
végre először nem kiabál, nem akar „kó-
rusban" énekelni, hanem azt is, hogy tag-
jainak individuális arculata van, és hogy
végre színpadilag is érthetővé válik, miért
és mikor vesznek részt a játék titkaiban.
De ismétlem: ez a kórusmegoldás teszi
láthatóvá a protagonisták, a „hősök"

világának, együttlétezésének látszatát - a
külön-külön „magánvilágokkal" alkotott
kontrasztját.

A stílusában is feltöredezett előadás
egyik pompás groteszk felhangjátéka
Vajda Lászlóé. O az a fríg katona, akinek
sikerül kimenekülnie a gyilkolászásból,
Helené palotájából. Persze elkapják, és ez
az eunuch most annak szatírjátékát játssza
el, ami „fenn", a hősök szintjén zajlik:
hazudik, fogadkozik, korábbi hiteit olcsón
leköpdösi, csak menekülhessen. Csak
túlélhessen, akarom mondani. De nem ezt
játsszák az Agamemnon-gyerekek is ? A.
fríg harcosnak már nincs miért hősnek
lennie: Helené meghalt, idegen városban
oly mindegy, hogy szabadul vagy hősi
halott lesz. Neki éppúgy nincs miért
etikusnak maradnia, ahogyan
Oresztésznek sincs „miért" meghalnia
(elvért? etikai értékekért? a városért? az
istenekért? - egyik sem „igazi" már...).
Vajda kitűnő, színes groteszkje tehát csak
látszólag üt el az előadás alapszínétől : épp
ez a más játékmodor leplezi le a fő-
alakokat. Mindnyájan ilyenek vagytok,
mint én, az eunuch. Az már csak formai
bravúr, hogy ez a csupa móka játék ki-
tűnően oldja a második rész irtózatos fe-
szültségét: pont az i-n...

Aztán felgyorsul a játék - kezdődik a
terrorista krimi. A színpadfenéken fel-
épített háromméteres kapu tetején hasal-
nak Oresztészék, és mintha a filmvágás
technikájával varázsolnák oda Meneláosz
meggyőzésére Udvaros Dorottyát
(Hermionét), hogy minél gyorsabban nyi-
szálhassák a nyakát, ha netán nyűgös-
ködne a hadvezér. A pókerparti pillanatok
alatt eldőlne a gyilkosok javára, ha nem
érkezne meg az álmatag-feszengő
Apollón, hogy bájos, hihetetlen happy
endjével lepje meg a közönséget. Balkay
Géza azonban ezt a mindig kínos üres-
séggel vagy ügyefogyott naivitással mű-
ködő jelenetet ironikus geggel oldja fel:
úgy mondja el szövegét, mintha főnökei, a
főistenek ráerőszakolt üzenetét hozná.
Vonakodva, hiszen jobb szándéka ellenére
teszi, vagy talán már el is felejtet-te java
részét, örül, hogy a lényeget elő tudja adni.
Be van programozva, s ha nem lenne
függelemsértés belőle, legszívesebben
hagyná az egészet a csudába.

Unottan, gépiesen, el-elkalandozva
mondja fel a leckét: kár ezeknek rendet
csinálni, az isteneknek van bajuk elég, kár
az emberekre pazarolni erejüket-idejüket.
Különben is csak ilyen otromba módon
tudnak már „közbeavatkozni" - a „deus ex
machina" elavult csodájával. Ki hisz ebben
manapság? De hát parancs az parancs -
akkor viszont nesztek egy jó vaskos happy
end.

És az ember - nemcsak Oresztész -, ettől
az unott-cinikus színjátéktól is boldog
lesz, végre lehet valamibe kapaszkodni:
„sorsommal békét kötök" - mondja az
imént még gyilkolásokra kész Oresztész,
és megy tovább az élet. Talán ennyi is
elég, hogy majd kitaláljanak maguknak
egy új személyazonosságot, etikát, gerin-
cet felnőttséget. Ok is, mi is.

Most még arról kellene írnom, hogy
régen láttunk antik tragédiát ilyen sok-
rétegűen, visszafogottan, világhelyzetre
figyelő módon színpadon. Zsámbéki igazi
teljesítménye azonban Euripidész
felfedezése, és „célozgatás" nélküli fel-
tárása egy ismeretlen rejtélyű világnak.
Zsámbéki tudja, hogy a színházban cé-
lozgatni méltatlan gyerekeskedés - az
egésznek kell megszólalnia, és a jelenről
világképszinten vallania. Az ő színpadán
így szólal meg Euripidész. Ebben a mun-
kában Tandori Dezső fordítása volt se-
gítségére (Fodor Géza dramaturgiai köz-
reműködésével). Pauer Gyula csinálta ezt
a szétmálló, múltból felmagasuló palotát
és műemlékteret. (Amin azonban, valljuk
meg, kemény feladat lehet játszani -
mezítláb akrobatizálva: mindig attól
féltem, valaki kezét-lábát töri.) Mégis: ez
az „emlékmű" a letűnt kor és egyben az
utolérhetetlenül monumentális egykori
értékvilág együttes ellentmondását idézi.
Ruhái - ezek az áttetsző muszlinanyagok,
alig kivehető vérfoltokkal, fakó szí-
neikkel, ugyancsak ezt a megviselt-le-
strapált életteret, az önmagukkal küszködő
embereket emelik ki.

Euripidész: Oresztész (Nemzeti Színház)
Fordította: Tandori Dezső. Dramaturg: Fo-
dor Géza. Rendező: Zsámbéki Gábor. Dísz-
let- és jelmeztervező: Pauer Gyula. Szcenikus:
Bakó József. Zeneszerző: Jeney Zoltán.

Szereplők: Molnár Piroska, Moór Marian-
na, Bodnár Erika, Csernus Mariann, Máthé
Erzsi, Olsavszky Éva, Pregitzer Fruzsina f.
h., Zolnay Zsuzsa, Cserhalmi György, Gel-
ley Kornél, Kun Vilmos, Dörner György,
Horváth József, Udvaros Dorottya, Vajda
László, Balkay Géza.

NÁNAY ISTVÁN

A Boldogtalanok vigasza

Füst Milán-dráma
a Katona József Színházban

tödször kerül színre Füst Milán fiatalkori
drámája, a Boldogtalanok. 1923-ban
néhány előadást ért meg az Írók Be-
mutató Színházában (ezt az előadást 1926-
ban felújította Forgách Rózsi színháza), rá
negyven évre a Madách Színház Ka-
maraszínházában Pártos Géza fedezte fel
igazából a darabot, majd 1978-ban Szol-
nokon Székely Gábor színpadra fogal-
mazása nyomán vitathatatlanná vált, hogy
Füst Milán műve a magyar dráma-
irodalom és színházművészet legnagyobb
alkotásai közé tartozik. Végül ugyancsak
Székely Gábor rendezésében idén a dráma
végre bekerült a Nemzeti Színház
repertoárjába is.

A négy évvel ezelőtti előadásról szólva
Koltai Tamás a SZÍNHÁZ-ban közölt
kritikájában (1978. május) azt írta: „az
előadás befejezett ténnyé teszi, az előz-
mények ismeretében, hogy most már
Székely Gábor színházáról kell beszélnünk".
A Katona József színházi Boldogtalanokat
nézve, újból el kell tűnődnünk, milyen is a
Székely Gábor-i szín-ház? Milyen volt az
a színház, amelyet a rendező rövid
négyéves nemzeti színházi működése alatt
igyekezett kialakítani? Mert ahogy Koltai
a szolnoki Boldogtalanokat összegzésnek
érezte - s utóbb ki-derült, valóban az is
volt, hiszen a rendező ezzel a bemutatóval
búcsúzott Szolnoktól, úgy a pesti előadás
is vala-miféle summázatta Székely Gábor
egy rendezői periódusának.

A Székely Gábor-i színház lényegét
keresve egy Bálint György-írás kínálkozik
válaszul. Az 1932-es Művész, vigasztalj !
című cikkében Bálint György így ír:

„»Most nem olyan művészre van szük-
ség, amely nyugtalanít, hanem olyanra,
amely vigasztal! «- jelentette ki egy rend-
őrtiszt, egy közeli ország fővárosában, egy
színdarabbal kapcsolatban. A megállapítás
rendkívül hasznos, mert a szak-értők
Arisztotelész óta hiába vitatkoznak azon,
hogy mi a művészet célja, és most végre
közigazgatási úton »nyert megállapítást«,
hogy a művészet célja a vigasztalás." Majd
- miután sorra veszi az író a



vigasztalások különféle módszereit a
giccstől a pornográfiáig így folytatja
gondolatmenetét:

„Vannak viszont elég szép számmal
olyanok is, akiket ezek a műalkotások nem
vigasztalnak, sőt, majdnem vigasz-
talhatatlanná tesznek. Az ilyen embereket
azok a műalkotások vigasztalják, amelyek
nem akarnak vigasztalni. Az ilyen
embereket a művészi tökéletesség vigasz-
talja, amelyhez az is hozzátartozik, hogy a
művész tökéletesen kifejezi az életet.
Vigasztalóan hat az a mű, amely megmu-
tatja a világ millió igazi arcát. Megvigasz-
tal az a művész, aki megmutatja, hogy az
élet nem olyan szép, édes, egyszerű és
olcsó, mint nyáron egy tízfilléres fagylalt-
tölcsér és télen egy happy endes operett.

Megvigasztal az a művész, aki meg-
mutatja, hogy az élet bonyolult, nehéz és
gazdag, kínokban, válságokban, fájdal-
makban és harcokban gazdag. Megvi-
gasztal az a művész, aki elégedetlen, aki
azt hirdeti, hogy tenni kell valamit (és
ezzel már tett is valamit). Megvigasztal az
elégedetlenség, mert elégedetlenség nélkül
nincs tett, tett nélkül nincs fejlődés,
fejlődés nélkül nincs kultúra, és kultúra
nélkül nincs művészet. (. ..)

És az lesz a legnagyobb művészi tett,
amely majd kiüti az emberek kezéből a
húszfilléres giccseket és felnyitja a sze-
müket. Ez a nagy tett, ez a dinamikus
elégedetlenség lesz a legnagyobb vigasz-
talás."

Székely Gábor színháza ebben a Bálint.
György-i értelemben vigasztaló, ami mai
értelemben annyit tesz, hogy konokul
elkötelezett és mélységesen humanista. Ez
az elkötelezettség és humanizmus a
valósággal, a nemzeti, a sors-, az egyéni
problémákkal való kritikus-ön-kritikus
szembenézést éppen úgy jelenti, mint a
jelenségek analízisét. Ez a művészi
alapállás nem csupán Székely Gábor
sajátja, ez jellemezte -- természetesen a
rendezők eltérő művészi alkatának meg-
felelően más-más kifejezési formákban
megnyilvánulva - a Nemzeti Színház egész
tevékenységét az elmúlt négy év-. ben.

Ez a színház olykor kényelmetlen
igazságokat fogalmaz meg, és semmikép-
pen nem úgy vigasztal, hogy elandalít,
hogy a problémákat nagy ívben elkerüli,
avagy a múlt hamis dicsőségébe feledke-
zik bele - ahogy ezt a Bálint György által
oly nagyon elítélt, s ma is élő, viruló
vigasztalást sokan s többnyire a művészet
realizmusát sokallók előszeretettel

számon kérik a művészektől, a Nemzeti
Színháztól. E számonkérés, illetve a
problémák kimondása iránti ellenszenv
persze a legritkább esetben fogalmazódik
meg tartalmi kifogásként, legtöbbször
formai fenntartások hangzanak el, s min-
denekelőtt az avantgardizmus általában
pejoratívan értett címkéjével látják el az
egyes produkciókat, még inkább a sze-
mélyeket, a színházat.

Az avantgardizmus fogalmának fel-
bukkanása jelzi a színházak megítélésé-
ben tapasztalható esztétikai követelmé-
nyek, ismeretek súlyos zavarát. Ugyanis
az avantgardizmust nyilván a kifejezés
köznapi, általános értelmében lehet csak
ez esetben használni, hiszen mint tudo-
mányos, esztétikai fogalmat aligha, mert
az le van kötve a. század első évtizedeinek
művészeti irányzataira. Manapság a nem
avantgardizmus fogalma is túlhaladott-
nak számít, hiszen ez az „izmus" is jócs-
kán lefutott már, mint ahogy ezt Szabol-
csi Miklós nemrégiben megjelent. köny-
vében részletesen elemezte. Szabolcsi a
marxista tudós alaposságával és árnyalt
dialektikájával azt is kimutatta, hogy a
neoavantgardizmushoz tapadó ideológiai
fenntartások - miszerint a második világ-
háborút követő formai. újítások az érté-
kek tagadását, az élet értelmének meg-
kérdőjelezését, nihilizmust hirdetnék - a
valóság durva leegyszerűsítését jelentik.

Ha viszont a fogalom általános értel

mében mint valaminek előfutárát, élcsa-
patát, elővédjét, vagy ahogy az Idegen
szavak szótára meghatározza a művészet-
ben: „merész újításokkal tudatosan út-
törő szerepet vállaló művészi mozgalmak
gyűjtőnevé"-t használják, úgy éppen hogy
megkülönböztetett, támogató figyelem
illetné meg az avantgarde törekvéseket
mint olyanokat, amelyek a jövő
szocialista művészetét készítik elő.

De a kérdés még tovább bonyolódik.
Ugyanis ha megvizsgáljuk például a
Nemzeti Színház elmúlt évadainak mű-
sorát - a lap más helyén egyébként ez az
összesítés megtalálható! s ezen belül
mondjuk Székely Gábor munkáit, az
avantgardizmus „elítélhető" megnyilvá-
nulásaira nem találnánk példát. Vajon mi-
ben tekinthető avantgarde-nak például a
Boldo gtalanok? Semmiben. Székely elő-
adása hallatlanul pontos rendezői olvasata
egy 1914-ben írt drámának, amelyet leg-
följebb a maga idejében tekinthettek
avantgarde-nak. Bár istenigazából akkor
se nagyon, hiszen a „klasszikus" avant-
garde lényegét tekintve mindenekelőtt
naturalizmusellenes, míg Füst Milán drá-
mája éppen a naturalizmusban fogant, bár
az is igaz, hogy a téma naturalizmusát át-
szövi a korai expresszionizmus és - ahogy
erre Hermann István felhívta a figyelmet -
az ugyancsak korai egzisztencializmus
jegyeit is magán viselő lírai. írói
látásmód.

Füst Milán: Boldogtalanok (Katona József Színház). Csomós Mari (Róza) és Gobbi Hilda (özv.
Huberné)



Ám ami 1914-ben, sőt kilenc évvel ké-
sőbb, az első bemutatókor is még szo-
katlan és újszerű volt, az ma már klasz-
szikus értéke a művészetnek. S a klasszi-
kus érték egyik legfőbb sajátossága az
ábrázolt élethelyzetek, jelenségek olyan
több rétegű gazdagsága, amely lehetővé
teszi minden korban a művek újrafogal-
mazását, s amely azt az érzetet kelti néző-
ben-olvasóban, hogy minden korban ró-
la, a maga életéről, gondjairól, örömeiről
szól az író. Székely Gábor rendezői
művészetét éppen az jellemzi, hogy a
klasszikus értékek felmutatásakor e
sokrétegűséget a lehető legteljesebben
bontja ki, s csupán a rétegek közötti vi-
szony, összhang, hangsúlyeltolódás meg-
fogalmazásával - és nem mindenáron
való külsődleges modernizálással, direkt
mára utalásokkal - emeli ki a művek itt és
most érvényes mondandóját.

Ha úgy tetszik, ez a legkonzervatívabb
művészi magatartás. Valójában persze a
legkorszerűbb, a leginkább megszen-
vedett, átélt és megalapozott, és mint
ilyen, újat, lényegeset, előremutatót kö-
zölni képes emberi, gondolkodói, művé-
szi magatartás.

A Boldogtalanok pesti bemutatója két-
szeresen is a hűség példája. A művészi
értelemben vett hűség példája, tehát nem
a partitúraolvasó mesteremberek betű-hív
s önálló gondolatot nélkülöző szö-
vegfelmondásáé. Székely Gábor nemcsak
a Füst Milán-drámát, hanem saját szol

noki rendezését is tiszteletben tartotta,
amikor újra színpadra állította e művet. S
ez érthető is, hiszen négy év nem akkora
idő egy ember életében, hogy gyökeresen
más elképzelése legyen ugyan-arról a
tárgyról, ugyanarról a drámáról. Kétszer
ugyanazt az előadást nem lehet
létrehozni. A dráma szerkezetének belső
arányaiban, a gondolatok hangsúlyaiban
bekövetkező változásokat részben te-
kinthetjük a rendezői újraolvasás követ-
kezményeinek, de sokkal inkább a színé-
szek és a rendező közös munkája ered-
ményének.

Ha egy rendező a legkényelmesebb út-
ját választja előadása újrabetanításának,
akkor két lehetőség között választhat:
vagy hagyja, hogy a színészek a maguk
kedve szerint kitöltsék az általa egyszer
már kigondolt és most újból felvázolt
színpadi kereteket, s nem törődik a végső
jelentésváltozással, vagy görcsösen ki-
kényszeríti a színészekből a már bevált
sémák megalkotását anélkül, hogy figye-
lembe venné az új és a régi színészek kö-
zötti alkati, habitusbeli, művészi különb-
ségeket. Művészileg az egyedül lehetsé-
ges és emberileg az egyedül etikus mód-
szer az, ha a rendező az új színésztársak-
kal közösen újraszüli az előadást, ehhez
el kell felejtenie az előzményeket, s úgy
kell dolgoznia, mintha most találkozna
először a feladattal.

Ez a rendező mellett például ez eset-
ben arra a két színészre is vonatkozha

tott, aki az előző, szolnoki produkcióban is
játszotta már a szerepét, s különösen
Csomós Marira, akinek alighanem tuda-
tosan felejtenie kellett ahhoz, hogy szí-
nésztársaival azonos ritmusban készüljön
fel szerepére. S ez különös alázatot és
fegyelmet igényelt!

A Boldogtalanok - ahogy erre a mű
megszületése pillanatától a dráma számos
méltatója rámutatott - sokkal több, mint
egy rendőrségi hír drámai felnagyítása, s
nem is kuriózum, hanem a magára maradt
vagy magára hagyott ember helyzetének,
tragédiájának állapotrajza. A dráma
szereplői szinte kivétel nélkül tár-
sadalmilag köztes helyzetben vannak. Mai
szóval a társadalmi átrétegződés
valamilyen fokán élő, az átrétegződés
minden kínját-keservét szenvedő emberek
ők: a se nem értelmiségi, se nem munkás
papi nyomdász, Huber Vilmos; a tisztes
polgári foglalkozástól más-más módon, az
el- vagy kitartás felé menekülő özv. Huber
Evermódné, illetve lánya, Rózsi; a
Nemesváraljai előnevű, ám csak megtűrt
és megunt szeretőként, cseléd-ként
vegetáló Garmaky Róza; a feljebb-
jutásában hiába reménykedő, csak kül-
döncnek alkalmazott káplán; a magát
megszedő, de a más levetett szeretőjére
mint potyára leső hentesmester; a többre,
alkotó munkára hivatott, s csupán a sze-
gények között gyógyító kórházi orvos; a
szülei által elhagyott, s a nyomdászságig
„emelkedő" Víg Vilma.

Elvetélt vágyak és a helyzetüket kom-
penzáló álmok lelki szorításában élnek
ezek az emberek, miközben szüntelenül
kínozzák, gyilkolják egymást és magukat.
A darab sűrített drámai helyzete arra
kényszeríti a szereplőket, amitől a
leginkább menekülnének: az önmagukkal
való szembenézésre. Arra, amit min-
denkinek időről időre meg kell tennie, akár
jól, akár rosszabbul menjenek dolgai, hogy
szembesüljön tetteivel, gondolataival,
vágyaival és felmérje lehetőségeit.

Füst Milán drámája többek között azért
nagyszerű, mert mint a világ-irodalom
minden nagy műve, ez is kivált-ja a
nézőből az önvizsgálatot, ha úgy tetszik,
az oly sokszor s a huszadik században
különösen vitatott katarzist. A szín-játék -
akár shakespeare-i tükörként, akár
mejerholdi nagyítóként értelmezzük - csak
a valóság képét tudja meg-mutatni, és csak
megmutatni tudja, meg-változtatni nem.
Megváltoztatni csak az emberek képesek,
de nem úgy, hogy közvetlen instrukciókat
kapnak a művészektől. A változtatáshoz az
első lépés lehet az

Szirtes Ágnes (Vilma) és Csomós Mari (Róza) a Boldogtalanokban



önismeret erősítése, az egyéni és körösségi
sors jellegzetességeinek. felismertetése, egy-
egy a művészet által felmutatott példában a
magunkra ismertetés. Az elmúlt évtizedekre
viharossá gyorsult társadalmi mobilizácics
folyamatok embere e folyamatok pozitív és
negatív hatásait egyként „élvezve",
szembesülhet a Füst Milán által még csak
csírájában, ám leglényegesebb
jellegzetességeiben megragadott jelenségek
látleletével, s e találkozás hatásalt erősíti fel
Székely Gábor rendezése.

Kemény, kegyetlen és felzaklató az a kép,
amit a dráma és az előadás ezekről az
emberekről ad, ám éppen az erős kon-
túrokkal megrajzolt kép sarkallhat a látottak
felelős továbbgondolására, a dráma nézőtéri
meghosszabbítására,

Á drámát és a szolnoki előadást Koltai
Tamás a már említett írásában részletesen
elemezte, ezért a mostani előadásnak csak
néhány olyan epizódjára utalok, amelyek
Székely Gábor újrafogalmazott Boldog-
taIanok-képét jellemzik.

Á pesti előadás első látásra pontosan
ugyanabban a térben, ugyanazokban a
jelenetkompozíciókban játszódik, mint a
szolnoki, Székely László egyik legkitűnőbb
díszlete az ajtók Iabirintusával, a
színpadmélyig tágított járásokkal, a szín-
padot felülről lehatároló rácsmennyezet-tel a
szereplők létének, helyzetének, ki-látásainak
korlátozottságát jelzi. Elsődlegesen a két
színpad közötti méretkülönbségből ered, de
a technikai kény-szerűség koncepcionális
meghatározóvá is válik, hogy a szolnoki
színpadhoz képest a pestit nyomottabbnak,
összeszorítottabbnak érezzük, ebben a térben
még jobban egymáshoz láncoltaknak tűnnek
a szereplők, még nagyobbak az egymás
elleni indulatok, robbanékonyabb, elvi-
selhetetlenebb a színpadi feszültség. Á
szolnoki előadásban a tér zártságát oldotta a
sugarasan bevetülő fénykévék esztétikuma.
Á világítás tulajdonképpen most is hasonló,
de ezúttal a fénysugarak inkább kiemelik,
mint ellenpontozzák a tér komor látványát.
Á rendezői látásmód apró módosulásának
egy példája: Szolnokon Huberné halálakor a
jobb oldali díszletfalon függő feszületre egy
fénypászma esett, most ezt - a talán kicsit
teátrálisnak ható, de inkább túl evidens
vigaszt adó fényfoltot is meg-tagadta a
nézőtől a rendező. Mint ahogy az
öregasszony sem a feszület alatti szék-ről
fordul le, hanem a színpad közepén hal meg.

Ugyancsak az előző előadáshoz hason-ló,
de még erősebb az a felfokozott exp

szolga szenilis röhögése. Ez a négyszóla-
mú nevetés az első felvonásvég hasonló
kvartetjét esősíti, hogy aztán a nevetések-
re a 3. és a 4. felvonásvégi sírások vála-
szoljanak.

dráma szereplői közötti viszony-
rendszer pontosabb kidolgozása, illetve a
kiegyenlítettebb színészi jelenlét jóvoltá-
ból nem csupán a nyomdász és két szere-
tőle közötti kapcsolat áll az események
középpontjában, hanem a szereplők által
képviselt életutak mindegyike egyenran-
gúan fontos lett, s ezáltal a dráma teljes
polifonikusságában szólal meg.

A szereplők közötti viszonyok értel-
mezésében az anya- fiú. kapcsolat gazda-
godott a legtöbbet. Ebben a kapcsolatban
mint az köztudott Füst Milán a maga
életének, anyjával való ellentmondásos
kapcsolatának minden keserűségét
belefogalmazta, s Gobbi Hilda és Sinkó
László e drámába átemelt viszony minden
rezdülését eljátssza.

Gobbi Hilda sikerekben gazdag pályá-
jának egyik legtökéletesebb alakítása ez
az özv. Huber Evermódné. Szerepfor-
málásában nyoma sincs külsődleges esz-
közölnek. Á színésznő nagyon mélyről éli
meg özv. Huberné tragédiáját. Alakí-
tásában kevesebb szerep jut a figura
megmosolyogni való szokásainak (ál-
süketség, mazsolaszőlő majszolása stb.),
és erősebb hangsúlyt kap az öregasszony
kiszolgáltatottsága. Gobbi nem titkolja:
abban, hogy ez a figura idáig jutott, nem
csak a környezete, a fia és a lánya hibás,
hanem ő maga is. De ezt csak egy-egy
pillanatra hajlandó beismerni, s ilyenkor
különösen szánnivaló. Áldozata és oko-

Ú j l ak i Dénes ( S i r m a ) és Sinkó Lász l ó ( H u b er ) a Boldogtalano kban ( l k lády Lász ló fe lvéte l e i )

resszív színészi létezésmód, amelyet
Székely kialakíttat a színpadon, s amelyet
sokan, nézők és kritikusok, nehezen
tudnak elviselni. Tudatos művészi esz-
közhasználatról van szó, ez nyilvánvaló.
Aligha van igazuk azoknak, akik halk.
szavú drámának tekintik. a BoldogtaIa-
nokat. Lefojtott szavú s újra meg újra ki--
robbanó indulatú dráma ez, s a lefojtottság
és kirobbanás kettősségét hallatlanul
pontosan követi az előadás. Székely Gá-
bor szemére szokták. vetni, hogy színé-
szeit állandóan kiabáltatja. Ám ha vesz-
szük a fáradságot, és végigfigyeljük az
előadásait, kiderül, szó sincs erről. Csu-
pán a Magyarországon megszokottnál
jóval dinamikusabbak az előadásai.
Érzelmekben, indulatokban s ennek meg-
felelően mozgásban és hangerőben is. De
ez csak hazánkban feltűnő, hiszen ha
külföldi előadásokat nézünk - s ebben
mindegy, hogy milyen országbelit -- sehol
sem tapasztalunk olyan szűk dinamikas-
kálát, azaz szürkeséget, mint nálunk, még
az egyébként értékes előadásoknál is.

Á. pesti előadásban -- részben a már
említett térkompozíció, részben a színpad
és a. nézőtér közötti közvetlenebb
kontaktus miatt - szubjektíve még inkább
fel-erősödik az előadás dinamikája. Ez
lehet tudatos hatáserősítés is, mint ahogy
az előadás - szolnokihoz képest - erősebb
kontúrjait jelzi például a második felvonás
végi nevető kvartett megkomponálása. A
fiatalosan kiöltözött özv. Huberné, Róza
és Vilma más-más okból, de egyaránt
nevetésbe fojtja keserűségét, bánatát,
félelmét, s ehhez a kínban fogant
kacagáshoz kapcsolódik Mihály, az öreg



zója ő a környezetében élők tragédiái-nak,
éppen ezért nem ad felmentést az
öregasszonynak, s még halála jelenetében
sem engedi, hogy a néző egy percre is
megsajnálja.

A dráma középpontjában tulajdonkép-
pen Huber Vilmos áll. Ot fonják gúzsba a
dráma többi szereplőjéhez fűződő kap-
csolat szálai, s őbelé kapaszkodnak a
többiek. Sinkó László alapjában véve
tehetetlen, mindennemű változáshoz
gyenge, a kész helyzeteket elfogadó em-
bert állít elénk, akinek sikerületlen élete
szüntelen kompenzálás. Szerepértelmezé-
sének kulcsa az, hogy Huber pontosan
olyan, mint az anyja. Sem elszakadni nem
tud tőle, sem hozzábújni. A nőkhöz való
viszonyát is ez a kettősség jellemzi. S
mennél inkább bonyolódnak körülötte az
események, annál kevésbé hajlandó és tud
menekülni önmagától. Ezt a furcsa
állapotot Sinkó László kitűnően ábrázolja,
s pontos képét adja annak a disz-
harmóniának is, amely a férfi vonzó kül-
seje és belső bizonytalansága, reszkető
félelme, gyengesége között van.

A rendező a szereplők közötti viszo-
nyokat úgy alakítja ki, hogy érzékelteti az
egymáshoz fűző szoros kapcsolatokat,
miközben mindenki önmagába, a maga
szűk körébe van bezárva. Ugyanakkor az
egyes figurákban ellentétes jellemvo-
nások, érzések, vágyak belső harcát is
megmutatja. Nincs egyetlen szereplő sem,
akivel teljes mértékben azonosulni
engedné a nézőt.

Csomós Mari Gyarmaky Róza alakjá-
ban a végtelen kiszolgáltatottság és a vé-
dekezésül kifejlesztett lelkierő bonyolult
egymásbajátszását mutatja meg. Egyenes
tartású, kétségbeesett, már nem is a
szerelemért, hanem a valakihez, egy
elfogadható emberi lényhez való
tartozásért harcoló asszony, aki drama-
turgiailag is, színészileg is az előadás elő-
revivője. Hiába van Vilmossal egy fedél
alatt, hiába szolgálja ki a férfit, áthidal-
hatatlan az a távolság, ami a két ember
között kialakult, s ez még abban a ritka
pillanatban is kiütközik, amikor Róza
Huberhez bújhat. Ebben a fizikai össze-
zártságban és lelki messzeségben kell
tovább élniük - sugallja a megrázó be-
fejező kép, amikor Vilma öngyilkossága
után a szűkülő fényben magukra marad-
nak. Csomós Mari egyik legfélelmetesebb
jelenete az, amikor a Szirtes Ágnes
játszotta Vilmát ráveszi a gyilkosságra. Ez
a jelenet a legsikerültebb Szirtes Ágnes
alakításában is. Szirtes ezúttal is vala-

mi keménységet kever a figura hagyomá-
nyos naivaábrázolás-elemeihez, s ezáltal
teremti meg az eszközzé váló lány ellen-
tétes színekkel jellemzett alakját, s lesz
vibrálóan érdekes az alakítása. (Ám az
azonos típusú figurák sora bizonyos szte-
reotípiák kialakulásával fenyeget!)

Újlaki Dénes Sirma Ferenc, a háztu-
lajdonos hentesmester szerepében a huberi
életút ellentettjét játssza el, bemutatva,
hogy ez épp úgy járhatatlan, mint a
barátjáé. Hiába van pénze, háza, boltja, ha
egyszer ugyanúgy nem tud önmagával mit
kezdeni, mint Huber. A nyomdásznak
vigaszul ott vannak a nők, az ital,
Sirmának csak a Huber által le- és eladott
szeretők maradnak.

Végvári Tamás Beck doktora sem tud
szabadulni Huber vonzásából, holott
mindenestül taszítja az az életmód, amit
volt barátja körül lát. A színész ezt az
ambivalenciát elegánsan és nagy erővel
jeleníti meg. De pontosan a drámai erőtér
által kijelölt helyén van, s az így adódó
feladatát hiánytalanul betölti Ronyecz
Mária és Őze Lajos is.

Ezzel az életképtelen társasággal szem-
ben kettős ellenpontul szolgál Mihály, az
öreg szolga és az az öregasszony, aki
Róza gyerekét gondozza. Az öregasz-
szonyt Sándor Böske játssza félelmetes
erővel. Ez az életet a maga tragédiáival és
örömeivel, a halállal és a szüntelen
gyerekáldással egykedvűen tudomásul
vevő, a rá kirótt feladatokat elvégző
öregasszony szűkszavúan kegyetlen,
mégis felemelő hitet tesz az élet mellett.
Az élet tényeit másképpen veszi tudomá-
sul az a Mihály, akit Sarlai Imre játszik
megrendítő egyszerűen és hitelesen. Mi-
hály szutykos, leépülő lényében van va-
lami bölcsesség, ahogy fölényesen, ön-
magán és az embereken nevetve vissza-
néz életére. E két öregember túl van
minden öngyötrő emberi szenvedélyen, s
az ő szemszögükből nézve lesz különösen
elgondolkodtató Huber Vilmos és
környezetének sorsa, az az emberi értékek
befulladásáért, ki nem teljesedéséért
felhangzó aggódó figyelmeztetés, amelyet
az előadás a Bálint György-i értelemben
vett vigaszul felmutat.

Füst Milán: Boldogtalanok (Katona József
Színház)

Rendezte: Székely Gábor. Díszlet: Székely
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Duró Győző. A rendező munkatársa: Bodnár
Sándor.
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ÉZSI ÁS ERZSÉBET

Az Uborkafa-vita
tanulságai

Urbán Ernő szatírája Szegeden

Szocialista szatírát írni 1953-ban olyan
tett volt, amely következményekkel járt.
Az ötvenes évek kultúrpolitikai támadásai
- Déry Tibor Felelet-vitája és Örkény István
Lila tinta-ügye után - Urbán Ernőt, a
Kossuth-díjas írót és politikust is elérték.
A szocialista drámatörténet első szatirikus
színművének támadói és védelmezői
egyaránt akadtak. Az Uborkafa-vita a
korszak jellegzetes kultúrpolitikai
botránya volt.

„A vita szenvedélyessége s tartalma bizo-
nyítja, hogy nem csupán egyszerű irodalmi kér-
dést, hanem politikai, mondjuk ki kereken:
eszmei-világnézeti kérdést vet fel az Uborka-
fa... Természetesen joga van a szatirikus-nak,
hogy ellenséges elemeket vigyen a színpad-ra, s
bemutassa azok tevékenységét. A hiba ott
történt, hogy Urbán elvtárs az ellenséget veszi
célba, de ránk muta t . . . Urbán elvtárs darabja
figyelemre és becsülésre méltó kísérlet a
szocialista-realista szatíra megvalósítására.
Súlyos politikai fogyatékosságai ellenére is ez
nagyjelentőségű írói kiállás... Urbán elvtárs
egyik legnagyobb ígérete a magyar irodalomnak.
Várjuk és reméljük, hogy kijavítja az Ubor-
kafát, és ezzel a szatírával is segíti népünket

nehéz küzdelmében." (Ordas Nándor: Az
Uborkafa-vitához. Esti Budapest, 1953.
december 21.)

„Az Uborkafa szatíra-kísérlete - rész-
letértékei ellenére - nem sikerült... Mert ez a
szatíra csak egynémely külsőségét őrzi Urbán
sajátos írói ábrázolásmódjának, olyan értékei,
mint az őszinte derű és közvetlenség, alig
csilIannak meg benne. Urbán Ernőnek túl kell
lépnie ezen a sikertelen írásán, már csak azért
is, mert a Gál Anna diadala és a Tűz-

keresztség írójától joggal várhatunk éle-
tünknek valóban mélyébe világító, eredménye-
sen küzdő, maradandó színpadi szatírát."
(Sebestyén György: Urbán Ernő szatírája
a Nemzeti Színházban. Magyar Nemzet,
1953. december 13.)

„Urbánnak magának is elég nagy utat kel-
lett megtennie a Gál Anna diadalától az
Uborkafáig. A Gál Anna diadalában a hős
akkor érkezik el élete csúcsára, amikor kezet
foghat Rákosival. L az apologetikus ábrázolás
a személyi kultusz egész valóság-elfedő
rendszerére épült. A Tűzkeresztség-ben már
kevésbé kísért az illúzió valóságként


