
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. )



a színpadra alkalmazás szempontjából
szeretnék a regény néhány problematikus
pontjára rámutatni.

A regény Sándor, a főszereplő egy
esztendejének lineáris vezetésű „napló-
ja". Hosszú évek szokásainak megfele-
lően ebben az évben is vízkereszt napján,
rövid, de számára nem túl felemelő alku-
dozás után szegődik el béresnek, ezúttal
Ferenc gazdához. Egy évig, pontosabban
szilveszter napjáig dolgozik nála. Eköz-
ben sorsában csak annyi a változás, hogy
feleségül veszi Julist, a tanya másik cse-
lédjét, mikor már bizonyos, hogy gyer-
mekük születik, bár mindent elkövettek
ennek elkerülésére. Tulajdonképpen sem a
házasság, sem a gyermek jövetele nem
jelent többet és mást Sándor hétköznap-
jaiban, mint egy-egy félnapos szünetet az
álló évig tartó könyörtelen munkában.
Tudatosodásához sem konkrét valóságá-
val járul hozzá e két esemény, hiszen ép-
pen mert szerződött cseléd, nem élheti
igazán a férj, az apa életét, s olyannyira
nem, hogy tragikus szituációt még e
hiány sem teremt. Nos ennek az évnek
kapjuk ténygazdag, tárgyszerű, de ki-
emelkedő cselekményszervező csomó-
pontok nélküli epikus leírását. Míg a re-
gény kezdetén egy még csak nyiladozó
értelmű, bár már nem túl nagy lelkesedés-
sel mulatozó, citerázó huszonhárom éves
legényt ismerünk meg, az év eltelte után
már így búcsúzik - volt tanítójával is
vitázva -: „A világot igenis meg lehet
változtatni. . . Az életünk rajta, hogy a mi
igazságunk legyen az igazság."

Az az igazság, melyben Sándor és sors-
társai már nem kiszolgáltatottak, mely-
ben már nem az egyformán ismétlődő
megalázottsággal telnek éveik. Illetve itt
van a regény egyik, sajnos csak felemás

módon megvalósult mondandója: a fel-
ismerés, hogy igenis Sándor minden ere-
jével e kilátástalan sors ellen akar küzde-
ni. Mármost e mondanivaló megvalósí-
tása annyiban felemás, hogy Sándor való-
jában nem részese, inkább szemlélője
azon konfliktusok nagy részének, melyek e
felismeréshez vezethetnek, s melyek-ben,
ha személyesen venne részt, jellem-
fejlődése számunkra érzékletesebbé vál-
hatna. Sándor számára a legnyomasztóbb
nyomorúságos életének évekre bontott,
megváltoztathatatlan, egyforma ismétlő-
dése. De ebben a hónapok, napok, percek
konkrét lelki és fizikai megpróbáltatásai,
bár egytől egyig megalázóak, összeadva
mégsem ütik meg, még együttvéve sem,
az elviselhetetlenség szintjét. Helyzetében
ugyanis a meghatározó tényező:
gazdájához való viszonya. Darvas József
azonban jól tudta; egy huszonöt holdas
kisgazda maga sem rendelkezik azzal az
egzisztenciális biztonsággal, mely feltét-
len és egyedüli urává tenné önnön sor-
sának, mint ahogy azt is tudta, hogy a
harmincas évek cselédjének lényegében
nem a huszonöt holdas kisgazda okozta a
legnagyobb gondot. E kisgazdát társa-
dalmi helyzete éppoly vasmarokkal tartja
fogva, mint cselédjét a sajátja. Helyzete
billenékeny, könnyen elvesztheti pozí-
cióját, megtartania viszont létkérdés. Bár
nyilvánvalóan mások a körülményei, de rá
is jellemző a látástól vakulásig tartó
megfeszített munka. Keményen dolgozni
főként Sándort látjuk, mégis kettejük
kapcsolatában bizonyos egymásrautaltság
is hangot kap. Ezért sem lett volna
hiteles, ha lényegi konfliktus csak kettejük
viszonyát érintené. A regény sem e
mindkettejük számára egyaránt felold-
hatatlan, szorító drámával foglalkozik,

így azonban egy elég megoldhatatlan
helyzet alakult ki. Tudniillik Sándor te-
vőleges részvétele, bármilyen, életét dön-
tően alakító szituációban, melyre már csak
két lehetőség maradt: általa végzett
valóságos munka vagy „általában" konf-
liktushelyzetek, melyben a béres társa-
dalmi helyzetének, sorsának lényegi kér-
dései ábrázolhatók, de Ferenc gazda ta-
nyájának viszonylag szűk terén kívül.
Ugyanakkor azonban Sándort szerződése
akár egy röghözkötött jobbágyot rendeli e
tanyára. Ez tette elkerülhetetlen-né, hogy
Sándor bizonyos összefüggésekkel már
előzőleg is tisztában legyen. E ponton
ugyanis óhatatlanul mint narrátor jelenik
meg, a számos lényeges epizód mesélője,
aki azokban részt venni nem tud, „ideje"
csak azok szemlélésére jut. Bár ezen
epizódok kort és társadalmat megvilágító
ereje nem növekszik - mozaikképek,
melyek egymást kiegészítve segítenek
áttekinteni a béressorsot -, Sándor mégis
egyre mélyebb összefüggéseket tud általuk
megfogalmazni, noha személyes élete
tulajdonképpen nem adott ehhez kellő
lökést. Jóval túlnő egy „általában vett"

béres lehetőségein. Sőt, e felismerései
színvonala, mélysége szerint azon is túl
van, hogy az adott környezetben drámai
összeütközés részese lehessen. E monoton
mesélő stílus egyrészről ugyan megfelel és
fokozza az ismétlődés tragikumát,
másrészt azonban kiold minden közvetlen
drámai hatást (még lehetőségét is) azzal,
hogy Sándor, a mesélő egy fokkal a
történések fölött helyezkedik el. Marad
tehát a munka ábrázolása. Ám ezekről is
csak monológok, magyarázatok
segítségével alkothatunk fogalmat, és nem
kapunk érzékletes képet. Mindezek
ellenére a regény természetesen több, mint
„népi leltár", de nyelvezete, erősen korára,
az adott társadalmi osztály egy rétegének
ott és akkor megoldást váró kérdéseire
koncentráló problémalátása csökkentette a
lehetőségét annak, hogy ma olvasva is
képes legyen áttételek nélkül mélyebb
emberi konfliktusok érzékeltetésére, hogy
több legyen, mint hiteles beszámoló a
múltról, a múltból.

Nagyjából ezeket a problémákat kel-lett
megoldani a színpadra alkalmazás során
Molnár Gál Péternek. A vállalkozás nem
mondható maradéktalanul sikeresnek: a
regényből nem lett színpadra való dráma.
S ezen a rendező, Giricz Mátyás sem
tudott segíteni. Az előad-hatóság
szempontjából a legnagyobb nehézség a
viszonylagos cselekményhiány.

Nagy Mari, Szentirmay Éva és Hodu József Darvas József drámájában (MTI fotó - llovszky Béla)



Ebből adódnak a főhős tetteihez képest
aránytalanul hosszú monológok, amelyek
bölcsessége cselekvés és igazi konfliktus
híján megalapozatlanul, kissé hihetetlenül
hangzik. A színpadra alkalmazás első
döntő lépése épp e monológok,
magyarázatok radikális kurtítása, illetve
dialógussá alakítása volt. Ezzel több
problémát is sikerült megoldani. Az első
eredmény, hogy Sándor ezáltal közelebb
került sorsához, „béres" lett. A kevesebb
mélyreható fejtegetés fokozta a
megmaradtak hitelét, erejét. Ugyanakkor
jobb lett az arány; nagyobb teret kaptak a
tényleges tettek, a munka, így ezek súlya
is nőtt, és megteremtették a lehetőségét -
jobban, mint a regényben -, hogy Sándor
gondolatai tetteivel legyenek kapcsolatba
hozhatók, azok eredményei lehessenek. A
dialógusokká alakított részek
következménye, hogy pontosabbá vált
Sándor viszonya gazdájához, sors-
társaihoz, illetve színpadon előadhatóvá
váltak. Nehezebb feladat volt az igazi
konfliktus megteremtése, nem is sikerült,
hiányolhatjuk az előadásból. Annyit
azonban feltétlen hozzá kell tennünk, hogy
a regény végső soron „nyugodt" alaphangú
epikus folyama túlságosan is zárt és
egységes, semhogy durva és feles-leges
változtatások nélkül lehetett volna sűríteni.
A korábban említett cselekményhiány
feloldására a Sándor által végzett
munkának „mint művészi tárgynak a
megjelenése" ígért megoldást. Annál is
inkább, mert itt a szüntelen kemény,
megalázó erőfeszítés várt megjelenítésre, s
nem a végzett munka jellege volt a döntő.
Egyetlen -- továbbra is veszélyes -
megoldás kínálkozott. Idézve a drama-
turgot: „... Sándor, a főszereplő saját maga
díszíti át a színpadot, illetve takarítja ki
onnan a díszletelemeket." És álljunk meg
itt egy pillanatra. A díszlet és a kellékek
egy konkrét tárgyi világot, ezúttal egy
paraszttanyát ábrázolnak. Szénakazal,
vasvilla, lószerszám. Ebben a tárgyi
környezetben időbe telik, míg a néző
felismeri a munkaeszközök és a velük
semmi kapcsolatba nem hozható
színpadátalakító munka közti szoros
összefüggést. Félő, hogy épp a ráismerés
pillanatában vált ki e tevékenység derűt
vagy bizonytalanságot a nézőtéren, vagy
értelmét veszti a vasvilla s egyéb munkára
még szimbolikusan sem használt eszköz.
Nos e folyamatos munka eredménye, hogy
Sándor jellemfejlődésének hiteles alappal
bíró menetét teremtette meg. Ezek után
azonban nem csoda, hogy a végeredmény
másként (talán iga-

zabbul cseng, Sándor személyes sorsát
illetően talán kevésbé optimistán) hangzik,
mint a regényben. Darvas regénye
utószavában azt írja: „A nyomorúságból
kisarjadó ösztönös lázadás, amivel vala-
mi. emberibb életforma felé vágyik (ti.
Sándor), végül is tudatos pozitív harccá
mélyül." E megjegyzést. a. regény
bejejezése tette szükségszerűvé, annak
mint-egy logikus, nélkülözhetetlen
tovább-gondolása. Á regénytől már
függetlenül, utólag akar hitelt adnia főhős
nem eléggé indokoltan formálódó
bölcsességének. Az előadás Sándora
szerencsére nem tud annyit, mint
regénybeli megfelelője. Ne-ki nincs rá
esélye (még sejtetve sem), hogy
kiemelkedjék ebből. a világból, s
magasabb fokon folytassa ellene a küz-
delmet. Ő kevesebb összefüggést lát. De
van egy óriási előnye: mindaz, amit fel-
ismert, az valóban megélt, keserű sorsából
leszűrt következtetés, és bizonyos, hogy
ez több erőt ad küzdelméhez.

Így hát elégedettek is lehetnénk a
végeredménnyel. Csak egyet nem szabad
feledni: ez még mindig nem dráma. Egy jó
előadás olyan dolgokról, melyeket ma már
elég jól ismerünk. A két és fél óra hosszú
is hozzá. Ha pedig néhány szóban az
előadás érdemét kellene megfogalmazni,
bizony alig lehetne többet mondani, mint
hogy egy nem színpadra való epikus
művet a lehetőségekhez képest jól
mutatott be. Szerencsére elmondhatjuk:
azok a problémák, küzdelmek, melyeket a
színpadon látunk - s ami az előadás
szempontjából negatívum -, ahogyan látjuk,
láthatjuk, ma már eltűntek. Tágítani, ma is
érvényes gondolatokkal meg-tölteni. nem
sikerült őket. Az előadás valósághű
ábrázolása egy letűnt világnak, a csak
abban a világban jellemző volt
körülmények, szenvedések elleni küzde-
lemnek. Hogy mégis több, mint egy feje-
zet a történelemkönyvből, az nagy rész-
ben a Sándort alakító Hodu József érdeme.
Nem könnyű feladat elhitetnie - pusztán a
forgószínpad két felvonáson át tartó
gyakori jobbra-balra forgatásával
hogy ez az a munka, ez az az erőfeszítés,
mely áldatlan sorsa ellen lázadásra kész-
teti. Ő azonban felépíti a szinte észrevét-
len fokozódó fizikai és főként lelki kifá-
radását. Eleinte (míg fel sem tűnik a szín-
padátalakító tevékenység igazi célja) áll-
va, viszonylag könnyedén, épp a keze
ügyébe eső eszközzel végzi e munkát.
Mire „decembert írunk", már hétrét gör-
nyedve, puszta kézzel szenvedi. Lassan
mind nehezebbé, elviselhetetlenebbé vá-
lik, amit csinálnia kell, ránk is egyre rit-

kábban néz, csak hátát, vállát látjuk, mind
magára maradottabb lesz. Nem fizikai,
hanem lelki megtörtség az, amit így
észrevehetünk. Dialógusainak talán a
„bárgyúság adja a legtöbb hitelt. Mer buta
lenni. Az a buta, aki előbb hosszan, tátott
szájjal bámul, aztán érez, de a formálódó
gondolatokat még nehezen tudja
kimondani, fél is tőlük. Darabvégi lázadó
kitörésében így nem is annyira a regény-
beli Sándor felismerését halljuk. a világ
megváltoztatásáról, b á r a szavak ugyan-
azok, inkább „csak" azt, hogy ijesztő
éleslátással felfogta saját helyzetét, s ez
hitelesebb, többet is „ígér". Inkább egy
anyjától végképp elszakadt gyerek-fel-nőtt
üvöltése ez, mint egy osztályön-tudata
birtokában programot fogalmazó férfi.
fogadkozása.

Ha röviden is, de a díszlet és a kellékek
kérdését mindenképpen érinteni kell még.
Az, hogy nem is annyira valósághűek,
mint inkább eredetiek, a mű keletkezési és
tárgya korát erősítette, s tovább szűkítette
a mára való utalás lehetőségét. Igaz
ugyan, hogy így a megfogalmazható,
előadható gondolatoknak meg-felelő
világot teremtett a színpadon, de ezzel a
már a bevezetőben is említett képeskönyv-
illusztráló hatást is fokozta. Talán el
lehetett volna tekinteni annak a hatalmas
valódi parasztszekérnek az alkalmazásától,
amit Sándor puszta kézzel húz be a
színpadra, felül bakjára, vált három
(egyébként lényeges) mondatot
tanítójával, majd kitolja a színpadról.
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