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Mint egy átlagos
bajnoki forduló

Végh Antal-bemutató Békéscsabán

A magyar labdarúgás a szakemberek és a
hozzáértő szurkolók véleménye szerint jó
néhány évvel ezelőtt kátyúba került.
Ennek okairól számos elképzelés kerin-
gett. Néhány közülük - leírhatóvá fino-
mítva - a sajtóban meg is jelent. De érez-
hető volt (később bebizonyosodott, okkal,
joggal), hogy amiről a sajtó ír, az éppen
csak a jéghegy alig kiemelkedő csúcsa.
Majd robbant a bomba: megjelent Végh
Antal Miért beteg a magyar fut-b a l l ? című
könyve. E könyv máig vitat-hatatlan
érdeme, hogy nyíltan elmondta azokat a
közszájon forgó pletykákat, botrányos,
tűrhetetlen eseteket, melyek akár igazak
voltak, akár nem, szájról szájra terjedve -
ily módon sem cáfolva, sem el-ismerve -,
csak akadályozták az érdemi munkát.
Ezáltal labdarúgóéletünk viszonylagos
javulásához - a maga módján - ez a könyv
is hozzájárult.

Végh Antal azonban makacs szívósság-
gal folytatta küzdelmét a visszásságok, az
elítélhető esetek ellen. Tehette: a csa-
lárdságok nem szűntek meg egy csapás-
ra. Ez a „harc" azonban már nehezebb
volt: korábban nagyszámú, lelkes tábora
erősen megcsappant, híveinek hangulata
megváltozott. Ez természetes és érthető,
mert időközben megindult - ha apró lé-
pésekben is - egy tisztulási folyamat.
Ezzel az igazán lelkes drukkerek s a ko-
caszurkolók meg is elégedtek. Újra bíztak
(hogy többnyire hiábavalóan - az most
mindegy) kedvenceik megváltozásában,
az eljövendő sikerekben, és minden azok
ellen irányuló bírálatot a nemzeti ügy
elárulásaként értékeltek. Ugyan-akkor
csökkent a foci iránt érdeklődők száma, a
sajtó is mind gyakrabban írt az
„esetekről".

Anélkül, hogy elmerülnénk labdarúgó-
életünk utolsó néhány évének taglalásá-
ban, egy dolgot biztosan állíthatunk: ha
még mindig súlyos hibákat vélünk is fel-
fedezni a sportág hazai életében, ezek
nem önmagukban a bundák vagy egyéb
hasonló visszásságok. A helyzet ezek
unos-untalan ismételgetésétől nem fog
javulni. Megérett az idő a sportéletünk s
ezen belül labdarúgásunk valóban lényegi
kérdéseit, jövőjét elemző munkára.

(Erre tesz kísérletet Frenkl Róbert a Va-
lóság 1982/7. számában.)

Mindezek leírására csak azért volt
szükség, hogy e darab hibáit a drámával
mint műalkotással közvetlenül össze nem
függő okokkal együtt tudjuk elemezni.
Önmagában a foci ugyanis nem ér meg
egy színházi előadást. Más is kell hozzá.
Leginkább emberek, cselekedeteikkel,
gondolataikkal, érzelmeikkel, olyanok,
akik nem azért és nem úgy is-merősök,
mint e sportágat űzők. Már-most a kérdés
az: megfelel-e ennek az igénynek Végh
Antal Szép volt, fiúk! című színműve?

Egy kisváros labdarúgó-szakosztályá-
nak vezetői elhatározzák, hogy csapatuk
mindenképpen felkerül az NB I.-be.
Mese nincs, ha törik, ha szakad. Annál is
inkább szeretnék ezt a sikert, mert ez
saját helyzetüket, pozíciójukat is erősí-
tené. A város, a szurkolók is csak ezt
tartanák - annyi évi hiábavaló próbálko-
zás után - elfogadható eredménynek. E
cél eléréséhez a sportvezetők szerint
minden eszközt igénybe lehet venni. Új
edzőt szerződtetnek, pontokat vásárol-
nak, hogy a versenytársaknál se nem
jobb, se nem rosszabb csapatuk mind
előbbre léphessen a bajnoki táblázaton. A
játékosok számolgatnak - többnyire
pénzt, ritkábban bajnoki pontokat -, az
edző „csapatot épít" és szigorú. Az
utolsó, egyben sorsdöntő mérkőzését
azonban eladja a csapat. Maradnak az
NB II.-ben.

Külön kell választanunk a dráma három
szintjét. Az első és legnyilvánvalóbb maga
a történet és bonyolódása. Egy foci-csapat
egyéves „küzdelmeinek" leírása. A másik
szint az érdekek különbözősége
teremtette konfliktus a szereplők között,
illetve a szereplőkben. Végül pedig a har-
madik, elég óvatosan vázolt szint a szín-
mű modell volta, hogy tudniillik a foci
csak csepp a tengerben, és többről van itt
szó, mint egy elvesztett (eladott) baj-
nokságról vagy egyáltalán a labdarúgás-
ról.

Az első, a játék helyét kijelölő, a nél-
külözhetetlen információkat közlő ver-
bális szinten semmi másról nem szerzünk
tudomást, mint arról, hogy a csalások és
a torzsalkodások, a sporthoz méltatlan
ügyek még mindig meghatározóak egy
labdarúgócsapat életében. A színdarab-
ban ezzel mindössze egy problémánk
van: érdektelen. Nem is lehet másként. A
sportsajtóban, az ifjúsági lapokban ma
már rendszeresen megírt kisebb-nagyobb
botrányok jóval érdekesebbek és

személyhez kötöttek. Továbbá azok a
módszerek, esetek, amelyek a darab tör-
ténetének a gerincét adják s a konfliktu-
sok objektív okai, már régen nem újak.
Az információszegénységre konfliktust
építeni, annak dramatikus hatását fenn-
tartani nem könnyű feladat. De nem re-
ménytelen. A drámairodalom nem egy
olyan tragédiát (dokumentumjátékot,
színpadra fogalmazott publicisztikát) tart
számon, melynek cselekménymenetét
teljes egészében és a konkrét valóságból
ismerte a kortárs közönség, s mely dara-
bok esztétikai értéke változatlanul magas,
hatásuk nem csökken. Hozzátehetjük, itt
fontos szempont a lényeges tények
maradéktalan felhasználása. Végh Antal
ezzel már adósunk maradt. Nem tett
kísérletet olyan összefüggések ábrá-
zolására, melyek sportéletünk alapvető
problémáit jelzik. Ott állította meg az
okok és indítékok feltárását, melynél már
többet tudunk, sejtünk. A fociról is,
nemhogy magunkról.

Ilyen mennyiségű és minőségű infor-
mációval is lehetne még drámát teremte-
ni. Hiszen arra is épülhetett volna a szín-
mű, hogy ezen a talajon - melyen labda-
rúgásunk évek sora óta tenyészik - nem
lehet már „drámáról" beszélni. Ehhez
persze nélkülözhetetlen, hogy a hősök
jellemükben, sorsukban többet hordoz-
zanak, mint a számukra kijelölt világ.
Bukásuk, mozgásuk drámaiságát adhatná,
hogy e (foci)világnál nemesebbek vagy
éppen romlottabbak. De nem, e
tekintetben a mű meglepően egységes.
Olyanok a szerepei, amilyenek az ese-
ményei. Közhelyesek. Senki és semmi
nem áll minőségileg súlyosabb pontján
ennek a világnak. Nem sejthetünk többet,
mint amit látunk.

Ungár Tamás, a rendező nem döntötte
el, hogy a dráma, a színmű melyik (jólle-
het nem valódi) konfliktusteremtő vona-
lát erősíti fel. Pedig ezt még abban az
esetben is meg kellett volna tennie, ha az
ennek során megszülető eredmény tétele-
sen nem is feltétlenül igaz, de legalább
„drámaibb" lett volna. Lehetőséget
nyújtott volna erre Gazsi bácsi, az erős
kezű városi vezető félfeudális módszerek-
kel manipuláló alakja. De alkalmas le-
hetett volna erre Szabó II. László kiöre-
gedő, volt első osztályú labdarúgó figu-
rája is. Vagy a sikertelen, de küzdelmes
múltat sejtető edző, a Mester. Talán csak
az ostobaságig becsületes szándékú csa-
patkapitány, Zoli hihetetlenül egyszínű
alakja nem nyújtott erre módot, éppen
nagyon is tiszta képletű gondolat- és ér-



zelemvilága miatt. Ők négyen a színmű-
ben egyenlő és alig értékelhető drámai erőt
képviselnek, nincs köztük szerves
összefüggés. Tetteik nem befolyásolják
egymás cselekedeteit. Dramaturgiailag
rosszul kidolgozottak.

Nincs érdemi közös jelenete ennek a
négy embernek. Nem „találkoznak" abban
a néhány szituációban sem, ahol --
különféle párosításban - együtt vannak a
színpadon. Monológokat mondanak,
megfogalmazzák már kialakult „magukat".
Mivel nincs igazi konfliktus a szereplők
között, a „drámaszerűséget" az ön-
magukkal való vívódással kell megterem-
teni. E vívódások oka általában az, hogy az
elvet (milyen úton jusson felsőbb osztályba
a csapat) nem tudják összeegyeztetni az
eredményekkel, továbbá hogy ezek az
elvek és eredmények megfelelnek-e a -
konkrétan meg nem fogalmazott -
„valakik" elvárásának. Itt már nagyon
hiányzik az okok és indítékok láncolatából
az a mélyebb, tartalmi felismerés, mely
próbára tehetné őket. E hiányt
dramaturgiailag nem a legszerencsésebben
sikerült pótolni. Minden szereplő saját
maga dönt igazságáról, teremti meg
figurája egyensúlyát. Így sajnos jogosan
hangzik el a darab egyik kulcs-mondata: itt
mindenkinek igaza van.

Jó példa mindezekre Gazsi bácsi (Csi-
szár Nándor). Róla csak a második felvo-
nás derekán derül ki, hogy fontos figura. Itt
minden és mindenki az ő zsebében van.
Hatalommal bír, a város vezetői közé
tartozik. A jelenetben, ahol megismerjük,
elképzeléseivel szembehelyezkedik az
edző, s a sportkör többi tagja is
bizonytalan, hogy kinek a pártjára álljon.
Gazsi bácsi kikel magából, és következik a
monológ. Itt tudunk meg róla mindent. Azt,
hogy eszközökben nem válogatós, célja
eléréséhez mindenre képes. A cél
természetesen a feljutás az NB I.-be. Ezt
tőle személy szerint is elvárja „a" város és
„a" felsőbb vezetés. Világosan közli:
mindenkit a markában tart. A zsarolás után
újból szavaztat, és fölényesen győz.
Egyszerű a képlet: ő a helyi despota. Ez
azonban kevés, összetettebbre lenne
szükség. Szerencsére Csiszár Nándor jó
színész. Elég neki egy apró mozdulat, egy
grimasz, amivel a második szavazás ered-
ményét, győzelmét tudomásul veszi. S van
egy lekicsinylő ajakbiggyesztése, mellyel a
zsarolással könnyen megpuhított
embereiről fejezi ki véleményét. Ez a kis
grimasz egyéniséget ad a figurának.
Bármilyen furcsa, a darab szempontjából
ez nem a legjobb megoldás, mivel a

zsarolási manőver hatását ez a kis grimasz
képes kioltani. Nem volna persze ez baj,
ha az így (és nem összetettsége miatt)
eldönthetetlen előjelű Gazsi bácsit
„mozdulásra" bírná egy partner. De az
egyetlen, aki erre megfelelő lenne (Szabó
II. László), ahhoz köze is alig van.

Szabó II. László (Kárpáti Tibor) alak-
jának drámát teremtő lehetőséget múltja
adhatna. Az a múlt, melyről elég keveset
tudunk meg, pusztán, hogy jelene sivá-
rabb, s emiatt időnként rosszul érzi magát
a bőrében. A probléma az ő figurájánál is
az, ami a Gazsi bácsiénál. Egyedül áll
lehetőségeivel, s így azok jobbára
kibontatlanul maradnak. Látszik ez Kár-
páti Tibor alakításában is. Azokban a
jelenetekben, amelyekben lényeges le-
hetne a színen lévőkkel való kapcsolata,
játéka bizonytalanná válik, a figurát egy-
síkúvá teszi, elszegényíti. E jelenetekben
ugyanis harmadrangú focisták, a színmű
alakításában súlytalan szereplők a part-
nerei. Ott igyekszik megteremteni Szabó
II. Lászlót, ahol mindenki más csak sta-
tisztál. Így természetesen egyenetlen ala-
kítás a végeredmény.

Szabó II. László „ellenlábasa" a talpig
becsületes csapatkapitány, Zoli. Sajnála-
tos, hogy Ungár Tamás elkövette azt a
hibát, hogy a színmű alapjául szolgáló
Kilencven perc című kisregényben szereplő
hasonló karakterű figurához képest Zolit
leegyszerűsítette. Zoli a regényben min-
dent megtesz csapata győzelméért. Még-
sem hiszi, hogy csapatának feltétlenül az
NB I.-ben a helye. Nem azért, mert csa-
pata képességeit kevesli, vagy mert az NB
I.-ben csak tiszta múltú labdarúgók
kergethetik a labdát. Egyszerűen úgy érzi,
nem érdemlik meg. Jobb volna tiszta úton
odakerülni. Nem egy ilyen bajnokság
után. De mindezek ellenére is hajt, nyerni
akar, s így közelíteni tud egy hihetően
megrajzolt ember felé. A darabban viszont
egy együgyűségig becsületesre formált,
vívódásoktól szinte tel

jesen mentes labdarúgót látunk. Becsü-
letessége és töretlen hite motiválatlan. El
kell hinnünk, hisz próbára téve nincs.
Azzal pedig, hogy ennek a Zolinak a ter-
vezett vagy elkövetett csalásokra sincs
értő szava, végképp papírízű figurává
válik. Hodu József minden igyekezete
kevésnek bizonyult, hogy ezen segítsen.

A drámában - legalábbis helyzeténél
fogva - lényeges szerepe van még a Mes-
ternek, az edzőnek. De már a darab kez-
detén kitűnik, Várday Zoltán e lehető-
séggel nem tud élni. Első jelenetében
erélyes hangon küldi haza az ünnepi
vacsorán mulatozó focistákat. Határozott
és kemény. De ez nem az a határozottság,
mint a vele (majdan és többé-kevésbé)
szembenállóké. Keménysége meg-
tervezett, tudatos alapállás, rossz kife-
jezéssel élve: felvett. Ebben a jelenetben
Várday mozgása, hanghordozása túlsá-
gosan is egy szigorúságára, tekintélyt
parancsoló eltökéltségére kínosan ügyelő
emberé, akinek ezt az erőt még a maga
számára is bizonyítania kell. A játékosok, a
szakosztályvezetők láthatóan könnye-
debbek, engedékenyebbek, nincs szüksé-
gük már most megmutatni erejüket. Nem
az a baj, hogy ezzel a Mester későbbi ku-
darcai már ily korán sejthetőkké, tud-
hatókká váltak, hanem hogy ez a színmű
egyáltalán nem alkalmas egy ilyen konf-
liktus ábrázolására.

Amiről még röviden szólni kell, az a
dráma sugallt modell volta. Szerencsére
ebből keveset kapunk, de visszafogottan
mégis történik utalás arra, hogy a labda-
rúgásban látható jelenségek megtalálha-
tóak életünk más területein is, s ráadásul
ezek a jellemzőek. Ezzel csak az a baj,
hogy egyszerre mond túl sokat és túl ke-
veset. Ha életünk nem hasonlít is a (drá-
mában megismert) focira, ez a színmű
túlságosan is olyan, mint labdarúgásunk.
Voltak, vannak bizonyos lehetőségei, de
ezek kiaknázatlanul maradtak.

Kárpáti Tibor és Hodu József Végh Antal: Szép volt, fiúk! című játékában (Békés megyei Jóka
Színház) (Somfai István felv.)


