
néző mindig élvezettel asszisztál végig
olyan mutatványokat, melyekben a szere-
tők felváltva tördelik egymás ujjperceit,
tördelik az imádott lény csigolyáit, il letve
a legnagyobb kéjérzet közepette részesítik
magukat és egymást az elektrosokk
felemelő élményében. Talán nincs is
olyan eltompult értelmű , meg-viselt érzék
ű , tapasztalataiba belefásult vén roué, aki
ne villanyozódna föl az efféle kis intim
autodafékon. A Tájfun legizgalmasabb,
máig elevenen ható része ez a kis
szerelmi inkvizíció. Sajnáljuk is, hogy a
férfi hős olyan hamar meg-öli kedvesét.
Ebben a kettősben még sok lehetőség
rejlett. A hősnő, Ilona a féktelen hatalmi
vágy, a dölyf és az undor csapdáiban
vergődik. Jellemző módon a lelki
betegségeknek ezt a veszedelmes elegyét
ő szerelemnek hiszi. Ezért kell meghalnia.
Mert partnere, egy csendes japán férfi, a
maga együgyűségé-ben azt képzeli , hogy
ha egy nő és egy férfi intim viszonyra lép
egymással, akkor abból egyértelműen
gyengédség, megértés, kellemesség meg
egyéb efféle, valóságban alig létező
jelenségek következnek. Egy szecessziós
boszorkány tündöklését és bukását
élvezhetnénk te-hát a darabban, ha a
szerző megelégedne e nagyszerű témával,
s nem tarkítaná művét holmi kötelezőnek
hitt környezetfestéssel, kávéházi
okoskodásokkal meg némi falmellékien
olcsó keletieskedő misztikummal Abban a
pillanatban, amikor a szerző kilép abból a
világból, melyben otthonos, melyet jól is-
mert, bántóan közhelyszerűvé válik. Ked-
ves anekdota az, amely szerint a darab
ötletének megszületéséhez az is hozzájá-
rult, hogy amikor l eng ye l Menyhért
Berlinben élt , a lakásával szemben levő
konzulátus névtáblája nem volt jól lát-
ható, ezért az ablakán kinéző író nem
tudta mire vélni a kapun belépő japáno-
kat. Mit csinál ilyenkor az irodalmias
fantáziájú ember? Ahelyett , hogy ér-
deklődne, netán kérdezősködne vagy
utánajárna a dolognak, inkább rákap az
első és legolcsóbb feltételezésre: nyilván
összeesküvők, kémek azok a kis fürge
sárga emberek. Az efféle életrajzi
adalékok esztétikailag persze sohasem
igazán jövedelmezőek. Messzemenő kö-
vetkeztetéseket ezúttal sem vonhatunk le
belőlük. Mégis kísérteties az írói meg-
figyelés, illetve az írói feldolgozás fel-
színességének hasonló volta. Bántóan
nevetséges a darab japánkodása. Ezek a
figurák ma úgy hatnak, mintha a legpri-
mitívebb képeskönyvből vágták volna ki

őket. Az a hamis Kelet-ábrázolás, melyet
például a Pillangókisasszonyban vagy a
Mosoly országában bohókásnak fogadunk
el, efféle komoly igényeket támasztó pró-
zai műben mégiscsak tűrhetetlen. Ezek a
gyermetegen megfogalmazott motívumok
végül is a megrendülés nyomait is kitörlik
belőlünk. Hiába a krimiszerűen
hangulatkeltő középső rész, hiába az
újabb gyilkosság, a darab szelleme még-is
rendkívül alacsonyan száguldónak tűnik.

A pécsí előadás alkotói becsületesen
küzdenek a darab hitelességéért. Ízléses
rendezés - Nógrádi Róbert munkája ,
hangulatos díszlet, szép jelmezek, finom
fényhatások, érzelmes kísérőzene: mind-
ez mégis kevés az üdvösséghez. Kelle-
mesen mozgó marionettfigurákat látunk a
színpadon, szenvedélytelen múlt-beli
árnyakat, akikbő l a vér és az agyvelő
egyaránt réges-rég kiszáradt. Talán a
mértéktartás túlzott igénye okozhatja,
hogy még a mű legizzóbb része, a szerel-
mi konfliktus sem oly szívbe markoló,
mint amilyen lehetne. Győry Emil nagy
szakmai lelkiismeretességgel, de mégis
némi beletörődéssel játssza el a szerelmes
japán férfi , dr. Tokeramo szerepét.
Gyöngyössy Katalin túl előkelő Ilona
figurájához: az a nő, akit ő alakít, nem
alázza meg szeretőjét, nem ingerli a vég-
sőkig, hanem boldog tespedésben teázik
vele az idők végezetéig. Bregyán Péter
némely pillanatában üdítően hányaveti
egy berlini irodalmi strici szerepében -
mai szemmel nézve persze ez a típus is
kacagtatóan naivul ábrázoltatik, ezzel a
„deviáns" magatartással Lindner ma-
napság legfeljebb nyugdíjas akadémikus
lehetne, nem pedig érző szívű kávéházi
aranyifjú. Csíkos Gábor a tőle megszo-
kott elszántságot és szilárdságot hozza a
színpadra. Ezúttal egy sohasem létezett
japán figurának adja kölcsön tömör meg-
jelenését.

Lengyel Menyhért: Tájfun (pécsi Nemzeti Színház)
Renrdezte : Nógrádi Róbert. I rendező

munkatársa: Molnár István. Jelmeztervező:
Vágvölgyi Ilona m. v. Díszlelttervező: Men-
czel] Róbert m. v. Zene: Papp Zoltán.
Maszkmester: Léka László.

Szereplők: Győry Emil, Szalma Lajos, Csí-
kos Gábor, Vajek Róbert, Gyöngyössy Ka-
talin, Koszta Gabriella, Bregyán Péter, Fa-
ludy László, Pintér Gyula, Fülöp Mihály,
N. Szabó Sándor, Tomanek Gábor, Melis
Gábor, Cserényi Béla, Péter Gizi, Szivler
József, Fekete András, :Monori Ferenc.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Drámai közéletrajz

Maróti Lajos drámaírói pályaképe

Maróti Lajos alkotói pályaképe ismert: a
természettudománytól vezet a szép-
irodalomig, a fizikától a színházig. Írói
működését versekkel kezdte, regények-kel
folytatta, s jelenleg szinte kizárólag
drámákat ír . A most ötvenéves író élet-
pályája korántsem lezárt, mégis dráma-
írói munkásságában pontosan meghatá-
rozhatók bizonyos törvényszerűségek,
törekvések és fejlődési szakaszok. Helvét
a drámai realizmus új vonulatában
Fejes Endre, Karinthy Ferenc, Kertész
Ákos között kell kijelölnünk.

Maróti szerencsés drámaíró. Az elmúlt
évtizedben csaknem valamennyi műve
színpadra került: Az utolsó utáni éjszaka és A
számkivetett a Nemzeti Színházban (1972
illetve 1978), a Vénasszonyok nyara a győri
Kisfaludy Színházban (1972), a Közéletrajz
a szegedi Nemzeti Színházban (1979), az
Érdemei elismerése mellett (mely a Közéletrajz
átdolgozott változata) és a Pályamódosítás

a József Attila Szín-házban (1979 illetve
198o). A hetedik, Az állam még
bemutatásra vár.

Drámaíróinktól leggyakrabban a köz-
életi szemléletet és tartalmat kérjük szá-
mon. Maróti egész eddigi életművét egyik
kölcsönvett drámacímével jellemezhetjük:
közéletrajz. Közéletrajz a korról,
amelyben élünk, az emberekről, akik e
kor letéteményesei. Maróti elkötelezett
író, aki felelősnek érzi magát a világ
sorsáért, életünk alakulásáért, hibáinkért
és eredményeinkért. Ennek ad hangot
valamennyi drámájában.

Drámai konfliktusok

Maróti drámaírói pályáját műveinek
konfliktusvilága egyéníti. Egyetlen lé-
nyeges konfliktus variálódik legtöbb da-
rabjában: az értelmiség és a hatalom vi-
szonya. „Értelmiséginek lenni - ez nem
foglalkozás kérdése, még kevésbé be-
osztás, munkakör vagy diploma dolga.
Hanem magatartás ... aminek lényege a
saját fejjel való g o n d o l k o d á s . . . Mert
nem mindenki értelmiségi, aki szellemi
munkát végez." ( E g y válás története.) A
gondolkodó ember szerepe a történe-
lemben és napjaink társadalmában - ez
Maróti drámáinak közös képlete, amely



különböző formában nyer megfogalma-
zást. A szellem embere lehet tudós
(Giordano Bruno), művész (Dante), fi-
lozófus (Platón) vagy újságíró (Géza). A
konfliktusvilág azonosságán belül e
változatok felölelik a kérdéskör teljes
spektrumát.

Az utolsó utáni éjszaka alapötletét
az a tény adta, hogy Giordano Bruno
kivégzését egy nappal elhalasztották.
Ezért játszódik a cselekmény az „utolsó
utáni" éjszakán. A dráma alapkonfliktusa
a gondolkodó ember és a hatalom
összeütközése, amelyből szükségszerűen a
szellem embere kerül ki vesztesként.
Giordano Bruno természettudományos
ismeretei és nézetei a maga korában az
egyház számára lázítóan és eretneksza-
gúan újak voltak. A koránjöttek sorsának
közös törvényszerűsége, hogy aki először
hordozza a hatalommal szemben az új
igazságot, annak buknia kell. Ez a bukás
azonban csak fizikai értelemben halál,
mert a szellemi tartalom beépül az
emberiség történetébe - magának a ha-

talomnak a tudatába is. (Ezt sejteti a pápa
alakja, és ezt a veszélyt érzi meg Bellar-
mini bíboros.) „Ami ma eretnekség .. .
holnap elfogadott igazság, holnapután
közhely, holnapután után pedig dogma,
amely ellen, ha valaki felemeli szavát,
égetésre méltó eretnek . . . Én mindig a
holnap igazságát keresem. Mert a téve-
dés, amely a holnap igazsága felé mutat,
többet ér, mint a mai közhelyigazság."

A konfliktusvilág hasonlóságait A
számkivetettben a művész éli át. Maróti
egyetlen monodrámájának hőse Dante, a
száműzött költő. Dilemmájának lényege:
Firenze vagy a Mű, politika vagy alkotás,
hatalom vagy művészet? Dante nemcsak
a Divina Commedia zseniális szerzője
volt, hanem korának, a pártviszályoktól
szaggatott Firenzének ki-emelkedő
politikusa is. Éppen politikai
meggyőződéséért kényszerült élete vé-
géig tartó száműzetésbe. Ennek egyik
kulcsfontosságú állomását villantja fel a
darab. Danténak lehetősége nyílik az
annyira áhított hazatérésre, ennek ára

azonban a művészi önfeladás, végső soron
a Mű lenne. A költő az alkotást választja
és ezzel együtt a számkivetettséget. A
dráma egyetlen hatalmas belső mono-lóg
a kétkedéstől az elhatározásig, a bi-
zonytalanságtól a döntésig - hitelesen
felépített és motivált pszichológiai folya-
mat. (Eredetileg hangjátéknak készült,
rádiós és színpadi változatát egyaránt
Sinkovits Imre személyesítette meg.)

A közös konfliktusvilág harmadik
láncszeme A z állam, amely hatalom és
ideológia ellentétét önti drámai formába.
A darab tartalmát legtömörebben az al-
címe fejezi ki: „Az athéni Platónnak,
minden tudományok mesterének, a filo-
zófia atyjának kalandja a politikával a
szicíliai Szürakuszai városában." A mű
három tételben viszi színre az elmélet ka-
landját a gyakorlattal, a filozófia kaland-
ját a valósággal. A darab alapötlete -
hasonlóan a többi Maróti-dráma drama-
turgiai képletéhez telitalálat. Platónnak, az
idealista filozófia atyjának - aki Az állam
című művével a politikai elméletalkotás
megteremtője lett - találkozása a
valósággal mindháromszor kudarccal
végződik. Három, különböző típusú ha-
talommal kerül szembe. Az első, Dionü-
sziosz, tiszta képlet: véreskezű zsarnok,
korlátlan egyeduralkodó, aki elutasítja
Platón eszméit, őt magát pedig eladja
rabszolgának. Fia, ifjú Dionüsziosz osto-
ba, gyenge, befolyásolható báburalkodó,
aki Platónra éppúgy hallgat, mint ross'
tanácsadóira. Az igazi bukás a harmadik
próbálkozás. (A história szerint Platón
csak kétszer járt Szicíliában!) Platón leg-
jobb tanítványa, Dión kerül hatalomra, s
vele együtt a platóni eszmék. A mester
elmélete azonban megbuktatja saját ta-
nítványát. Ez a legnagyobb, a legfájóbb
bukás: „Te vagy az én filozófiám életre
kelt csődje, Dión." Platón csődje az ideális
állam csődje - a filozófia merevsége és
életidegensége nem állja ki a gyakorlat
próbáját: „ ...eszményeid szépek papíron,
valóságban sánta és didergő tan, mint
minden filozófia."

Hatalom és egyén drámai konfliktusának
egyetlen mai vetülete az Egy válás
története, amely látszólag magánéleti prob-
lémákat, a család válságát boncolgatja.
Főhőse Géza, mai értelmiségi, aki a gon-
dolkodó ember helyét és szerepét keresi
„egy jól olajozott világban". Lázad a
fogyasztói mentalitás ellen, amely há-
zasságában is eluralkodik: anyagilag
mindenük megvan, ami egy jó házasság-
hoz szükséges. Lázongása, joga a kétel-
kedéshez vagy a tévedéshez - ezek a

Harkányi Endre és Makay Sándor Maróti Lajos Pályamódosítás című komédiájában



motívumok e huszadik századi értelmi-
ségit Az utolsó utáni éjszaka hősével,
Giordano Brunóval rokonítják. A közös
gondolatsor szinte szó szerint ismétlődik
a két műben: „. Az ég kék« vagy »A víz
jó« -- ezt úgy fogod mondani, hogy abban
benne lesz a kritika, a tagadás, a lázadás, a
lázítás szelleme. És ettől kezdve gyanús
leszel mindörökké azok szemé-ben, akik
nem szeretnek a saját fejükkel
gondolkodni. De ne bánkódj, mert ez a
tagadás ez viszi előre a világot."

Az Egy vátlás története alapkérdése hatá-
rozott. Mi a fontosabb: megfelelés a
társadalmi élet elvárásainak a feleség
képviselte életformának vagy az alkotó
ember saját szellemi szuverenitása. Eb-
ben a kérdésfeltevésben már benne van a
válasz, amelynek kegyetlenül őszinte,
keményen szókimondó megfogalmazása
Maróti egyik legjobb darabjává avatja az
Egy válás történetét.

Maróti drámáinak konfliktusvilága
mindig közéleti töltésű. Giordano Bruno,
Dante, Platón alakjában a szellemi ember
mindenkori kérdései fogalmazód-nak
meg. A szerző „abszolút történelmietlen
játékoknak" nevezi műveit. Valójában
korunk népszerű műfajának, a történelmi
parabolának képviselői, hasonlóan
Páskándi Géza, Sütő András, Szabó
Magda, Székely János műveihez. E
drámákban a történelem csak ürügy az
egyén és a hatalom viszonyának boncolá-
sához. Hogy mi indokolja napjainkban a
történelmi parabola reneszánszát, erről
külön tanulmányt lehetne írni. Talán
ugyanaz a jelenség, amely a vígjáték
műfajának hiányához vezetett. Az írók
fontos és aktuális mondandójukhoz vá-
lasztanak történelmi keretet, és épp e
mondanivaló súlyosságához érzik ke-
vésnek a vígjáték adta lehetőségeket.
Drámairodalmunkban soha nem tapasz-
talt mértékben fordulnak az írók a köz-
élet, napjaink és az emberiség általános
problémái felé. Ezek drámai öltöztetésé-
re rendkívül. alkalmas a parabola áttéte-
les műfaja: a régi példán. át a. mához szól.
Műfaji sajátosságai. folytán modern
zsargon, anakronisztikus nyelv igen
alkalmas egyfajta távolságtartásra, el-
idegenítő hatásra. Mindezt Maróti pa-
rabolisztikus műveiben is megtaláljuk; a
szereplők. nyelvét mai zsargon, nemegy-
szer erőteljes szleng jellemzi. (Például
Giordano Bruno és a pápa vitája.)

A fent elemzett négy mű - és ide kap-
csolhatjuk még a Vénasszonyok nyarát is
egységes fejlődési. ívet, határozott
koncepciót mutat. Alapjuk a konfliktus,

amely valóságos drámai szituációban, élő,
hiteles figurák által nyer megfogalmazást.
Jó példa erre az egyik legkorábbi mű, a
Vénasszonyok nyara. E magyar Bernarda
Alba háza három nő össze-zártságának
mikrolenyomata még drámai
utánérzéseket mutat. De már jelen van
benne Maróti egyik drámaírói erőssége: a
jellemábrázolás, s ezen belül is a nőalakok
hitelessége. A. nagymama a család
összetartója; az anya hervadásába,
kiszolgáltatottságába beletörődött
idegbeteg nő. Az igazi konfliktust Agnes,
a harmincas éveit taposó vénlány éli át,
aki önálló életre vágyik, noha már
képtelen rá. Felemésztette, megfojtotta
legszebb reményeit a bezártság, a család
eltéphetetlen köteléke. Lázadása ezért
öncélú. és hiábavaló: nem képes megvál-
toztatni a „bánvaló-létezést" a minden-
napok őrlő, ám ismerős egyhangúságát, az
otthon unalmas, mégis megszokott
biztonságát. A három nő összezártsága
feloldhatatlan - ezek az emberek a szere-
tettel kötik gúzsba egymást. „A körül-
mények foglyai vagyunk, a belénk rög-
ződőtt rohadt kötelességtudaté. Vagy ami
még ennél is rosszabb: a szeretet foglyai.
Mert nincs kegyetlenebb kötés a
szeretetnél ..."

Ebben a lélektanilag pontos műben a
drámai szituáció még eleven, a konfliktus
erős, a figurák valóságosak. Mindezt azért
kell hangsúlyozni, mert egy lezárt
fejlődési szakasz jellemzői..

Modelldrámák

Maróti Lajos drámaírói pályaképében az
újabb művek új fejlődési irányt mutat-
nak.. Dramaturgiailag egyszerűsödési
folyamatnak lehetünk tanúi . . . mondani-
valót a modellteremtés igénye, a valósá-
gos drámai. szituációt a panelhelyzetek,
az élő figurákat a prototípusok váltják fel.
A. művek mindinkább tételdarabokká,
modelldrámákká egyszerűsödnek. A
konfliktusos drámákat az illusztrációs
művek váltják fel. Ez lehet határozott írói
törekvés, ám a drámaírói sémateremtés
igen nagy veszélyeket rejt magában: a
színpadi iparosság, a felszínesség, st rutin
veszélyét.

E jelenség első példája a Közéletrajz
amely egyetlen ötletre épülő tételdráma.
Az illusztrációs drámakezelés sajátosságai.
szerint sémákkal dolgozik.. Adva van két
generáció és két vezetési szemlélet: a régi
típusú, paternalisztikus (Kalapos Vince)
és az új típusú technokrata (Kohut
Ervin). Az egyik azt a generációt
képviseli, amely 1945 után nem annyira

hozzáértésből, mint inkább történelmi
szükségszerűségből vállalta az ipar és
mezőgazdaság irányítását. A másik a het-
venes évekre .felnőtt új generáció tagja,
aki imponáló szakmai tudással, ám gyak-
ran kevesebb emberséggel felel meg a
kor adta követelményeknek. S e nemze-
dék kíméletlenül félreállítja, azaz nyug-
díjazza az elődöket - érdemeik elismerése
mellett. Ez történik Kalapos Vince mun-
kásigazgatóval, aki belehal a nyugdíjaz-
tatásba, a feleslegessé válás tudatába.

A darab kész panelekkel és típusokkal
dolgozik, amelyek hordozzák az író vé-
leményét. Kalapos Vince humánus veze-
tő, a munkásait a keresztnevükről ismeri,
lemaradt a szakmai fejlődésben, a gyártás
technológiájához sem ért, de becsületes,
tisztességes ember. Kohut Ervin
szakbarbár karrierista, vezetési szemlélete
a meghözelíthetetlenség, a munkások
egyéni sorsa nem érdekli, csak: a
teljesítményük, a számok.. Ez a tipizálás
óhatatlanul elszegényíti a jellemábrá-
zolást. Az írói mondanivalója érdekében
sémákkal kénytelen dolgozni. A szerep-
lők ezáltal két lábon járó eszmékké, vér-
telen modellekké válnak. Nem vonat-
kozik ez a mellékalakokra, amelyek leg-
többje életteli, ragyogó karakter (például
Lujza asszony, Kalapos felesége, az
egyszerű, józan munkásasszony).

A dráma rendkívüli sikerét a téma ak-
tualitása indokolja. Maróti közéleti ér-
zékenységét mutatja, hogy kellő idő-ben
nyúlt. egy sokakat érintő divattémához.
Darabja nem kínál megoldást, csak
felveti a problémát, és vitára, állás-
foglalásra késztet. Az új változat - ame-
lyet Szeged után a József Attila Színház
mutatott be - dramaturgiailag jobb,
összefogottabb, színpadszerűbb. Sokat
javított szerkezetén a narrátor elhagyása.

Az új változat amely a dokumen-
tumdráma műfajával rokonítható új
címet is kapott: Érdemei elismerése mellett.

Valójában már Az állam is modelldrá-
ma. Platón az elvont ideológia képvi-
selője - a hatalom három különböző
formációjával, (típusával) ütközik meg. A
dráma egész felépítése modellhelyzete)
sorozata - azt a tételt igazolja, hogy az
elméletet minden esetben megdönti a
hatalom prakticizmusa.

Maróti legújabb darabja a József Attila.
Színházban bemutatott Pályamódosítás.
(Az előadás elemzésére azért térünk ki
részletesen, mert pregnánsan mutatja az
írói fejlődésvonal tévedéseit.) Kár a
semmitmondó címért a szerző



műveit általában a frappáns címek jellem-
zik -, az eredeti jobb volt: Hubermann-
teoréma.

Az író első vígjátéka ez, egy modern
karrier története. Góth Gábor, a Jövő-
kutató Intézet igazgatója egész életét a
H-teoréma továbbfejlesztésének szentel-
te. Hogy mi a Hubermann-teoréma lé-
nyege, az nem derül ki valójában. Egy
biztos: blöff. Szemfényvesztő, tudomá-
nyos blöff, amelyre egy látványos karrier
épül. Góth Gábor mindent megkapott,
amit manapság Magyarországon tudo-
mányos pályafutásért lehet: egyetemi
tanárságot, Kossuth-díjat, tudományos
intézetet, akadémiai tagságot, pénzt és
hatalmat - és ami ezzel jár: luxuslakást,
kocsit, nyaralót, szeretőt. (Csak még in-
farktust nem, noha „az infarktus már
státusszimbólum értelmiségi körök-
ben".)

A darab alapötlete ragyogó, mondani-
valója társadalmilag fontos. Maróti fi-
zikusmúltját és tapasztalatait kamatoz-

tatta Góth figurájának megteremtésében.
Vele egy rendkívül veszélyes jelenségre
hívja fel a figyelmet: a tudományos szél-
hámosság létezésére, az áltudósok meg-
tévesztő ügyeskedésére, az intézménnyé
vált tudomány öncélúságára. A ragyogó
ötletre azonban vérszegény történet épül.
A mű szerkezeti szövete kevés az
alapötlet következetes végigviteléhez. És
ez már az illusztrációs darabok sajá-
tosságából adódó hiány. A cselekményt -
a darabban az elmaradt lelepleződésen
kívül nem történik semmi - modellek
pótolják.

A Pályamódosítás alapsémája meglepően
azonos a Közéletrajzéval: két típus, két
generáció ütköztetése. A befutott tudós
szélhámosságának leleplezője a fiatal
kutató. (Hubay Jenő megtévesztésig
hasonlít Kohut Ervinre, és nemcsak azért,
mert mindkettőjüket Újréti László játssza
a József Attila Színházban.) Az új
generáció képviselője semmivel sem jobb
elődjénél. Az igazság bajnoká

nak szerepét csak addig vállalja, amíg
maga is nem jut hatalomhoz - akkor ki-
dolgozza a Wibermann-teorémát. A blöff
tehát él tovább, sőt ifjú Ilubay sze-
mélyében új, virulens képviselőt kap.

A Pályamódosításban benne vannak egy
lehetséges szatíra alapjai. A maga módján
ez a darab is közéletrajz. Az írói palettán
helyet kap a kor számos jellegzetes
figurája. A tételdarabok tipizálási
technikája azonban itt már karikatúrába
fordul, a sematikus jellemábrázolás
eltúlzott prototípusokat eredményez. A
szereplők nem is emberek, ha-nem egy-
egy tétel karikaturisztikus illusztrálói. Ezt
a tendenciát az előadás játékstílusa még
erősíti is. A nagystílű szélhámosról, Góth
Gáborról - a darab főszerepét annyi
emlékezetes epizódalakítás után Makay
Sándor játssza - első perctől fogva tudjuk,
hogy áltudós. A kisstílű szélhámosnak, a
lecsúszott kis-embernek és feleségének
Harkányi Endre és Örkényi Éva próbál
emberi arculatot adni. A svindlit a
tudományos ügyek államtitkára fedezi -
Horváth Gyula és Láng József
megformálásában a hatalmon levők egy
jellegzetes típusát kapjuk. A szeretőnek -
Szemes Mari elegáns alakításában - nem
sok lehetősége van. A magyar származású
angol professzor szerepében Kaló Flórián
stílus-érzékét bizonyítja, hogy a csábító
kabaré-szerepet nem viszi túlzásba. A női
küzdőtéren csak a káderfeleség marad, aki
az Egy válás története doktornőjének fej-
lettebb példánya - Győri Ilona telitalálat-
alakítása az előadás egyik erőssége. A két
rezonőr, az öreg és fiatal takarítónő (Bakó
Márta és Dancsházy Hajnal) kissé túl
harsányan teszi a dolgát: kommentálja a
látottakat. Az előadás hibáiért valójában
nem a színészek a felelősek.

A szatíra - éppen paneltechnikája miatt -
felszínes karikatúrába torkollik. A darab
nem tudja mindvégig megtartani keserű,
szarkasztikus humorát. Maróti talán a
vígjátékírás kényszere miatt enged a
könnyebb csábításnak: a felszínes
komikumnak, a szóvicceknek és az olcsó
poénoknak. Sajnos ebben a rendező,
Benedek Árpád is segítséget nyújt:
harsányabbra és vásáribbra hangolja az
előadást a szükségesnél. Mintha nem bí-
zott volna a darab komikumában, meg-
fejelte az olcsó szórakoztatás eszközeivel.

A Pályamódosítás - ebben a formájában -
nem tartozik Maróti legjobb művei közé.
Az azonos modellre a Közéletrajz - hoz
hasonló tételdarab épült. Ám ami

Harkányi Endre és Újréti László a Pályamódosítás József Attila színházbeli előadásában (Iklády László
felvételei)



ott még újdonság volt, itt már ismétlő-
déshez, a bevált írói patronok alkalma-
zásához vezet (például Kohut és I Hubay
típusának és szerepének rokonsága).
Mindenképpen ráférne a műre egy dra-
maturgiai-szerkezeti átfésülés. Az író
eddigi életművének ismeretében bízvást
várhatjuk a Hubermann-teoréma új,
összefogottabb változatát.

Maróti Lajos drámaírói munkásságát nem
annyira az egységes hangvétel, mint
inkább a téma azonossága és a monda-
nivaló következetessége egyéníti. Drá-
maírói technikáját az ötletcentrikusság és
a meseszövés hiányossága jellemzi.
Legfőbb erőssége a jellemábrázoló-képes-
ség, ezzel pótolja a cselekmény gyenge-
ségeit. Különösen nőalakjai hitelesek és
karakterisztikusak. Az Agnesek, Verák,
Zsuk mellett olyan epizódfigurákat
találunk, mint Mária Terézia, a több
nyelven beszélő, régivágású úriasszony-
bejárónő (Egy válás története) vagy Kitty, a
született káderfeleség, a státusszim-
bólumokban gondolkozó szocialista
nagyságos asszony (P á l yamódo s í t á s ) .

Maróti drámai életművének eddigi két
legnagyobb csúcsa Az utolsó utáni éjszaka és
az Egy válás története, amelyek jelenkori
magyar irodalmunkba beépült értékek.
Ezekben sűrítve jelen van vala-mennyi
drámaírói erénye: elkötelezett
gondolkodásmód, az igazság szenvedélyes
keresése, szókimondó őszinteség,
pszichológiai pontosság és éleslátás, erős
drámai konfliktus, plasztikus jellemek,
sajátos irónia és fanyar bölcsesség.

Merészség lenne egy alkotói folyamat
teljében levű életpályát értékelni. Hiszen
nem tudni ma még, hogy merre tart és
mivé fejlődik. Ezért csak a meg-levő
eredmények és kimutatható irány-vonalak
feltérképezésére vállalkozhattunk.
Kétségtelen, hogy Maróti újabb műveiben
másfajta drámaírói technikát alkalmaz. Ez
a próbálkozás még nem hozott olyan
sikert, mint első drámaírói korszakának
termékei. Hogy jó úton halad-e, ezt csak
a jövő döntheti el: a következő művek.

Maróti Lajos: Pályamódosítás (József Attila Színház.
)

Rendező: Benedek Antal. Dramaturg{:

Vinkó József. Díszlet: Csinády István.
Jelmez:Kállai Judit.

Szereplők: Makay Sándor, Győri Ilona,
Szemes Mari, Újréti László, Harkányi
Endre, Örkényi Éva, Horváth Gyula, Láng
József, Kaló F lórián, Bakó Márta,
Dancsházy Hajnal.

FORRAY KATALIN

Leltár biciklivel
és s ü v e g c u k o r r a l

A Végeladás Kecskeméten

„Nyolcvanéves múlt. Fekete drótkeretes
szemüveg. Hosszú fehér pondöl. Gallér
nélküli fehér ing, feketésszürke mellény,
nadrág. Nagy fekete bőrpapucs. Vékony
görbebot." O Csömöre bácsi - Tolnai
Ottó drámájának főszereplője.
Tevékenysége mindössze egy utolsó
leltárkészítés, minek során az élete folya-
mán összegyű lt tárgyakat veszi számba és
árusítja ki. Mozgásának színtere lakása,
sőt annak is csak egyetlen szobája, s
csupán egyetlen emberrel, a rendszeresen
jelentkező biciklis Borbéllyal van
tényleges emberi kapcsolata.

Miért jut döntő dramaturgiai szerephez
ez a végeladás ? Mert mérhetően és
tételesen növekszik drámai súlya min-

den egyes személyes tárgy áruvá és egy-
ben élménnyé válásával. Csömöre bácsi,
az eladó, és az őt körülvevő alkalmi is-
merősük, vevők kapcsolata szinte fordí-
tott előjelű : a holmik „eladásával" csak a
színpad ürül ki, az ezek által fel-törő
emlékek hatására a szűk szoba tör- .

ténelmi színtérré válik, a főszereplő éle-
tének utolsó hónapjai történelmi korsza-
kot idéznek fel, s egy hétköznapi ember,
Csömöre bácsi alakja, egy korosztály képét
rajzolja elénk. Igy kap jelentőséget a
bugyevicei kereskedő lámpáshoz való
üvegcilindere vagy a számtalan
csipkevasaló, a gyúródeszka, a süvegcu-
kor, a hurkatöltő.

Ezek a tárgyak tehát minden akció
kiindulópontjai, nemcsak a színpadon,
hanem a nézőtéren is. Az első pillanattól
kezdve fogva tartja a nézőt a hol abszurd,
hol komikus helyzetekből adódó
feszültség. Ugyanis a tényleges darabot
felvezető előjáték utolsó szavaiban a szí-
nészek igazgatója hangsúlyozza, hogy
mint nézők az előadás részesei vagyunk:

. csak az maradt hátra, hogy megkü-

Csömöre (Ki ss Jenő ) és a Borbély (Ba logh Tamás) Tolnai O t t ó Végeladás c ímű drámájának kecskemé t i
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