
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
László. Jelmez: Vágó Nelly. Dramaturg:
Duró Győző. A rendező munkatársa: Bodnár
Sándor.

Szereplők: Sinkó László, Csomós Mari,
Szirtes Ágnes, Gobbi Hilda, Újlaki Dénes,
Őze Lajos, Végvári Tamás, Ronyecz Mária,
Sándor Böske, Sarlai Imre, Réfi Csaba.

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



való beállítása. De Urbán valóságfeltáró ri-
portjain, elbeszélésein keresztül eljutott az
Uborkafáig, melyben összegező, lényeg fel-táró
elemzéssel szólhat a valóságról." ( S i k l ó s

Olga: A magyar drámairodalom útja 1945-
1957. Magvető, 1970.)

„Urbán Érnő az Uborkafa megírásával
fontos politikai feIadatot válIalt magára.
Darabjában a szocializmus építésének egyik
nagy akadályát, a »régi« makacs képviselőjét, a
bürokratizmust, s az annak a taIaján burjánzó
karrierizmust veszi célba a szatirikus gúny
fegyverével. A darabban e problémák ábrázolása
fogIalja el a középponti helyet, de rajtuk kívül
az író új életünknek még sok egyéb visszásságát
vetette a szatíra tisztító-tüzébe." (Bodnár
György: Urbán Ernő új darabja és a szatíra
kérdései. Társa-dalmi Szemle, 1954. január)

„Mi ellen támad az Uborkafa?. .. támad a
túlduzzasztott álIamapparátus, a bürokrácia
e l l e n . . . támad a féktelen személyi kultusz, a
kiskirálykodás ellen, amely elszakítja a
vezetőket a néptől, akiket aztán az egyéni
céljaikat hajhászó karrieristák tör-vényszerűen
szembeállítanak a néppel, támad az egyéni
sikerek hajszoIasa ellen, amely a törvények betű
szerinti végrehajtásába kapaszkodva, a
törvények szellemében csúfolja meg, s a nép
kormányának rendeletei ürügyén igyekszik
szembeállítani a népet a kormány-nyal, a
parasztságot a munkásosztállyal." (Nagy
Péter; Csillag, 1954. 1. szám.)

"Vannak, akik túlságosan élesnek tartják,
az Uborkafa szatirikus élét. »A saját hú-
sunkba vág« mondják. Én így ezzel nem tudok
egyetérteni. S67, egynémely ponton - többek
között ezen a fontos ponton, a bürokrácia
bíráIatában -- még nem is érzem eléggé élesnek a
bíráIatot. Az író azzal, hogy túlságosan
magyarázza, mentegeti a körülményeket, s nem
eléggé mutatja meg, hogy itt nem csupán a
szőrgyűjtés ügyéről van szó, kissé csorbává teszi
jó helyre sújtó kardja élét. Miért tagadnánk -
hiszen nem is tagadjuk -- a hibáinkat. S ki
tagadhatná ma már, hogy az »uborka-fák«
tövébe a karót a mi egyes helytelen rendel-
kezéseink is cövekelték ? A kormányprogram
után különösen, ezen a ponton éppen, még
mélyebbre is mehetett volna az író hiszen helyes
úton indult el, s igen bátran. Ám hiba-ként
felróni azt, ami éppen az érdeme (már-pedig
egyes kritikák ezt teszik) : semmiképpen sem
helyes." (Darvas József: Uborkafa, Urbán
Ernő szatírája. Szabad Nép, 1953.
december 16.)

Mi hát az igazság ezekben az egymás-
nak ellentmondó nézetekben? Ki és mi
ellen támad szatírájában Urbán Ernő? Nem
a szocializmus ellen, ahogy egyes bírálói
állították, hanem a személyi kul-

Pápai Erzsi (Góczán Zsófi) és Sinkovits Imre (Szente Géza) Urbán Ernő: Uborkafa című szatirájának
1953-as nemzeti színházi előadásában

tusz hibái, a szocialista fejlődés vadhajtásai
ellen. A történet színhelye Ecsellő község -
a magyar falu jelképe. Vezetői az
uborkafára felkapaszkodó, a közösség
szempontjából káros és veszélyes típusok.
Bolla Imre tanácselnök - bár a nép-hatalom
emelte funkcióba a hajdani dzsentriket
utánzó vidéki kiskirály. (Ajándékot és
díszsortüzet rendel magának
államköltségen!) A SZŐRNEVÁL
(Szőrgyűjtő Nemzeti Vállalat) igazgató-ja,
Sólyom Aladár a lefelé hatalmaskodó,
fölfelé meghunyászkodó vezetési stílus
megtestesítője. Ő ad teljhatalmat Sántha
Cézárnak, a semmihez sem értő, de a hely-
zetet meglovagolni tudó szélhámosnak,
aki újításával amely szerint a szőrt nem
gyűjteni kell, hanem termelni -
megbolygatja az egész falut, és több kárt
okoz, mint hasznot. Az ,,uborkafára"

kapaszkodók kasztjához tartozik néhány jól
egyénített nőtípus is: Galavics Piroska
titkárnő, a főnökébe szerelmes vénlány;
Csöpike, a tanácselnök élelmes titkárnője;
Sántháné, az új káderfeleség és Suhajda
Margit, „deklasszált elem", aki minden esz-
közt megragad az érvénvesüléshez. Ezek-
kel az erőteljesen szatirikus típusokkal
szemben sokkal halványabbak a darab po-
zitív figurái: Szente Géza, az öntudatos
munkásfiú és menyasszonya, Góczán Zsó-
fi, a sztahanovista traktoroslány. Ezt már a
korabeli kritikák is szemére vetették az
írónak. /km a szatíra műfajának éppen az a
lényege, hogy a negatív jelenségeket tűzi
pellengérre. Célja ezek kifigurázásával
éppen a változtatás, a jobbítás szándéka. A
pozitív figurák számonkérése Nagy Péter
szerint „egyet jelent a szatíra műfaji
kiherélésével", (Az ötvenes évek-

ben példakénit idézett Gogolnál sincs
egyetlen pozitív szereplő sem!) Urbán a
támadások hatására végül is átdolgozta
művét. „Az Uborkafa első változatában
Sánthát és Bollát, társaikkal együtt a »nép-
harag« intézi el. A kijavított második vál-
tozatban ez a népharag már csak nyomokban
van meg, helyette egy tanácstag felelősségre
vonja Bollát az önkényeskedésért, Szente Géza,
a pozitív hős, pedig munkatársaival összegyűjti
a szőrt, és felvilágosítja a parasztokat, hogy az
eredeti rendelet nem károsítja meg őket. Így
helyreáll a rend a faluban, a főkolomposokat
valóságosan is megnyírják, hogy a szatirikus
büntetés se maradjon el." (Siklós Olga, i. m.
400. I.)

A Nemzeti Színház már ebben a for-
mában mutatta be a darabot 1953. no-
vember 25-én. Nem tudjuk rekonstruálni
legfeljebb csak fotók és cikkek alapján

ezt az ominózus ősbemutatót, amelyet
Marton Endre rendezett, s amelynek főbb
szerepeit Gózon Gyula, Makláry Zoltán,
Sinkovits Imre, Gobbi Hilda, Máthé
Erzsi, Ferrari Violetta, Pápai Erzsi,
Horkai János, Bihari József, Fónay Márta
játszotta. „A Nemzeti Színház általában
színvonaIas előadásban hozta színre Urbán
Érnő szatíráját. Marton Endre rendezőnek -
az előadás egészét tekintve sikerült megtalálnia
a helyes hangot, azt a stílust, amit a szatíra
megkövetel. A rendező érdeme, hogy világosan
és érthetően fogalmazta meg a darab
mondanivalóját, reálisan és helyesen elemezte
az egyes szerepeket... Eredményes volt Marton
Endrének az a törekvése, hogy a színészek
mélységesen komolyan vegyék a sza t í rá t . . .
Külön érdemes szólnunk a díszletekről V arga
Mátyás három díszlete érzékletes, rendkívül
kifejező. A Szőrneválnak a »pompázatos«
vidéki szecesszió/



megkapó realitással idéző helyisége árasztja
magából az akták áporodott levegőjét... Több
kiemelkedő színészi alakítást láttunk. Talán a
legmélyebb, legemberibb Máthé Erzsi titkárnő-
alákítása.. . Máthé Erzsi nagyon komolyan
veszi a szatírát - ezért olyan hite-les, ezért

annyira muláttató minden mozdulata.
"

(Demeter Imre: Urbán Ernő szatírája a
Nemzeti Színházban. Művelt Nép, 1953.
december 8.).

Hiába volt ez az előadás közönségsiker -
az ötvenes évek sematikus és romantikus
hősfelfogása után végre nevetni lehetett a
színházban - a darab mindössze tizenhat
előadást ért meg. (Csak a későbbi felújítás
érte el a hetvenes szériát.) Hiába védte
meg Urbánt maga a népművelési
miniszter, Darvas József, az Uborkafa-
vitát a Szabad Nép szerkesztőségi cikke
így zárta le: „Urbán Ernő tehetségé-nek és
írói magatartásának becsületére válik, hogy a
műve körül támadt zűrzavarból ki tudta
válásztani a helyes kritikai megjegyzéseket és
hozzálátott műve kijavításához. Szatírájának új
változatában éppen az alapvető eszmei hibákon
sok tekintetben sikerrel javított. . . El-ismerni
a dráma művészi gyengéit, de eszmeileg
életünk hű tükrének tartani - nemcsak
helytelen, hanem tarthatatlan álláspont is. A
szatíra művészi gyengéi ugyanis elsősorban a

mű fő eszmei hibáiból fakadnak. A z író járt
el helyesen, aki a szatíra második változatában
ezen igyekezett javítani, s nem azok, akik a
szocialista szatíra jelszavát félreértve,
menlevelet akarnak adni valóságunk súlyos

meghamisításának." (Szabad Nép, szignó
nélkül, 1954. február 5.)

Csaknem harminc évnek kellett eltelnie,
hogy az Uborkafa feltámadjon tetszhalotti
állapotából a szegedi Nemzeti Színház
előadásában. Bizonyítandó, hogy

Urbán bírálatának jogossága nem évült el.
Amiért ez az előadás mégis más akuszti-
kát kapott, az nem annyira az eltelt évti-
zedek, mint inkább a rendezői koncepció
következménye. Míg a Nemzeti Színház
előadásának legfőbb erénye az volt, hogy
komolyan vette a szatírát; Szegeden en-
nek az ellenkezője történt. Halasi Imre -
aki maga is csak hallomásból ismerhette
az ősbemutatót - az Uborkafát egy kor-
szak paródiájának érezte, és így is vitte
színpadra. Ezt sugallja a pozitív hősök
sematikus megjelenítése, a „hurráopti-
mista" képbeállítások és mindenekelőtt az
előadás záróképe: az igazságszolgál-
tatáskor megjelenő ávósok kara. E szerint
az értelmezés szerint nem a nép bünteti
meg a bűnösöket, hanem a sze-

mélytelen államhatalom. Ez azonban el-
lentmond az író eredeti szándékának, hi-
szen az Uborkafában a nép szolgáltat igaz-
ságot a szatíra jellegzetes eszközével: a
kopaszra nyírással. A hamis és önkényes
rendezői felfogás következtében az egész
előadás idézőjelbe kerül. A színészek
„alakítanak", bemutatnak, szándékosan
gúny tárgyává tesznek bizonyos típusokat.
Parodizálnak tehát, ahelyett, hogy
azonosulnának, a nézőre bízva az ítéletet.
Így lesz az összetett jellemábrázolásból
egyszerű karikatúra, a gúnyból viccelődés,
a kemény hangú szatírából kedélyes
vígjáték. Csakhogy ez a stílus idegen Ur-
bán művétől.

Az előadás már az előcsarnokban meg-
kezdődik: a nézőket ünnepi hangulat fo-
gadja az ötvenes évek stílusában. Tűz-
oltózenekar, zászlók, transzparensek
(Előre a szőrgyűjtés sikeréért!), faliújság
fényképekkel (Akikre büszkék vagyunk!).
Ugyanezek a feliratok a színpadon is
helyet kapnak: Menczel Róbert
ízléstelenül szecessziós hivatalbelsője
meglepő módon hasonlít az eredeti elő-
adás Varga Mátyás tervezte díszleteihez.
Egyetlen nagy ötlete van: a hatalmas mé-
retű ajtón a kilincs olyan magasan van,
hogy mindenki csak ágaskodva éri el. (A
második felvonás parasztháza a nép-
színművek rikító díszleteit idézi.) Vág-
völgyi Ilona jelmezei - a svájcisapkák és
ballonkabátok - korjelzőek.

Á hibás rendezői koncepció eredmé-
nyeképp a színészek nem veszik komo-
lyan szerepeiket. Tovább gyengíti az elő-

Jelenet az 1953-as Uborkafából (MTI fotó)

Fekete Gizi (Suhajda Margit) és Király Levente (Sántha Cézár) a szegedi Nemzeti Színház
Uborkafa-előadásában (Keleti Éva felv.)



adást, hogy különböző stílusban is játsza-
nak. Az „uborkafán" levők - Gyürki István
igazgatója és Mentes József tanácselnöke -
erőteljes karikatúrák. Akár-csak a két
titkárnő Bor Adrienne és Deák Éva
alakításában. Á népszínmű stílusát idézi
Egerváry Klára (Sántháné) és Katona
András (Góczán Mihály) játéka. Szatíra és
karikatúra között ingadozik Király
Levente Sántha Cézár szerepében, nem
tudván eldönteni, melyiket válaszsza.
Alakítása még így is az előadás egyik
erőssége. Aki komolyan veszi a szatírát:
Máriáss József az örök kisember szerepé-
ben. Az ő játékstílusára lehetett volna épí-
teni az egész előadást. Különösen semati-
kus a fiatalok-Nemcsók Károly, Karancz
Katalin, Fekete Gizi - alakítása. Ez nem
annyira az ő hibájuk, mint a már említett
rendezői felfogás következménye.

A szegedi előadás hibái és gyengéi elle-
nére is érdemes volt elővenni az Uborka-
fát a feledés homályából. Urbán műve és
az általa ábrázolt jelenség bírálata nap-
jainkban ismét aktuálissá vált. Ezért érez-
zük ma is olyan elevennek és ismerősnek
alakjait. Ezek az uborkafára felkapasz-
kodó, vidéki kiskirályok azóta is jelen
vannak a magyar drámairodalomban
(például Darvas József Pitypang című
vígjátékában vagy Karinthy Ferenc Ház-
szentelőjében). Az eltelt harminc év azt is
bizonyította, hogy az Uborkafa-vitában
azoknak a szépszámú és rangos védel-
mezőknek volt igazuk, akik felismerték
Urbán Ernő művének eredetiségét, job-
bító szándékát, irodalomtörténeti érté-két.
„Urbán Uborkafája egész irodalmi éle-

tünkben nagyjelentőségű kezdeményezés. Kí-
sérlet, amely nagyjában és egészében jól si-
került. Az író fel tudja használni azt a
szószéket, amelyet a színpad jelent, hogy a kom-

munista erkölcs és magatartás nevében kor-
társaink számos rút, ellenséges és ellenszenves
vonása felett pálcát törjön, hogy az életünkben
tapasztalható visszásságokat pellengérre állítsa,
s hogy estéről estére szívből fakadó nevetéssel,

jó szórakozással nevelje a közönséget."
(Mesterházi Lajos: Színház-és
Filmművészet, 1953. 12. szám.)

Urbán Ernő: Uborkafa (szegedi Nemzeti Színház
Kisszínháza)

Dramaturg: Böhm György. Rendező: Ha-
lasi Imre. Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez:
Vágvölgyi Ilona.

Szereplők: Gyürki István, Király Levente,
Egerváry Klára, Mentes József, Fekete Gizi,
Bor Adrienne, Deák Éva, Katona András,
Karancz Katalin, Nemcsák Károly, Máriáss
József, Bagó László, Szabó Mária, Marosi
Károly.

SOMLYAI JÁNOS

Vízkereszttől
szilveszterig

Darvas József színműve Békéscsabán

Századunk magyar irodalmában nem volt
mozgalom, mely annyiféle indíttatás,
egymástól eltérő pályaalakulás, annyira
különböző művészi és politikai ered-
mény, annyi ellentmondó visszhang,
megítélés ellenére is olyan egyértelműen
nagy hatással bírt volna, mint a népi író-
ké. És nem volt irodalmi mozgalom,
melynek (el)ismertsége - jelentős ereje,

hatása ellenére - ilyen méltánytalanul
rapszodikus volna. Méltánytalanul: mert
közülük még a vitatható művészi értékűek
is fontos tanúsággal és tanulsággal
szolgálnak. Ennyit elöljáróban a Békés
megyei Jókai Színház új bemutatójához.
Ez a bemutató, Darvas József

Vízkereszttől szilveszterig című regényének
színpadi

adaptációja, szervesen illik ahhoz a célki-
tűzésükhöz, hogy népszínházzá váljanak.
Ugyanakkor épp ez a bemutató érezhető
közelségbe hozta azt az ijesztő lehető-
séget is, hogy a színház egy adott kort
csak kifestőkönyvszinten illusztráljon.

E fenyegető rémet azonban sikerült el-
kerülniük, ha helyenként a regény elle-
nében is. Jó előadás kerekedett, de nem
dráma. Tulajdonképpen ez is nagy ered-
mény, ha figyelembe vesszük, hogy a
Vízkereszttől szilveszterig a legkevésbé sem
színpadra termett mű.

Alig találni a Darvas-életmű jelesebb
darabjai között regényt, drámát, mely-nek
ne volna önéletrajzi kötődése. I la az
életmű egésze felől vizsgáljuk alkotásait -
keletkezésük idejét, körülményeit is szem
előtt tartva , e kötődés adekvát
természetességgel, „szótlan" keménység-
gel bizonyítja a korán felismert és vállalt
ars poeticát: eleget tenni a „hűség és
szolgálat" (gyakorta művészetét és sze-
mélyes sorsát is oly sok ballaszttal terhe-

lő) kettős elvének. Ez az elv azonban, ha
egyes műveit vizsgáljuk, már problémát
vet fel. A „szolgálat" vállalása azon iro-
dalmi nézet gyakorlatba való átültetését is
jelentette, mely szakítani próbált a népi
írók sokak által bírált, tudathasadásos nak
is nevezhető „tragédiájával": hogy épp a
néphez jut el nehezen a szavuk. Ennek is
a következménye a többek által s nem
minden alap nélkül hiányolt művészi
átütőerő. Jóllehet e hiánynak a
Vízkereszttől szilveszterig című regényben a
még nem egészen kiforrott írói eszközök
is okai. A következőkben elsősorban

Hodu József Darvas József: Vízkereszttől szilveszterig című színművének békéscsabai előadásában
(Somfai István felv. )


