellenére is ... A publikációs le-
hetőségtől csaknem megfosztott dráma-író
(...) lelki szemével látja darabjának
rendezői példányán a feliratot: Használat
után eldobandó! A színházat ösztönzi az új
magyar drámáért járó erkölcsi elismerés és
magasabb dotáció. De mi lelkesítse az írót?
... (Pedig) milyen lehetőségeket nyit meg,
mennyi felfedezésre ad lehetőséget egy
bemutató; olyan felismeréseket,
tapasztalatokat kínál, amelyek az adott
produkcióban már nem használhatók, ám
egy felújításban kibontakoztathatók
lennének." Ezek a nem túl derűs, de
tűnődésre késztető, egyetértést és el-
lenkezést kiváltó gondolatok Száraz
Györgynek a SZÍNHÁZ 1977. februári
számában írt cikkéből valók.

Az író lényeges jelenségről szól; de né-
hány gondolattal érdemes kiegészíteni a
felújításokkal kapcsolatos mondandóját.

1. Elvben és elméletileg jogos igény az
ősbemutatók szorgalmazása. Hiszen minél
több magyar dráma születik, annál nagyobb
a valószínűsége egy magasabb színvonalú
színházművészet kialakulásának,
Ugyanakkor igaz a mánia-vád is, mert
sokszor a bemutatók körüli hercehurca
megalapozatlan, rossz beidegződésű,
konkurrenciaharcot idéző versenynek tűnik.

2. Vannak darabok, amelyek végig-
száguldották az egész országot, majd
minden színház bemutatta őket (hogy csak
Szakonyi Adáshibájára vagy Kertész
Névnapjára utaljak!). Mások - mint Illyés,
Örkény, Szakonyi legtöbb darabja

jó néhány színház repertoárján szerepeltek,
szerepelnek. A legtöbb bemutatott magyar
dráma viszont valóban megmaradt
egyszeri premiernek. Hogy ebben mekkora
szerepe van a művek kvalitásának és
mekkora egyéb meggondolásoknak, külön
elemzés tárgya kell legyen.

3. Az esetek jó részében a daraboknak az
első vagy előző előadások tapasztala-

tait felhasználó átdolgozása elmarad. Hogy
ez a szerzők vagy a színház, netán az
anyagi ösztönzés „hibájából" történik, nem
tudni, esete válogatja. De né-hány
dicséretes ellenpélda is akad, hirtelenjében
Örkény Kulcskeresőkje vagy Szakonyi
Hongkongi parókája jut eszembe.

4. Egy-egy művet csak akkor érdemes
más színházban ismét bemutatni - s ez már
közhely! -, ha annak az alkotó közösségnek
is van a darabbal valami lényeges
mondandója. Annak nem sok teteje van, ha
az új bemutató csupán egy sikeres előadás
többé-kevésbé hű másolata lesz. Különösen
igaz ez akkor, ha néhány év elteltével kerül
sor a felújításra, s ez a néhány év már
akkora távolságot, rálátást biztosít a műre,
ami az újraértelmezést feltétlenül
szükségessé teszi.

5. Ez egyben értelmetlenné teszi azokat a
gyakorta előforduló összehasonlítgatásokat,
melyek egy felújításon az eredeti bemutató
megoldásait, erényeit kérik számon.

Két felújítás mindezekre pozitív és ne-
gatív példát egyaránt szolgáltat.

A Pesti Színházban Várkonyi Zoltán
rendezte (Darvas Iván, Bárdi György,
Halász Judit főszereplésével) majd 15 évvel
ezelőtt Csurka István A z idő vasfoga című
komédiáját. Most a Szegedi Nemzeti
Színházban Léner Péter rendezésé-ben,
Király Leventével, Kátay Endrével és
Markovits Borival (a színésznő meg-

Markovíts Borí, Kátay Endre és Király Levente Csurka István: Az idő vasfoga című vígjátékában
(Szegedí Nemzeti Színház) (Hernádí Oszkár felvétele)

betegedése után Faluhelyi Magdával) a
főszerepekben látható.

Mindenekelőtt le kell szögezni: Csurka
darabja kiállta az idő próbáját. A „mar-
kecolás államosítója", az álorvos Kenéz
Pál tündöklése, az általa vezetett kisvárosi
kijózanító intézet országos intézménnyé
duzzadása egy abszurd ötletből bomlik ki
a társalgási vígjáték-bonyolítás legjobb
hagyományait folytatva. A z idő vasfoga
azok közé a darabok közé tartozik,
amelyek feszültségét az előbb-utóbb
bekövetkező lelepleződés adja, ám Csurka
leleménye annak bemutatása, hogy vannak
társadalmi szituációk, amikor a
lelepleződés, még ha ennek érdekében
mindent el is követnek, lehetetlen. Ez a
gondolat teszi ma is aktuálissá a darabot,
hiszen ma éppenúgy érvényesek, mint
tizenöt évvel ezelőtt azok a viszonyok -
presztízsféltés, összefonódás, a szerveze-
tek mechanizmusában meglévő tehetet-
lenségi erő -, melyek megtarthatnak va-
lakit pozíciójában, a nem megfelelőt ép-
penúgy, mint a belefáradót.

A szegedi előadás a szatirikus befeje-
zéssel adós maradt, csupán kellemes szó-
rakozást nyújtott.

Ez a „csupán" nem kevés, még akkor
sem, ha az előadás humorforrásai általá-
ban könnyedebbek a darab humorforrá-
sainál. Például: Király Levente annyiszor
ismétli meg a lopótök szót, nyomatékosan
utánozva Faluhelyi Magda naiv



Máthé Éva és Kulcsár Imre Fejes Endre: Vonó Ignác című színművének miskolci előadásában
(Jármay György felvétele)

A legproblematikusabb a befejezés.
Kenéz megunta normális életét, ülni
szeretne, ezért barátjával, az országos
intézmény főemberévé avanzsált volt
markecolótársával, Bimbivel feladatja
magát a minisztériumban. Ám eredmény-
telenül, ott mindent tudnak róluk, nincs
menekvés, rendes embernek kell marad-
niuk egy struktúra mozgástörvényei szerint.
Csurka ezt megfejeli még egy ötlettel :
Kenézt felveszik a Közgazdaság-
tudományi Egyetemre, pedig nem is
jelentkezett. Ezt a színház okosan el-
hagyta, ám a komolyabb hangvételű le-
zárást meg nem vállalta. Megelégedett egy
gyenge poénnal. Bimbi elkeseredetten
mondja: Verebek vagyunk. E ki-jelentésre
építve, karjukat szárnyként emelgetve csip-
csip kiáltásokkal húzza össze a függönyt a
két főszereplő.

Pedig az elgondolkodtatóbb befejezés
csaknem létrejön Kátay Endre jóvoltából.
Matucza kartárs, az intézmény félelmetes
szürke eminenciása, aki nem sokkal előbb
még Kenéz igazgatói székét mustrálva
állította össze a noteszában gondosan
feljegyzett, terhelő adatokból barátja
bűnlajstromát, megsemmisülve, az íróasztal
előtt a földön kuporogva adja elő a
minisztériumban történteket; felismeri,
hogy Bimbiként és Matucza-ként egyaránt
egy mechanizmus parányi, tehetetlen része.
Egyedül Kátay érzi Csurka darabjának
igazi hangnemét. Bimbije a lélektani
hadviselés legváltozatosabb eszközeivel, a
nosztalgia felkeltésével, a zsarolással,
kéréssel, fenyegetéssel bombázza barátját,
ugyanakkor szeretnivaló vagány. Matucza
kartársként nyársatnyelt tartásával, kimért
beszédével, amibe csak időnként keveredik
egy-

egy jasszos hangsúly, és kínos pedáns-
ságával maga a kispolgár, aki mindent
„átbeszél" feleségével, csendben és kí-
méletlenül törtet felfelé. Kátay vagány-ként
is kispolgár, és kispolgárjában is van
valami a kisstílű markecolóból. Ezért
kitűnő alakítása.

A Miskolci Nemzeti Színház Fejes
Endre Vonó Ignácát mutatta be Jurka
László rendezésében. Az 1969-es Madách
kamaraszínházi Kerényi Imre rendezte
bemutató máig emlékezetes maradt,
különösen Garas Dezső és Kiss Manyi
játéka miatt. A kritikák egyértelmű
állásfoglalása szerint a darab két kitűnő
felvonása után a harmadik szándékában
tiszta, ám íróilag megoldatlan. Amíg az
első világháborúban ellőtt, kacska kezű
Vonó Ignác és özv. Mák Lajosné közötti, a
reális és irreális határán egyensúlyozó
civódás, évődés tart, addig egységes a
darab, és az volt az elő-adás is, ám amikor
Vonó Ignác házassága révén a volt
uralkodó osztály deklasszálódott tagjainak
társaságába kerül, az írói anyag vázlatos
lesz, s ezt a vázlatosságot a rendező azzal,
hogy a szereplőkből kabaréfigurákat
csinált, még inkább hangsúlyozta. Így az a
változás, ami Vonó Ignácban az 56-os
események hatására, ha csak egy pillanatra
is, be-következik, az írói szándéknál is
hihetetlenebb lett.

Jurka László is fontos szerepet szán a
két főszereplő mesébe illő, lírai-közön-
séges kapcsolatának, de rendezésének
kulcsát a darab zárójelenete adja. Ennek
megfelelően valamelyest visszafogottabb
és ritmikailag döcögőbb az első két fel-
vonás, hangsúlyosabb viszont a harmadik.

Ezt az arányigazítást pontosan jelzi az
előadás térbeosztása. A zenekari árokban,
néhány pontfény világánál játszódik az első
jelenet, amikor a lövészárokban ellövik
Vonó Ignác kezét, majd a szín-pad elején,
középen, csupán egy priccset megvilágítva,
tehát még mindig szűk térben a tábori
kórház epizód. Ezt követően némiképp
kitágul a tér. Baloldalt néhány kopott
bútorral - ágy, asztal, két szék, polc,
éjjeliszekrény - berendezett térfél özv. Mák
Lajosné főbérlő lakása, a jobb oldali
térfélen koszos tégla-fal, szűk nyílás, előtte
kopott barna író-asztal - az OTI
portásfülkéje -: Vonó Ignác munkahelye, a
Del Medico Antal tanácsossal való
jelenetek színhelye. Ezek váltakoznak
egészen a felszabadulást követő
eszpresszó-képig. Az eszpresszó

hangsúlyait, amíg a nézőtér az ismétlés és
fokozás egyszerű hatásmechanizmusa
alapján elkezd nevetni; vagy: a részeg
reflexvizsgálatát ósdi fogás szerint végzi
Király, a rendőr gumibotjával a részeg
jobb térdére üt, mire fellendül a bal láb, és
ez megismétlődik fordítva is; vagy: a
rendőr, és különösen az önkéntes rendőr
ábrázolása a rendőrviccek szín-vonalán
történik, az önkéntes rendőr - erre a
darabban nincs utalás! - a felvonás végére
tökrészeg lesz; vagy: miközben Kenéz
Angélának vall múltjáról, három részeg -
Csurka instrukciója szerint - a földön
fekve dudorászik, de a rendező csak a
vallomás bizonyos pontjain szólaltatja
meg őket, és mindig olyan nótasort
kezdenek intonálni, ami humorosabbá
teszi Kenéz szövegét; vagy: a magukat
újságírónak kiadó markecolók a feltálalt
üdítő italt a virágvázába öntik, az egyik
markecoló SZEOL-mezt visel, és sorol-
hatnánk a meglehetősen felszínes gegeket.

Zavaró az előadáson végighúzódó kö-
vetkezetlenség, a történet időpontjának
tisztázatlansága. A szöveg több kitételét,
mely a megírás időpontjára utal, „mo-
dernizálták", így Vico Torriani neve
helyett Kobajasi Kenicsiróé szerepel
(éppen akkoriban járt Szegeden), a vál-
lalati ünnepségen nem Kazal művész úr,
hanem Hofi szerepel. Ugyanakkor az
1962-ben igencsak keresett és hiány-
cikknek számító Hirschler-könyvre úgy
vetik magukat a markecolók, mintha ma
nem tucatjával állna rendelkezésükre a
szakirodalom, és Kenéz bűnlajstroma, a
darab eleje és vége között jelzett idő-
tartam változatlanul 1962-63-ra datálja a
történetet.



egy asztal és két szék a színpad közepén,
miként centrális a szerepe ezeknek a jele-
neteknek a főhős életében is. Itt lesz
tulajdonosa azoknak az értékeknek,
melyeket Del Medico elzálogosít Vonó-
nál, s amik tárgyi bizonyítékai lesznek az
„úri osztályhoz tartozásának", valamint itt
találkozik a volt apácával, Török Teklával,
későbbi feleségével. A harmadik
felvonásban Vonó Ignác „szegény" úri
lakása betölti a színpadtér nagy részét :
hatalmas ebédlőasztal, fotel, térdeplő,
antik szekrény. A háttérben az előadás
alatt tüllfüggöny mögül régi budapesti
képek sejlenek elő.

Hangsúlyeltolódást okoz az is, hogy
Máthé Éva és Kulcsár Imre a Mákné és
Vonó Ignác közötti kapcsolatot valamivel
nyersebbnek mutatja, mint amire az írói
szöveg alapján számítunk, kevesebb az
élcelődés, az évődés, hangsúlyosabb az
egymás marása: harc folyik kettejük
között, önmagukért. Ez kétségkívül elvesz
ugyan valamit Fejes Endre sajátos
lírájából, de ez egyrészt következik
Kulcsár színészi egyéniségéből, másrészt
így egyenlítődhet ki a két első és a har-
madik felvonás közötti kontraszt.

A darab újraértelmezése - mint már
jeleztem - leginkább a harmadik felvonás
eseményeinek beállításából tűnik ki.
Ahogy Hermann István annak idején fel-
hívta erre a figyelmet, a társadalmi fejlő-
dés paradoxona, hogy az ötvenes évek
eseményei, légköre egymáshoz közelítette
a „giccséletet élő" Vonó Ignácokat, meg a
deklasszálódott Csatárykat, Szórádykat.
Nemcsak azért, mert egyként
segédmunkásként, éjjeliőrként keresték
kenyerüket, de főleg perspektívátlanságuk
hasonlósága miatt. Nem véletlen, hogy
1956. november 4-e előestéjén záródik a
darab, hiszen mindkét réteg számára
fordulat lehetett volna az az idő-pont.
Ezért megrendítő Miskolcon, visszafogott
megoldásában is, az az epizód, amikor
Vonó Ignác a royalista terveket előkészítő,
magabiztossá váló, időlegesen nyeregbe
kerülő Csatáry lába elé kucorog és
zsebkendőjével tisztítja a gróf cipőjét,
akárcsak hajdan Del Medico Antalét; vagy
az, amikor Vonó Ignác megrendülten,
félve fohászkodik életében először
istenhez. A megváltozó élet lehetőségét
felvillantó epizódokat erősíti Mákné
megjelenése és helyzetelemzése is, hogy
aztán annál nagyobbat csavarjon a hely-
zeten a szovjet ágyúk tüzének hangja: az
ellenforradalom nem győzött, számukra
minden marad a régiben. És ebben a
szituációban különösen élesen hangzik

Mákné darabzáró mondata: „És mi lesz
most énvelem, proletárral?" A hangsúly
Máthé Éva kiáltásában a proletáron van.
A lezárás az elmúlt húsz év történelmé-
nek végiggondolására készteti a nézőt,
hiszen tudja, elvben minden a proletáro-
kért történt ez alatt a két évtized alatt, de
azért a kiáltásban megbúvó aggodalmas
felhang - visszagondolva és előretekintve
- sem indokolatlan.

Kiegyenlített együttes-munka segíti
érvényre jutni a miskolciak értelmezését,
a sok jó epizódalakítás közül emlékezetes
Sallós Gábor Del Medico Antalja. Ebből a
tanácsos úrból sugárzik a korlátoltság, a
vezetésre való alkalmatlanság, a
történelmi cinizmus, anélkül, hogy Sallós
elrajzolta volna a figurát.

Az előadás legkiérleltebb színészi tel-
jesítménye Máthé Éva özv. Mák Lajos-
néja. A színésznő az előadás módosult
koncepciójának megfelelően nagyhangú,
érzéseit nyersesége mögé rejtő Máknét
állít színpadra, a veszekedés és játék, a
megszokás és féltés minden árnyalatát
érvényrejutattóak pontos és hatásos vál-
tásai. Azt a kényes jelenetet is ízléssel és
jól oldja meg, amikor először villamoso-
zik át az ezerszer áldott nyolcadik kerü-
letből Budára, hogy lerohanja, lepiszkolja
az úri társaságot. Az előadás befejezése
pedig tragédiai mélységet sejtető.

Két felújítás. De míg Szegeden meg-
elégedtek egy hajdani előadás sikerének
felidézésével, Miskolcon új bemutatóhoz
illő módon keresték a darab aktualitását.
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KOLTAI TAMÁS

Filozófiai játszma

A Temetetlen holtak Győrött

Anno 1947

Nem lehet azt mondani, hogy a magyar
kritika harminc évvel ezelőtt lelkesen
üdvözölte Jean-Paul Sartre Temetetlen
holtak című drámájának Várkonyi Zoltán
rendezte művész színházi bemutató-ját,
amely 1947-ben ma már utópisztikus
álomnak tűnő gyorsasággal, alig egy évvel
követte a Théátre Antoine-ban lezajlott
párizsi premiert.

„Sartre ... előadásainak élvezete most
Párisban a divat kötelező munkaszolgá-
latába tartozik - írta Márkus László, a
neves színikritikus a Színházban.-Írónak
ettől függetlenül nem több, mint kiválóan
jó szimatú és különösebb ízlésbeli
skrupulusok nélkül való színházi prak-
tikus, aki Dumas és Sardou témáit kor-
szerűsíti szemenszedett és szemérmetlen
aktualitásokkal. Írói bátorsága abban
mutatkozik, hogy ki mer mondani nyil-
vánosan olyan szavakat, amelyeket inkább
vásott srácok firkáltak palánkokra, és
ügyesen tud közhelyeket úgy csopor-
tosítani, hogy azok nyárspolgárbőszítő
újdonságnak látsszanak. Ez a bátorság
nem jár kockázattal, tehát üzletileg is
hasznosítható ... Vérbeli és vérrel trá-
gyázott pankrációs színmű ez a Sartre-
darab. Nem éppen új és tősgyökeresen
»polgári képződmény«, magam is láttam
már ilyet a párisi Grand-Guignolban, ahol
egy karóhoz kötött francia légionáriust
nyúztak meg riffkabilok nyilvánosan, sőt
láttam Pesten is, mikor a Víg-színház
próbálkozott egy ilyen rémkölteménnyel,
és Hegedüs Gyula vérét ontották ki
szemem láttára egy tébolyda el-szabadult
bolondjai."

Balassa Imre, A Reggel kritikusa így írt:
„Ez valóban sok, barátom, ez szadizmus és
a néző idegeinek gyengeségét kegyetlen
számítással kihasználó vajuldozásra és

hisztériára kalkuláló hatáshadászat ! Lehet,
hogy egzisztencializmus, de - semmi
esetre sem irodalom, még kevésbé művészet,
és egyáltalán nem színház. A színpad egyik
hivatása kétségtelenül az, - hogy
emlékeztesse, intse és figyelmeztesse az
Embert többek között arra is, milyen
mélyre süllyedt! Ám az, amit Sartre
cselekszik, visszataszító gyötrése a


