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Csurka-bemutató
a József Attila Színházban

Ha valaki manapság komoly, tehát tudo-
mányos igényű dolgozatot írna Csurka
Istvánról, semmiképpen sem kerülhetné el
a szerző pofonjait. Nem azért, mintha az
író különösebben verekedő hajlamú lenne,
hanem azon filológiai tény folyo-
mányaképpen, mely szerint a csurkai élet-
mű egyik strukturáló eleme a pofon. Á sok
vihart látott középnemzedék eme jeles
képviselője már ifjú prózaíró korában
ismerte a pofon alkalmazásának esztétikai
törvényeit. Egyik korai novellája a Nász és
pofon címet viseli. Ez a meghökkentési
effektus végigvonul szerzőnk művein az
örökös sértődöttség, megbántottság
szimbólumaként. Mert a pofon nagyon
gyakran nem ténylegesen, hanem csupán
képletesen csattan. Legjobb mű-vészi
pillanataiban az ütlegek teljes harmóniáját
képes létrehozni. Testi és lelki sebek
egyesülnek legsikerültebb csattanóiban. A
tudomány változó és váltakozó
paramétereitől függetlenül többek között
ezért figyelemre méltó alkotó Csurka
István. Hősei lovagiasan esendők,
elegánsan boldogtalanok és érzelmesen
nagyszájúak. Olykor az az érzésünk, hogy
a kocsmai szószátyárság lépett frigyre a
mélylélektannal. Ez né-melykor hasznára,
némelykor pedig kárára válik a műveknek.

A vállalkozás nagyvonalúságát persze
sohasem tagadhatjuk. Ez a merészség
sajnos nem pusztán írónk érdeme. Leg-
nagyobbrészt abból a szomorú ténykö-
rülményből származik, hogy ma szinte ő
az egyetlen vígjátékírónk. Magányosan
műveli azt a műfajt, amely iránt mindig és
jogosan oly nagy a kereslet: a kortársi
komédiát. Humorban, szatírában sem
dúskálunk nagymértékben, de olyan
vígjáték, mely napjainkban játszódik, mai
figurákat állít színpadra, igencsak ritka.
Csurka nem üzenget, nem példálódzik,
meséit, hőseit még sohasem választotta a
történelemkönyvek megbíz-ható szobrai
közül, papírmasé abszurdokkal sem
óhajtott ez idáig szórakoztat-ni bennünket.
Mondanivalóját nem bízza elnyűhetetlen
ókori vagy középkori személyiségekre,
távoli példázatokra. Nem túlzottan kedveli
az áthallásokat, nem

vájkál az oldalági rokonok vagy a felme-
nők magánéletében, vélt és valóságos bű-
neiben, nem bírálja a kapitalizmust, hogy
abból a szocializmus is értsen. Műveiben
az az eléggé nem dicsérhető szándék nyi-
latkozik meg, hogy rólunk szóljon, még-
pedig a lehető legközvetlenebb formában.
Egyetlennek lenni persze igen nehéz és
igazságtalan kenyér. Vetélytársak hiá-
nyában a legkitűnőbb versenyló is ellustul.
Ebben a szomorú állapotban csupán
egyetlen vigasztaló tényező van: Csurka

István bírálható. Már nem olyan fiatal és
még nem olyan öreg, hogy barikádok
védenék. Ezenkívül érdemeket m é g se-
hol másutt nem szerzett, mint a papíron.
Azon kevés írók közé tartozik tehát, aki-
ket írásaik alapján ítélhetünk meg.

Legfrissebb drámáját, az LSD-t ilyen-
formán nyugodt lelkiismerettel sorolhat-
juk a szerző gyengébben sikerült művei
közé. Egészen póriasan szólva ezt mond-
hatjuk a darabról : írója-nyilván valamely
rejtélyes kényszerfolytán-egyszerűen „le-
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kente" a szöveget. Nem sokat időzött
azzal, hogy kiteljesítse a mondanivalót,
nem gyötörte túl magát azzal, hogy ki-
bontakoztassa poénjait, nem törekedett
arra, hogy helyzeteit aprólékosan megin-
dokolja. Túlságosan bízott a klasszikus
alaphelyzetben: felel a jó tanuló. Ponto-
sabban nem a jól tanuló dramaturg, ha-
nem a szerencsés kezű, frappáns gondo-
latokkal megáldott drámaíró. De mint-
hogy Csurka - hál' istennek - mégsem
eminens, a színház egészséges szabályai
szerint megbukott e kellemetlen és kény-
szeredett vizsgán. Örömteli volt e bukás.
Elsősorban azért, mert szép nagy bukás
volt, még a mai manipulált szellemi-iro-
dalmi-színházi hangulatok ellenére is. A
közönség a bemutatón kevéssé tapsolt -
ez annyit jelent normális színházi
nyelvre lefordítva, hogy voltaképp fü-
tyülni szeretett volna, csak hát annyira
megfélemlítették az esztétikai, művelő-
dési szabályzatok, hogy efféle vélemény-
nyilvánításra semmiképpen sem vete-
medne. Azért, mert szocialista-modern

megilletődöttségében azt hiszi, hogy ez -
mármint a véleménynyilvánítás - netán
kihágásnak is minősülhetne. Diszkréten
tapsikol tehát a néző a bemutatón, ami
természetesen nem akadályozza meg a
színházat abban, hogy addig játssza a da-
rabot, amíg a legálhatatosabb tűzoltó is
el nem hagyja a nézőteret. Mindeközben
persze a nézőszámról is hallhatunk majd
néhány ellenőrizhetetlen s ezért
fantasztikusan szép adatot.

Békés István Napjaink szállóigéi című
könyvéből tudjuk, hogy „Lánccal körül-
csavart, vörös csillagos lakattal lezárt bo-
rospalackot ábrázolt a Proletárdiktatúra
ismeretlen művészétől származó antial-
koholista plakátja, amelynek szállóigé-
ben fennmaradt fő szövege így hangzott:
Leláncoltuk az alkoholt! Ennek a szesz-
ellenes propagandaszólamnak ugyanaz
lett a sorsa, mint a legtöbb absztinenciára
agitáló jeligének. A komoly, szinte drá-

mai bejelentés az italozók száján tréfává
torzult. A beszeszelt ember hóna alá kap-
ja a flaskát, hogy más hozzá ne juthasson,
s diadalmasan közli: leláncoltuk az
alkoholt!" Voltaképp ugyanez történik
Csurka István LSD című vígjátékában. A
darab ifjú hősei kábítószert csempésznek
be Magyarországra valamely bűnös
nyugati országból. A pernahajder ifjak e
borzasztó cselekedetük után el is tűnnek a
csurkai dramaturgia süllyesztőjében,
kötelességüket ők megtették, te-hát
mehetnek. A szerző ennyit tud róluk, tehát
a továbbiakban nem is bajlódik sor-sukkal,
érzeményeikkel. Helyüket idősebb hősök
foglalják el. Derék honpolgárok,
melegszívű szenesemberek és legfőképpen
Merész Fülöp, a nemes gerjedelmektől
fűtött funkcionárius, aki sajátos
szakszervezeti szenvedelmeitől indíttatva
végül is az események vezér-alakjává
válik. Ilyképpen a lakótelepi lakásban
rejtegetett átkos nyugati áru a széplelkű
középnemzedék martalékává válik - a
cinikus ifjak egy csipetnyit sem kapnak
belőle. Merész Fülöp feladata az, hogy
eltüntesse a kábítószert, mert ez rongálja a
szocializmus, illetve az általa képviselt
vállalat jó hírét. A z LSD leláncolása a
darab szerint a következőképpen történik:
Merész Fülöp és társai eleszik a fiatalok
elől a kártékony szert, megteszik helyettük
az LSD-utazást, azaz végigálmodják
furcsa kis álmaikat, majd felébrednek arra,
hogy igazándiból nem is álmodtak. A
nyakazás ezúttal is elmaradt - mint
annyiszor a magyar dráma-irodalomban -,
a merész mozgalmárok nem kábítószert
fogyasztottak, hanem csupán szőlőcukrot,
melyet egy fatális vagy inkább mesterkélt
dramaturgiai véletlen folytán elcseréltek.
A valóban hatékony port az ifjabbik
szenesember ette meg. Jellemző, hogy ez a
figura jelentéktelen szerepet játszik a
műben. A legfiatalabb nemzedékek még
csak érintőlegesen nem érdeklik
szerzőnket. Csupán afféle bohókás rémek,
akik remekül vég-szavaznak fellegekben
járó közvetlen őseiknek.

Csurka hősei szebbnél szebb gondola-
tokat fejeznek ki e furcsa, álfellegekben
járásuk során. A korszellem szinte kor-
látlanul száguldozik Csurka színpadán.
Világszabadság, világdemokrácia, anya-
nyelvi kultúra, átkos múlt, szexualitás,
hatalmi téboly miniatűr változatban, végül
és mindenekfelett pedig a kisember kis
embersége. Mintha a nagy francia for-
radalom mai, lakótelepi, szakszervezeti
változatát élnénk át. A fennkölt eszméket
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a szerző keserűen lírai iróniával szövi át.
Az ötlet remek, de az írói irányzék félre-
csúszását már itt felfedezhetjük. Ez a fajta
irónia ugyanis csak látszatra kegyet-len. A
szatíra keménységét hasztalan várjuk.
Csurka gunyoros, de csak azért, hogy
minél zavartalanabbul elérzékenyülhessen.
A drámaíró jólelkű, olyan, mint-ha
valamely nagyszívű, népboldogító
pszichiáter lenne: tenyerébe veszi a kis-
embert, melengeti kissé, anyáskodva bí-
rálgatja, ápolgatja - majd pedig abszolút
győztesként mutatja fel a szörnyeteg tör-
ténelemmel vívott harcában. Megkapó a
példázat, melyet Csurka a rendszer és a
kisember kapcsolatáról alkot. Eszerint nem
az egyénnek kell tudnia, hogy milyen
rendszer van, hanem a rendszernek kell
tudnia az emberről, annak érzései-ről,
vágyairól. Első hallásra majdhogy-nem
könnyekre fakadunk, azután kezdünk csak
tépelődni a tételen. Hogy is van ez az
egész? Valóban humanizmusról,
szuperdemokráciáról van itt szó? Biztos,
hogy minden kisembernek az a vágya,
hogy figyelemmel kísért strukturáló elem
legyen? Á tétel tehát amennyi-re hatásos,
olyannyira félreérthető, mert felszínes, sőt
a szenvelgő hamisság mozzanatait sem
nélkülözi. Olyan vélekedést is
elképzelhetőnek tarthatunk, mely szerint
ezért a világdemokráciáért még a szomszéd
utcasarokig sem érdemes el-menni, nem
hogy léghajóra ülni. Nem is beszélve a
darab bántóan olcsó slussz-poénjáról, mely
a léghajós álmokat szuperszonikus
ábrándok bevetésével igyekszik
aktualizálni. Értjük persze a szerző
mélységes emberszeretetét, csak hát ne-
hezen tudunk meghatódni attól a túllírizált
világábrázolástól, mely végül is csak a
lehető legáltalánosabb formában ismeri a jó
és rossz viszonyát. A gonosz erők, ha
kívülről jönnek, ködösek és körvonal
nélküliek, ha pedig bent vannak a szín-
padon, kicsinyesek és sematikusak. Mert
hát boldogok és elégedettek lehetnénk, ha
oly ellenfeleink lennének, mint amilyenek
e színpadon felvonulnak. Jó volna, ha
csupán néhány ármányos lakóbizottsági
elnökkel és ávósból idegbeteg gondnokká
degradált egyénnel kellene küzdenünk.
Ánnak a rontó árnyéknak, melynek
jelenlétét a szerző sejtetni kíván-ja, e
figurák meglehetősen halvány meg-
testesítői. A dráma ilyen módon igen
vázlatos. És ez még akkor sem elfogad-
ható, ha a vázlatot önmagában érdekes-nek,
problémaérzékenynek tartjuk. Csurka az
ügyes kártyás megtévesztő mozdulataival
kever és oszt. Az egész estét be-

tölteni kívánó vígjáték paklijába boszor-
kányos technikával keveri be korábbi rövid
prózai villanásait. Ez a módszer elvileg
nem kárhoztatható. Csakhogy a partit
végig kell játszani. És ehhez kevés az
energia és az ötlet. Arra a területre pedig,
ahol nincs elég gondolat, tapasztalat, oda
szükségszerűen és törvényszerűen be-
áramlik az érzelgősség, a népboldogítás
könnyfakasztó töltelékanyaga. A valósá-
gos életszagot pedig - amely azért
mégiscsak nélkülözhetetlen feltétele a kor-
társi komédiának - ilyenkor helyettesítik az
elviselhetetlen műillatok, az úgynevezett
életszerű helyzetek és életszerű figurák,
melyek úgy hasonlítanak a valóság-hoz,
mint a szájrúzs az ajakpírhoz, a melltartó a
duzzadó kebelhez, a paróka a hajhoz vagy
a parfüm a test természetes párájához.
Egyik pótszert sem szeretjük - mégis
használjuk őket. Mert: ki tudja, miért,
szégyelljük a természetet, de mint-hogy
élni nem tudunk nélküle - rémséges
protézisek segítségével igyekszünk
legalább illúzióját megtartani. Ez a rém-
álom az L S D előadásán is üldözi a nézőt.

A József Attila Színház produkciója egy
milliméternyit sem javít a darab alapvető
gyengéin. Sőt, az az érzésünk, mintha
valamely színházi mintatanításon vennénk
részt, melynek célja a darab hibáinak
minél tökéletesebb felmutatása. Mindez
persze fikarcnyit sem enyhíti a szerző
mulasztásait. De nem válik a rendező,
Benedek Arpád dicséretére sem. z eredeti
csurkai mű-szenesember ebben az
előadásban panoptikumi magaslatokra ér
el. Társai sem maradnak cl mögötte: a
sematikus szakszervezeti világmegváltó, a
csak kellemetlen külsőségeiben élő
gondnok, a bántóan közhelyszerű pofo-
zóember, továbbá a külhonból áttelepült
házaspár, e két búskomor séma, szava-
lataik a honfibú igazi ébresztői - más
kérdés, hogy egészen más okokból, mint
ahogy ezt alkotójuk és alakítóik elkép-
zelték.

Csurka István: LSD (József Attila Színház)
Rendező: Benedek Árpád. Dramaturg:
Vinkó József. Díszlet: Wegenast Róbert
m. v. Jelmez: Kemenes Fanny.

Szereplők: Bodrogi Gyula, Örkényi Éva,
Horváth Gyula, Soós Lajos, Geréb Attila,
Bánffy György, Szemes Mari, Makay Sán-
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A kikapós patikusné

A Patika a Madách Színházban

Á magyar színház elszántan kísérletezik
Szép Ernővel. Legtöbbször eredmény-
telenül. Az elmúlt évtizedben három
helyen mutatták be a Patikát: 1972-ben
Kaposvárott, I979-ben Győrött és leg-
utóbb, 1981 márciusában a Madách
Színházban. Vajon mi lehet az oka, hogy
az egyetlen autentikus Patika-előadáson (a
kaposvárin) és egy újabb Lila ákác-
kísérleten (a miskolcin) kívül a magyar
színház nem boldogul Szép Ernővel?
Ennek okait keresve vissza kell térnünk a
szerző személyiségének, írói világának
sajátosságaihoz.

„Boldogok azok, akik a csengettyű első
jeladására megértik Szép Ernő ver-
seskönyvének felnyitásakor, hogy vala-
mely különös élmény előtt állanak. De azok
sem mondhatók boldogtalanok-nak, akik
végigutazván Szép Ernő könyvén:
elgondolkozva hajtják le fejüket, mint
valamely állomáson, ahol már sok év óta
nem voltak. Ejnye, te bűvészinas, hová is
ragadtál, mikor gyanútlanul kezet fogtunk
veled! Valamit tud ez a költő, amit 1928-
ban senki se tud Magyar-országon. Azt
javasolja, hogy a Dunát be kell deszkázni,
hogy senki se mehessen neki. Hm." Krúdy
Gyula, a Szép Ernő emberi-költői lényéhez
talán legközelebb álló kortárs szavai a
lényeget fogalmazzák meg. A Nyugat nagy
nemzedékének árnyékában jelentkező
szerény hangú költő csendes, finom,
érzékeny, visszahúzódó egyéniség volt, aki
egyet-len „vég nélküli ájultságból" riadt a
valóságra. Művészi alkatának két legjel-
lemzőbb vonása: a nosztalgikus vágy,
amellyel az életet ábrázolja, és a groteszk
realitás, amelybe ezek a vágyak torkollnak.
Az álmok iránti vonzódásánál csak
realitásérzéke volt nagyobb. Ez a furcsa
kettősség adja életművének és
egyéniségének kulcsát: a valóság
mikropontosságú észlelése és az ettől való
visszariadás az álmok világába. Emberi-írói
erényei éppen abban rejlenek, hogy bevallja
az illúziók csődjét és az álmok
elvesztésének fájdalmát is.

A naivan ábrándos, dekadens költőben -
aki Kosztolányi szerint „kalászt hozott a líra
meddő mezeire" - keserűen ironi-


