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Csók és pofon

Sarkadi Imre írói sorsa frappáns és szo-
morú igazolása annak az irodalomtörténeti
tételnek, mely szerint az életrajz olykor
elhomályosíthatja a művészi értékeket.
„Sajnos, még ma sem folyik rendszeres
Sarkadi-kutatás; ki-ki magán-
szorgalomból és esetlegesen - személyes
emlékei nyomán - kap a pálya egy-egy
részletébe." (B. Nagy László: Sarkadi Imre;
megjelent az Élő Irodalom című
tanulmánygyűjteményben, Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1969. p. 120.) Az író
tizenkilenc éve halott, az időköz-ben
szintén tragikus hirtelenséggel el-hunyt
kortárs figyelmeztetése is több mint
tízéves : a helyzet, legalábbis, ami az
elemzést illeti, mégsem sokat változott.
Sarkadi Imre parnasszusbeli fogad-tatását
fakuló személyes emlékképek, valamint
lehangolóan közhelyszerű epiteton
ornansok kísérik, illetve inkább
akadályozzák. Purgatóriumi állapotok
ezek, az életmű bölcsebben nem is visel-
kedhet, mint hogy várakozik és túlél.
Ilyenkor már csak a művek állóképessé-
gén múlik, ki tudják-e böjtölni azokat az
időszakokat, amíg végképp lefoszlanak az
érzelgős, esetleges és legtöbbször
lényegtelen emlékezési foszlányok, és
amíg elfáradnak a tragikus és hirtelen
haláleset beleérző kommentátorai.

Azzal a reménnyel, hogy ami eddig
történt, valóban csak purgatóriumi kín-
zatás volt, a miskolci Nemzeti Színház
Sarkadi Imre-bemutatója ajándékozta meg
a nézőt és a kritikust.

A Ház a város mellett című dráma, melyet
mind az ötven miskolci illetve egri előadás
művészi feszességgel és figyelemre méltó
közönségsikerrel játszott el, ha még nem is
a halhatatlanság, de legalább a
korszerűség küszöbére vitte el sokat
gyötrött szerzőnket. Szőke István
rendezése a mű olyan rejtekeibe vezet,
melyek a felfedezés ere-jével bírnak,
feltárja a színmű ama mondandóit, melyek
segítenek kiemelni a művet a megírás
idejének divatos kritikai és
irodalomtörténeti jelszavainak
szorításából, ugyanakkor, amikor az
előadás történeti hitelességgel ábrázolja
ama régmúlt, alig húsz évvel ezelőtti kort.

Van egy másik irodalomtörténeti tétel,
amely - mutatis mutandis - szintén ide
kívánkozik. Ezt ugyan a tudomány
ironikus hajlamú, sőt cinizmussal kacér-
kodó művelői idézgetik néha, feleleve-
nítése mégsem érdektelen, bár a jelen
esetben, mint látni fogjuk, inkább meg-
cáfolandó ez a tétel, mint bizonyítandó.
Mindenki mindenkinek őse, illetve utóda -
mondogatják azok a tréfás kedvű tudósok,
akik már beleuntak a rétestésztaként nyúló
előfutár- és hatás-kutatásba, mely akkor
válik különösen bosszantóvá, ha
helyettesíti az eredeti gondolatokat vagy a
hangyaszorgalmú feltáró elemzést. A
fogalom tehát kissé lejáratott, most mégis
használnunk kell. Sarkadi ugyanis e
pillanatban klaszszikus előfutárként
bontakozik ki. Dialógusainak merész
fordulatai már a Csurka-drámák
szálláscsinálói, az a tragikus színezetű s
tehetetlen nyegleség, melynek hangjait
ebben a művében is pengeti, néhány mai
színműben bontakozik ki teljes
pompájában. A körülmények nemcsak
mélyen meghúzódó meghatározó, illetve
mozgató erők, ha-nem ennél sokkal
hétköznapibb dolgok: ketrecek,
melyeknek rácsait kétségbeesetten rázzák
a drámai hősök. Ez a küzdelem -
gondoljunk csak az állatkertben tett
sétáinkra - a néző számára igen ne-
vetséges is tud lenni. Az efféle kacaj
mélyén természetesen rettegés lapul, mely
két forrásból is táplálkozik : félhetünk
attól is, hogy a ketreclakó hősök egy-szer
csak kiszabadulnak és ránk törnek, de
szorongva eltűnődhetünk azon is, vajon
mi lenne. ha egyszer csak minket is a
rácsok mögé parancsolnának. Ilyen-
formán a mese szívbemarkolóan rólunk
szól. Akár nevetünk, akár megdöbbenünk-
meghatódunk.

Szőke István rendezésének egyik leg-
nagyobb érdeme, hogy nem színművet
mutat be, hanem tragikomédiát. A Ház a
város mellett előadásában a humor
válfajainak egész rendszerét építi fel:
helyzetkomikumot teremt, könnyed szel-
lemességgel fricskáz, nem riad vissza a
késdobáló - ebben a konkrét színpadi
helyzetben háztartási edényeket dobáló -
szatírától, sőt a szarkazmustól sem. A
rendezés ízlésesen szerkesztett, átgondolt,
többek közt azért is, mert mind-ezek után
logikusan és elfogadhatóan emelkedik fel
a kissé kényes, mert reménytelien
meghatódó befejezésig.

A mű alaphelyzete közhelyszerűen
egyszerű: voltaképp életkép az ötvenes
évekből. Nem dúlnak benne nagy és lát

ványos ellentétek, politikáról tézisszerűen
nincs benne szó, a helyzet még nem
szélsőségesen tragikus. Az 195 8-ból kel-
tezett dráma jelzésszerűen utal később
született darabok helyzeteire, problémáira,
csírájában vagy még inkább a kirobbanás
előtti pillanatban ragad meg néhány
másutt ábrázolt ellentétet. Ettől származik
a mű sajátos lappangó feszültsége.
Mostani előadásakor pedig azt is érezzük,
hogy a darab furcsán visszhangzik
bennünk akkor, amikor a helyzet már nem
szélsőségesen tragikus, s ilyenformán a
Sarkadi fogalmazta kordokumentum
időszerű, mert mondandói máig elkísérnek
bennünket. A darabban nem történik több,
mindössze annyi, hogy tönkremegy egy
házasság, felbomlik egy család. Az
összeomlási folyamatot katalizálja a régi,
szilárd szerkezetet védő anya halála,
illetve egy ripők csábító ördögi
elszántsága, mely elsőosztályú ember- és
lélekismerettel párosul. A körorvosi
álruhába bújt modern sátán hideg fővel és
boszorkányos ügyességgel végrehajtott
műtéte sikerül, a beteg azonban ezúttal is
meg-hal: ami ebben az esetben úgy
értendő, hogy a feleség megcsömörlik
férjétől, felbontja a házassági közösséget,
de csábítóját is elkergeti. Anyai
feladatában megdicsőülve áll előttünk,
míg a többiek távoznak, pontosabban
kikullognak abból a szép új házból,
melybe a darab elején mindegyikük
frissen, ruganyosan és tettre készen
érkezett.

Ami e két pont között történik: az
megannyi kísérlet a csőd elkerülésére, le-
küzdésére vagy fölényes lekezelésére. A
miskolci előadás hősi és komikus ta-
pogatódzások, kapálódzások és vergő-
dések szuggesztív és kimérten pontos
ábrázolása. A rendezés és a színészi játék
érzékenyen mutat rá arra, hogy még a jók,
a szimpatikusak, sőt az eszményien
kiválóak is mily kevésnek talál-tatnak,
amikor megméretnek. A körorvos
mefisztói éles elméje rideg és meddő, a
régi erényeket őrző öregasszonyból
egyszer csak kibúvik az alvilági gonosz-
ság. Sarkadi két legtisztább karaktere sem
ütőképes hős. Klára, akibe a darab-nak
szinte mindegyik figurája kapaszkodik,
tört szívvel menekül, még ha ezt
fennkölten teszi is. A mű jellegzetes és
kifejező szimbóluma Gerzson, a vak
ember, aki nem akarván belenyugodni
világtalanságába, szobrokat farag. Portréit
hangjuk után mintázza meg. Lankadatlan
küzdelme, a lehetetlent kihívó lázadása
megható, sőt lelkesítő. Sarkadi
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mégis figyelmeztet Bátori doktor szavaira:
„Tehetsége van hozzá, csodálatos érzéke,
hogy az arckifejezést eltalálja. De az arc
konstrukciója nem jó. Ahhoz már nem
elég az érzék: azt látni kellett volna."

Alapvető hiányosságokat nem lehet nemes
szándékokkal, nagy akarásokkal, érzékkel,
vad lázadással pótolni. Az elhibázott
szerkezet meg-bocsáthatatlan, akár
szoborról, akár egyéni életsorsról, akár
társadalmi be-rendezkedésekről van szó.

A darab szerelmi háromszöge, melyet a
főhősnő, Klára egy helyütt utálatosnak
nevez, a figurák életének ugyan-ilyen
elhibázott konstrukcióját tükrözi. Először
is azért, mert semmi köze a szerelemhez.
Egyik Klárát kívánó férfiban sem dúl
öntörvényű, önálló, önmagát tápláló és
önmagát emésztő szenvedély,
mindannyian abban a modern téveszmé-
ben élnek, miszerint a szerelem olyan
intézmény, melyet csődbe ment vagy
kedélybeteg férfiak szanálására, segélye-
zésére és talpraállítására alapítottak. Jó

érzékkel tapint ennek a szerelem-elkép-
zelésnek a nevetségesen hamis voltára
Klára egyik kifakadásában: „Ki tett
emberré, te nyomorult? Lábizzadós,
mosdatlan nyakú, fekete körmű
NÉKOSZ-legény voltál, amikor felszedte-
lek a sárból, a piszokból, a karrier
ígéretéből, ami neked egyebet, mint állo-
másfőnöki állást Kál-Kápolnán úgyse
ajánlott ... Mi voltál? Semmi voltál, én
vertem beléd, én, én ..." Ezek szerint a
szerelmes asszony fogalma a higiéniás
ápolónőtől a nádpálcás tanítónőig terjed.
Ezt a kispolgárivá züllött nő-eszményt
óhajtja elrabolni a körorvos a férjtől, aki
valóban a nevelés csodája lett, mert
nemcsak saját háza van, hanem saját
puskája is, melyet - kevés sikerrel ugyan -
de rászegez szerelmi ápolónőjének el-
rablójára. Természetesen nem a puska
mond csütörtököt, hanem maga a helyzet.
A férj nem meri elsütni a fegyvert, s ez
nem csupán azért megalázóan nevetséges,
mert gyávaságát bizonyítja, ha-nem azért
is, mert a fegyverhez, melyet

kézbe vett, méltatlan a tárgy, az eszme,
melyet védeni kívánt. Ebben a helyzetben
a pofozkodás és az edényhajigálás az
adekvát megoldás. De olykor még ez is
túlzott, túlmegy a Sarkadi ábrázolta típus
teherbíró képességén. Amikor a körorvos -
nyilván nem elsősorban szerelmi
szenvedélyből, hanem sokkal inkább
epatírozási szándékkal - szájon csókolja a
feleséget, miután a férjet fel-pofozta, a
szereplők kínos bárgyúsággal néznek
egymásra. A rendezés egyik telitalálata ez
a jelenet. A pofon és a csók váratlansága,
dühödt ereje éles ellen-tétben áll az
előzményekkel és a következményekkel.
Tulajdonképpen leleplező drámai
ellenpont: nem tetterőt fejez ki, hanem
fájdalmas tehetetlenséget, toporzékoló
kicsinyességet. Az előadás éppen az
összeütközési pontokon bontakoztatja ki
külön plaszticitással Sarkadi kegyetlen
szatíráját.

Ha eddig azt mondtuk, hogy Szőke
István a H á t a vár os me l le t t előadásán

kibontotta a középfajú színműből a tragi-
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komédiát, ez a legkisebb mértékig sem
jelenti azt, hogy netán továbbfejlesz-tette
vagy ami még gyanúsabb kifejezés lenne,
igazgatta, tökéletesítgette, foltozgatta
volna Sarkadi művét. Nemcsak teljesen
szöveghű előadást játszik, de a szerzői
utasításokat is betartja. Vállalja - ezen
túlmenően is - a naturalista dráma
játékszabályait, semmiféle jelképszerűsé-
get nem erőszakol a figurákra és a hely-
zetekre, igazi hús-vér alakok forgolódnak
valóságos környezetükben, a darab
idejének és a szereplők társadalmi állá-
sának pontosan megfelelő tárgyak és
díszletek között. Ez a már szinte túlzott
következetesség itt helyénvaló, nincs
szövegbeli üresjárat, társalgási könnyed-
ség, akciót pótló kellékrakosgatás. A
rendező figyelme kiterjedt szinte minden
szóra, szóváltásra, minden mozdulatra,
foglalatosságra - s ezeket mind külön-
külön és együtt megkomponálta, ötlettel
és jelentéssel töltötte meg. Ehhez a
játékhoz igen alkalmatos díszletet ter-
vezett Szegő György. Simonék új házá-
nak teraszához a színpad hátterébe nyúló,
a ténylegesnél valamivel hosszabbnak
látszó folyosót tervezett, így a szereplők
bejövetelei váltak kissé nyújtottá, hang-
súlyozva azt is, hogy ide a - városi hiva-
talnok tágas új tulajdonába - nem szoktak
csak úgy betoppanni, de megérkeznek a
jövevények, még akkor is, ha váratlan
vagy éppen kéretlen, sőt egyáltalán nem
várt és kívánt vendégek.

Különös, kiemelt feladat jut a kellékek-
nek, a naturalista stílus szokásos - na-

gyon gyakran cselekvéspótló - evései,
ivásai, cigarettázásai és kávézásai itt, épp
túlhajtott komponáltságuk miatt,
önmaguk ellentétébe csapnak át, nem
hogy unalmat ébresztenének, épp ellen-
kezőleg feszültségforrásokká válnak.
Mindez természetesen csak szép elképze-
lés maradna, ha a darab eszméje, vala-
mint a rendezői értelmezés nem páro-
sulna a színészek megejtően odaadó és
meggyőző játékával.

A központi nőfigurát, Klárit, aki körül a
cselekmény forog, Tímár Éva kelti életre.
Ez az alakítás a művészi arányérzék
példája is lehetne. Ez a Klári nem az első
nyugtalan és esendő modern asszony, akit
a színésznő eljátszik. Nagyon
szomorúnak látjuk ezeket a sorsokat,
azért, mert Tímár Éva kerül minden e
témában kötelező szépelgést és
meghatódást. Külön kell arról is szól-
nunk, hogy milyen ízlésesen és hitelesen
tud a színpadon hisztériázni Tímár Éva.
A mai darabok gyakran róják ezt a nehéz
feladatot a művésznőkre, s azért
emlegettünk ízlést, mert kényes egyen-
súlyt kíván ezeknek a kitöréseknek az
ábrázolása. Kivált ebben a darabban, ahol
úgy kell veszekedni, csapkodni, po-
fozkodni a színpadon, hogy ez szatiri-
kusan megrendítő legyen. Ezt a bonyolult
leckét Tímár Éva kitűnően oldotta meg.

Férjét, Simon Józsefet Blaskó Péter
játssza. Tökéletes a szerep és a színészi
alkat találkozása, de úgy hisszük, ez
semmit nem vonhat le Blaskó érdemei

ből. A színész olyan verőfényesen tud
mosolyogni, mint egy korabeli szocialista
realista festmény bizakodó figurája. Az
alakítást azonban egy nagyon lényeges
dolog különbözteti meg a modell-nek is
tekinthető képzőművészeti alkotások
seregétől. Blaskó megmutatja azt is, amit
azok a képek elfelejtettek ábrázolni, a
színész nemcsak az üdvözülten bárgyú
mosoly mögötti ürességet játssza el ér-
zékletesen, hanem feltárja a figura utálatos
féreg voltát is. Nem tudjuk, hogy ez a
Simon jól dolgozik-e vagy sem,
basáskodik-e a hivatalában vagy az el-
viselhetőbbek közé tartozik. De ez nem is
fontos, még ha az utóbbi kategóriába
tartozna, magánéleti portréja oly vissza-
taszító, hogy itt aligha lehetne elképzelni
bármiféle enyhítő körülményt.

A csábító körorvost Polgár Géza for-
málja meg. Alakítása néhány ponton olyan
jól sikerült, hogy már a puszta jelenléte is
izgalmat kelt. Szenvtelensége helyenként
tenyérbemászó. Polgár Géza elhiteti
velünk, hogy az ő kezében van a dráma
robbanóanyagának gyújtó-zsinórja. De
több nem: alakítása világossá teszi azt,
amit a dráma mond. Az orvos fölénye
majdhogynem csak stiláris. Igaz, hogy
sokkal okosabb társainál, a tragikomikus
helyzetet ő fogalmazza meg a
legvilágosabban, pontosabban általa és
benne fogalmazódik meg a többiek
tragikomikus helyzete is, de a leépülés
veszélye őt éppen úgy fenyegeti, mint
amazokat.

E szerelmi háromszögbe beletenyerel
egy negyedik férfi is, Péter, Klári
unokatestvére, aki fuldoklóként szintén az
asszonyba óhajt kapaszkodni. Matus
György igen jól érzékelteti a robusztus
megjelenésű, de képlékeny lelkű és
szellemű férfi válságát. A kisebb karakter-
és epizódszerepek alakítói is szinte kivétel
nélkül jeleskednek. Talán csak Lenkey
Edittől vártunk volna több lefojtott, majd
kirobbanó indulatot. Ígéretesen jó komikai
vénáról tett tanúbizonyságot Horváth
Zsuzsa, a ház-tartási alkalmazott
szerepében. Emlékezetes volt Csapó János
mint vak művész.
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