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Családi töredékek

A drámaíró Szakonyi Károly

A cím kölcsönzött. Az Új Írás 1974. de-
cemberi számában - kevéssel a szeretet, a
béke, a családiasság ünnepe előtt - rajzolta
meg Szakonyi Károly gyermekkorának -•
nagyjából a második világháború
befejezéséig tartó tizenhárom esztendőnek
-- mozaikszerű képét. A folyóirat írói
vallomássorozatához igazodva pályájára
kellett volna emlékeznie, de ezt fél
mondattal intézte el - s a családjára
emlékezett. Családi töredékek - ez volt a
cím.

Szakonyi Károly számára a legfonto-
sabb és legtartalmasabb: közösségtípus:
valóban a társadalom alapsejtje a család.
Gyakorlatilag valamennyi drámája: családi
dráma; hangjátékainak többsége: családi
hangjáték; novelláinak jelentős hányada:
családi novella. Soha nem az idill
formájában. Nem t. biztonság kicsi szigete,
nem az együttél és meghitt, mindig új erőt
és reményt melengető fészke a családi
közösség. Annak kellene lennie, talán
valamikor az is volt - de a művészi
ábrázolás, a kiragadott szituáció
pillanatában nem az. S Szakonyit a miért?
érdekli. Színműíróként a közép-fajú dráma
és a tragikomédia műfajában keresi a
választ. Talán pontosabb, kifejezőbb lenne,
ha az Új Írás-beli szép, lírai vallomásának
címét meg is fordítanánk: töredékes
családok, töredékcsaládok. Töredékek.
Hívebben minősítjük így a Szakonyi
ábrázolta kisközösségeket.

1978. december 22-én mutatta be a
Madách Színház a szerző A hatodik napon
című színművét (Szakonyi bibliai
idézéssel-utalással segített magán a cím-
választásnál - mi a Szakonyitól való idé-
zéssel). A dráma ajánlása - Anyám emlé-
kének - és az író önéletrajzi vonatkozású
művei kétséget kizáróan bizonyítják, hogy
saját életének eseményeit is földolgozza ez
az újabb családi színdarab. Ha szentestén
lenne előadás a színházakban, akkor -
karaktere, jellege, humánus mondanivalója
okán -- két nappal később kel-lett volna
tartani a premiert. Bizonyos, hogy a mű
kritikusai között lesz, aki ráérez majd arra:
ezt a drámát a Jézuska hozta. Ami szépen
hangzik, de a kifejezés szentcsaládos
hangulata esetleg elfe-

ledtetheti a darab gyöngéit. (A jóslat -
ezen írás tisztázása közben - beigazoló-
dott. Igaz, Apáti Miklós, a Film, Színház,
Muzsika kritikusa nem Jézuskát- angyal-
kát mond: „Mintha az angyalka hozta
volna ünnepeink közé az új magyar
darabot, s hadd írjam le gyorsan: olyan is.
Olyan sok kedvesség, báj, szeretet, ér-
deklődés, tapintat, gyöngédség, emberség
van Szakonyi Károly darabjában, hogy
szívesen tekintünk el gyengéitől.")

Már a karácsonyi ünnepek és újév előtt
karácsonyi szeretettel és újévet kezdő
józan kritikával tekintsük át most Sza-
konyi Károly drámaírói útját.
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Ugyancsak karácsony előtt, de babonás
dátumon: 1963. december 13-án, pénte-
ken, Luca napján tűzte műsorra a Katona
József Színház helyett az Ódry Színpad
Szakonyi Károly első drámáját, az Életem,
Zsókát. Azért helyett, mert a Nemzeti
kamaraszínházában nem sokkal előbb
beszakadt a mennyezet. Az író, mint ezt
derűsen mondja, elfogultságában vagy
elbizakodottságában nem figyelt az intő
égi jelre. Belépett a színházba, s azóta sem
tud tőle elszakadni.

Az Életem, Zsóka jellegzetesen 1956
utáni színmű. Középpontjában az az értel-
miségi önvizsgálat áll, amelyet az előző
évtized kiirthatatlan emlékei és az ellen-
forradalom megrázkódtató eseményei
motiválnak. Az írót foglalkoztató drámai
téma a novellaformát is kikövetelte

magának: a Nyár végén a tónál című elbe-
szélés cselekménye részben egyezik a szín-
darabéval. Szakonyi - hasonlatosai azok-
hoz a pályatársaihoz, akiknél a kisepika
utáni fejlemény a drámai műfaj nem-
egyszer kölcsönöz elemeket novelláiból,
de e tekintetben a legmértéktartóbbak
közé tartozik.' Viszonylagosan ritka írói
megszólalását részben az is magyaráz-
hatja, hogy az ismétléseket, variációkat
általában kerülve mindig új, eredeti mű
alkotására törekszik -- érdeklődésének
horizontja viszont eléggé szűk.

Köves Ferenc, harminckét éves író éli,
szenvedi végig a harminckét éves Sza-
konyi Károly első drámájának cselek-
ményidejét: az egyetlen idegőrlő, víziók-
kal kísértő éjszakát. Köves az ötvenes
évek elején, igen nehéz egzisztenciális
helyzetben, kérlelhetetlenül ragaszkodott
ahhoz, hogy csak azt írja és csak úgy, ami
alatt nem: kell szégyellnie a nevét. Őrizte
az önálló véleményalkotás, az írói
szabadság jogát, a művészi erkölcs nem
volt számára portéka. Döntését személyes
motívum nehezíti: műve dolgában azzal a
Ráczcal száll vitába, aki szakérettségis
társa, barátja volt, s újságíróskodás,
főszerkesztői munka után a felelős
minisztériumi posztig ívelt gyors karrierje.

Két, nagyjából egykorú barát egymástól
elkanyarodó útja régtől fogva kitűnő
drámai téma, s különösen az olt az 1956-ot
követő periódusban, a szocialista magyar
dráma újabb, felnőttebb szaka-
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ban; a dráma későbbi átdolgozása pedig a
kisebb fogyatékosságok többségét is el-
tüntette. Világosan kirajzolódik Köves
három konfliktusa: életformája és etikája
egyrészt Zsóka mozdulatlan tökéletessé-
gével, másrészt Rácz változó, vívódó,
értékes és értéktelen közt hányódó egyé-
niségével, végül pedig Frank és köre ere-
dendő hitványságával ütközik meg.

A dráma előadása, melyet Vadász Ilona
rendezett, az egykorú bírálatok szerint sok
kívánnivalót hagyott maga után, nem kis
részben a szereposztás hibái miatt. Magát a
drámát azonban szinte minden kritikusa
elismeréssel fogadta; így például Almási
Miklós, Hermann István, Osváth Béla és
Pándi Pál üdvözölte Szakonyi drámaírói
debütálását. Az elemzéseket átfogó
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zának megalapozása idején. A hatvanas
vek legelején számos jelentős dráma és
egény aknázta ki az e viszony adta lehe-
őségeket. Elegendő Darvas József, Sar-
adi Imre, Sánta Ferenc, Csurka István
evét említeni. Szakonyi mindenki másé-
ól eltérő, erős drámai hatású formáját
olgozta ki a két barát bonyolult gon-
olati és érzelmi viszonyának. A darab
alóságos - nem emlékidéző - cselekmé-
yének, Köves éjszakai vívódásának
dején Rácz már nem él: néhány nappal
orábban öngyilkos lett. Tettét az az el-
entétes irányú mozgás magyarázza, amely
ettejük útján lejátszódott. Kövest a mű-
észi siker és a jólét megpuhította: már
önnyedebben és fáradtabban törődik
ele abba, hogy az álművész tévérendező,
rank egy divatos tákolmány - többré-
zes, folytatásos darab - igényei szerint
tszabassa művét. Rácznak viszont mos-
anra sikerül kivergődnie összeomlásá-
ól: lassan talán le tud számolni múltjá-
ak súlyos tévedéseivel. Rácz erkölcsileg
élyül, szilárdul - Köves felszínesebbé

álik, lazul. Jó pár évvel ezelőtt az író
zorult volna a funkcionárius biztatására,
egítségére, legalábbis erkölcsi támogatá-
ára, de nem kapta meg azt; most a talaját
esztett, állástalan értelmiségi szeretne a
ikeres íróbarátba kapaszkodva vissza-
érni az életbe - s mert csalódik Köves-
en, mert magára marad, rongált idegei
ngyilkosságba kergetik.
E két jól egyénített, pontos vonásokkal
egrajzolt és a korabeli néző számára egy-

ént ismerős figura mellé a - Hermann
stván szavával - „szellemi háromszög"
armadik csúcsára Zsóka kevésbé jellem-
ett, inkább tökéllyé eszményített alakját

állította az író. Zsóka Köves felesége, aki
akkor ajándékozza meg mély és szép
szerelmével az írót, amikor azt munkájá-
ban súlyos kudarc: művének visszautasí-
tása éri; amikor a művész sebei csak a
magánélet kiegyensúlyozottságában és
érzelmi gazdagságában gyógyulhatnak.
Zsóka megváltótípus: ápolója, támogatója,
ihletője a férfinak, de kapcsolatukat
kölcsönösnek, folytonosan egymásból
táplálkozónak és megújulónak tervezi:
„Annyi minden után kutattam magamban.
Szerettem volna megtalálni azt, ami-ért
érdemes élnem... Magamat kerestem.. .
Aztán megismertem az írásaidat,
megismertelek téged. És már tudtam, én
benned élek, s hogy magamat meg-
találjam, téged kell megtalálnom egé-
szen... (Hirtelen Kövesre néz.) Ezt meg
kellett mondanom! (...) Meg akarlak óvni
mindentől. . . és meg akarom őrizni a
hitedet. Nem önzetlenül ... Kell nekem a
te hited, hogy legyen miért élnem..."

Itt tehát Köves - műveiben is kifejeződő
- vonzó, romlatlan erkölcse nyeri el
jutalmát és távlatát Zsóka személyében;
amikor pedig rongálódik, csorbul az etika
- s ez kifejezésre jut az alkotásokban és
az életvitelben is: Kövesnek szere-tője
van, Éva -, akkor az író elveszti Zsókát: a
feleség a válópert sürgeti. Az asszony
nem alakítja az eseményeket, be sem
avatkozik. Az ő létformája a folytonosan
azonos izzású sugárzás. Ez a gyönyörű,
eszményi, de a lehetségesnél kevésbé
aktív és nem mindig életszerű eszmény
lesz Köves minden cselekedetének
minősítője - Köves „élete".

Szakonyi kiváló színpadi érzékű dra-
maturgnak bizonyult már első darabjá

Szakonyi-tanulmányában összegző Agárdi
Péter pedig így ír „a hatvanas évek
elejének friss realista áramlatába" tartozó
darabról: „A bürokrata hatalmaskodó és az
önfeladó-korrumpálódó kispolgári
magatartástípusok egy-ként tragikus
veszélyességét Szakonyinál nem elvont
tézisfigurák színpadi mozgása, hanem egy
forró, magánéleti válságtól egyénített,
igazi társadalmi dráma tükrözi. Ha zavaró
is az idősíkváltás esetenkénti
modorossága, az irodalmi életből vett téma
némi belterjessége, ha a dramaturgiai
gyakorlat hiánya olykor túl-beszéltté teszi
is a szöveget, értékes, maradandó, a
szocialista társadalmi önismeretet erősítő
dráma az Életem, Zsóka."

A darab nyitott: Rácz öngyilkossága, egy
botrányos összejövetel és a feleségével
elkerülhetetlennek látszó szakítás hatására
Köves átgondolja életét, a tisztázáshoz és
újrakezdéshez gyűjt erőt. Hogy Zsóka
ebben társa lesz-e, az bizonytalan; a dráma
sugallata szerint talán igen.

Komoly érdeme a műnek - s itt ismét
hangsúlyoznunk kell keletkezésének 1963-
as évszámát -, hogy szinte hibátlanul meg
tudta oldani a magán- és közéle-ti
konfliktus egymásbajátszatását. Noha
egyértelműen családi drámának, házassági
konfliktusnak tűnik a darab - a jelen idejű
epizódokban csak férj és feleség van a
színen -, végső soron nem a magánéleti
válság egyéníti a társadalmi összeütközést,
hanem épp fordítva: Köves köz-életi,
művészi, erkölcsi megingása tükröződik
Zsóka elhidegülésében. Az író nem azért
választ szeretőt, mert meg akarja csalni
feleségét, vagy ellenállhatatlan vágy vesz
rajta erőt - nem: ha már Frankék közé
keveredett, ha kezdi elfogadni tör-
vénytelen törvényeiket, akkor kapcsola-

elenet az Adáshiba debreceni előadásából



tot kell kezdenie a Zsókát halványan,
gyöngén, csak felszínen idéző Évával.

Az Agárdi Péter említette kisebb hibá-
kon túl szólnunk kell még egyről, amely
szemléleti kérdés, s nem is elsősorban itt,
hanem a későbbi drámákban éreztette
negatív hatását. Az Életem, Zsóka a vizsgált
problematika, az örvenes évekből és az
ötvenhatos eseményekből következő
erkölcsi válság, valami at a Köves-Rácz
viszony miatt párhuzamba állítható Sarkadi
Imre Oszlopos Simeon és Csurka István Ki lesz
a bálanya című drámáival. Ez utóbbiakat
egy gyilkosság, illetve ön-gyilkosság zárja,
Szakonyi darabját egy öngyilkosság híre
nyitja. Csakhogy Sarkadi is, Csurka is a
főhősét ítéli halálra, Szakonyi viszont a
mellékalakot, Ráczot. A két, Szakonyiéval
nagyjából egyidőben keletkezett dráma
kortársnak számító szerzője, Sarkadi és
Csurka nem kegyelmez Kis Jánosnak,
illetve Czifrának - Köves, aki szintén
művész, sértetlenül táncolhat vissza a
szakadék széléről. A három figura
természetesen nem azonos karakterű, de az
eltérő szemlélet és sors jelezheti Szakony
erős hajlamát a megbocsátásra, föloldásra,
megértésre. Szereti az író a leggyarlóbb
hőseit is, ezt az értékes figurát pedig
különösen. Az emberi-írói alkatból eredő
művészi meg-oldás a dráma bemutatása
idején erény-nek számíthatott, mivel
Szakonyi optimizmusát fejezte ki, hitét
abban, hogy a művészértelmiség ábrázolt
rétegének lesz ereje a számvetésre és a
cselekvő visszatérésre. Más esetekben -
hangjátékokban és épp a legújabb
drámában is - a szeretet, a megértés,
megbocsátás elveszi a szituáció drámai élét
A Szakonyi-drámák nem vérre mennek,
hanem kínos vagy szomorú mosolyra.

Az Ördöghepy 1968. októberi bemutatója
nem elégítette ki az első dráma kel-tette
várakozást (az író ki is hagyta gyűj-
teményes drámakötetéből). Némely vo-
natkozásaiban visszautal az Életem, Zsókára :
itt is két haj Jani barát, két, a felszabadulás
után felnőtté érett férfi a főszereplő. Útjaik
elválásakor az Ejtő-ernyős a társadalomból
való kivonulást választja: házat vesz az
Ördöghegyen, s a „vissza a természethez"

ősi módszerével akarja orvosolni az
emberek között, értük való harcban szerzett
bajait. Colonel viszont épp az epikureus
élethabzsolásban keresne megoldást: a
romantikus remeteséggel szemben ő prózai
foglalkozást választ -- kamionsofőr lesz,
akit nem szorítanak a határok, akitől mi
sem idegenebb, mint a helyhez kötöttség.

Ez a kétrészes darab is: családi dráma -
úgy, hogy a családtalanság drámája.
Ejtőernyős a nála fiatalabb feleségével
együtt akar remete lenni - ez önmagában
is ellentmondás, ráadásul a feleség, Eszter
semmit nem ért a férje múltjából és a
remeteség értelméből. Colonel a házassá-
got, családot: a letelepedést, és a kamiont:
a teljes szabadságot, egyszerre akarja; ez
is ellentmondás. Az egyszerre-akarások
miatt egyikük helyzete sem oldható meg.
Két jó között nem tudnak választani, s
mert nem tudnak, az az érzésük, hogy
csupa rossz veszi őket körül. Érzék-
csalódás, hogy fojtogatja torkukat a ma-
gány - de fulladva veszik a levegőt.

A némi egzisztencialista divatbeütést is
mutató drámának nincs igazi konfliktusa,
azt azonban mindenki meg akarja oldani.
A két főhős az életformájával, a
Prédikátor a rezonőr groteszk igehirdeté-
sével, Eszter a Zsókától örökölt, de meg-
fakult életeszmények lírai megfogalmazá-
sával. Természetes ezután, hogy a darab-
nak nincs megoldása. Mégis őrzi az emlé-
kezet a régi előadást, mert ebben a drá-
mában is érvényesült Szakonyi egyik jeles
képessége: tud jó szerepeket írni, olyan
figurákat teremteni, akiket az olvasó, a
néző a saját családjából, közvetlen kör-
nyezetéből ismerhet. Ugyancsak emlé-
kezetes az atmoszférateremtés: az író
finom, csiszolt eszközökkel alakítja ki

most is - mint minden színpadi művében -
az események erőterét. A Szako-nyi-hang
miniig fölismerhető.

Sajátos atmoszféra, hiteles figurák,
Prédikátor-alak - mindez előremutat a
hetvenes ével elején született Szakonyi-
drámák és hangjátékok felé.
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Szakonyi Károly neve után olyan termé-
szetességgel következik az Adáshiba, aho-
gyan Örkényé, után a Tóték, vagy Jancsóé
után a Szegénylegények. Előbbihez talán még
a hatásokat, szemléletet tekintve is van
köze az író máig leghíresebb alkotásának,
az utóbbihoz persze semmi - illetve annyi
mégis, hogy az Adáshiba is abban a fél
évtizedben keletkezett, amikor a magyar
művészet felszabadulás utáni történetében
á legtöbb exportképes, nemzetközileg is
figyelmet keltő művet pro-dukálta.

Ez a hatalmas közönségsikerű., számos
külföldi színpadra eljutott komédia elis-
merő, de nem egyöntetű kritikai fogad-
tatásban részesült. Osztovits Levente úgy
ítélte meg, hogy „nemcsak nagyon szín-
vonalas darab, hanem jelentős fegyver-tény
az újabb magyar dráma történetében,
Szakonyi életművében pedig - ú g y érzem
- fordulópont". Hermann Istvánnak viszont
nem nagyon tetszett a mű: „Korszerű
színház közelébe jutottunk

Az Adáshiba a Kassai Thália Színházban



tehát? A technicizmus értelmében fel-
tétlenül. A technika bekapcsolása értel-
mében szintén. A gondolat megpörgetése is
korszerű. Ami nem az, az maga a gondolat.
Az utak különbözőek lehetnek, s nincs
kizárva, hogy ezen az úton is el lehet
jutni a valóban modern színházhoz. De
félő, hogy olyan felelősségtudattal induló
drámaírónál, mint Szakonyi, ez a drama-
turgia inkább engedmény a magyar szín-
pad hagyományos technicizmusának."
Mindkét megállapításban van igazság.

A kispolgári életforma ostorozása, a
kispolgárpukkasztás nem Szakonyi Adás-
hibájával jelent meg a magyar művészet-
ben - de 197o-ben ezzel a komédiával az
életforma ábrázolásának csúcsára jutott.
Bekapcsolta a televíziót is művébe Sza-
konyi: remek leleménnyel alkalmazta az
egyetlen dolgot, ami mindenkit érdekel
Magyarországon (a tévé ugyanis több,
minta foci, a krimi vagy Hofi, mivelhogy
mindhárom benne van). Teremtett egy
abszolút színszerű szituációt: a Bódog
család nézi a képernyőt. Az írói elképze-
lés még jobb is, mint a Pesti Színház elő-
adásának megoldása: a színpadon volt
egy háttal a közönségnek fordított való-
ságos televíziókészülék, Szakonyi viszont
a darab szövegéhez fűzött észrevételei-
ben azt javasolja: nézzék a szereplők a
nézőket. Ok minket és mi őket, színpad-
nyílásnyi képernyőn : ez illik a mű szelle-
méhez. Igy biztos az adáshiba.

Szakonyi tökéletesen ismeri és ábrá-
zolja az „életből ellesett" figurákat, s
darabjának átütő sikerét nagyrészt annak
köszönheti, hogy nyelvi szinten nagysze-
rűen ábrázolja őket. Még a család veze-
tékneve, a boldogból alakult-torzult Bó-
dog név is remekül jellemző - miként va-
lamennyi, a szereplők szájából elhangzó
sztereotipia is. A nyelvi szegénység, a
közhelyáradat, a talmi utáni ábrándozás a
lelki, gondolati, érzelmi szegénységet, az
élet-frázisokat, a giccs-életet tárja föl.

Kitűnő ritmusú, a gyorsítás-lassítás esz-
közével mesterien élő játék ez, amit eset-
leges kisebb zökkenőiből mindig kisegít,
hogy a televízióban akármi megjelenhet.

Különös érdekességet ad a darabnak a
Krisztus-figura, Emberfi színre léptetése
a második részben. Szakonyi „szeretet-
etikuma", „megértés-erkölcse" szükség-
szerűen hívta életre novelláinak, napló-
szerű írásainak és színműveinek sok vál-
tozatban megjelenő jézusi alakját. J . Ch.
naplójából ragad ki fiktív részleteket egyik
munkája, Krisztus-alteregó volt a Prédi-
kátor, megváltó-attitűd jellemzi Zsókát és
Szakonyi egy sor más hősét, s még az e
jelképtől idegen művekben is a szokottnál
sűrűbben kiáltanak a szereplők Te jó
isten!-t, sóhajtanak Jézusom...-at. Az
Adáshiba a megválthatatlanságban
mutatja föl a megváltást. Akár vallásos,
akár ateista a színházi néző, egy krisztusi
alak megjelenése mindig fokozottan ér-
dekli, a figura kivételesen, egyedülállóan
gazdag szimbolikus telítettsége, egy-
szerre történeti és mitikus meghatáro-
zottsága miatt. Ráadásul Emberfi a krisz-
tusi szeretetet, szelídséget eszményítő, a
hetvenes évek elején még a jelenleginél
nagyobb rokonszenvet vagy fölháboro-
dást keltő hosszú hajú, sarus hippikre is
hasonlít, noha kétségtelenül ő Jézus
Krisztus. Szivarvágót teremt, szódavizet
borrá varázsol, bénát tesz újra járni
tudóvá. S mindezt a Bádog család egy-
szerűen nem veszi észre, nem látja meg.
Az isten sem segíthet rajtuk.

Ezen a ponton már a legmelegebb
hangú kritikák is találnak vitatnivalót. Az
első részből ugyanis egyértelműen
kiderül, hogy Bódogék teljes tunyultsá-
gának, vakságának, stupid életszemléleté-
nek leleplezéséhez nincs szükség senkire
és semmire. Állapotuk végleges és moz-
díthatatlan. A három csodával és prédiká-
cióval változtatni akaró krisztusi mutat-

vány monumentalitása és a Bódog család
kisszerűsége között nincs kontaktus. A
második részben két szál fut egymástól
függetlenül.

Nem oldja meg ezt a mű egészének
értékét nem veszélyeztető problémát
Imrus, a legkisebb fiú dühödt tiltakozása,
majd távozása. De Imrus távozása veszé-
lyezteti a mű egészét. Idegen, indokolatlan
motívum ez. Miként lett ez a család
ilyenné? - erre a kérdésre nem kell választ
keresnie az állapotrajznak. Miként lett
Imrus homlokegyenest mássá, mint ez az
uniformizált, minden lázadást és
különbözést elfojtó közeg - erre föltétle-
lenül válaszolni kellene. Az Emberfivel
való barátság nem magyarázat, Imrus
fiatalsága pedig csak formális indoklás.

A legkisebb gyerek összecsomagolása és
távozása ismét a megoldásra hajló
Szakonyi Károly eszmei és dramaturgiai
engedménye. Ábrázol egy illogikus, meg
nem alapozott következményt - s ez hívja
föl a figyelmet a számos erénnyel rendel-
kező komédia leglényegesebb hiányos-
ságára: az író nem ábrázolja a Bódog-féle
magatartás társadalmi következményeit.

Az első és a második Bádog nemzedék
is elhülyíti önmagát. Cselekedeteiről nincs
kontrollja, csupán néhány sztereotípiája.
Mindenki elfelejti, mit mondott az előző
percben. Tetteik közül kihullott az ész-
szerűség, a folytonosság összetartó ereje.
Esetleges, töredék cselekvésekre korláto-
zódik beszűkült, magasabb vagy alacso-
nyabb szinten vegetáló anyagi létük. Ez az
állapot, ez az életforma azonban a darab
zárt családi környezetében nem tesz
egyebet, mint visszahat. A hülyeség
körbejár és új hülyeségeket szül.

A zárt, modellszerű közösségnek nem
Emberfivel, csak egy normális emberrel
kellene összetalálkoznia. Abból lenne az
igazi, nagy tragikomédia. Vagy akár tra-
gédia. Hiszen ezek a Bódogék nem ülnek
mindig otthon, nem esznek mindig
születésnapi vacsorát. Kint járnak az élet-
ben, és néha az élet is bejár hozzájuk. Bó-
dogék közveszélyesek. Szakonyi arra nem
vállalkozik, hogy a Bódog-féle mentalitás
társadalmi következményeit bemutassa.
Az önzésen, ostobaságon, kapcsolatnél-
küliségen, frázispufogtatáson lényegében
steril állapotban kacaghatunk. De Dönci
önzése, Saci ostobasága, Vanda szenvelgő
magánya, az öreg Bódog szentenciái
keserítik meg embertársaik mindennapi
életét. S ez nem csupán kellemet-len, de
olykor súlyos társadalmi vagy történelmi
eseményekhez is vezethet,
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amint azt akár csak a XX. század is igazol.
A z Adáshibában a tejes ábrázolás gátja a

zárt családi környezet. Oly kiváló az
alapötlet, hogy talán föl sem merült a
szituáció - nem túlvilági, hanem evilági -
kitágításának gondolata; pedig úgy a
modern groteszk komédia magaslataiba
emelkedhetett volna a mű.

Szakonyi mélységesen elítéli Bódogékat
- de szemérmesen szereti is valamennyi
hősét. A mama családbomlasztó szorgalma
mögött láttatja a családösszetartó
küszködést is. Vanda szenvelgésé-ben az
őszinte fájdalmat. Szűcs úr fecsegésében a
naphosszat ablaknál üldögélők magányát.
Ettől a vonzalomtól emberi léptékű marad
a különben túlontúl példázatszerű játék;
viszont a megértés gesz-tusa is oka lehet a
„bódogság" leszűkített, következmények
nélküli ábrázolásának.

Az 1973-ban írott s hamarosan két szín-
házban is bemutatott „szabálytalan komé-
diát", a Hongkongi parókát a „jólfésült"

szórakoztató műveknek járó fanyalgással
fogadta a kritika. Az első változat hibáit az
író is érezte, s Miskolc után a Katona
József Színház - amelynek akkor épp nem
volt repedt a teteje, s a,: alja sem a metró-
fúrástól - már az átírt szöveg alapján
mutathatta be a darabot.

Meglehetősen szabályos ez a szabály-
talan történet. Szakonyi a sajnálatosan
elharapódzott pénzhajhász életformát
állítja pellengérre. Sas Béni, ez a kisszerű
átlagember a felesége szakszerű asszisz-
tálása mellett kapaszkodott fel egyre
magasabbra: az igazgatói székbe és az
uborkafára. A beszédes nevű Aeroimpex
irányításával elfoglalva, felelősségteljes
munkájának lélegzetvételnyi szüneteiben
jut csak eszébe - ha juttatják -- egykori
faárugyári munkássága. Duna-kanyari
nyaralójának avatásakor újabb nagy fogást
remél (kiküldetés, vám-mentes áruk), ezt
azonban a szeretője jóvoltából váratlanul
kerekedő botrány majdnem kútba ejti. De
ahogyan Bódogékat nem rendítheti meg
semmi (hosszabb ideig még az sem, ha a
tévé elromlik), úgy Sas Béni felettese,
Krecskai elvtárs is csak a kalapját keresi
akkor, amikor kavarognak az események
Az igazgató elv-társ - a második változat
szerint - mehet Frankfurtba.

A szabálytalanság egy - megint csak
látszólag kitűnő - dramaturgiai ötletből
eredhetne, ez az ötlet azonban fokozatosan
bekebelezi a darab at. Az előadás kez-
detekor és a színváltozásoknál díszlete

zők jelennek meg, élükön az I. és II.
munkással, hogy be- vagy átrendezzék a
színpadot. Ez egyrészt spontaneitásél-
ményt ad a nézőnek (sőt néhány célzással
be is vonja a cselekménybe), másrészt
hangsúlyozottan érezteti: játékról van szó
Ez a sík lassan átvált egy másikba,
lényegesebbe: rá kell jönnünk, hogy a
darab logikája szerint a valóságban is a
munkásosztály „zokszó nélküli közre-
műköbése" teszi lehetővé a Sas Bénik,
Marák, Ancsikák, Mihálitzok fényűzé-

sét, harácsolását; az I., II., sokadik mun-
kás „rendezi be" életük nagyvilági és
kispolgári színtereit. Ezzel lényegeset
mond Szakonyi - de az ötlet igézetében
végiggondolatlanul.

A két munkás kivételével a darab vala-
mennyi alakja nagyon komolyan veszi a
szerepét - tehát úgy tesznek, mintha nem
szerepet játszanának. Az I. és II. munkás
viszont pontosan tudja, hogy itt színjáték
folyik, s azt is, hogy nélkülük el se kez-
dődhetne, megbénulna az egész. Ezzel
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máris fölénybe kerülnek a többi figurával
szemben. Fölényüket növeli, hogy ők
rokonszenvesek, szerények, etikusak -
mindenki más viszont ostoba, gyáva,
karrierista, szerencsétlenkedő, tolvaj, két-
színű stb. Ezek a munkások öntudatos
emberek. „Az az érzésem, hogy azt a
plázst, azt nekünk is kitalálták" - mondja a
II. munkás; tisztában vannak azzal, hogy
tengerparti nyaraláshoz, Trabantnál autóbb
autóhoz, jó lakáshoz nekik is joguk lenne.
A határozottabb ezt ki is jelenti, a
bátortalanabb, idősebb csak sejti. Rajtuk
kívül mindenki fejvesztetten rohan a
színpadi jelenetkavargásokban, mindenki
folyton az óráját nézi, siet - ők nem:
„Legalább mi ne kapkodjunk összevissza."
S végül mindketten tudják, amit a
fiatalabb fogalmaz meg: „Ez a dolog félig-
meddig rám van bízva! Itt dolgozom!
Valami közöm csak van ehhez az
egészhez?"

E z a dolog, ez az egész a cselekmény
szférájában a díszletezésre, a mondani-
valóéban viszont félreérthetetlenül a szo-
cialista társadalom építésére vonatkozik.
Az I. és II. munkás simán zsebre vághat-
nák, megleckéztethetnék, elkergethetnék
Sas Bénit és társait. De nem teszik. Talán
túlzott bennük a tétovaság? Talán mert a
II. munkás, amint mondja, „képtelen
egymaga rendet tartani" ? Szakonyi esetleg
épp erre kívánt rávilágítani, rákérdezni?
Igy viszont következetlen volt az előadás
lezárása: a díszletezők lebontották a
nyaralót, kiürítették a színpadot. Pedig Sas
Béni, Mihálitz, Krecskai maradt a helyén.
Nem megoldás a dráma befejezése, a
lehulló függönnyel harcoló Zombori
segélykiáltása sem: két részen át
hangsúlyozza, hogy tud valami leleplezőt,
de nem tudjuk meg, mit.

Ez a Zombori mondta a miskolci elő-
adás egy erőteljes pillanatában, hogy
„valami baj van, de az a feneség benne,
hogy olyan, mintha nem volna". Bocsásson
meg Szakonyi Károly, de ez a meg-
állapítás az ő színműveire is illik. Az el-
gondolásban hibátlannak tetszik a remek
ötletű koncepció, az író ábrázolási kész-
ségei, tehetségének egyéni színei vitat-
hatatlanok - s a végeredmény mégsem az
igazi, noha szép, kerek, hatásos, részlet-
értékekben gazdag.

3
Egyfelvonásosokat, hangjátékokat, dra-
matizálásokat követő alkotás A hatodik
napon. Fájdalmas leszámolás ez a családi
összetartozás illúziójával - s ezen keresztül
szomorú híradása kapcsolatnélküli-

ségről, a jó szándék kudarcáról, a tartal-
mas szeretet hiányáról. A Pest kertváro-
sában, öreg családi házban magánosan élő
Simont hetvenötödik születésnapján
három gyereke látogatja meg: író fia, a
többszörösen elvált Bandi; Teréz lánya a
férjével, Bélával; és Ditke, a legkisebb,
aki egy férfiismerősét is magával hozza.
A nagynak ígérkező esemény nem is az
ünneplés, hanem a lánykérés : mert Simo-
nék biztosak abban, hogy Ditkéék beje-
lentik az eljegyzésüket. Mivel erről a
leány és az alkalmi barát között szó sincs, a
házassági terv állandó erőltetése meg-
rontja az est egyébként sem oldott han-
gulatát. Ditke végül odaköltözne apjához,
de az öreg ezt nem akarja : kései évei-nek
magányát egyedül, elhalt feleségére
emlékezve kell viselnie.

A szituáció közismert, életből és iro-
dalomból is ismerős. Németh László-
drámákat, Sarkadi Imre Elveszett paradi-
csom című művét lehet említeni közeli
példának. A nagyon rövid, hézagos tar-
talomismertetésből is kitűnhet: belengi ezt
a szomorkás, őszi borújú történetet a
Csehov-drámák hangulata, fájdalmas
szépsége is. Nyomokban fölfedezhető a
groteszkhez való vonzódás, sőt még
annak a franciás technikájú vígjátéknak a
hatása is, amit Szakonyi a Hongkongi
parókában alkalmazott. Nincs szó után-
zásról, csak többféle indíttatásról. A sze-
mélyes, mély élmény nem találta meg az
egységes formájú kifejeződést.

Szakonyi most is kettősen viszonyul
alakjaihoz. Szereti és elítéli mindegyiket.
Önzőek, a maguk bajaiba zárkózottak
valamennyien - de azért jót akarnak hoz-
zátartozóiknak, s egy-egy szerencsés pil-
lanatban még nemességük is fölfénylik.
De nincs idejük, nincs kedvük, nincs
tehetségük a kapcsolatteremtés és kap-
csolattartás nehézségeihez: Bandi, a
„hivatásos aggódó" folyton a témát látja,
keresi; Ditke, aki - ez igazán Szakonyi-
műbe való foglalkozás - ápolónő, a beteg,
öreg testek mosdatásába belefáradva néha
önzően szeretne a saját lassan tova-tűnő
ifjúságának, egészségének örülni; Teréz
lehengerlő szeretettel lapít agyon
mindenkit; az ünnepelt Simonból is foly-
ton kibukik az önösség, értetlenség, akar-
nokság. A szereplőkhöz való kettős elő-
jelű viszony előlép a mű tárgyává. A hatodik
napon - amely címével aligha arra utal,
hogy szombaton délután játszódik: sokkal
inkább az ember teremtésének műveletére
- azzal a tanulsággal szolgál, hogy az
emberben jó és rossz, szelíd és kegyet-len,
felszínes és mély keveredik, s nincs

itt, bizonyára soha nemis jön el, a hetedik
napi pihenés ideje. A hetedik nap a szo-
morúságé, zavartságé, tehetetlen fájda-
lomé.

Nemes, humánus írói üzenet ez, s amit
látunk : néhány részlettől eltekintve
finom, cizellált, szellemes, nem tanulsá-
gok nélkül való színmű. De drámának
nem nevezhető. E széthulladozó család
tagjai is ismerősek szinte mindenki szá-
mára - de ez itt már nem előny: gátja a
katarzisnak.

A Madách Színház előadása azzal emel-
hette volna jelentősebbé a drámát, ha
puritánul, keményen játssza, s ha az áb-
rázolás következetlenségeit, kidolgozat-
lan, érthetetlen részleteit kiküszöböli.
Lengyel György, aki már az Ördöghegyet is
rendezte, nem tette meg ezt. Nem
gyomlálta ki a nyilvánvaló figyelmetlen-
ségeket: észre kellett volna vennie pél-
dául, hogy Bélának csak akkor lehet jel-
lemző szavajárásává a „Nem mondok
mást!", ha az első részben is használja leg-
alább egyszer ezt a formulát, s nem kezdi
el váratlanul, túlhangsúlyozva ismételget-
ni; egy „Lehel" feliratú nagy papírdoboz
láttán senki sem tépelődik, mi lehet ben-
ne, a szereplők mégis vagy negyedórát
toporognak körülötte izgatottan, míg
kiszedik a hűtőszekrényt. Szakonyinak
korábban is voltak ilyen kisebb figyelem-
kihagyásai - a Hongkongi parókában pél-
dául Mara a Zomborival való beszélge-
tésben ostoba libából egy jelenetre át-
alakul ironikus fölényű nagyasszonnyá -,
ám ezek az írott szövegben sokkal ke-
vésbé zavaróak, mint az elkészült elő-
adásban.

A nem szerencsés szereposztás ugyan-
csak a darab költőisége ellen dolgozik.
Ezúttal a szokottnál lényegesebb volna az
életkor. Simon a dráma szerint hetvenöt
éves, Bandi negyvenhat, Béla ötven. Az
ünnepelt megfáradtságában, az író
cinikusságában, a vő konyakot kereső
rosszkedvében az életkor is szerepet
játszik. A Madách előadása e három
szerepet tizenöt-húsz évvel fiatalítja.
Simonon kívül mindenki egy nemzedék
tagjává mosódik: mintha mindenki har-
minc körüli lenne. Így már következetlen
a Ditkével szembeni viselkedésük más -
negatívabb - színezetet kap az apához való
viszony.

A színészvezetés a biztos sikerű gesztu-
sok kimunkálására korlátozódott, ahelyett,
hogy - ha már a drámából ez hiányzik - a
színészi játékban próbálta volna legalább
jelzésszerűen kialakítani e társa-dalmi
kötődéssel alig rendelkező figurák



életkörnyezetét, a családi viszonyokon
túli, sejthető emberi közegét, kapcsolatait.
A hat színész játéka összehangolatlan, ha
külön-külön általában jó is. Ebben
legalább nagyjából megfelelnek a darab
szellemének: egymásról, egymás stílusáról
alig véve tudomást ki-ki járja a maga útját.
Bessenyei Ferenc (Simon) szerencsére
nem arra fordítja energiáit, hogy hetvenöt
évesnek tűnjön, ez úgy-sem sikerülne.
Visszafogott művészi esz-közökkel a
„második gyerekkor" határára helyezi a
még fizikai ereje teljében levő figurát,
vonzó és ellenszenves tulajdonságait
váltakozva engedi érvényesülni, és
tudatosan készíti elő játékával a befejezést,
ami - hála Bessenyei tolmácsolásának -
nem válik melodramatikussá. Bálint
András (Bandi) még kevésbé bölcs, mint
a h o g y a szerep kívánja, de
intellektuelszerepeinek sablonjait
nagyrészt elvetve megfelel a figura
kívánalmainak.

Föltűnő Horesnyi László (Béla) mérték-
tartása, egy-két fals mozzanatot nem szá-
mítva erőteljes szerepformálása. Szövege
szerint ő ritkábban szólal: tartalmas
némajátékkal tudja kitölteni a közöket.
Állandóan, szerencsétlenül jelen van.
Pontosan eltalálja Elek alakját Dózsa
László is. Psota Irén kétpercenként kap
nyíltszíni tapsot, de szerepe (Teréz) túl-
játszása árán: hatásos portré helyett hatá-
sos karikatúrát ad. Almási Éva feladata a
legnehezebb: ő a többieknél jóval több,
számára fontos szituációt él meg Ditke
szerepében (az apa köszöntése, Elek
bemutatása, Elek korai távozása, az
apjához költözés szándéka és kudarca). A
színésznő alkatából sugárzó életgazdagság
és erkölcsi erő ellene dolgozik a
figurateremtő szándéknak, ezért a komoly
erőfeszítés ellenére sem mindig hisszük el
Ditke reménytelenségét, etikai
tétovaságát.

Megjegyzendő, hogy a darab értelme-
zése, fölfogása, előadási stílusa nem föl-
tétlenül ennek, az egyetlen produkció-nak
a sajátossága, hanem a Madách Színház
programjából, művészi munkájának
mostani jellegéből is következhet: A
hatodik napon meglepetés nélkül illesz-
kedik a repertoárba.

Ugyancsak megjegyzendő: a darabot
igen nagy sikerrel játssza a színház.
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Ez a kritika karácsony után íródik, de mire
megjelenik, lassan húsvét közeledik. A
bemutató karácsonyi hangulatában
kívánok Szakonyi Károlynak békét,
kiegyensúlyozott nyugalmat, megvalósuló
írói terveket, a szeretet örömét.

És kívánok, Szakonyi Károlynak ter-
mékeny indulatot, dühödt
következetességet és kérlelhetetlen
alaposságot további alkotásaihoz.

Születésnapi vacsora Simonéknál: Dózsa László, Almási Éva, Bessenyei Ferenc, Bálint András, Psota Irén és Horesnyi László (lklády László felvételei)


