
magyar filmvígjátékok egyikéből érkezett.
Mintha Irina, Blanche és Warrenné meg
se történtek volna. Jön és bűvöl, fején a
piros sapka, hangja ugyanaz a kamaszosan
hajlékony hang, mint régen, többen fel is
sóhajtanak: „Milyen édes!"

Csakhogy ez az „édesség" - látszat.
Amint a két színész tekintete találkozik, s
a két pólus áramkörré alakul, Mensáros
feszélyezettsége is átadja helyét a művelt
jellemszínész öniróniájának és a társas-
játék örömének. Tolnay pedig groteszket
vegyít a bájba, grimaszt vág a tükörbe,
játszik az életkorával. Úgy adogatnak
ketten egymásnak, mint az asztaliteni-
szezők, de egyikük sem él a leütés jogá-
val, hiszen értünk pattogtatják a labdát, és
nem versenyeznek. (A partnerrel való
kontaktus minden színpadi előadásnak
döntő eleme. Ritkán jelentkezik ilyen
mesterfokon, mint ebben a párosban.
Hatása olyan emocionális, hogy nem hagy
időt a gondolkodásra és a kételkedésre.)

A harmadik, a rigai dóm előtt játszódó
jelenetig a néző vígjátékot lát. Már-már
bohózatot. És nevetgél. A dóm előtt lépi át
a két színész a következő buktatót. Lidia
sírva menekül ki a koncertről, a férfi
utánamegy, faggatja, megjelenik a
szentimentalizmus felhője, de máris elűzi
egy vígjátéki eső, illetve játék az esernyő-
vel. De máris itt a következő veszedelem: a
férfi szívrohama. Mindezt csak a két
színész érzékeny ízlése menti meg a
giccstől. Tolnay sírása ugyanis nem akar
megríkatni, némi komikumot kever hozzá,
mint aki tudja, hogy ha komoly okkal
bőgünk is, olykor más szemében kicsit
nevetségesek vagyunk. Mensáros
hasonlóképpen óvakodik a színpadi
rosszullétek szabványelemeitől. Nem
szenveleg, inkább fél. Mint a valóságos
ember, amikor nehezebben lélegzik, és
meg-sejti, hogy az élet véges.

Az egész első rész után szép taps jelzi,
hogy a közönség hálás, amiért ilyen kelle-
mesen látják vendégül. A szünetben di-
csérik a színészeket, aztán másról beszél-
nek az emberek. Sokáig kell sorban állni a
Jaffa szörpért.

A második részt menten magasabb
hőfokra hevíti az énekszám. Tolnay egy-
idejűleg hiszi is a szöveget, meg el is tá-
volodik tőle. Marionettmozgása, hang-
jának gondosan adagolt megbicsaklásai
taníthatóak volnának: miként őrizheti meg
a színész művészi méltóságát még
„brettli"-helyzetben is. A mit csinál : el-
ragadó. Ő maga elragadó.

És mellesleg - boldog. Mensáros is az,
ettől olyan mulatságos a táncjelenetben,

bár olykor mintha figyelmeztetné magát:
ezt a sikert nem kell olyan komolyan
venni ... Nincs igaza. A sikert még akkor
is komolyan lehet venni, ha csak a Gellért-
hegyet kell megmászni érte és nem a
Mount Everestet. A siker ugyanis - köz-
vélemény. És az Arbuzov-darab esetében
sem adják olyan könnyen. Az előadás
megdolgozik érte.

Például a temetőjelenetben, ahol talán
még nehezebb elűzni az abszurd helyzet
érzelgősségét, és megint sikerül, fegye-
lemmel, ízléssel, iróniával.

S amit ugyancsak taníthatnának: a happy
end. A csalás.

Mensáros mint egy szíven szúrt Higgins
professzor mered maga elé. Elisa-Lidia
végképp távozott. Halljuk, hogy elment az
autó. Aztán (akárcsak az előző, az első
befejezésben) visszatér Tolnay. Mensáros
kinyújtja mind a két karját - jaj, csak át ne
ölelje, rémüldözöm -, Tolnay odasiet hoz-
zá és lehajol. Arcát simítja a férfi kezére.
Olyan a színpadi látvány, minta női egyen-
jogúság szép nyomata: hasonló, középfaj-
súlyú színművekben néhány évtizeddel
ezelőtt csak férfi hajolhatott női kézre.

És ekkor már előretódulnak a nézők,
hogy közelről lássák a két színészt, a bájos
tapsrendet, és úgy ünneplik őket, mintha
magasrendű művészi igazságot tolmá-
csoltak volna. Mert amit ők nyújtottak, az
csakugyan művészet volt.

A sikernek én is örülök. Még akkor is,
ha eszembe jut, hogy ez a terem volt ott-
hona egykor, a háború éveiben a leghala-
dóbb, legintellektuálisabb színháznak.
Abban is játszottak könnyed és hatásos
kétszemélyes darabot nyár eleji
üdítésként. Arbuzové nem rosszabb, mint
az volt, ha nem is olyan korszerűen
életízű, mint a lengyel Agnieszka Osiecka
Ő meg ő című zenés játéka, melyet a Kései
találkozással egyidőben az Operettszínház
zseb-színházában játszanak. Tudomásul
kell vennünk, hogy ha a közönség igényli
az ilyen érzelmes abszurd mesét, akkor a
legtöbb, amit a színház tehet, hogy meg-
ajándékozza nézőit a színész művészeté-
nek magasiskolájával.

Aki ma Lidiát és Alekszej Nyikolaje-
vicsot ünnepli, elmegy utánuk majd oda
is, ahol Blanche-ként vagy Poloniusként
láthatók. A sztárkultusz haszna is lehet, ha
a csillag belülről fénylik.

Alekszej Arbuzov: Kései találkozás (Madách
Színház Kamaraszínháza)

Fordította: Sivó Mária. Rendezte: Szirtes
Tamás. Díszlet: Götz Béla. Jelmez: Piros
Sándor. Zene: Tamássy Zdenkó.

Szereplők: Tolnay Klári, Mensáros László.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Egy bemutatópáros
tanulságai

A Nagytakarítás Budapesten
és Veszprémben

Szokatlan eset, hogy egy színdarab két
különböző változatát mutatják be ugyan-
abban a színházi évadban. Szokatlan eset,
hogy egy kortárs magyar író - talán a
kritikák és főként a bemutató tapaszta-
latainak hatására - átdolgozza művét. Ez
történt Csurka István Nagytakarítás című
tragikomédiájával, amely az évad első
bemutatója volt a József Attila Színház-
ban. Az évad második felében láthattuk új
változatát a veszprémi Petőfi Színházban.
A két bemutató írói és művészi kü-
lönbségeinek vizsgálata alkalmat ad arra,
hogy közelebbről megismerjük Csurka
műhelyének néhány sajátosságát.

Csurka István a Ki lesz a bálanya? hő-
seinek önsorsrontó értelmiségi életfor-
mája, a Versenynap pusztító szenvedélyű
mikrovilága, az Eredeti helyszín művész-
kedő enteriőrjének leleplezése után a
Nagytakarításban megírta a hétköznapi
élet ijesztő kisszerűségét, pitiáner csalá-
sait, veszélyes önzését, társadalmi méretű
képmutatását.

Dramaturgiai javítások

Elengedhetetlen a cselekmény vázlatos
ismertetése, hogy megérthessük a két
variáció színpadi szituációinak különbö-
zőségét. Azt, hogy ezek a módosítások
hogyan segítik elő a második változat
színpadszerűségét.

A Nagytakarítás cselekménye a
klasszikus vígjátékból jól ismert
modellhelyzetre: a szerelmi háromszögre
épül. Ez a modell mai társadalmi érvényre
és hite-lességre törekszik, ezért a mai élet
jellegzetes kellékeit használja fel. A
történet szerint egy jólszituált
minisztériumi osztály-vezető viszonyt
folytat törekvő, nagyra-vágyó
titkárnőjével, barátjának „védett"
legénylakásán. A kapcsolat azonban kezd
terhes lenni számára, mert ismét belesze-
retett a feleségébe, és „egyirányúsítani"
akarja magát a magánélet területén. Jó
alkalmat nyújt ehhez a lakástulajdonos
barát felgyógyulása és várható hazatérése.
Ám mielőtt még felszámolódna ez a
viszony, a vígjátéki szabályok szerint
lelepleződik. A másik fél, a megcsalt férj
felvilágosítja a minisztériumi osztály-



vezető gyanútlan feleségét. A botrány
teljes, és arra kényszeríti a négy embert,
hogy szembenézzen egymással és ön-
magával.

A darab mindkét változatának azonos a
cselekménymenete: az első felvonás a
háromszögszituáció feltérképezése, a má-
sodik felvonás a tettenérés és a megoldás.
A budapesti előadás első része három
helyszínen játszódik: a kórházban (Lovas
osztályvezető megtudja, hogy barátja,
Miltényi meggyógyult), az iskolában (a
megcsalt férj, Borsós felkeresi Lovasnét)
és Borsósék lakásán (a „koronatanú"

Portelekiné, Miltényi szomszédja, meglá-
togatja Borsósékat).

A veszprémi előadáson az egész első
rész Lovasék fényűző lakásában játszódik,
annak is túlzsúfolt, hipermodern
gyerekszobájában. Ebben a miniatűr
édenben fogadja Lovasné ismeretlen lá-
togatóját, Borsóst. A szituáció sokkal
erőteljesebb, élesebb, mint az eredeti is-
kolajelenetben. Lovasné saját biztonságos
polgári fellegvárából utasíthatja el Borsós
zavaros vádjait. A jelenet úgy ér véget,
ahogy az várható: Lovasné ingerülten
kiutasítja a betolakodót, de a vádak hatása
alól nem tud szabadulni. A történet logikai
láncszemei a továbbiakban úgy
illeszkednek össze, hogy a tények keltette
gyanú megerősödjék. A fel-gyógyult
Miltényi érkezik (ez az eredeti
kórházjelenet beépítése a darabba), majd
egy Borsósné nevű titkárnő keresi tele-
fonon Lovast, aki letagadtatja magát. A
gyanakvó feleség számára a láncszemek
összeállnak.

A második felvonás a tettenérés
klasszikus vígjátékba illő, hamisítatlan
nagy-jelenete. Miltényi rózsadombi
lakásában csap össze ádázul, kisstílűen és
groteszken a négy ember, visszaperelve
elrontott életüket, illúzióikat,
házastársukat, egzisztenciájukat. A
fergeteges komédiába kaján-keserű
felhangok vegyülnek: a leleplezés
valójában nem változtat meg semmit.
Egyik házasság sem borul fel, mert az
etikai törvényeknél erősebb szálak kötik
össze: az anyagi érdekek. Borsósékat a
még fel sem épült családi ház, Lovasékat a
három szoba összkomfortos osztályvezetői
egzisztencia. Borsós „csak nyert ezen az
ügyön, mert egy sokkal értékesebb,
fejlettebb asszonyt visz haza". Lovas pedig
a szavak benyálazó erejével, az önigazolás
hazug szentenciáival és férfiúi
képességeivel újra behálózza feleségét,
akit valójában nem is olyan nehéz
meghódítani.

Tünetek és tanulságok
Torz fintor, groteszk fricska a komédia
befejezése: a kölcsönkégli gyűrött huzatú
ágya a tiltott szerelem után a házaspár ki-
békülésének lesz tanúja. Igazi csurkai
csattanó ez. Ahol a történet komolyra
fordulhatna, ahol az események megkö-
zelítik a tragédiát, ott az író alapvetően
vígjátéki alkata, hiteles valóságismerete és
gunyoros-bölcs életszemlélete feloldja a
szituációt.

A darabban feltérképezett másik fontos
tünet: a társadalmi méretű kétarcúság. Ezt
a modellt a főszereplő személyesíti meg.
Lovas László afféle modern korunk hőse.
Sikeres társadalmi és magánéleti
pályafutását védekező, megalkuvó, két-
színű magatartásának köszönheti. „ ...rá-
jöttem, hogy a defenzív vezetés nemcsak
autóvezetési mód, hanem elsősorban
életszemlélet, életbeni magatartás.
Filozófia ... A védekező magatartással az
ember a rá leselkedő külső veszélyt képes
elhárítani, megelőzni, a minimumra
csökkenteni." Az osztályvezető
simulékony modora önzést, mohóságot,
karriervágyat takar. Hangzatos elméletei
mögött elvtelenség, kongó közhelyei
mögött érzelmi sivárság rejlik. Ez a
kisstílű, modern Tartuffe - jó érzékkel - azt
kamatoztatja,

ami korának sajátja: a szerepjátszás, a két-
arcúság előnyös gyakorlatát. „Van vala-mi
kétarcúságra, sőt tovább megyek, szki-
zofréniára ösztönző a kor levegőjében. Az
embernek van egy arca a társadalom felé,
és van egy arca a családja felé, sőt
egyszerűen kifelé és befelé." Ez a szemlélet
korunkban messze túlnő a házasság
keretein, és általánossá válik az élet
minden területén. Veszélyessége éppen
társadalmi méretű gyakorlatában rejlik.
Mert kontúrtalanná, elmosódottá, bizony-
talanná teszi napjaink emberi arculatát.
„Beleszülettünk ebbe az istenverte korba,
képlékenyek és puhák vagyunk, mint a
kor, amely felnevelt bennünket, fehérek és
feketék vagyunk egyszerre. . . É p p e n az a
mi nagy öncsalásunk, hogy hol fehérnek,
hol feketének tudjuk magunkat, s közben
állandóan szürkék vagyunk."

A darab írói szövete tehát lényegesen
megváltozott az első bemutató óta.
Szerkezete a dramaturgiai javításokkal
világosabbá, áttekinthetőbbé, logikusabbá
vált. A tulajdonképpeni változások fő
területe az első rész. Az írói munka
alapvető szempontja az volt, hogy mind-
azok a helyszínek és figurák, amelyek a
négy főszereplővel nincsenek szoros kap-
csolatban - feleslegesek. Így maradt ki a
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darabból a kórházjelenet, az iskola és
Borsósék lakása. Így vált fölöslegessé
Portelekiné, a tanárnő és az ápolónő
alakja. A változtatások következtében
előtérbe került a mű kamarajellege: négy
ember kisstílű, komikus összecsapása.
Pregnánsabban rajzolódik ki a két házas-
pár ellentéte, társadalmi-életszínvonalbeli
szemléleti különbözősége: „Következik a
2 Borsós: egyszoba-konyha; és a 2 Lovas:
háromszoba-összkomfort." Pszicho-
lógiailag jobban motivált a háromszög-
szituáció leleplezése. Ami az első rész-
ben bizonytalanság, a másodikban bizo-
nyosság. A konfliktus kiváltó oka, Anna,
a titkárnő, meg sem jelenik az első fel-
vonásban. Szerepe csak annyi, hogy le-
leplezze a Lovas házaspár hazug családi
mítoszát.

Szerepértelmezési különbségek

Az írói munkán kívül jelentős eltérés van
a két előadás művészi megvalósítása kö-
zött is. Másról szól az előadás a budapesti
szereposztásban, és másról Veszprémben
- a szereplők alkati-pszichikai adottságai
és szerepértelmezési felfogásai miatt. A
budapesti Lovas házaspárt Fülöp
Zsigmond és Szemes Mari, a veszprémit
Tánczos Tibor és Dobos Ildikó játssza.

Fülöp Zsigmond osztályvezetője kis-
fiús alkatú, puhány értelmiségi típus,
hajlékony gerinccel és még hajlékonyabb
életfilozófiával. A szimpatikus ragadozók
típusa. Olyan megejtően simulékony,

olyan behízelgően kedves, olyan finoman
aljas, hogy alig lehet haragudni rá. Tán-
czos Tibor testes, kopaszodó, ötvenes
férfit játszik. Fülöppel ellentétben sem-mi
szimpatikus sincs benne. Korlátolt, gőgös,
öntelt hólyag, akit otthon összkomfortos
feleség, a legénylakáson fiatal szerető vár.
Abból a kedélyes romlottságból, ami
Fülöp Lovasát jellemzi, nála már csak a
romlottság dominál. A leleplezés
pillanatában Fülöp tétova gyávaságával
ellentétben Tánczos tudatosan építi föl
védekezését, bizonyítja be a feketéről,
hogy fehér, feleségéről, hogy bűnrészes,
magáról, hogy a korszellem áldozata.

Szemes Mari Lovasnéja decens úri-
asszony, reprezentatív feleség inkább,
mint tanárnő. Ízig-vérig feleségtípus : hisz
a megszerzett pozícióban, a vagyon
összetartó erejében, a gyerekkel zsarol-
ható férj birtoklásában. Amikor a csalás
kiderül, valójában a hiúsága sérül meg, s
decenssége mögül egy piaci kofa dühe,
temperamentuma és trágársága bukik elő.
Dobos Ildikó Lovasnéjában erőseb-ben
dominálnak a tanárnői jellegek: pedánsan
rendszerető, kínosan korrekt, száraz,
szenvtelen, megfontolt. Ő hisz ebben a
Lovas Lászlóban, hisz a képességeiben, a
tökéletességében, a hűségé-ben. Számára
ez a leleplezés komoly válságot okoz: a
hitét és az illúzióit veszti el. Négyük közül
ő az, aki legközelebb áll a tragédiához.

A Borsós házaspár megformálói között
nem ilyen nagy a különbség. Szoboszlai
Sándor megcsalt férje kevésbé karikírozott,
mint Bodrogi Gyuláé. Á veszprémi Anna,
Takács Kati lényegesen fiatalabb,
éretlenebb, felelőtlenebb, mint a
sznobságot hangsúlyozó budapesti párja,
Voith Ági. Ezért a korkülönbségek is
beszédesebbek: a budapesti előadás
szerelmespárja csaknem egykorú, míg a
veszprémi játékban egy jól pozicionált,
öregedő férfi jut fiatal szeretőhöz. Két-
ségtelen, hogy a másfajta színészi alkat, az
eltérő rendezői felfogás szerencsésebben
azonosul a mű második változatával, s így
a veszprémi előadásban szinte új darabot
láthatunk.

Színpadtér-variációk

A két előadás művészi megvalósításában
eltérőek a szcenikai megoldások is. A
budapesti bemutató díszlettervezője,
Csányi Árpád abból indult ki, hogy a fő-
szereplő közlekedési szakember. (A darab
nyelvi leleménye, hogy a frázis- és
közhelygyűjteményt közlekedési szak-szók
zsargonjával keveri, ami a szereplők
gondolkodási mechanizmusát jellemzi.) Az
ötletes díszlet tehát hatalmas méretű
közlekedési táblákból, gömbtükrökből,
utcai jelzőlámpákból áll. Ebben a
jelzésrendszerben helyezkednek el a
konkrét - helyszínjelző - tárgyak: kór-házi
ágy, iskolapad, szemetesvödör stb. Ezzel a
fiktív térrel ellentétben a veszprémi
előadás helyszíne konkrét, apró-lékos,
naturális. És ez a jobb megoldás. Mert
ezeket az embereket nagymértékben
meghatározza a környezet, amelyben
élnek, a tárgyak, amelyeket használnak, a
stílus, amellyel berendezték saját mik-
rovilágukat. A díszlet (Fehér Miklós
munkája) tehát egyértelműen megadja az
előadás hangvételét, és segít a jellemek
értelmezésében is.

A rendezői felfogás különbségei
A rendezés mindkét esetben a szöveg írói
elképzeléseit közvetíti. De mert a második
változat dramaturgiailag jobb, ezért
megvalósítása színpadszerűbb,
konkrétabb, kidolgozottabb. Benedek
Árpád rendezése a József Attila Színház-
ban olyan, mint az eredeti mű : egyenet-
len, következetlen, meg-megbicsakló.
Több engedményt ad a könnyű komi-
kumnak, a szituáció kínálta olcsó meg-
oldásoknak, a kabarépoén szintű tréfák-
nak. Horvai Istvánnak Veszprémben
kétségtelenül könnyebb dolga volt: egy
összefogottabb, egységesebb, jobb művet

Jelenet a veszprémi Nagytakarításból
(Dobos Ildikó, Tánczos Tibor, Szoboszlai Sándor és Takács Katalin) ( MTI fotó)



vihetett színre - sikeresebb előadásban. A
szöveg logikája a színpadi szituáció
helyzetlogikáját is meghatározza, a tisz-
tázottabb jellemek egyértelműbb, élesebb
konfliktusokat eredményeznek. A veszp-
rémi előadásban kevesebb a felhőtlen
komédiázás, több a nyers szín, keményebb
az egész hangvétel. A József Attila szín-
házi habkönnyű szórakozás helyett szó-
kimondó, keserű szájízű, markánsabb
vígjátékot kapunk. S ez az átdolgozás
legfontosabb eredménye!

A Nagytakarítás kétségtelenül nem
Csurka legjobb művei közül való. Nem
közelíti meg a Döglött aknák sziporkázó
társadalmi antitézisét és a Ki lesz a bál-
anya? ostorozóan kemény, szarkasztikus
ítéletét. A Nagytakarítás a klasszikus víg-
játék kissé elavult modellrendszerének
életre keltése, amelynek hátrányait írói
erények ellensúlyozzák: a szókimondás, az
ember- és valóságismeret, a csurkai hu-
mor. Vígjátéka olyan, mint egy goromba
hátbavágás, amely nevetés közben éri az
embert. Tömör és szellemes jelkép-
rendszere mindenki számára érthető. A
színpad közepére állított szemeteskuka
hétköznapjaink sivár dologiasságáról,
szennyes üzelmeinkről, gátlástalan szer-
zésvágyunkról, piszkos kis ügyeinkről
árulkodik. Vagyis arról, ami anyagi jólétet
biztosító társadalmunkban még takarításra
szorul. Nagytakarításra.

Szokatlan esetnek minősítettük a be-
mutatópárost. Szokatlan, de hasznos
kezdeményezés. Színházaink ugyanis a
divatos „ősbemutató"-kényszer miatt ritkán
vállalják az utánjátszás népszerűt-len
feladatát. A művészi értékeinkkel való
helytelen gazdálkodás egyik ismert
jelensége ez. Ezért üdvözölhető a veszp-
rémi Petőfi Színház vállalkozása, amely
egy mai magyar vígjáték csiszolódásának
és fejlődésének teremtett műhelylehető-
séget. Egy egészségesebb színházi légkör
szellemében.

Csurka István: Nagytakarítás (József Attila,
Színház)

Rendezte: Benedek Árpád. Díszlet: Csányi
Árpád m. v. Jelmez: Kemenes Fanny. Dra-
maturg: Vinkó József.

Szereplők: Fülöp Zsigmond, Szemes Mari,
Bodrogi Gyula, Voith Ági, Örkényi Éva,
Horváth Gyula, Dávid Ági, Telessy Györgyi.

Csurka István: Nagytakarítás (Veszprémi Pe-
tőfi Színház)

Rendező: Horvai István m. v. Díszletterve-
ző: Fehér Miklós m. v. Jelmeztervező: Hruby
Mária.

Szereplők: Tánczos Tibor, Dobos Ildikó,
Szoboszlai Sándor, Takács Katalin, Vajda
Károly.

GÁBOR ISTVÁN

Odysseus bolyongásai

Móricz Zsigmond lírai játéka
Veszprémben

A kritika szinte egyöntetűen elmarasztalta
Móricz Zsigmond verses drámájának, az
Odysseus bolyongásainak bemutatóját
Veszprémben. Hadd jelentsek be mind-
járt cikkem elején magánvéleményt: nem
osztozom ebben az elmarasztalásban. A
későbbiekben bizonyítani kívánom a má-
sokénál lényegesen pozitívabb vélemé-
nyemet a műről, elöljáróban csak azt
szögezem le: megítélésem szerint ez a
darab jóval több, mint pusztán egy élet-
rajzi motívum sebtiben való irodalmi áb-
rázolása. Noha önmagában az sem súlyos
tragédia, ha a színház hozzásegíti nézőit
egy jelentős író életének mélyebb föltá-
rásához, mégis itt nagyobb a tét. Amihez
sietve kell hozzátennem azt is, hogy tá-
volról sem tekintem az Odysseust (záró-
jelben megjegyzem, hogy a dráma címét
és szereplőit a móriczi mű eredetijéhez
híven írom) az életmű csúcspontjának.
Nem, az Odysseus nem éri el sem az Úri
muri, sem a Rokonok magaslatát, de az
eszmeiség szempontjából alacsonyabban
járó, ám stilárisan móriczi erőt sugárzó,
fordulatos Nem élhetek muzsikaszó nélkül
színvonalát sem. Kétségtelen, hogy az
Odysseusnál valamivel lejjebb kell tenni a
mércét, ám nincs olyan sok drámánk a
huszadik század első évtizedeiből, sem-
hogy erről a darabról annyira könnyen
lemondhatnánk.

Hadd szóljak néhány szót a mű meg-
írásának külső, személyes motívumairól.
Móricz 1924-ben, a Búzakalász próbái
közben megismerkedett a sugárzó szép-
ségű Simonyi Máriával, és ettől kezdve
egyre mélyebb válságokon esett át. A két
nő - Janka, a feleség és a friss szerelem,
Simonyi Mária - vonzásában és
taszításában élt, és ezt a szenvedélyes ví-
vódást két verses drámában dolgozta föl.
Közülük az Odysseus bolyongásai 1924 má-
jusában keletkezett, mindössze egy hét
alatt Leányfalun.

Álljunk meg egy pillanatra ennél az egy
hétnél. Némelyek ugyanis az alkotási idő
rövidségével indokolják a mű elsie-
tettségét. De éppen Nagy Péter kitűnő
Móricz-monográfiájából tudható, hogy a
Pillangó, ez a megkapóan idilli, hamvas
szerelmi történet hat nap alatt született.

Még sehol sem olvastam azonban arról'
hogy a Pillangó elhamarkodott alkotás'
mert nem egészen egy hét alatt keletke-
zett. Példákat a horatiusi nonum prematur
in annumra, a sokáig érlelt műre, és
ellenkezőjére, a néhány nap alatt készült
irodalmi, zenei, operai alkotásra egyaránt
felhozhatunk. Egyezzünk meg abban,
hogy az idő rövidsége vagy a mű hosszú
kihordási ideje önmagában sem-mit sem
bizonyít.

Ejtsünk néhány szót azokról a művek-
ről, amelyeknek környezetében az Odys-
seus született. Öt évvel vagyunk a Tanács-
köztársaság leverése után, és Móricz,
mint ismeretes, nem írt mea culpázó
önbírálati verset, mint nagy hírű Nyu-
gatos költőtársa. Nem, Móricz megírta
1920-ban a Légy jó mindhaláligot, egy év
múlva az Erdély-trilógia első darabját, a
Tündérkertet, az Úri muri előlegezéseként a
pusztulásra ítélt úri rend látnoki képével a
Kivilágos kivirradatigot, a kiaszott föld
sivárságán kesergő Kiégett a Hortobágyot.
Es megírt egy verset, még 1920
februárjában, Éjféli görcsök címmel. Adyt
istenként említi benne, a magányról, a
halálról beszél, és íme egy sora, amely
sokat elárul akkori hangulatáról: ,,... a
föld szétomlása után Homéros sem dalol .
. ." Homéroszba helyettesítsük be a
walesi bárdokat, az Arany-ballada meg-
írásának körülményeit, és akkor világo-
sabb a kép, hogy szerelmein, magánéle-
tén kívül mi minden foglalkoztatta akkor-
tájt Móriczot. Amivel csak azt szeretném
illusztrálni, hogy nem teljesen indokolt az
Odysseust leszűkíteni egy sablonos, már-
már giccses szerelmi história drámai
földolgozására.

Állításom bizonyítására vegyük elő
magát a darabot. Amely gyakran híján
van nyelvi teremtő erő, fordulatosság,
szerkesztés, ábrázolás tekintetében mind-
annak, amit Móricz a húszas évek végén, a
harmincas években elért. Ám a dráma
második felvonásában az útja vége felé
tartó Odysseus azt kérdi Kirkétől: „De
istenáldotta búzát terem-é" a sziget, ahol
Kirke él, és vajon „juhnyáj, kecskefalkák
legelnek-é rajta, és vannak-é ménesek,
gulyák és bő tejű tehenek csordái a sziget
dús rétein?" A harmadik felvonásban
Penelopéhoz hazatérve, szemrehányóan
mondja fiának, Telemachosnak: „Ezt
tudtatok gyűjteni, kérőket csordára! De
az ólak, az aklok, mind beszakadva! Az
eső becsorog, szomorú szemmel néztem a
romlást ... " Vajon nem vélhető-e, hogy a
hazája tájain gazdaként búsan széttekintő
Móricz szólal meg itt? És


