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Reciprok komédia

A Reciprok komédia premierjén Csurka
drámaírói pályájára, kiváltképpen a Deficit
hosszú lappangási idejére gondolva, az
jutott eszembe, hogy ebben a darabban az
a legjobb, hogy - bemutatták.
Dicséretként mondom, bár nem hiszem,
hogy a szerző örülne neki.

Hiszen Csurka István már a legelső
számadások idején, 1968-ban, pálya-
kezdő önmagával feleselve egészen mást
mondott: „Ma már az a véleményem,
hogy egy írásnak elsősorban jónak kell
lennie, s nem elsősorban merésznek."

Márpedig a Reciprok komédiáról az első
és legfontosabb dolog, ami elmond-ható,
hogy témaválasztásában egyike a
legmerészebb Csurka-drámáknak.
Nemcsak azért, mert az agymosásról,
korunknak erről a borzongással és iró-
niával emlegetett fenyegető társadalmi
jelenségéről szól, hanem mert Csurka a
publicisztikai gyakorlattal dacolva, a szó
társadalmi és földrajzi értelmé-ben
domesztikálja a fogalmat. Darabjában az
agymosás nem ott, hanem itt zajlik, nem az
„ellenség" leleplezett machinációja,
hanem abszurditásában reális társadalmi
fenyegetés, amiben (Csurka egy korábbi
darabkommentárját plagizálva) majdnem
minden komikus, csak éppen az a
tragikus, hogy itt és most is elképzelhető.
I la nem is olyan naturális formában, mint
ahogy ez a cselekményben megjelenik.

\z „agymosásról", tudtommal, mos-
tanáig egyetlen novella formában
megírt magyar dráma született: Ör-
kénynek a Niagara nagykávéháza. Ebbe az
elbeszélésbe Örkény -- felfedezvén a
megvert emberek hallgatásában egy ha-
mis társadalmi megegyezésből következő
magatartás sémáját - belesűrítette az
agymosás tömeglélektani alapjának
lényegét, de nem „írta el" Csurka elől a
témát. Annál kevésbé, mert a probléma
Csurkát szinte pályakezdő kora óta
foglalkoztatja, izgatja. A dezillu-
zionálódás és a manipuláció, a jellem-
torzító karrierizmus, a gerinctörő komp-
romisszumokat követő boldog vegetáció -
a Csurka-hősök életrajzának kö-

zös motívumrendszere - mind erre vall.
Valójában már Dékány Lajos, a Szájhős
újságíró hőse is egyfajta folyamatos
agymosásnak köszönhette felfelé ívelő
karrierjét. S ahogy házasságának és új
kis- illetve nagypolgári környezetének
hála, egyre magasabbra mászik a földi
javak birtokosainak szamárlétráján, úgy
mossa ki agyából valamiféle láthatatlan
szerkezet az egykori forradalmár népi
káder eszme maradványait. Cziffra és a
többiek - a Bálanya hősei - viszont
képtelenek kivetni magukból az
életüknek egykor tartalmat adó
berögződött, feleslegessé vált eszméket:
a világmegváltás lehetőségétől
megfosztva, lehetőségéről lemondva nem
sikerül új életet kezdeniük. A legtöbb
Csurka-komédiában éppen az alkotja a
tragikus magot, hogy a közös történelmi
sikerélménytől, a társadalmi
cselekvés lehetőségétől megfosztott
antihősök hiába menekülnek az italba, a
kártyához, a lóversenypályára vagy az
ágyban vívható forradalom pamlag-
barikádjaira, végül is sorra belerokkan-
nak a kudarcba.

Mint oly sok jelentős drámaíró, Csurka
is már két évtizede - a „szánalmas
komédiának" nevezett Szájhőstől a leg-
frissebb „tragikus komédiáig", a Reciprok
komédiáig ugyanazt a drámát ír-ja. A nagy
álmokkal, reményekkel szárnyra
bocsátott és az értékválság korszakában
talajt veszített nemzedék egyéni és
kollektív csődjét. Csak a szín-hely
változik, a nemzedéki frusztráció azonos.
A szereplők többnyire nem egymással,
hanem sorsukkal, a körülményekkel és
saját történelmi légszomjukkal,
cselekvésképtelenségükkel mér-kőznek.

A Reciprok komédia Fürjesi Zoltánja
szerencsés kivétel: neki - legalább a
dráma egyes jeleneteiben azt érezzük -
megadatott a drámai ellenfél és a küz-
delem, a színpadi összecsapások lehe-
tősége. Mi az oka, hogy a Pesti Szín-
házban bemutatott legújabb és legmeré-
szebb Csurka-darab mégsem éri el a ko-
rábbi drámák művészi intenzitását, erejét?

Kezdeném a frappáns, ám aránytalanul
elnyújtott expozícióval. Amikor Fürjesi
Zoltán, a Déli Jelentés ambiciózus ifjú
újságírója megérkezik riport-ja
színhelyére, ahol -- várakozásával
ellentétben - nem a Vegyiművek, hanem
egy bizonyos, rejtélyes Fogalomhe-
lyesbítő és Agymosó Intézet cégtáblája
fogadja. E felfedezés drámai átütő erejét
némileg csökkenti, hogy a humo

reszkek és kabarétréfák túlságosan rá-
szoktattak bennünket az effajta cégé-
rekre. Egyelőre még nem derül ki, hogy
Csurka hősének sikerül-e átlépni a ka-
baréból a szatíra birodalmába.

Türelmetlenségünket fokozza, hogy
hősünk ahelyett, hogy merészen neki-
vágna az ismeretlennek, a különös in-
tézmény kapujában idegesítően hoszszú
és eléggé szokványos párbeszédbe
bonyolódik előbb a szerkesztőség sofőr-
jével, majd az utcai járókelőkkel és a
vállalat portásával is. A sofőr, hogy a
térben-időben egyelőre még bizonyta-
lanul lebegő késleltetett cselekményt
korhoz, illetve korunkhoz kösse és végre
nevetőizmainkat is mozgásba lendítse,
ismerős poénekkel jelzi, hogy a Tito
szerepének történelmi megítélése körüli
politikai fordulat és a törvénytelen perek
után vagyunk. Ma - vagy legalábbis a
történelmi jelenben. Fürjesi viszont
váratlanul - talán, hogy bizony-
talankodásának és a szokatlan helyzetből
eredő feszültségnek némi érzelmi töltést
adjon -- világgá kürtöli, hogy reggel
felesége magatartásában is rend-kívüli
momentumokat vett észre. Mari ugyanis,
szokása ellenére, odabújt hozzá ... Vajon
miért tehette?

Amikor már az üzem portásának ka-
barépanelekből ismerős korlátoltságát
sem lehet tovább variálni, Fürjesi végre
bejut az Ágymosóba. Az itt kibontakozó
látványt Csurka több-kevesebb lele-
ménnyel és nagy rutinnal komponálja
meg. Á beutaltak átnevelésére felhasz-
nált brutális fizikai és pszichikai mód-
szerek semmi kétséget nem hagynak a
nézőben az intézmény célját és szelle-
miségét illetően. A kép visszataszító,
riasztó és mégsem elég félelmetes. De ez
talán nem is a módszereken múlik.
Hanem azon a „megnyugtató" magya-
rázaton, amely szerint az adott világ
konvenciórendszerével szembeforduló
lázadók lefegyverzése nem általános
nevelési módszer, hanem „csak" a ma-
gasabb posztra kiszemelt káderek terv-
szerű előkészítése, sőt gyakorta többé-
kevésbé jogos társadalmi büntetés. Hi-
szen kikkel találkozik Fürjesi az Agy-
mosóban ? A dolgozók bizalmával
visszaélő, felelőtlen vezetőkkel, nagy-
hangú „ígér-hercegekkel" „magyartarka"

színigazgatókkal, a közösség tulajdonát
Csáki szalmájának tekintő téesz-elnököl-
kel. Az agymosásra ítéltek szomorú
seregében a történész az egyetlen,
akinek bűnét máris megkérdőjelezhet-
jük: ő ugyanis nemcsak ígérte, de meg



is kísérelte a magyar történelem átérté-
kelését, és ezért került - kollégái köve-
telésére - átnevelésre az Agymosóba. A
közösséget megkárosító elemek és a
kompromisszumok elől elzárkózó más-ként
gondolkodók közös sorsát éppen ezért nem
érezzük sem annyira fenyegetőnek, sem
annyira félelmetesnek, mint Fürjesi - és
Csurka.

A feszültség innentől kezdve áttolódik, és
most már a riporterrel együtt mi is arra
vagyunk kíváncsiak, hogyan került ide, és
hogy fogja megúszni a különös kalandot? A
legkézenfekvőbb, hogy főnöki utasításra,
hiszen főszerkesztője bízta meg a
Vegyiüzem fejlődését bemutató riport
megírásával. Ámde hamarosan kiderül,
hogy a munkahelyi javas-latnál is többet
nyomott a latban a rajongásig szeretett,
tisztalelkű feleség türelmetlensége. Mari
ugyanis megunta az albérleti
nyomorúságot, emberhez méltó életet, és
gyereket szeretne, ezért - férje karrierje
érdekében - mindenre hajlandó. Arra is,
hogy tudomásul vegye: a rovatvezetői
kinevezésnek és a szövetkezeti lakásnak
agymosás az ára. Csakhogy csalódásában a
megrendült riporter úgy érzi, hogy nem
szolgált rá a jutalomként osztogatott
büntetésre, tehát tiltakozik. Koncovszkinak,
a fogalomhelyesbítő részlegvezető-helyet-
tesének alighanem igaza van abban, hogy
„az agymosás hasznosságát csak mosott
aggyal lehet belátni". Ámde hősünk agya
még érintetlen. És egyelőre nem is hajlandó
rá, hogy mosott aggyal csináljon karriert.

Csurka István: Reciprok komédia (Pesti Színház).
Kozák László, Leisen Antal, Harsányi Gábor és Szatmári István

csökken a dráma tétje is. De a második
részben még minden jóra (pontosabban
drámaira) fordulhat. Hiszen most követ-
kezik a reciprok értékek felvonultatása.

A szerzői utasítás szerint a cselekmény
egy következő tervidőszakban (egy nap,
egy hét, egy év vagy egy történelmi
korszak múlva?) folytatódik. A színhely és
a szereplők kara lényegé-ben nem
változott, csak a cégtábla más. A
Vegyiművek kapuján kívül és belül már
senki sem emlékszik a hajdani (?)
Agymosóra. Lehet, hogy a riporter csak
álmodta az egészet? Hiszen ismerősei

Koncovszki, dr. Szabó és a többiek -
magától értetődő természetességgel állnak
helyt a termelés frontján. A gyárból, bár
továbbra is szennyezi a környék levegőjét,
kiemelt élüzem lett, és egybegyűlt
dolgozói lelkesen ünnep-lik a
butiléngyártás eredményeit. Ilyen szép
napon ünneprontás lenne arról beszélni,
hogy a négy szénatom híjával létrehozott
butilénszerű termék valójában semmire
sem jó. Hát még arról, hogy valahol,
valamikor, alighanem ugyanitt,
agymosásra vállalkoztak, és nem butilént,
hanem butaságot állítottak elő! Az
agymosás során megedződött káderek
egyébként, köszönik, jól vannak:
Koncovszkiból végre főnök lett, a
történész négy eltartandó gyermeke
kedvéért lemondott káros (kutató)
szenvedélyéről, és már csak szabad ide-
jében foglalkozik a dinnye historikumával.
A téeszelnök megtanulta, kit mivel és
hogyan kell megvesztegetni, ha
tartósítószert vagy éppen tartós jólétet
akar. A fenolgyártás gondjaiba temetkező
Koncovszki, mióta végképp konformista
lett, hallani sem akar a múltról, sem
Fürjesivel kötött megállapodásáról. Az
érdek immár véglegesen előbbre való
számára a morálnál; ki kívánhatná tőle,
hogy a tegnapi szándékok felújításával
kockáztassa a kényelmes jelent? A Ve-
gyiművek világában aligha akadna ilyen
fantaszta .. .

Csak a riporter nem tud eligazodni
ebben a fordított világban, ahol jobbára az
első részben elhangzott dialógusok
ismétlődnek, más szereposztásban és el-
térő előjellel. Minden ismerős, csak a
lényeget nem érti. Lehet, hogy valóban
soha nem járt az Agymosó Intézetben?
Vagy az is elképzelhető, hogy ilyen in-
tézmény soha nem is létezett? Egy ideig a
néző is hajlamos rá, hogy a hőssel együtt
kételkedjék. Ám minél többet tud a
Vegyiművek hétköznapjairól, annál
világosabbá válik a paradox szi-

A cselekménynek ezen a holtpontján
váratlan, majdnem mesebeli fordulat
következik. A gonosz királyt meghatja a
legkisebb fiú bátorsága, a rút öreg-anyó
segítőkész tündérré változik, és
Koncovszki, aki korábban rosszallással
emlegette a riporter fejében felhalmozott,
kigyomlálandó illegális tudásanyagot,
egyszer csak rádöbben, hogy talán
mégsem kellene kimosni Fürjesi agyát.
Hirtelen megsajnálja, sőt tisztelet ébred
benne a lázadó iránt, és megvallja az
Intézmény módszereivel kapcsolatos saját
régebbi kételyeit is. Főnökével
szembeszegülve vállalja a kockázatot
azért, hogy szövetségre lépjen áldozatával:
Mephisztóként szerződést ajánl a
riporternek. Egyetlen éjszakára sza-
bályellenesen szabadságolja azért, hogy
otthon, a Marival való találkozásból erőt
merítve felvértezze magát a férfihoz méltó
további erkölcsi ellenállásra. Mert az
agymosást csak a mosatlan agyúak
leplezhetik le. A riporter tehát,
Koncovszkinak hála, látszólag sértetlen, ép
tudattal hagyja el csalódása és lázadása
színterét.

A szituáció abszurditása és a választott
hangvétel nyilvánvalóan felmenti Csurkát
a hagyományos lélektani motiváció
kötelezettsége alól. Tudomásul vesszük,
hogy hőseinek fontosabb a funkciója, mint
a jelleme. Az első rész cselekményének
motiválatlan forduló-pontja azonban már a
helyzet logikáját és drámaiságát
veszélyezteti: Koncovszki túlságosan
könnyű ellenfél, és indokolatlan
nagylelkűsége következtében



tuáció. És egyszer csak megérti Csurka
trükkjét - és írói találmányát is! Hogy
Agymosó nemcsak létezett, de változat-
lanul létezik is. Sőt, most létezik csak
igazán, amikor a fantasztikum világából a
földre költözött. Amikor cégtáblája (az
összes többi cégtáblákhoz hasonlóan) nem
kabarétréfa, hanem a naponta látott,
megszokott külvárosi panoráma része.
Kétségbevonhatatlan valóság. Mint ahogy
a kapun belül folyó fogalom-helyesbítés is
az. Hiszen már nem a Huxley ihlette
abszurd eszközökkel folyik, hanem úgy,
ahogy lépten-nyomon tapasztaljuk.

A drámai szerkezet látszólagos törése --
az abszurd komédia reális folytatása, a
szatíra konkretizálása - ilyen módon
nemcsak értelmet, funkciót kap, de a mű
üzenetének kulcsává is válik. Lám, ilyen
egyszerűen, ilyen köznapi módon - és ilyen
eredményesen - megy napjainkban az
agymosás ! Az üzemi technológiai
folyamat végterméke -- a selejt butilén. Az
adott viszonyok között zajló társadalmi
folyamaté - a mosott agyú, konformista,
karrierista árnyékemberek gyülekezete. Es
most már úgy tűnik, hogy Fürjesi Zoltán is
idetartozik. Mert hiába tiltakozott,
berzenkedett, a jelek szerint ő sem úszta
meg mosatlan agygyal az élet kalandját. A
riport, amit a Vegyiművek ünnepélyéről
telefonba diktál, már nem a lázadó szellem
üzenete, hanem a helyesbített fogalmakból
szerkesztett szabványcikk: pontosan az,
amit főnökei várnak.

Nem a témában és nem a történetben
van tehát a hiba. A dráma reciprok-
kompozíciója is szerencsésnek mond-ható.
Csurka azáltal, hogy a fantasztikum
világából a földre hozza, még
meggyőzőbben körvonalazza az agy-mosó
működését, és végül is leleplezi ennek
(ismerős) törvényszerűségeit.
Kiplakatírozza azt is, ami nemcsak a
Vegyiművekben érvényes. A tétel, amit a
második részben a reciprok igazságok
megjelenítésével bizonyít, voltaképpen
helytálló. Még alá is húzhatnánk az
eredményt: quod erat demonstrandum.
Csakhogy a színpadon nem ma-tematikai
bizonyítás folyik: ahhoz, hogy Csurka
tételéből dráma szülessék, hogy
megdöbbentsen, katartikus élményt éb-
resszen, olyan művészi többletre lett volna
szükség, amivel a Reciprok komédia írója
adósunk maradt. Arról a többletről van
szó, ami az irodalmat el-választja a
publicisztikától. Annak, hogy a felvállalt
igazságot sikerüljön célba

juttatni, mindenesetre alapfeltétele lett
volna egy valóban szuverén, félelmetes
színpadi világ, amelyben az emberek nem
előregyártott sémák szerint, hanem saját
jellemük és létük parancsait követve,
logikusan cselekszenek, és ahol minden
lépésnek tétje, minden motívumnak
gondolati fedezete van. A komédia véres
befejezése - Koncovszki öngyilkossága -
félreérthetetlenül jelzi, hogy Csurka
felismerte a tét fontosságát, és meg is
próbálta tragédiává emelni a szatirikus
komédiát. Ehhez azonban nem elég egy
jól működő pisztoly, ez az egész mű
szemléletén, a benne kifejeződő erkölcsi
szükségszerűség súlyán, hitelén, a hősök
küzdelmének intenzitásán múlik.
Pamfletből, publicisztikából még soha
nem született tragédia.

Csurka drámai életműve köztudottan
egyenetlen: nagy teherbírású, igényes, a
maradandóság ígéretét hordozó írói
vállalkozások és könnyű kézzel vázolt
sikerszövegek váltakoznak. Galsai
Pongrác Csurkáról írott portréjában azzal
dicsekszik, hogy a legkurtább
szövegtöredékből, néhány mondatból meg
tudja állapítani, hogy a darab, a mű hova
sorolható. Attól tartok, a Reciprok komédia
cserepeit vizsgálgatva még a
legtapasztaltabb Csurka-értő is zavarba
kerülne. Mert ezúttal a mű nem egynemű
anyagból készült, s a dialógus színvonala
egyenetlenebb, mint bármelyik Csurka-
komédiában. Nem mondom, egyszer-
egyszer felszikrázik a szöveg szellemes-
sége, s ilyenkor az igazi Csurkát halljuk a
színpadról. De egészében a komédia
szövete, szövege megreked a kisebb
művészi intenzitással létrehozott, már-
már kommersz írások szintjén, és mér-
földnyire elmarad a vállalkozás valódi
igényétől Hiányzik a párbeszédek fe

szült géppuskaropogása. Hiányoznak a
premiert túlélő tartalmas poénok is. De
még ennél is jobban hiányzik a szavak
mögött felsejlő, feltáruló tartalom.

A szöveg kimunkálatlanságának, a
végig nem gondolt írói gondolatoknak
kibukkannak a dramaturgiai konzek-
venciái is. Ahol a drámai feszültség tö-
retlen, ott Csurkának sem a színpadon,
sem a színfalak mögött nincs szüksége a
cselekményt feldúsító érzelmi motivá-
cióra, sem pedig talmi viccelődésre. Most
azonban, mintha az író maga sem bízna
eléggé mondanivalójának és az általa
teremtett, sokat ígérő drámai struktúrának
az erejében. A feleség, Mari drámai
funkcióját éppen ezért megtetézi a
cselekménybe illesztett, de attól stílusában
is eltérő filmillusztrációval. Fürjesi
agymosóbeli botladozását pedig kiszínezi
a „képzelt kutya" körüli tréfálkozással.
Majdnem jelképes, de mindenképpen
jellemző tünete a jó ötlet gyenge írói
megvalósításának, hogy Csurka a hőse
fejében tárolt, veszedelmesnek ítélt
gondolatok helyett inkább a Fürjesi fején
látható „kinövésekkel", a riporter hajának
hosszával foglalkozik.

Horvai István ma a magyar színház első
számú Csurka-szakértője, igazgatóként is,
rendezőként is megbízható, sőt ha kell
harcos szövetségese az író-nak. De éppen
ez a Csurkával kötött szakmai szövetség
kötelezte volna arra, hogy
következetesebben vállalja, pontosabban
az előadással próbálja meg korrigálni a
drámát.

Horvai azonban tudomásul vette Csurka
megtorpanását, és vele együtt lemondott a
műben rekedt lehetőségek feltárásáról. Ha
azt mondom, hogy Horvai pontosan,
adekvát módon állította színpadra a
Reciprok komédiát, ab-
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ban az is benne van, hogy alulrendezte a
tragédiát. A problémák, attól tartok, már a
szereposztással kezdődtek. A drámai
feszültség a Fürjesi-Koncovszki párharc
intenzitásán múlik: Harsányi Gábor és
Tordy Géza azonban csak vitatkoznak,
veszekednek, és nem küzdenek. Igaz,
Fürjesi Zoltán nem Hamlet, aki helyre
kívánja tolni a kizökkent időt, csak egy
derék fiatalember, aki szeretné mosatlan
aggyal megúszni a veszedelmes kalandot.
De a veszély láttán vala-mit mégis megsejt
a társadalom fenyegető mechanizmusából,
és a felismerés következtében
(átmenetileg) kiegyenesedik a gerince.
Harsányi Gábor túlságosan súlytalannak,
egysíkúan felületesnek ábrázolja a figurát,
nem is jelzi az agyában lappangó,
illegálisnak ítélt tudásanyagot, és nem
próbálja meg a benne végbemenő változás
dimenzióit érzékeltetni. Tordy
magatartását viszont már az első részben
fékezi, lefojtja a szöveg szerint később
kibukkanó konformizmus. Alakításából
hiányzik az a félelmetesség, ami ha nem is
jelleméből, de funkciójából mégiscsak kö-
vetkezhetne, és ami valóban izgalmassá
tehetné a Fürjesivel vívott asz-szót.

A színészvezetés terén máskor oly
igényes rendező ezúttal mintha bele-
nyugodott volna, hogy Egri Márta
(Zácsingerné) a fehérmájú titkárnő
színpadi kliséjét, Kozák László a min-
denkori kabaréportások mindenkori
korlátoltságát ábrázolja, és a többiek,
(Farkas Antal, Szatmári István, Pándy
Lajos) is elsősorban saját színpadi ru-
tinjukra, bevált fogásaikra támaszkod-
janak. Így jött létre az a paradox helyzet,
hogy csak a történészt játszó fiatal Masz-
lay Istvánnak sikerül komplex figurát,
létrehoznia.

Csurka István: Reciprok komédia (Pesti Színház)

Rendező: Horvai István. Díszlettervező:
Fehér Miklós. Jelmeztervező: Jánoskúti
Márta. Szcenikus: Éberwein Róbert. Ren-
dezőasszisztens: Leisen Antal.

Szereplők: Harsányi Gábor, Tordy Géza,
Egri Márta, Bánsági Ildikó, Fonyó József,
Pándy Lajos, Kozák László, Szatmári
István, Deák Sándor, Gáspár Sándor,
Rudolf Péter f. h. Leisen Antal, ifj. Pathó
István f. h., Maszlay István, Farkas Antal.
Prókai István, Tóth Imre.

KISS ESZTER

A Házmestersirató
Veszprémben

Csurka István Házmestersírató című
tragikomédiája olyan mű, amely jelen-
tésrétegeinek gazdagságával tág teret ad
az értelmezéseknek, mindig húsba-vágó
társadalmi problémákat érintve. Nem
véletlen hát, hogy újra és újra föl-fedezik
a színházi rendezők.

A vígszínházi ősbemutató után a szegedi
Nemzeti Színház, majd a debreceni
Csokonai Színház előadásában láthattuk,
határainkon túl pedig varsói színpadon és
a sepsiszentgyörgyi romániai Állami
Magyar Színház műsorán.

Mindegyik feldolgozásban más-más
koncepció érvényesült aszerint, hogy az
adott színház (rendező) értelmezése mely
jelentéssíkot tartotta a legfontosabb
közlendőnek, mire helyezte a hang-súlyt.

November elejétől a veszprémi Petőfi
Színház tűzte műsorára Csurka István
darabját. Érdeklődve vártuk hát, hogy
olyan üzenettel, mondanivalóval talál-
kozunk-e, melyet az eddigi rendezések
még nem mondtak el. A kritikus első-
sorban arra kíváncsi, hozzátesz-e valami
többletet, újat ez az előadás az eddigiek-
hez, vagy csak az a célja, hogy a veszp-
rémi közönséggel megismertesse a kor-
társ magyar író művét?

A dráma cselekménye talán eléggé is-
mert ahhoz, hogy csak néhány szóban
vázoljam fel: a házmesterlakásba egy
szociológus-team érkezik, hogy felmérést
készítsen a „család" életmódjáról,
körülményeiről, attitűdjeiről stb. Kérdezők
és kérdezettek állnak szemben egymással,
természetesen a szituációnak megfelelő
távolságtartással. A mű alap-ötlete a
szerepcsere, az „alanyokból" válnak
kérdezők, s az eredeti kérdezők
kénytelenek vallani önmagukról, sor-
sukról. Ez a fordulat a distancia meg-
szűnésével jár együtt - ehhez némiképp az
alkohol hatása is hozzájárul -; s a képletes
„vetkőztetés" újabb és újabb rejtett
tartalmakat hoz felszínre. A „lel-ki
vegykonyha", az „egymásban ön-
magunkra való ráismerés" azután oly-
annyira eltünteti a távolságot, s megte-
remti az azonosulást, hogy végül a

Kossuth-nóta közös éneklésével - mint
végső nagy feloldással - a másik véglet
áldozatai lesznek. Az összetartozás és a
közös sorsból fakadó azonosság hamis
illúziójának áldozatai, amely épp olyan
pótcselekvést jelent, mint korábbi életük
állandó szerepjátszása. Mivel ez újabb
illúzióba, hamis tudatba való menekülés,
nem pedig pozitív tett. A mű komikuma és
tragikuma is egyben, hogy a feloldás, a
„katarzis" lényegében éppen hogy nem
feloldás, hanem az ördögi kör bezárulása,
visszajutás az alaphelyzethez, csak más
formában.

Mert valójában nem másról van itt szó,
mint arról, hogy szerepekben élünk,
egymással mint szerepek érintkezünk (az
értelmiségi, a szociológus egyfelől; a
munkás, a lumpenproletár, a deviáns
másfelől), amit a legtömörebben Herczeg
István szavai fogalmaznak meg a
darabban: ,,...Ezenfelül én még egy érző
szív vagyok. Apa. Szerető férj. Nem az ő
férje. Kis- és nyárspolgár. És egy építő
szellem Posovics. Bizony .. . Hol vagyok
én a személyiségemtől? Az én
személyiségem messze van innen.
Fényévezredekre. Valahol egy fekete
lyukban." Szerepekbe merevedett vi-
selkedésünk mögött - mely szerepeknek a
társadalmi státus biztosít védelmet és
legitimitást - az ember, a személyiség
biztonságosan rejtve van, akadályozva
ezzel mind egymás, mind annak a világ-
nak megismerését, melyben élünk. Az e
szerepek biztosította pótcselekvések
megakadályozzák a tényleges cselekvést,
ezzel a közös társadalmi cselekvést is.
Ezeket a szerepeket véteti le Csurka
figuráival, hogy megnyilatkozzék a
meztelen ember.

A dráma groteszk helyzetből indul,
amely azután az abszurditásig fokozódik.
A „lelki vegykonyha" által megmu-
tatkozik, hogy nincs mibe kapaszkodni,
csak a közös múltba. Ha a maszkok mögül
előbújik az ember, feltárulnak a közös
gyökerek, amelyek nem „arany-korba"

nyúlnak vissza, nem aranykorból
táplálkoznak - éppen ellenkezőleg -, mégis
ez fűzi össze valamennyiüket. A második
világháború okozta sebek, az ötvenes évek
nyomasztó emléke táplálják ezeket a
gyökereket. Az abszurditás abban rejlik,
hogy a múlt bűneiért vezekelünk, de olyan
bűnökért, melyeket nem mi követtünk el,
melyek névtelen erőként, hatalomként
tartják fogva azokat, akik itt élnek és
közös nyel-vet beszélnek (bár nem értik
egymást). Ez a „börtönmotívum" erősen
hang-


