
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-



súlyozott a műben attól kezdve, hogy Zima
Rudi ráfordítja a kulcsot szociológusra és
kérdezettre egyaránt, s hogy a járókába lép
az első vádlott.

A jelenben nincsen fogódzó, nin-csen
kapaszkodó, éppen mivel az egyé-nek is
önnön börtönükbe zárva vergődnek. De a
múlt, a közös gyökerek és bűnök
fetisizálása (Kossuth-nóta) nem a börtönből
való kitörés, hanem szánalmas, groteszk
alibi.

Kérdés persze, hogy mennyire tipikus
jelenség ábrázolódik itt, hiszen Csurka a
társadalmi periféria alakjait beszélte-ti;
avagy talán mindannyian a „periférián"

vagyunk? Ezen lehetne vitatkozni, de az
nem vitatható, hogy nap mint nap a saját
bőrünkön érzett problémát vesz bonckés
alá Csurka műve. A társa-dalmi
elidegenedés kettős jelentésében
fogalmazódik itt meg: egyrészt konkrét
értelemben mint „nemzeti elidegenedés",
mint az „itt és most" közérzete, másrészt
elvontabb filozófiai jelentésé-ben is.

A darab gyengéje, hogy a drámai
alapszituáció kibontása nem következe-
tesen drámai, hanem eltolódik az epikusság
irányába. Nem szükségszerű lépések
egymásból következő folyamatából áll
össze a dráma, hanem epikus monológok
egymásutánjából, gyenge szálakkal
összefűzött novellisztikus láncszemekből.
Nem a szituációba zárt lehetőségek
előttünk lejátszódó kibomlása diktálja a
„menetet", hanem az emlékezés, a múlt.

Olvasva ez még nem zavaró, de a
színpadon már szükséges az, hogy egy-
séges egésszé álljon össze a mű, vagyis épp
e gyengeség korrigálásában van nagy
szerepe a rendezésnek, s egyben ez a darab
buktatója is a színpadra állításkor. A
vígszínházbeli előadás éppen azért volt
sikeresen megoldva, mert a rendezői
koncepció s a színészi játék egyaránt meg
tudta teremteni az összetartó erőt, mely
egyúttal hitelessé is tette az ábrázolást. A
bemutató után a kritikák éppen azt tartották
a rendezés legnagyobb erényének, hogy a
hitelesség és a jelképiség egyszerre
érvényesült. A rendezőt „a torzulás, az
emberi felbomlás izgatja, és ennek
logikáját keresi" - írta akkor Almási Miklós
a Kritika hasábjain. Ez volt az a szervező
erő, mely egységessé fűzte az előadást, ami
lehetővé tette a tragikomikum érvénye-
sülését is, nem veszítve egyensúlyt. Nagy
szerepe volt ebben a színészi játéknak

Blaskó Balázs, Saárossy Kinga, Horváth Ibolya, Joós László és Jászai László a Házmestersirató veszprémi
előadásában

is, mely nem a groteszkség eltúlzásával
próbált hatni, hanem a belső azonosulás-ra
támaszkodó jellemábrázolásra törekedett,

A veszprémi Petőfi Színház előadásából
sajnos éppen ez az összetartó erő hiányzik.
A különálló monológokat a folyamatos
ivászat és az alkoholgőzös világfájdalom
megnyilvánulásai hivatottak összefogni, s
így a kezdetben pergő előadás vontatottá
válik, részeire esik. Mivel nincs egy belső
szervezőerő, vezérmotívum, melynek
mentén az egyes életsorsok felfűzhetők, és
amely indokolttá tenné ezeket a
vallomásokat, ezért nem áll össze a darab
egységes
egésszé. Úgy tűnik, mintha egy a
pszichoterápia berkeiben ismert cso-
portdinamikai foglalkozáson lennénk.

Pethes György rendezése a komikumra
helyezte a hangsúlyt, s így a helyzet- és
jellemkomikum túlságosan elnyomja a
tragikus hatást. Ilyen például Szász és
Polgár figurája (Jászai László, Áron
László) és az egyébként igen
figyelemreméltó némajáték Kati és Lippai
között (Homoki Magdolna, Rupnik
Károly). A részegséget el lehet hitelesen is
játszani, de nagyon nehéz. A mélyebb
jellemformálás helyett a komikumra való
törekvés viszi el ezt is a harsány
handabandázás irányába. Az Áron László
által megformált Polgár alakja így lesz
szánalmasan nevetséges, ugyanakkor
hiteltelen figura, egy külsődleges színészi
eszközökkel megteremtett remegő kezű,
bamba gyenge-elméjű.

Az egész előadásban feltűnő a poénokra
hangoltság. Így aztán a közönség nevet -
ami jó , de a fentebb említett tartalmi
szempontok elsikkadnak. Az

egyensúly felborul, s a tragikum szár-
nyaszegetten lóg a levegőben, nem
tudunk vele mit kezdeni.

Mivel a komikum túljátszása nem kö-
vetel jellemformálást a színészektől, nem
járják be azt a lélektani ívet, ami
indokolná kitárulkozásukat. Ezért a
verbális és a metakommunikáció néhol
ellentmond egymásnak. Pedig a látvány, a
kialakított tér (Fehér Miklós m. v.
munkája) segítené az elmélyültebb
ábrázolást.

Kiemelkedő viszont Hőgye Zsuzsanna
(Jónásné) alakítása, ő az, aki egy-egy
mozdulatával, testtartásával is többet tud
adni a puszta nevettetésnél. Magában a
drámában is az ő alakja a leggazdagabban
árnyalt, s Hőgye Zsuzsanna megpróbál
élni e lehetőségeivel, sőt többletet tenni
hozzá. Erőfeszítését azonban elnyomja az
egész előadás harsány tónusa.

A veszprémi rendezés tehát - úgy tűnik
a groteszkség, a komikum bemutatását
tartotta a legfontosabbnak, ezen keresztül
próbálta értelmezni, megragadni a
darabot, de éppen emiatt el-tolódtak az
arányok, s egyoldalú lett az ábrázolás. Ez
azt a hozzáállást eredményezi, hogy
nevessünk, de ne vegyük komolyan, amit
látunk. Viszont ha csak komédiaként
fogjuk fel a művet, akkor elveszítünk
valamit, amin talán érdemes lenne
elgondolkodnunk.

Csurka István: Házmestersirató (veszprémi
Petőfi Színház)
Rendezte: Pethes György. Díszlet: Fe-

hér Miklós m. v. Jelmez: Hruby Mária.
Szereplők: Hőgye Zsuzsanna, Joós Lász-

ló, Áron László, Homoki Magdolna, BIas-
kó Balázs, Jászai László, Rupnik Károly,
Demjén Gyöngyvér, Horváth Ibolya,
Saárossy Kinga, Lesnyik László.


