
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,
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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



túlságosan merész-e a föltételezés, hogy az
az Odysseus, aki ugyancsak a harmadik
felvonásban „a szeretet, az a szép, csöndes
mindennapi béke" idézésével szól hitve-
séhez, ezt a békét egy magasabb rendű, a
későbbi babitsi magatartással rokonítható
értelemben használja?

A z Odysseus bolyongásai a homéroszi
történetet dolgozza föl, természetesen
szabad átköltésben. Az eltérések nem
alapvetőek, csak amennyiben Móricz
ebből a mondakörből mindössze három
epizódot ragadott ki. Ám a harmadik
felvonásban van egy motívum, amely
mellett kár volna szótlanul elmenni. Ez
ugyanis Homérosznál sehol sem található
meg. Megérkezésekor azt mondja Odys-
seus hű kondásának, Eumaiosnak: „És te
eredj a csordagulyához, s hozd fel a
markos legényeket, mind valahány van."
Ez a mozzanat még kétszer tér vissza, a
darab vége felé így: „S rajtatok a kondások
és csordások ostora szántson!" Amihez
szerzői instrukcióként még hozzáteszi:
„Jelt ad, berohannak a pásztorok fur-
kósokkal, s nekiállnak a kérőknek, akik
egy perc alatt elmenekülnek." Ismét csak
hipotetikusan vetem föl a kérdést: vajon a
véletlen műve-e, hogy Móricz 1924-ben,
egy levert forradalom után csordásokkal,
kondásokkal, furkósbotokkal oldatja meg a
viszályt? Lehet-e figyelmen kívül hagyni
egy ilyen fontos motívumot, amely a
parasztlázadással fenyegető Rózsa Sándor-
történetet is előlegezi már ?

Ennyi kérdőjel után következzék egy
állító mondat: meggyőződésem, hogy az
Odysseus bolyongásai, amelyben lehetnek
ugyan kiérleletlen, sőt rossz verssorok,
nyersen fölvázolt, gyöngébb epizódok,
többről szól, mint a Janka és Simonyi
Mária közötti odüsszeuszi bolyongásról,
Móricz szerelmi vergődéséről. Vagy ha
pusztán önéletrajzi jelentőséget tulajdo-
nítunk is a műnek, akkor sem lehet nem
észrevenni azt a Móricz Zsigmondot, aki a
Tanácsköztársaság szívet melengető
emlékétől nem tudott, nem is akart sza-
badulni, akinek számára a föld, a búza, a
nép, a béke minden másnál többet je-
lentett.

Ideje, hogy ennyi előzetes megjegyzés
után magáról a darabról is szóljak. Az
Odysseus tulajdonképpen nem is egy, ha-
nem három mű, három egyfelvonásos. Az
első darab Nausikaáé, és noha itt izzik a
leglíraibban a darab, ebben a részben a
legfogyatékosabb a drámaiság is. Nincs
benne igazi akció, nincs tét, ami fogva
tartaná Nausikaánál Odysseust. Sokkal
erőteljesebb a második felvonás,

Móricz Zsigmond: Odysseus bolyongásai
(Veszprémi Petőfi Színház)
Takács Katalin (Kirke) és Tatár Mária (Maja)

tépelődéseivel, megtorpanásaival együtt is.
Kirke már az igazi, érzéki, nagy szerelem,
amiért könnyebb volna a trójai hős-nek
odadobnia hazát, népet, feleséget, mindent.
Ez a Kirke sokkal árnyaltabban van
kidolgozva, lángoló egyénisége is átsüt a
drámán. Nyelvi erőben is fölébe
magasodik a korábbi felvonásoknak,
olykor a Sárarany naturalizmusára emlé-
keztet. „Két hét múlva kirúglak a disznók
közé, híres Odysseus!" mondja megvetően
Kirke, mire Odysseus: „Engem? ... Engem,
Odysseust? Veted ám a magad nyomorék
ficsúr fene nyalakodó piperkőc rongyaidat!
Itt legfeljebb én rúglak ki, ha az istenek
isteni lánya vagy is: asszony!" Ebben a
részben, noha eszmevilága nem mentes a
nyárspolgáriságtól sem - „a tiszta otthon
édes illatát" vágyja benne vissza a férfi - itt
fogalmazódik meg Odysseusban a
leghatározottabban, hogy van célja,
értelme életének: hazára kell lelnie. A
hazatérés a harmadik felvonásban
következik be. Ez a rész Penelopéé, annak
minden lázadásmentes asszonyi
lágyságával, szépségével, békés
nyugalmával. A révbe jutás áhítatos öröme
ad szép foglalatot ennek a felvonás-nak,
amelyben a móriczi tépelődés értelme is
megvilágosodik.

Nem kevés dramaturgiai beavatkozás-

sal vitték színre, keletkezése óta elsőként,
a darabot a veszprémi Petőfi Színházban.
Noha a színlap nem tünteti föl, személyes
közlésből ismeretessé vált, hogy ezt a
munkát a rendező, Pethes György végez-
te el. Mindenekelőtt megkurtította a szö-
veget, amely meglehetősen bőbeszédű és
ismétlésekbe bocsátkozó. A meg-meg-
döccenő sorok kiiktatásával Pethes
György feszesebbé tette a művet, ugyan-
akkor rendezői koncepciójának megfe-
lelően kamarajátékra is alkalmasabbá han-
golta át. Az eredeti műben szereplő kórust
egyetlen lány helyettesíti, aki gitárját
pengetve lendíti útján előre Odysseust, és
avatkozik bele szelíd erőszakkal a tör-
ténésbe. Pethes azonban nem elég kö-
rültekintően gondozta a kórus szövegét,
ezért benne hagyott, sőt Odysseus soraiból
is neki adományozott néhány közhelyet.
Olyanokat, mint „Boldog a ház, hova
fecske tanyát ver", „Nincs a tengernél
gonoszabb a világon", „a vér heve
szembeszegül ... vérrel a vér sose csatá-
zik" stb. Ezeknél a soroknál ügyesebbeket
is találhatott volna a kórus számára az
átigazító rendező.

A lehetséges változatok közül - Móricz
ugyanis a művet operának szánta, át is
adta Kodálynak, aki végül csak egy részét
zenésítette meg - Pethes György
kamarajátéknak fogta föl az Odysseust,

ahhoz szabta a szöveget és rendezését is.
Teljes mértékben azonban nem sikerült
véghezvinni elgondolását, és főképpen az
első felvonásban törik meg a szándék a
megvalósításon. Pethes nem tudott vá-
lasztani stilizáltság és naturalista játék-
modor között, és ebben a részben Odysse-
us nemcsak két szerelem, hanem kétféle
stílus között is vergődik, meglehetősen
kevés sikerrel. A második felvonásban a
mérleg átbillen a naturalizmus javára, nem
csekély hangerővel, pózoló gesztusokkal a
monológokban és párjelenetek-ben. Az
elrohanni és visszatérni, menekülni és ott
maradni akaró férfi tépelődése túlságosan
rikítóra sikerült, amit csak néhány szép
epizód szelídít meg.

A legkiegyenlítettebb a harmadik fel-
vonás. Megkapó részletek értelmezik a
révbe jutás líraiságát, Odysseus győzelmét
a kérőkön, találkozását az áhított Pene-
lopéval. Miután a rendező nem érezte
különösebben hangsúlyosnak a kondások
emlegetését, ezért az előadásban sem kap
elég nyomatékot ez a motívum, noha
erőteljesebb kiemelése a szerzőt is más
megvilágításba helyezhetné.

Fehér Miklós az első felvonásban a
koncentrikus körökben megfeszülő kö-



telekkel Odysseus emberi kötelékeit is
hűen motiválja. Színei pedig, az első
felvonásban a hatalmas fehér lepedő, a
második felvonásban eluralkodó zöld jó
fogódzkodót ad a dráma értelmezéséhez,
amellett esztétikus és látványos színpadi
köntösbe is vonja a cselekményt. A dísz-
letek stilizált áttételessége mellé jól föl-
sorakoznak Hruby Mária kortalanított
kosztümjei, ezek főképpen a három
asszony portréjához tesznek hozzá egy-
egy fontos vonást. A z Odysseushoz Rónai
Pál szerzett lírai színezetű, érdekes
hangeffektusokból kibontakozó, szerény
igényű, de a mű hősét invenciózus dalla-
mokkal körülölelő zenét.

Móricz Zsigmond alakját tudatosan
vállalja, ezért az író maszkjában lép a
színre Odysseusként Papp János, a jel-
lemzés egyik elfogadható megoldásakép-
pen. Dikciói azonban az első felvonásban
harsányra sikerültek, a naturalista szerep-
értelmezés felé mutatnak, és heves kitö-
rései a második felvonásban sem csilla-
podnak. Alakításában a szép és értő szö-
vegmondáson kívül kevés az egyénítés, a
megragadó jellemzőerő; a vívódásokból
gyakorta a kidolgozatlan nyerseség kerül
ki győztesként, természetesen nem a darab
előnyére.

A három nő közül Málnai Zsuzsa mint
Nausikaa nem túlságosan lírai alkatú,
inkább szürke, aki passzív szerepével nem
sokat tud kezdeni. Annál erőteljesebb
asszonyt ábrázol Kirkeként Takács
Katalin, tele bujasággal, falánk férfiéh-
séggel, szenvedéllyel. Dobos Ildikó Pé-
nelopéja lágy líraiságával, meleg nőisé-
gével, elomló odaadásával emeli meg a
drámát és az előadást, amelynek legér-
zékletesebb részletei is neki köszönhetők.
Saárossy Kinga együttérzőn avatkozik
bele a cselekménybe, egyszemélyes kó-
rusa gyakran lendíti át a holtponton a já-
tékot, és közvetíti hűséges beleéléssel az
író gondolatait. Néhány kisebb epizódban
Környei Oszkár, Bácskai János, Vita
András és kiváltképp dadaként Ruttkay
Mária nevére emlékszem szívesen vissza.

Móricz Zsigmond: Odysseus bolyongásai (Veszp-
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RÓNA KATALIN

Nemcsak mulatság,
tréfa .. .

A Mahagonny a Madách Színházban

1.

Brecht Megjegyzések Mahagonny városának
tündöklése és bukásához című jegyzetében
1931 márciusában az operáról mint kuli-
náris műfajról beszél. Kulináris, hisz
„élveteg pózban" ragyog. Átélésre, él-
ményre késztet, plasztikusságra, realitásra
törekszik, s mindezt a zene segítségével
közömbösíti. A példa, a könnyen
áttekinthető, világos magyarázat a hal-
dokló emberről szól: „Egy haldokló ember
reális. De ha énekel közben, eljutott az
értelmetlenség szférájába. (Nem ez
következnék be, ha a hallgató énekelne a
haldokló láttán.)"

És a Mahagonny ? Hogyan vall Brecht az
új operáról? A megteremtett, az ön-maga
képére formált új típusú zenés szín-házról,
amely számára oly fontos volt, hogy
ürügyén fogalmazta meg tanait az epikus
színházról. A Mahagonny megszületése
után szerkesztette meg a színház
hagyományos drámai formájának és a
színház epikus formájának sémáját, hoz-
záfűzve a drámai opera és az epikus opera
súlyponteltolódásainak tételét.

Brecht így ír: „Élveteg pózban közelíti
meg tárgyát a Mahagonny? Azt teszi.
Élménynek számít a Mahagonny? Él-
ménynek. Mert a Mahagonny mulatság,
tréfa."

Tehát mulatság, tréfa. Vajon csak
ennyi?

2.
Rossz színházi beidegződések követ-
keztében Brecht színházának képzete
összeforrt a komor látványnélküliséggel, a
szürke tónusokkal, az alig jelzett térrel, a
szöveg hideg, lélektelen tolmácsolásával.
Az elidegenítés szó szerint vett tételeivel-
módszereivel. Pedig Brecht nem volt ilyen
komor, mint a körötte kialakult dogmák.
Hisz miközben természetesen megőrizte s
komolyan vallotta a lényegről, a
gondolatról, a mondanivalóról szóló
tanításait, Kis Organon című színház-
elméleti tanulmányában így fogalmaz:
„Így hát visszavonjuk, nyilván általános
sajnálkozást keltve azt a szándékunkat,
hogy emigrálunk a tetszetősség birodal-
mából, és közhírré tesszük, még általá-

Koltai János Bertolt Brecht szerepében
(Madách Színház)

nosabb sajnálkozást keltve azt a szándé-
kunkat, hogy letelepülünk ebben a biro-
dalomban."

Nos, a Madách Színház együttese
mindezt figyelembe véve választotta a
Mahagonny városának tündöklése és bukása
színre vitelére a látványszínház előadás-
módját.

A látvány legkönnyebben megközelít-
hető, elsődleges eszköze a díszlet és a jel-
mez. Négy hatalmas, hol kitárulkozó, hol
összecsukódó, halványan telerajzolt
csillámporos vitorla képezi Mahagonny
városát. A magasra törő falakat, a
süllyedő várost, a hajót, a bírói emelvényt,
a villamosszéket és mind a többi hely-
színt. Götz Béla kápráztatóan, szelleme-
sen látványos alkotása igen jó játéktér is.

S pörög-forog, vonul a statisztéria. A
lányok tarka forgataga, a Mahagonnyba
érkező szerencsevadászok tömege be-
népesíti a színpadot. Csak az időt, a kort
ne akarjuk föllelni e kétségtelenül szemet
gyönyörködtető, szórakoztató kavalkád-
ban. Piros Sándor kortalan farsangi for-
gatagot álmodott a Mahagonny színpadára.
Özvegy Hocinesze cigánylánygúnyája, az
alaszkai favágók szedett-vedett öltözéke,
az örömlányok hippikosztümje nem ad
tiszta képet. Az előadás nem kívánta
Mahagonny városát és lakóit egységesen
egy korba helyezni. Nem


