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A n y e r t e s a d ó s s á g a

Csurka Is tván új d rámaköte té rő l

Csurka drámaírói termékenysége egy
ország nyilvánossága előtt cáfol rá vala-
mennyi saját lustaságáról terjesztett ál-
hírre. Első drámakötetének (Ki lesz a

bálanya?; 1970) megjelenése óta újabb két

kötetre való termés gyűlt össze az
íróasztalában. Ennek a termésnek egyik
fele három színmű, öt hangjáték és egy
tévéjáték most az Amerikai cigaretta című
kötetben olvasható. Másik felét az író
részben feltehetően maga rostálta ki a
kötetből, mert úgy ítélte meg, hogy a
könnyű kézzel írott Szék, ágy, szauna, a

Csirkefigók és a Nagytakarítás nem ér-
demlik meg az újabb nyomtatott -
nyilvánosságot. Nyilatkozatokból tudjuk,
hogy az elkészült Csurka-drámák listája
még a felsoroltakkal sem teljes. A
kötetben szereplő Döglött aknák, Eredeti

helyszín és Versenynap című, szín-padon is
látott darabokon kívül 1976
szeptemberében már elkészült a Majális és
a Fejcsikarás is. Ezekről az íróasztal-
fiókban, pontosabban dramaturgi vagy
hivatali dossziékban színpadra várakozó
művekről persze a kritikus nem alkot-hat
véleményt.

Az olvasottak, színpadon látottak alap-
ján a kritikák és méltatások ugyancsak
kötetnyire duzzadt kórusában a vezér-
szólam változatlanul a Ki lesz a bálanyát

idézi. Az elismerő és polemizáló meg-
állapítások hivatkozási alapja, a valóság-
ábrázolás mércéje egyaránt a nagy fel-
tűnést keltő pályakezdő dráma. Az örökös
összehasonlítgatás, a dicsőséges múlt
felemlegetése azonban legfeljebb a kritika
tapintatlanságának tűnik, nem pedig
igazságtalanságnak.

De vajon igazságosak vagyunk-e
Csurkához, ha nem vesszük tekintetbe,
hogy a Bá/anya egy rendkívüli történelmi
pillanat terméke. Olyankor született, ami-
kor még elég elementáris volt az értel-
miségi fiatalságban, az alkotókban a
kiábrándulás friss drámája, de már ki-
alakulóban voltak a megrázkódtatás
nyomait, s a krízis okait (legalább rész-
ben) felszámoló társadalmi körülmények
is. Amikor a cselekvés lehetőségétől
megfosztott fiatalemberek először néztek
szembe azzal, hogy voltaképpen nem-

csak a történelem sújtotta őket, de ők
maguk is lemondtak a cselekvésről, s hogy
egy nemzedék életében legfeljebb
pótcselekvésre kínálkozik lehetőség, ám-de
nincs pótvizsga. Csurka egy későbbi
hangjátékában (Út, a hideg vacsoráig) a hős ki
is mondja: az objektív akadályok ellenére
kellett volna megváltania önmagát.
Csakhogy ez a felismerés az egyébként
érzékenyen írt, lírai hangjátékban csak
szentencia marad, míg a Ki lesz a bálanyában
az ebből eredő, levon-ható konzekvenciák
drámájává tágul, és világosan kibontakozik
az elmaradt önmegváltás korlátozott
lehetősége is. Az újabban született Csurka-
drámák már nem a katartikusan lezárt sorsú
Czifráról, hanem a konzekvenciókat tu-
datuk peremére toló, életben maradt
partnerekről szólnak.

Csurka műveit látni, hangjátékait hallani
kell. Mert az író, nemhiába pecsétes
papírral igazolt mestere a dramaturgia
művészetének, minden műfajban tökéle-
tesen beszéltet. Erényei közül talán a leg-
sajátosabb, legfeltűnőbb, hogy minden
dialógusának tanítható hitele, jellemfestő
töltése, feszültsége, ritmusa van. De ami
talán ennél is fontosabb: Csurka bravú-
rosan szinkronizálja saját hőseit. A köz-
napi, kisszerű szóváltások és csaták mö-
gött mindvégig hallható a dialógusok
mélyebb tartalma. Közhelyek mögött
a közhelyek leleplezése. Igaz, a szavak és
mondatok jellemfestő erejével és a szí-
nész által nvújtható többlettel minden
valamirevaló színpadi szerző számol. De
Csurkánál a szóhasználat közvetett vagy
közvetlen eszköze a korrajznak is. Külö-
nösen a hangjátékokban tűnik fel néhány
balladai tömörségű példa. (Amikor a hős
felfedezi, hogy születése előtt a villamo-
son hadirokkant ülőhelyeket rezerváltak,
mert úgy látszik, arra számítottak, hogy
folyton lesznek hadirokkantak. Később az
udvariasságra intő táblák kicserélődtek:
„Én már a terhesanya-korban születtem,
és mégis hadirokkantnak érzem magam.")

A tartalmát vesztett kommunikáció, a
mondanivalót rejtő szóözön Csurkánál
hol eszköz, hol téma. Az utóbbira jó pél-
da a szövegében szellemes, de cselek-
ménytelenségében széteső, keveset mon-
dó, Túrógombóc című tévéjáték. A panel-
diskurzus itt voltaképpen lonesco bravú-
rosan variált, kispolgári, csevegő üresjá-
rataira emlékeztet, de sajátos színt, tar-
talmat kap azáltal, hogy itt gondolkodás-
ra nevelő, hivatásos közművelő szereplők
csépelik a szalmát.

Ha sorra vesszük Csurka komédiáit,
feltűnik, hogy Szereplői többnyire vala-
milyen kényszerű vagy önként vállalt
összezártságban, valamiféle periferikus
színtéren - kórházban, lóversenypályán,
filmforgatásnál találkoznak. Ezek a
helyszínek azonban nyilvánvalóan nem-
csak a világnak a színpadon látható, le-
szűkített csücskét jelentik, hanem annál
valami sokkal fontosabbat: életünk ver-
senypályáját, a beteg emberiség gyógyhe-
lyét, mindennapjaink eredeti helyszínét. A
kártyaparti az életünk. A lóversenypályán
minden futam sorsunk küzdelme.

Mai témájú kertársi művek, különösen
komédiák esetében visszatérő probléma a
látszólagos időszerűség Amikor a jelen
idejű jelmezek és divatos vonatkozási
pontok között- ősi vagy ósdi, gyakran
időtlen konfliktusok zajlanak. (I la zajla-
nak egyáltalán.) Hiába foglalkozik a fő-
hős atom- vagy radarkutatással, ha a
szövegbe iktatott utalások, reflexiók, a
modern korra, technikára, életformára
vonatkoztatott félmondatok kihúzásával a
drámai téma vagy sztori akár a harmincas
évekbe is átültethető.

Csurkánál ennek pontosan a fordítottja
igaz. A pókerparti színpadi ritmusa és az

azt kísérő, é v ő d ő leszámolás bármilyen
korban, társadalmi közegben elképzel-
hető. De annak a szövegnek semmi köze
sem lesz a Ki lesz a bálanya? lényegéhez.
Mert ez a parti csak az ötvenes évek vé-
gén játszódhat. Ezt a kártyaadósságot az
akkoriban felnövő nemzedéknek kell
megtéríteni. A fizetésüket, egész életüket
ellóversenyező félig-meddig alvilági figu-
rák tragikomédiáját is meg lehetett volna
írni akár a harmincas évek végén. Való-
színűleg meg i írták. De a Versenynapban
éppen az - csak az? - bizonyult ér-
tékesnek, ami nem fért volna bele ebbe a
tegnapelőtti változatba. És éppen azért
hagyott az életműnek kikiáltott színpadi
alkotás egészében kielégítetlenül, mert a
szikrázó szöveg mögül lépten-nyomon
kiütközik a téma, és az azt reprezentáló
sorsklisék banalitása. A kortárscsoport
igazi dilemmája, a szabadságpótlék já-
tékkultusza plasztikus és izgalmas. De a
többi nem éri el a jelenkor horizontját.

Csurka komédiaírói ambícióira rend-
kívül jellemzőnek érzem, hogy a szatirikus
látásmód csúcsának A revizort és a Holt
lelkeket tartja, mert „azokban a szatíra
világképpé teljesedik". Kiemeli, hogy az
író nem külön szatirizálja a rossz
rendszert vagy rendszerrészeket, hanem
valódi, életteli közegben mutatja be azo-



kat, akiket megnyomorított: az embereket.
A szatirikus ábrázolásmódnak ezt a

komplexitását Csurkának legjobban az
Eredeti helyszínben sikerült megközelíte-
nie. Ez a mű a végzetes társadalmi kont-
raszelekció, az érdemtelen sikerembereket
és peches áldozatokat szembesítő szituáció
keserű komédiája, amely szinte csak a
biztos kézzel bonyolított cselekmény, a jól
felépített helyzetkomikum és a humorral
telített dialógusok révén őrzi meg a maga
vállalt műfaját. Problematikája és a
felvonultatott jellemek voltaképpen egy
tragikomédia, sőt tragédia kereteit is
kitölthették volna.

Csurka komédiája attól jó, hogy meg-
marad a komédia szintjén, de nem sik-
kasztja el a benne lappangó tragédiát. Nem
elégszik meg a hősök gyengeségeinek
kipellengérezésével, nevetségessé té-
telével, nem reked meg e leleplező szatírák
egyoldalú szenvedélyességében, de eljut
ehhez a komplex szemlélethez is. A
tragédia jellembeli bázisa éppen az asz-
szisztens veszendő tehetsége, a karrierért
feláldozott emberi érték. De ott lap-pang,
feszül a tragédia a könnyűszerrel szemétre
dobott, odáig ünnepelt rendező eljövendő
sorsában, Böröcker elvtárs követhetetlenül
rugalmas követelmény-rendszerében, a
készülő film esztétikai megítélésében, és
az Örömanya szerepét játszó nagy
színésznő végeredményben méltatlan (mert
tartalmatlan) felmagasztalásában.

Am az Eredeti helyszín többek között
attól is mai, hogy végül is csak felvillant-ja
a tragédia lehetőségét, mert az író tisztában
van azzal, hogy hősei méltatlanok -
súlytalanok - a tragédiára. Hétköz-napjaink
gazemberei között nincsenek eltökélt III.
Richardok. A legtöbben nem határozták el,
hogy gazemberek lesznek,. őket többnyire
csak kinevezték, megtűrték, elrontották.
Többnyire nem is jellemükön, hanem
helyzetükön múlik, hogy nem közülük
kerülnek ki az áldozatok. Akik viszont
Csurka darabjaiban általában nem
küzdenek, legfeljebb csak kapálóznak,
árnyékbokszolásra vetemednek vagy a
körülményekkel perlekednek. Test test
ellen szinte kizárólag az intim szférában
mérkőzik. (Valahogy úgy, mint az Út a
hideg vacsoráig gyűlölködő, mégis
egymáshoz tartozó házaspárja.) Az el nem
játszott cselekmény - a lehetségest elke-
rülő, feltételezett vagy szükségszerűen
bekövetkező - Csurka realizmusának kü-
lönös alkotórésze. Az író, aki nemcsak
nyilatkozataiban, de színpadi műveiben

is elkötelezetten, szinte földhözragadtan
realista, a novellák világát kitágító vízióit
jobbára csak hangjátékokban engedi
kibontakozni. A dramaturgia törvényeit
tiszteletben tartó, zárt színpadi művekkel
szemben itt a lehetőségek színpadának
valóságos fesztiválja elevenedik meg. (Mi
van a háttérben ?) Nemegyszer leállítja az
emberi sorsok filmjét, hogy a hétköz-
napok során adódó válaszutakhoz érve
felidézhesse a hős előtt álló másik alter-
natívát is. A Minden perc csoda szurokol-
vasztó Alija tudatosan talán fel sem éri, át
sem éli az eléje tornyosuló választást. De
az elszalasztott csoda, a magányos
kofaaszonnyal való, folytatás nélkül ma-
radt fővárosi találkozás érzékeltetésével
Csurka ugyanúgy az élet elmulasztott le-
hetőségeire figyelmeztet, mint az egész
estét betöltő színpadi művekben.

Valójában a Versenynapban sem a szen-
vedély panoptikuma tart - annyira,
amennyire - izgalomban. Hanem a felis-
merés, hogy azok a játékosok, akiknek
már az egész létezése egyetlen kényszeres
pótcselekvésre csökevényesedett, a futa-
mok, versenynapok sorozatában végér-
vényesen lemaradnak az élet versenyében.
Elmulasztják az alkotást, a munkát, a
szerelmet és a családot. Az író - hőseivel
belülről azonosulva - beolvas a társada-
lomnak, amely megfosztotta ezeket az
embereket munkájuk igazi értelmétől, s
főként a döntés felelősségétől és kocká-
zatától. Az egyes hősök objektív rajza,
nemegyszer hatásos karikatúrája ugyan-
akkor a fogadók káros jellemgyengeségé-
re is fényt derít. Mert a pótcselekvésnek is
többféle szintje képzelhető el.

Az Amerikai cigaretta című kötetben
közreadott három színmű nem ad lehe-
tőséget az életmű egészére vonatkozó ál-
talánosításra. De ha van értelme annak,
hogy a bemutató idején tüzetesen elemzett
művekre a kötetbeli publikáció alkalmából
visszatérjünk, azt mégis a rendelke-
zésünkre álló néhány éves távlat kínálja.
Amikor az előadásban jól-rosszul értel-
mezett darabtól, a rendezés művészi
többletet vagy alternatívát jelentő, meg-
határozó élményétől visszakanyarodunk az
egyedül autentikus szöveghez.

Jól emlékszem, hogy a Döglött aknák
bemutatása utána kritika két vonatkozási
pont között kereste a darab helyét. Az első
pólus a 12 évvel korábban írott, meg-
győződésem szerint érdemtelenül rosszul
fogadott kisregény, a Moór és Paál volt. A
második maga az előadás, amelyre Major
Tamás és Kállai Ferenc brilliáns színpadi
kettőse olyan erőteljesen nyom

ta rá a bélyegét, hogy alig lehetett tőle
elvonatkoztatni. Akadt kritikus, aki utalt is
rá, hogy elsősorban az előadás bohózati
hangvétele hibáztatható a tragikomikus
történet áthangolásáért. Újraolvasva a
szöveget úgy érzem, hogy az előadás
legfeljebb továbbment azon az úton, amit
Csurka a vérfagyasztó és szatirikus
látásmódjában is mélyen realista kisre-
génytől, az ártatlan, veszélytelen komédia
irányába tesz. A drámai szerkezet
áramtalanítása - a társadalmi típusokként
teremtett jellemek bohózati figurákká,
veszélytelen törpékké silányítása - tud-
tommal a színdarabíró műve. Felfoghat-
nánk a dramatizálás, az átdolgozás ku-
darcának is, de nem az : Csurka - nyilat-
kozata szerint - szántszándékkal hőseinek
nevetséges voltát állította előtérbe.
Darabja címével is jelezni kívánta a meg-
változott koncepciót, hogy tudniillik a
társadalmi élet perifériájára szorult, dög-
lött nézetek - aknák - lepleződnek csak le
a kórházi ágyon.

Nem hallgatható el, hogy Csurka István
színpadi műveiből - a Ki lesz a bál-anya?
óta - szinte száműzte az igazán for-
mátumos figurákat. Feltételezhetően ez az
egyik oka annak, hogy drámáinak íve
többnyire nem töretlen. Nemcsak Moórt
és Paált fosztja meg az író korábbi
(szubjektív) igazságuktól, cselekvéseik
átgondolt, belső logikájától, de a Ver-
senynap hőseit sem becsüli annyira, hogy
vállukra tegye egy valódi dráma terhét. S
ha egyik hőse valamilyen fatális véletlen
folytán mégis meghasonlik és szembeke-
rül a maga drámájával - mint az Amerikai
cigaretta népi származású, babérral ko-
szorúzott költője -, Csurkának gondja van
rá, hogy hőse mégse járja végig a maga
útját. Ebest, a költőt, is megkíméli a
valóságos Canossa-járástól, az önmagával
való szembenézéstől. Gyengébb szívű
alkotónál a jellemeknek ez a degradálása
elkerülhetetlen érdektelenségbe torkoll-
hat. Csurkánál erről szó sincs; nála a sze-
mélyiség nélküli figuráknak is van egyé-
nisége, sorsa. Ha nem is olyan magával-
ragadó, eszméltető, mint az első dráma
pókerjátékosainak.

Csurkának változatlanul remek a lap-
járása: gondolat, életismeret, képzelet,
ötlet, humor, nyelv és rutin, minden együtt
van a kezében. Nem szólva a szín-padra
született tehetség pótolhatatlan adujáról.
Csurka minden szezonban, minden
színpadon siker, Csurka ma már minden
színházi partit megnyer. Éppen ezért, úgy
érzem, ideje lenne emelni a tétet.


