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őszén megjelent tanulmányától függetle-
nül, ezen a ponton hasonló értelmezésre
jutott. Kiss István Luciójának őszinte
szájalásában, tenyérbemászó bizalmasko-
dásaiban, kellemetlenkedéseiben van va-
lami lefegyverző - különösen a körülötte
bujkáló besúgókkal és alakoskodókkal
összehasonlítva. Ezért aztán az ő meg-
büntetésének éppúgy nem tudunk örülni,
mint a többiek fölmentésének. Képtelenek
vagyunk úgy érezni, hogy helyreállt az
erkölcsi rend. Whetstone reneszánsz
novellát és elkésett középkori moralitást
ötvöző forrásdarabjában a Jó távollétét
kihasználva tort ül a Gonosz, de végül az
Erény legyőzi a Bűnt, és a Gonosz elnyeri
méltó büntetését. Shakespeare
változatában ugyanez a modell átfordul
antimoralitássá, melyben az angyalok, „ha
a mi vérünk folyna bennük, / Holtra
kacagnák magukat" a „dölyfös ember"-en,
aki „Parányi kis hatalmával feszítve. . . /
Mint veszett majom, / Tombolva ágál a
nagy Ég előtt..."

De ne felejtsük el: ez a „parányi kis
hatalom" földi méretekben nem is olyan
parányi. Kott joggal nevezi a Herceget
Machiavelli új Fejedelmének, aki kettős
álruhában a puritánok bosszúálló, kegyet-
len istenét és a szeszélyesen kegyelmes
katolikus istent egyesíti. Kaposvárott egy
provinciálisabb istennel találkozunk.
Inkább félistennel, Claudio szavai szerint:
„Így sújt le a félisten, a Hatóság . . ." Min-
denesetre egy prózaibb istennel, akinek
kényszerítő happy endje önnön megkövült
magányukhoz láncolja a saját sír-
emlékükké dermedő alattvalókat.

A diadalmas Herceg háttal áll város-
népének. Nem veszi észre, hogy temető-
kertben fog uralkodni.
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Ki lett a bálanya?

A Házmestersirató a Vígszínházban

Csurka Istvánt állítólag egy újsághír ih-
lette új darabjának megírására. Elkép-
zelem az MTI-nek a tudomány erőfeszí-
tései előtt fejet hajtó, kurta és tárgyilagos
közleményét: „A Magyar Tudományos
Akadémia Társadalomkutató Intézetének
fiatal szociológusokból álló teamje komp-
lex vizsgálatba kezdett a főváros szaná-
lásra kijelölt övezeteiben. A házfelügye-
lők bevonásával szervezett vizsgálat során
felmérik e kiveszőben levő réteg tár-
sadalmi összetételét, tevékenységét, kul-
turális igényeit is, különös tekintettel az itt
tapasztalható deviáns magatartásokra,
úgymint alkoholizmus, bűnözés,
garázdaság, prostitúció. . . A vizsgálatot
több társadalmi szerv és intézmény tá-
mogatja. A felmérés eredményét tragi-
komédiában teszik közzé."

Abszurdnak mindebből csak az utolsó
fél mondat tekinthető. Hiszen ma már
nálunk sem alaptalan annak az amerikai
újságírói kézikönyvnek a megállapítása,
amely szerint az emberiségnek legalább
egynegyede szünet nélkül, folyamatosan
interjút készít a földlakók egy másik
negyedével. A szerző szerint betegét
faggatja az orvos, a vádlottat a vizsgáló-
bíró, interjút készít a pszichiáter és az
ügyvéd, a felvevőképes keresletet tuda-
kolja a piackutató és a településmobilitás
jelenségeire anyagilag is érzékeny telek-
ügynök; az olvasóközönség kollektív kí-
váncsiságát egyszemélyben képviselő hír-
lapíró, és interjút készít - természetesen -
alkalmanként a valóság sűrűjébe látogató
szociológus is.

Csurkának tehát oka és joga lenne ko-
médiát írni erről a nálunk is egyre riasz-
tóbb méreteket öltő felmérésáradatról. Az
áltudományos, formális vizsgálatokról, a
kérdezők és kérdezettek tényleges
kontaktusát, a valóság ismeretét is he-
lyettesítő bürokratikus eljárásról. A víg-
játék, amely ebből a sokfelé tapasztalt,
köztudott jelenségből születik, még mu-
latságos, szórakoztató is lehetne. S ha az
író megfelelő, szellemes dialógusokból
építkezik - ami Csurka esetében igazán
nem kétséges - biztos siker.

Ez a lehetséges vígjáték azonban nem
azonos a Vígszínházban látott Hámes-

tersiratóval. Már csak azért sem, mert
Csurka új darabja - tragikomédia. „A
komikus benne az, hogy megtörténik, a
tragikus pedig, hogy itt történik, itt és
most." A felületes szociológiai vizsgála-
tokban, formális interjúkban pedig nin-
csen semmi tragikus. Tragikus az, ami a
két egymástól távolálló embercsoport
alkalmi találkozásából kirobban: a kon-
frontáció során lemeztelenedett jellemek-
nek, sorsoknak ez a riasztó galériája.
Tragikus az, hogy nálunk „nem szabad
vetkőztetni. A legszebb testeken is lőtt
sebek virítanak".

Csurka István Amerikai cigaretta című
drámakötetének bírálatában számon kér-
tem, hogy a Ki lesz a bálanya? írójának
változatlanul remek a lapjárása: gondolat,
életismeret, képzelet, ötlet, humor, nyelv
és rutin mind együtt van a kezében - nem
szólva a színpadra született tehetség
pótolhatatlan adujáról -, ideje lenne tehát
végre újra emelni a tétet. A világért sem
hiszem, hogy Csurka ezért nem választotta
ezúttal az alapszituáció kínálta könnyebb
utat. De tény, hogy a Házmestersiratóban a
kipellengérezett jelenség mögött újra a
lényegről, a hetvenes évek végének fő
kérdéséről, két nemzedék közérzetéről,
emberségének esélyei-ről van szó. Arról,
hogy két évtized múltán - ki lett a bálanya
? Ki fizeti a társadalmi földindulás, a
megvalósított és elmulasztott lehetőségek
számláját? - A színpadon különböző
társadalmi helyzetű, jellemű egyének
vallanak, ki-ki a maga lőtt sebét takarja ki,
de a kivételes (vagy nem is annyira
kivételes) kudarcokból együtt mégiscsak
kialakul egy tágabb körre jellemző,
kollektív életérzés, valamiféle
figyelmeztető társadalmi diagnózis. Ami
az előadás egyik keserves pillanatában úgy
fogalmazódik meg, hogy - ennek a
nemzetnek negyvennyolc óta nincs
sikerélménye.

A főszereplő Jónás család közeli rokona
annak a bizonyos állatorvosi tan-
könyvekben szereplő lónak; alagsori
lakásukban szinte minden társadalmi
nyavalya fellelhető. Jónásné, a házmester,
kis szolgáló korától ágyról ágyra hányó-
dott, amíg végül is két különböző apától
származó gyermekével, háta mögött egy
alkalmi kapcsolatoknál is sivárabb tör-
vényes házassággal majdnem révbe jutott.
Hiszen házmesternek lenni nemcsak
foglalkozás, hanem - a korábbi tapaszta-
latokra és emlékekre támaszkodva - hata-
lom is. Fontos csak az, hogy akit erre a
posztra sodort, emelt a végzete, kezére
játsszék a nála egy fokkal hatalmasabbak-



nak. És Jónásnénál ezen a téren sincs hiba.
Feltételezhetően mindig is kiszolgálta
mindazokat a szerveket, amelyek
szolgálatára igényt tartottak. Most is alá-
zatosan megalkuszik a lakásában működő
bögrecsárda hasznán az azt üzemeltető, az
IKV intézményes hitalmát is kép-viselő
tömbbizalmival. Hiszen rajta keresztül
szeretné elérni házmesterálmai
netovábbját: Jónásné legfőbb célja egy
balatoni telek, rajta házzal, amit termé-
szetesen nem otthonnak, üdülőnek szán,
hanem munka nélkül hasznosítható, min-
den eddiginél dúsabb jövedelemforrásnak.

Jónásné ügyeletes élettársa, Polgár,
szemre bikaerős hórukk-ember, akiről csak
közelebbi ismeretség alapján derül ki,
hogy az egykori aranykalászos gazda
legfeljebb a muszklijára ehet büszke, de
arra se nagyon: az alkohol már évtizedek
óta kikezdte szervezetét. A tudományos
vizsgálódás céljából érkezett szo-
ciológusok látogatásának napja egyéb-ként
rendkívüli világnap Jónáséknál: a
börtönből frissen szabadult nagyfiú, Zima
Rudi ünnepe. A hazatérés örömét csak az
keseríti meg, hogy kiderül, Kati húga, akit
kislány kora óta busás haszonnal futtat,
belefáradt a sétálásba, időközben gyereket
szült, és újabban már egy társadalmi
felemelkedést biztosító házasság terve
foglalkoztatja.

A szociológusok számára választott
terep tehát ideálisnak mondható. A csa-
ládtagok egyéni sorsa remekül példázza a
deviáns magatartások összefonódását, a
hátrányos helyzet és a? erkölcsileg ve-
szélyeztető környezet meghatározó szere-
pét. Hiszen a bűnöző Rudi egyre csak azt
hangoztatja, hogy apátlansága vitte őt erre
az útra, Kati pedig valószínűleg régen
beevezett volna a kispolgári házasság
révébe, ha bátyja nem segíti őt a
nercbundát, szilbundát, jólétet kínáló
sikamlós pályára. Ilyen múlttal pedig
örülnie kell annak is, hogy egy Herceg
Pistához hasonló alkoholista atyát fogott
gyermekének, aki reményteljes ifjú író-
ként a maga értelmiségi allűrjeivel leg-
alább „magasabb színvonalra emelte" az
egykori kurvát.

A családtagok a szociológus-team ér-
kezése előtt megkapják a tömbbizalmitól a
válaszadáshoz szükséges útmutatást:
„Minden nagyon szép, minden nagyon jó...
vannak gondok, bajok, problémák,
javítanivalók, de az alap, az jó..." Az
asztalra - már csak a bögrecsárda szállongó
illatainak legalizálása végett is - jófajta
kisüsti kerül, és látszólag semmi

akadálya a két fél együttműködésén ala-
puló tudományos munkának. Csakhogy az
„adatprés" - ahogy a felmérést nevezik -
kezdettől zökkenőkkel működik. Jónásné
élettársa, az alkoholista Polgár például
eleve megköti magát, hogy ő csak
parancsra vagy pénzért hajlandó gyónni.
Jónásnét a hivatalosnak vélt közegek
látogatása önmagában is kínosan érinti.
Rudi viszont rugós kését kipattintva várja
a hozzá intézett kérdéseket. A vizsgálat
sajátos körülményei pillanatok alatt
megbontják a jólfésült ifjú tudóstársaság
egységét is. Van köztük, aki feszengve,
van, aki erőszakosan igyekszik a cél - az
interjúlapok kitöltése - felé. Lippainak, a
team fejének, viszonylag könnyű a dolga.
Rá Kati már az első pillanatban kiveti a
hálóját, és bájaihoz készséggel mellékelné
ráadás-nak a kívánt válaszokat is.
Csakhogy Lippai nem érheti be azzal,
hogy lefekteti - és mellesleg kikérdezi - az
értelmiségi férjre pályázó kis kurvát, neki
munkába kell állítani a maga háromtagú
nő-nemű legénységét is. De a lányoknak
nehezebb feladat jutott. Lelkesen szaj-
kózott szövegeik bolhaként pattannak le a
közöny faláról, hármuk közül ketten
percek alatt vérig sértve figyelik a fejle-
ményeket. Csak a proletár környezetben
felnőtt Visegrádi Irén az, akinek az ital és
Rudi kihívó modora meghozza a harci
kedvét, és ily módon begerjedve, kis híján
„mindent" elkövet a munkához elenged-
hetetlen kapcsolatteremtés érdekében. A
tömbbizalmi kéretlen jelenléte, jónásné
fokozódó rémülete, Polgár ellenállása
azután megteszik a magukét; a vizsgálat
holtpontra jut, mielőtt igazán elkezdődött
volna.

A team munkája és a színpadi cselek-
mény látszólag stagnál, de a szereplők
vetkőztetése már megkezdődött. Lippairól
kiderül, hogy az égvilágon semmi köze
azokhoz az emberekhez, akiknek a sorsát
tudakolja: a szakmai halandzsa-nyelv nála
bürokrata lélektelenséget takar. Jónásnét
túl sokat faggatták az el-múlt években a
ház lakóiról ahhoz, hogy felfogja az
effajta hatáskörök korlátait. Szász elvtárs,
a proletár ösztönére hivatkozó, homályos
múltú tömbbizalmi viszont mintha az
ötvenes évek káder-rezervátumából került
volna elő: a bögrecsárda titkával együtt a
háztömb véres verejtékkel „megtermelt"
adatainak éber őreként tetszeleg, s közben
innen-onnan felszedett, rég dogmává
rozsdásodott jelszavakkal takaródzik.

A helyzetet a vita kellős közepébe top-

panó, holtrészeg Herceg Pista fordítja
meg, magára vállalva a Jónás család való-
ságos és vélt sérelmeit, az emberi jogok-
nak a felmérés által aligha veszélyezte-tett
védelmét. Herceg megérezve a vizsgálat
formalizmusát és a kialakult helyzetet
tápláló társadalmi feszültséget, átveszi a
parádé vezénylését. Legelőször is meg-
fordítja a szereposztást. A kérdezőket
ülteti a vallatópadra, és Jónásékra bízza a
szociológusok gyóntatását. Hogy a ko-
rábban fennen hangoztatott önkéntesség-
nek még a látszatát is elkerülje, egyetlen
mozdulattal ráfordítja a társaságra a kul-
csot. Ez a gesztus, amelynek révén a való-
ságos házmesterlakásból szimbolikus
börtön lesz, hirtelen Sartre és Örkény
színpadát idézi, de ugyanakkor logikusan
következik az előzményekből. A részt-
vevők kollektív lelki sztriptíze ezzel új
fázisba ér, és a kiéleződött feszültség most
már robbanást ígér.
Csakhogy ez a robbanás a második

részben sem következik be. Herceg Pista
látszólag hiába gyújtotta meg a konfliktus
gyújtózsinórját, maga sem vár robbanást.
A helyzet megfordítása után sem konferál
be mást, mint „a szabad, kötet-len, tiszta
életösszevegyítés laboratóriumát". Az
általa kezdeményezett gyóntatás
valójában csak annyiban különbözik az
Akadémia küldötteinek államköltségen
szervezett vizsgálatától, hogy a
résztvevők a vallomások által állítólag
„megtisztulhatnak egymás életével". A
zsinór tehát sercegve ég, a tűz terjed, a
drámai gépezet fenyegetően ketyeg, a
néző úgy érzi, hogy a dramaturgia tűz-
szerészei tudatosan késleltetik a robba-
nást. És a feszültség csak percekre lankad.
Csurka ugyanis nemcsak hiteles, szín-

padképes figurákat tud teremteni, de
minden hőse mögött képes felvillantani
egy egész világot. A csonka családban
felnőtt proletárlány, Visegrádi irén mögött
nemcsak a szülők hajótörött házassága, de
egy ötvenhatban hajótörött nemzedék
életútja dereng. Még a színpadra sem
idézett mamát is pontosan megismerjük.
A könyvszagú mondatokkal takaródzó,
lelkiismeretes kis Felleg Anna, aki a fa-
lusi tanítónők nemi nyomora elől mene-
kült a divatosnak vélt tudományág sáncai
közé, olyan közeli ismerősünk, hogy
magányos falusi szombat estéinek minden
gondolatát kitaláljuk. A nyársat nyelt
eleganciája mögé rejtőzködő Poós Zsuzsát
a múlt, a karrierista brigád vezetőt a jövő
árnya nyomorítja. A keservesen felszínre
törő mondattöredékek és fékte-



„Gyóntatás
"
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lenül zuhogó szóáradatok közös tanulsága,
hogy a magabiztos szociológusok
valójában semmivel sem boldogabbak, és
tulajdonképpen nem is
kiegyensúlyozottabbak a Frangepán utcai
őslakóknál. Egyforma nehezen viselik a
közös történelmi örökséget, a szülők
vétkeinek terhét, és közös a
nemzedéktársak életében a céltalan
téblábolás a világban, az elmulasztott
lehetőség traumája.

A Versenynap bravúros, de egymástól
szinte független sorsmagyarázatai a Ház-
mestersiratóban szervesebben kötődnek: az
egymásnak felelgető monológok végül is a
Ki lesz a bálanyó?-ban felmutatott, közös
kudarc körképévé lesznek. A kérdezettek
és kérdezők kényszerből, megalkuvásból
vállalt pótcselekvései között csak a
jelenség szintjén érzékelhető a különbség:
lényegét tekintve a szociológus Lippai
ugyanolyan prostituált, mint Kati - ki a
testét, ki a tehetségét bocsátja áruba.
Inkább csak az árfolyam különbözik.
Herceg Pista és Polgár alkoholizmusát is
elsősorban a társadalmi hovatartozás által
motivált ivási szokások különböztetik csak
meg, de valójában a tehetséges író és a
gyökértelen lumpenparaszt is valami-féle
életpótlékot keres az alkoholban. Így válik
a Házmestersirató az eltékozolt életek
sokszakaszos siratóénekévé. Az élet-érzés,
amely a fiatal írónemzedék novel

lisztikájában többnyire a jelenség szintjén
terjeng, Csurkánál felnagyítva és alkotó-
elemeire bontva elárasztja a színpadot. Es
minél tovább hallgatjuk a vallomásokat,
annál kínosabb ez az igazság. Mert hiába
az egyes szám első személyben
fogalmazott önigazolás - amely követ-
kezetesen azt sugallja, hogy a darab hő-
seinek soha, semmilyen szituációban nem
volt választásuk -, a színpadi és a néző-
téri tanúknak egyre kevesebb jogcímük
marad a felelősség elhárítására.

Ha egyenként sorra vennénk a felvil-
lantott életutakat, kiderülne, hogy van,
ahol Csurka megelégszik a sorsok átvilá-
gításával, van, ahol rétegfelvételekkel
vizsgálja és dokumentálja a személyiség
nyavalyáinak eredetét és a beteg gócokat.
Egészséges lelkületű, formátumos figurát
egyet sem vizsgál: a Házmester-sirató nem
szociológiai felmérés, hanem bizonyos
társadalmi sérülések látlelete. Ezeknek a
sérüléseknek jó része nem is friss keletű.
A traumák gyökerei a második
világháborúig nyúlnak vissza, a
gyulladások egy része 1956-ban lobbant
fel. De valamennyi nyolc napon, nyolc
éven túl gyógyuló.

Az egyetlen sérült, akinél megítélésem
szerint Csurka hamis diagnózist formál,
az elegáns Poós Zsuzsa, aki nehezen ki-
csikart vallomásában szülei történelmi

tragédiájával hozakodik elő. Tény, hogy
az auschwitzi bélyeg egy életen át égeti
azt, akinek a karjába belesütötték. Vi-
gasztalhatatlanok a gázkamrába terelt
milliók árvái is. De nehezen hihető, hogy
a békeévek szülöttének egész életét meg-
határozza, megmérgezze a születése előtt
tomboló pokol kínja, szülei korábban
elvesztett (első) házastársának tragédiája,
és az a rögeszmévé lett gondolat, hogy ő
maga a túlélők talán vigasztalásul kötött
(második) házasságából származik. A ra-
cionális Zsuzsa pedig ezzel az irracionális
traumával magyarázza egész további élet-
útját: hollandiai otthonának feladását, egy
nála jóval idősebb férfival kötött há-
zasságát: „Öreget szerető vagyok. Bor-
zadok a fiataloktól. Fiatal test énhozzám
nem érhet. A fiatalok mind halottak.
Hullák, legyilkolt, mésszel leöntött hul-
lák. . . " Aki nem kételkedik a kicsikart
vallomás őszinteségében, az értetlenül
hallgatja, már csak azért is, mert a lágerek
gyilkos gépezete legelőször az öregeket és
a gyerekeket semmisítette meg, és a
fiatalok közül kerültek ki a túlélők. El-
képzelhető lenne az is, hogy Poós Zsuzsa
ezzel az önmaga számára gyártott ideoló-
giával támasztja alá a maga érdekházas-
ságát. Hogy védekezésül - tudatosan vagy
öntudatlanul - hazudik. Am ha így lenne,
vajon mi húzta volna haza a hol-



landiai jólétből a valójában nemis ismert,
küzdelmesebb magyar valóságba? Az
előadás után még azt hittem, talán Béres
Ilona szerepfelfogása következtében ma-
radt tisztázatlan a figura. A darab elolva-
sása viszont meggyőzött : nem a színész-
ben a hiba.

A Házmestersirató nem lélektani dráma,
Csurkát nem elsősorban hőseinek érzelmi
élete foglalkoztatja. A jellemrajzokban
nem riad vissza a karikatúra eszközeitől
sem. De a felépített sorsok belső logikája,
a hősök színpadi magatartásának követ-
kezetes hitelessége mégis feljogosít arra,
hogy szóvá tegyük a cselekmény legvéko-
nyabb, leggyengébb szállát. Azt a kétol-
dalú érzelmi kapcsolatot, amely a börtön-
töltelék Rudi és Visegrádi Irén közt
szövődik. A fiúról persze hihető, hogy
hosszú koplalás után k észséggel vetné
magát a csinos szociológusnőre. A fel-
törni akaró diplomás lányról azonban még
a sokadik pohár kisüsti után sem
képzelhető el, hogy életét a cinizmusát és
durvaságát egyetlen pillanatban sem ta-
kargató visszaeső bűnöző megváltására
szánja. Csurka lelke rajta, ha egymáshoz
nem illő hősei az alkohol megszépítő
gőzében, valahol a második felvonásban
lefekszenek, de ez a féloldalasan motivált,
kissé nyúlós szerelem legfeljebb ironikus
tálalásban illett volna bele a cselekménybe.

Már csak azért is, mert a távlatteremtő,
keserű irónia Csurka darabjának és szik-
rázó dialógusainak legnagyobb erőssége.
Egy kritikusa az író szemére vetette, hogy
abban a pillanatban, amelyben ideget,
csontot érne a kés (a szó), hirtelen vissza-
rántja, bedob egy jó szöveget, epizódot,
azután vagdalja tovább a bőrt, a felhámot.
Engem éppen ennek az ellenkezője
ragadott meg. Hogy Gurka a felhámot
nyiszabolva is a lényeg relé tör, és mind-
végig úgy forgatja a humorral beinjek-
ciózott, iróniával fagyasztott testrészben a
szavak szikéjét, hogy pontosan a gennyes
gócokba találjon. Irónia nélkül talán el sem
viselnénk vágása t. (Nem szólva a
diagnózisról, amely ugyancsak vigaszta-
lan.)

A legkeserűbb mozzanata a drámának a
feloldás: amikor részeg hősei lelkes
bódulatban együtt éneklik a Kossuth-nótát.
A közös sors fájdalmát, az egy-másra
találás mámorát kifejező, patetikus
színpadi gesztust a nézőtéri kiábrándulás, a
hősöktől való eltávolodás, a leplezett és
leleplező írói-rendezői irónia zökkenti a
helyére. S ha a második felvonás
kezdetétől végéig hiányoltuk is a hősök

sorsának konfrontálását, a színpadi rob-
banást, ez a keservesen kiábrándító álfel-
oldás végeredményben elfogadtatja a
Csurka választotta dramaturgiát. Hogy
egyfelől a Hágmestersirató hősei közül
senki sincs, akiben maradt volna erő,
energia a konfrontációra. Másfelől a ki-
védhetetlennek ábrázolt közös sors, a
nótával megpecsételt magyar fátum ellen
már csak mi, józanok lázadhatunk. Akik
felismerhettük - felismertük -, hogy egy
drámaiatlan kornak éppen a tragédia el-
maradása lehet a legsúlyosabb konflik-
tusa.

*

A Vígszínház jogos büszkeséggel vallja,
vállalja Csurka Istvánt háziszerzőjének, és
az író is szellemi otthonának érzi a Víg-
színházat. Ez a puszta tény is alátámasztja
azt a színlapokkal, kritikákkal dokumen-
tálható színháztörténeti eredményt, hogy
az elmúlt évtizedben a Szent István kör-
úton folyt talán a legtudatosabb és leg-
eredményesebb dramaturgiai munka.
(Tudomásul véve, hogy a Pesti Színház
bemutatói is az anyaszínház műhelyében
fogantak.) Radnóti Zsuzsa dramaturg és a
Vígszínház számára az új magyar drámák
színrehozatala láthatóan nem kipipálandó
szempont, és nem is kínos kötelesség,
hanem az élő színház alapvető létezési
formája. Érdemes lenne az elkö-
vetkezőkben górcső alá helyezni a Víg-
színházban megismert új drámai vonula-
tot: minden értékbeli és felfogásbeli kü-
lönbség ellenére megtalálható bennük

valami közös. Az eredményes törekvés a
formai és tartalmi korszerűségre.

Horvai István láthatóan nemcsak érti, de
élvezi is Csurka világát: földhözragadt
igazságainak tágabb érvényű jelképes tar-
talmát, a szavak mögött lüktető gondola-
tokat. Színpada most is annyira valóságos,
hogy szinte megüli a kisüsti szaga,
nyomasztó és kisszerű, mint Jónásék vi-
lága. De ez a hitelesség mégsem megté-
vesztő: a színészek is, nézők is pontosan
értik, hogy itt nemcsak a házmesterékről,
hanem a Házmesterekről, de főkénit a ház-
mester-szellemiségről van szó. Az a gesz-
tus, amellyel Herceg Pista ráfordítja a
résztvevőkre a kulcsot, Horvai István
számára is megnehezíti a színpadi szá-
monkérőszék működtetését. Tele vízión,
ahol a kamera rangsorol és szelektál,
könnyű lenne ezt a darabot közvetíteni.
De Horvainak mindig az egész színpaddal
kell számolnia. Rendezésének egyik
érdeme, hogy pontosan követi dara-bon
belüli hangsúly- és fáziseltolódásokat,
mindenkor a lényegre koncentrál, de
közben, általában megfelelően, fog-
lalkoztatja a játék többi szereplőit is. A
csendes- és némajátékok, látszólag
mellékes fizikai cselekvések így szerves
részét alkotják a cselekménynek, de még
inkább az atmoszférának. Kár, hogy a
premieren nem minden színész volt ennek
tudatában.

Az előadás színészi fénypontja: Tábori
Nóra alakítása. Tudom, hogy Tábori Nóra
valóságos lábtöréssel, fizikai fáj-
dalmakkal küszködve játszotta végig a
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premiert. Emberi helytállásának, szak-mai
hősiességének túlzott dicsérete azonban
már-már mentségnek tűnhet, és attól
tartok, hogy elvonja a figyelmet Tábori
művészi teljesítményétől. Alakítása
annyira sokrétű, komplex volt, hogy a
kritika vegyelemzése is szinte szükség-
szerűen, különböző következtetésekre jut.
Egy kritikában például Jónásné „groteszk
emberséges" alakját, alakítását dicsérték.
Számomra a házmesterné figurája azért
volt abszolút hiteles, mert a színész nem a
figura groteszkségére épített, hanem szinte
mindenfajta túlzás nél-kül, a figurával
belülről azonosulva bontotta ki Jónásné
jellemrajzát. Tényként vállalta
gyengeségét, aljasságát is, amelyet a darab
és a színész játéka szerint is társadalmi és
lélektani indítékok hitelesítettek. Jónásné
lelki sztriptízéhez hozzá-tartozik az a
másik, amelynek egymást követő
fázisaiban az asszony ruhadarabjaival
együtt veti le forgatagos női múltját és
vigasztalanul sivár jövőjét is. Ehhez
valószínűleg sokkal nagyobb merészség
kell, mint a glamour girlök vetkőzéséhez.

A tragikomédia többi szereplőjének az
író nem kínált ilyen izgalmas lehetőséget.
A színpadra idézett két csapat mérkőzé-
séből mindenesetre a Frangepán utca
került ki győztesen. Mádi Szabó Gábor
alkoholista karikatúrájába megértően
rajzolt emberi vonások keveredtek, Szabó
Sándor pitiségében félelmetes
tömbbizalmija pedig izgalmasan elegyíti a
kispolgár, az érdekember agresszivitását és
a kisfunkcionárius betanult,
megkövesedett gesztusait. Tahi Tóth
Lászlónak az alkoholgőzbe borult író
figurájában sikerült megőriznie valamit
önmaga eltékozolt lehetőségeiből. Minden
mondatában érezzük, hogy szerepet
játszik, de ez nem Tahi Tóth, hanem
Herceg Pista szerepjátszása. A szocioló-
gus-team tagjai - Lukács Sándor, Bán-sági
Ildikó, Béres Ilona, Venczel Vera -
pontosan és hibátlanul eljátszották a rájuk
bízott figurákat, de önmagukból szinte
semmit nem adtak a szerephez. Bánsági
Ildikó láthatóan maga sem hiszi el, hogy
szeretnie kell, érdemes Rudi alakítóját,
Koncz Gábort. Venczel Vera viszont
beleszürkül a színpadi jelentéktelenségbe.
Elsősorban rájuk vonatkozik az a
feltételezésem, hogy ha a reflektor-fényen
kívül töltött percekben több energiát
fordítanak színpadi jelenlétük tartalmának
kifejezésére, még intenzívebbé,
gazdagabbá vált volna az elő-adás.

Nem kétséges, hogy Csurka István
tragikomédiája ismét hosszú sikerszériát
hoz itt és most a Vígszínházban. Ez a
megszorítás nem jóslat, inkább csak fel-
tételezés, hogy tudniillik ez a tragikomé-
dia első osztályú minőségben, főként
hazai fogyasztásra készült. Határainkon
túl (talán Lengyelországot kivéve) való-
színűleg sokkal kevesebbet értenének,
élveznének belőle, mint mi a Szent István
körúton. Mint ahogy ötven év múlva sem
jelenti majd ugyanazt a Ház-mestersirató a
nézőknek, mint nekünk, most, a hetvenes
évek végén. Tévedések elkerülése végett,
ezt nem a darab rovására, kizárólag
jellemzésére mondom. Volt idő, amikor
az exportdráma pejoratív minősítésnek
számított az irodalmi, színházi kritikában.
Színházi életünknek (és a magyar
drámairodalomnak) elengedhetetlen
szüksége van ilyen, itt és most érvényes
darabokra is. A többit meg bízzuk az
utókorra.

Örüljünk inkább annak, hogy ezt a
bízvást megjósolható sikert az író (és a
színház) nem a közönségnek tett enged-
ményekkel, hanem a levegőben lógó
problémák éles megfogalmazásával, a
közhelyeket is eredeti módon láttató
szemléletével, gondolkodva szórakoztató
dialógusokkal és színekben, árnya-
latokban bővelkedő jó előadással vívta ki.

Következő számaink tartalmából:

Nánay István:
Magyar drámát! Mindenáron?

Koltai Tamás:

Pisti, küzdj ... !

Almási Miklós:
A mi urunk, Luka szineváltozása...

Keresztury Dezső:
Sinkovits, az eszményítő realista

Pályi András: Napló

színészekről

Mészáros Tamás:
Beszélgetés Spiró Györggyel

BÁNYAI GÁBOR

Ha volna harminc
kopejkánk.. .

A mi Csehovunk Miskolcon

A színpad gyengén megvilágított dobogót
mutat. Tárgyak nem élnek rajta, minden
sötét és halott. Mintha már valami után
lennénk, s nem a kezdetén. Baloldalt egy
tonettszék, rézsútosan a nézőtér felé
fordítva. Megtört szemű, kissé viharvert
külsejű nő ül rá. Végigtekint a semmibe
vesző, kietlen dobogón. Szemében hitek
múltával tükröződő dac és fáradtság. Ő
Nyina, a Sirály, Csehov színházat és
művészetet faggató hősnője. Már túl van
mindenen: Trigorinon, a színház megtört
varázsán, a szerelmen is. Sosemjárt
vidékek várják, kisstílű előadások még
kisstílűbb közönséggel, borissza szeretők
és egyszer jutalom-játékok is. És ekkor
mégiscsak hitet tesz a hivatása, a
színészet, a színház mellett. Mert már
megtanult tűrni, keresztet viselni, tudja, ez
is a színház, s ha erre gondol, már nem fél
annyira az élettől.

A színpad keresztútjának magányos
vándora, aki most továbbindul talán épp
Jelec felé, rezignáltan adja át helyét a
másik kiégettnek s már végképp semmi-
ben sem hivőnek, Ivan Ivanovics Nyu-
hinnak, aki a dohányzás ártalmasságáról
készül előadást tartani. Az álszínpad ál-
függönye legördül, s a kortina előtt a
hevenyészett színpadi szemétdombon
egyedül marad az előadó. Körötte szét-tört
csehovi kellékek : gramofon, melyből
mintha orosz népdalok csendülnének föl,
elrozsdált fák, melyek már hulladéknak is
mocskosak. Elkezdődik a panaszáradat, s
csak a dohányzásról nem hallunk semmit.
Az előadó elnyűtt ruhájában toporog a
dobogó előtt. Nincs a szín-padon, de
közöttünk sem. Csak közelebb hozzánk.
Ide inkább tartozik, mint oda.

Egyre közelebb is jön hozzánk. Elő-vesz
a zsebéből néhány füzetet, felesége
iskolájának nyomtatott tantervét, s árulni
kezdi. Példányonként potom harminc
kopejkáért. A részvétlenséget látva
leengedi az árat húsz kopejkára. De így
sem kell. A néző ül a zsöllyében, s némi-
leg feszengve veszi tudomásul, hogy neki
sincsen harminc kopejkája. Amivel pedig
legalább a mai estére megmenthetné az
előtte ágáló szerencsétlent a szokásos


