
NÁDRA VALÉRIA

Domesztikált
kígyófészekalj

Gyurkovics-bemutató a
Madách Kamarában

Legújabb, Fészekalja című darabjában
Gyurkovics Tibor egy világirodalom-
szerte már sokszor, sokféle módon fel-
dolgozott témához nyúl: a nők férfi nélküli
magányához. A színdarab cselekménye
bárhol játszódhatna Kamcsatkától
Alaszkáig, és bármely időben, amikor a
monogám párkapcsolat már általánosan
elfogadott. Vagyis a téma, amihez Gyur-
kovics hozzáteszi a magáét, „örök embe-
rinek" számít. Éppen ez az időhöz és
helyhez való nem-kötöttsége a leggyanú-
sabb. A szerző ugyanis nem bíbelődik
társadalmi vagy akár nemzeti meghatá-
rozottsággal, történelemmel vagy poli-
tikával. Esze ágában sincs „kifárasztani" a
nézőt holmi hitelességre való törekvéssel,
kisebb-nagyobb részigazságokkal a darab
egészének igazsága érdekében. Nem,
Gyurkovics eleve eltökélten a lényegre tör.
Érdeklődésének tárgya: a női lélek a maga
meztelenségében. Két karácsony között
játszódik a történet, s egyiktől a másikig
megtudhatjuk, hogy - a szerző szerint - mi
a legfontosabb a nőknek, mi kevésbé
fontos a számukra, egymás közti
beszélgetéseiknek mi az állandó témája,
miért képesek akár arra is, hogy tizenöt
évet töltsenek el egy szobaablakban. Ez
utóbbira, tudniillik arra, hogy ki az, aki
tizenöt évig ácsorog az ablaknál, és miért
teszi ezt, Gyurkovics Tibor válasza így
hangzik : adva van egy nő, nevezzük
Margitnak, aki egyetemet végzett,
szépségversenyt ugyan nem nyert, de
bányarémnek se mondható, aki sorjában
négy lányt szült egy férfinak (a férjének),
miközben utóbbi megcsalta, majd teljesen
el is hagyta. A jóformán lánynevelő
intézetté alakult családot még egy további,
Magdus név-re hallgató nagymama is
terheli, akit annak idején szintén elhagyott
a férje. Ez a halmozottan csonka család
tizenöt éve a férj, apa, illetve vej
emlékének él, mely emlék nemhogy
halványulna, de egyre színesebbé és
gazdagabbá válik; újabb és újabb
történetek, hiedelmek, mondák és
vágyképek kerülnek a családi
legendagyűjteménybe. Telefonfülkében
lakik-e apuka vagy sem, kivel volt apuka a
Balatonnál, szerette-e apuka a

bejglit vagy nem szerette, netán inkább a
lazac a kedvence, és mi volt a nótája a
család minden tagja a saját vérmérséklete
szerint vesz részt ebben az együttes
„bikasiratóban". Az anya tizenöt évet tölt
el a kertre néző ablakban. A lányok egytől
egyig belerokkannak a meg-rázó lelki
traumába. Egyiküknek, Klárának sikerül
ugyan jegygyűrűvel az ágyához láncolni
egy férfit, de a többiek el-beszélése szerint
nincs sok öröme ben-ne. Edit, ha adni
lehet testvéreinek homályos célzásaira,
mindkét öngyilkossági kísérletét
szívügyek miatt követte el. Annának
sikerült ugyan átesnie élete nagy
változásán, de az illető, aki ebben oly
készségesen a segítségére volt, galádul
elhagyta. Gyurkovics Tibor szerint ettől
végérvényesen reménytelenné vált az
élete, mert ugyebár mit is kezdhetne
magával egy huszonöt (! ) éves lány - férj
nélkül? Boja, a legkisebbik, tizenhét
évesen azzal a nagy problémával vesz-
kődik, lefeküdjön-e énektanárával vagy
sem. Mint látható, ezt a sokak által sok-
szor elhagyott csonka családot fölöttébb
súlyos problémák nyomasztják. Még sze-
rencse, hogy anyagi gondjaik nincsenek,
sosem is voltak. A fantommá vált apuka
minden ünnep alkalmából negyven-ezertől
százezer forintig terjedő összeget küld
elhagyott szeretteinek, és mint tudjuk,
meglehetősen sok ünnep (születésnapok,
névnapok, karácsony stb.) adó-

dik egy évben. Kell is ez a gondtalanság a
hat magára maradt nőnek, mert így több
idejük és energiájuk marad, hogy körbe-
körbejárják saját pszichés problémáikat.
(Az is elképzelhető persze, hogy nem lelki
bajokról, hanem ősi családi átokról van
szó, hiszen már a nagy-mamit is elhagyta
a nagypapi.)

Az igazi kérdés, a darabban elhang-
zóakkal ellentétben, inkább az volna, va-
jon miért hagyják el ezeket a nőket a fér-
jeik, illetve szeretőik ? S ha már ez bekö-
vetkezett, miért nem képesek új kapcso-
latokat teremteni? Miért tette az általános
férfinélküliség kígyófészekaljjá ezt a
családot? A miértekre Gyurkovics Tibor
nem válaszol, a folyamat ábrázolásáról is
lemond, megelégszik az eredmény be-
mutatásával. Á nők kielégítetlenségük-ben
egymásba marnak, s ezen a harcmezőn a
leggyengébb esik el: az anya. Lányai
ugyanis saját félresikerült életükért
mindenekelőtt az ő női kudarcát teszik
felelőssé. Margit, az első rosszul sikerült
karácsonyeste után, egy véletlenül befutó,
téves telefonhívástól megihletve azt kezdi
játszani családja előtt, hogy szeretője van.
Egy éven keresztül imitálja ezt a nem
létező viszonyt, s közben állandóan a
lebukástól retteg gyanakvó lányai előtt.
Végül, hogy hitelesítse a ki-talált férfit,
megkéri egy kollégáját, vállal-ja a
látszatot, hogy ő a boldog kitüntetett. Az
illető - Kálmán - egy meglepő
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fordulattal közli, hogy nemcsak vállalja,
amire Margit kéri, de nincs forróbb óhaja,
mint az, hogy kapcsolatuk ne csak látszat
legyen, hanem valóság. Feltűnik a színen
Bandi is, a régi udvarló, aki Pestre
helyeztette magát, s így többé sem-mi
akadálya, hogy - gyerekestül,
nagymamástul - feleségül vegye
Margitot. Azt hinnénk, a két szívét és
kezét kínáló férfi közti választás lesz
hősnőnk dilemmája, de nem, Margit a
legkevésbé érthető, ám leglátványosabb
megoldás mellett dönt. Megmérgezi
magát. Nem oda-haza, nem a
munkahelyén, nem, hanem a nyílt utcán.
A darab utolsó perceiben Mária, a
magánytól már félbolond szom-
szédasszony bevonszolja a színre az utcán
összeszedett Margitot, hogy ott piheg-
hesse el félresikerült gyermekeinek szánt
utolsó mondatait, mielőtt elvinnék a
mentők.

Nem áll szándékomban Gyurkovics
Tibor drámáját más, hasonló témájú szín-
padi művekkel összevetni vagy akár azok
mércéjével megmérni. Az esztétikai
minőségtől függetlenül ez azért sem
volna lehetséges, mert Gyurkovics meg
sem kísérel bármiféle magyarázatot adni
arra, miért éppen az általa bemutatott hat
nővel bánt el így az élet. Más alko-
tásokban, melyek szintén a női magány-
ról szólnak, rendszerint világos, mi áll a
dolgok hátterében: védeni kell a vagyont,
vigyázni kell a hozományra, esetleg
íratlan törvény írja elő, hogy a szerep-lő
nők milyen sorrendben mehetnek férjhez.
Margitnak és lányainak azonban sem
anyagi gondokkal nem kell szembe-
nézniük, sem egy zárt közösség szigorú
hagyományaival, de még nemzetiségi ho-
vatartozás sem állna útjukba, hogy azt
válasszák, akit szeretnek. Egyáltalán sem-

miféle akadályról nem tudunk, ami bol-
dogulásukat meggátolná vagy késleltetné.
Ha pedig ilyen nincs, akkor találgatásunk
számára csupán egy eshetőség marad:
bennük magukban, a szereplőkben kell
lappangania valami végzetes titoknak,
amely magányra kárhoztatja őket. Például
csak egy fülük van kettő helyett (így
születtek), esetleg holmi szégyenletes,
rejtegetni való kórban szenvednek, vagy
mondjuk súlyos elmebetegek.
Elképzelhető még, hogy fogadalmuk van.
A nézőnek azonban mindezen
lehetőségeket sürgősen el kell vetnie, hi-
szen a színpadon olyan nőket lát, akik
semmiben sem különböznek az utcán sza-
ladgáló millió és millió társnőjüktől. Ak-
kor hát mégis miért éppen nekik nem si-
kerül megoldaniuk az életüket?

Azt gondolnánk, ha már a dráma írott
szövege nem szolgál magyarázattal, meg-
teszi ezt a színház, megteszi a rendező,
jelen esetben Ádám Ottó. Hiszen, ha úgy
tetszik, páratlan lehetőséget kínál egy fé-
lig kitalált darab, hogy a rendező mint-
egy kiegészítse, befejezze, teljessé tegye
az alkotást! Nos, Ádám Ottó kezét Gyur-
kovics Tibor darabja igazán nem kötötte
meg, bármit kitalálhatott volna anélkül,
hogy az írott szöveg elleni merényletet
kövessen el vele. Kitalálhatta volna pél-
dául, hogy csupán a legkézenfekvőbb le-
hetőséget említsük, hogy ezek a nők -
csúnyák, ettől lelki toprongyok, már-már
pszichopaták. Ez mindenesetre sokat
érthetővé tett volna a külvilághoz fűződő
viszonyuk furcsaságaiból. A Madách
Kamara színpadán ezzel szemben kivétel
nélkül kellemes külsejű, eseten-ként
kifejezetten vonzó hölgyeket látni,
akiknek átlagos indulataik, átlagos he-
vületű érzelmeik vannak. A kígyófészek

megszelídült; unalmassá, viszont elvi-
selhetővé vált ebben a rendezésben, hol-ott
az író szándéka szerint elviselhetetlennek
kellene éreznünk. A kígyók méregfoga itt
legfeljebb bök, de nem mar. Mindebből az
előadás saját logikája szerint az
következik, hogy nem érthető, miért
kényszerül Margit szerepjátszásra ebben a
békés természetű közegben, s végképp
rejtélyes, hogyan jut el odáig, hogy
megmérgezze magát.

Az anya, akit örökké sértődöttnek, ki-
bírhatatlanul mártírkotlónak kellene lát-
nunk, Pásztor Erzsi alakításában valami
egészen másnak mutatkozik. Amikor a
játék kezdetén megvilágosodik a színpad,
ő már szokásos helyén áll, az ablakban,
háttal a nézőknek. Ennek a hátnak re-
ménytelenséget, szemrehányást, meg-
bántottságot kellene sugároznia; olyan-nak
kellene lennie, mint egy ottfelejtett,
veszedelmes tárgynak, egy élő felkiáltó-
jelnek. Meg kellene teremtenie a dara-bot
útjára bocsátó alapfeszültséget. Pász-tor
Erzsi azonban éppen csak álldogál, mint
aki véletlenül elrévedt egy pillanatra az
ablak előtt, s a háta semmit sem sugároz,
legkevésbé sértődöttséget. Később is
mindvégig egy kiegyensúlyozott, kedves
nő benyomását kelti, akinek oly erős a
lelki békéje, hogy keserűséget,
megbántottságot még mímelni is nehezére
esik. Mindez annál feltűnőbb, mivel a
lakásbelsőt imitáló díszlet, Götz Béla
munkája, túlzsúfoltságával (mely inkább
idézi egy lakberendezési bemutatóterem
légkörét sok kis funkciótlan emelvényével,
mint egy szoba hangulatát), mégis a fojtott,
feszült légkör érzékeltetésére volna
hivatott. A színésznő azonban inkább
elhessegeti a díszlet keltette képzeteinket -
sorra bejönnek lányai, akik évődő hangon,
de folyamatosan sértegetik őt, Pásztor
Erzsi pedig még csak nem is ingerülten
vagy agresszívan hallgat-ja őket, hanem
kissé mélabúsan, de alapjában véve csitító
szelídséggel. A karácsonyeste előbbre
haladtával a családban uralkodó légkörnek
egyre elvisel-hetetlenebbé kellene
fokozódnia. (Mellesleg furcsa, hogy őszi
falevelek költői kupackéi keretezik a
parányi dobogókat, miközben a színpadon
többnyire karácsony van.) Áll, jön-megy
tehát a többszörösen elhagyott csonka
család a fojtott költészetnek ebben a
lehullott avarral jelképezett légkörében, és
mondják, mondják, hogy ami történik,
kibír-hatatlan, csak éppen valamennyien -
Kiss Mari, Bajza Viktória, Menszátor
Magdolna, Hűvösvölgyi Ildikó - fiata-
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lok, jólöltözöttek, mosolygósak. Arcukon,
mozgásukon, gesztusaikon nyoma sincs
vibráló indulatnak, régóta gyülemlő
feszültségnek. A néző azon kapja ma-gát,
hogy nem hisz nekik. Várni kezdi, hátha
később kiderül, mi bajuk is az élet-tel ?
Kiss Mari néhány jó pillanatát le-
számítva, amikor valódi szenvedély szólal
meg a színpadon, színészi magyarázatot
sem kapunk kérdéseinkre. Úgy tűnik,
rendezői értelmezés híján a színészek
magukra maradtak szerepeik titkával, és
nem találtak rá választ. Illetőleg: aki
talált, azt kivételes rutinja segítette hozzá.
Tolnay Klári kitalálta, hogy a maga
részéről komédiát játszik. Nem
mindennapi tehetségével felépített egy
figurát, aki rosszmájú, csípős nyelvű, en-
nélfogva sohasem unalmas. És valóban: ha
Tolnay belép a színpadra, végre van kire-
mire odafigyelnünk. Élvezetes
magánszámokat ad elő, amint lánya ud-
varlóit „káderezi", vagy ahogyan eljátszik
a számára immár túl erős cigarettával.
Mindez a darab egészétől függetlenül
hallatlanul szórakoztató. Más kér-dés,
hogy a nagymama jelenéseinek der-
mesztőeknek s nem mulatságosaknak kel-
lene lenniük. (Gyurkovics Tibor egyéb-
ként annyira nem bíbelődött e figura hi-
telességével, hogy egyszerre akarná el-
hitetni a nézővel, ez a nagymama ismeri a
mai szleng olyan kitételeit, mint az, hogy
„hazavágtak", arról ellenben mind-máig
nem értesült, hogy csaknem három
évtizede nincsenek hazánkban „té-
eszcsék".)

Hasonló példája szerző és előadás kö-
vetkezetlenségének a második részben
felbukkanó figura, a Margittól tanácsot
kérő, újabb elhagyott asszony, akit Békés
Itala játszik. Ez a nő szintén diplomás,
szintén több gyermek anyja, és a követ-
kezőket állítja magáról: ment a Thököly
úton, és egyszerre csak felrobbant -
mondani sem kell talán, hogy micsoda - a
lelke. l lét évvel ezelőtt vált el, a lelke
azóta hever darabokban, és képtelen a
szeretetre. Hogy miképp kerül napköz-ben
Margit lakására, miért éppen hozzá, mit
akar tőle, sőt, hogy egyáltalán akar-e
valamit, nem derül ki. Margit minden-
esetre meghallgatja, és a következő prak-
tikus tanáccsal látja el: „Szeretni muszáj I"

Békés Itala ezt a két lábon járó kép-
telenséget lefegyverző színészi intelligen-
ciával oldja meg, apró játékokat talál ki,
még meg is nevetteti a nézőt, aki hálás
minden emberi pillanatért - azt azonban ő
sem képes elfeledtetni, hogy szerepe
egyszerűen fölösleges a drámában, ha

csak azt nem tekintjük hasznos (már-mint

egy dramaturgiai nonszensz meg-oldására

hasznos) funkciónak, hogy Gyurkovics

Tibor vele találtatja meg a nyílt utcán

öngyilkossá lett Margitot, s azt is reá

bízza, hogy vonszolja el sors-társnőjét a

lakásáig.

A néző várni kezdi, hogy amiképp ez az
asszony besétálhatott a drámába, még
hosszú tömött sorban további elhagyottak
jöjjenek be, és adják elő egyéni tra-
gédiájukat. Azután már ezt sem várja.
Világossá válik a mechanizmus - a
Fészekaljában kizárólag olyan nők bukkan-
hatnak fel, akik elváltak, megcsaltak, rossz
házasságban élnek, vagy még egy rossz
házasság sem jutott nekik. Azon is
elgondolkodunk, hogy micsoda képte-
lenséget akar elhitetni velünk ez a dráma: a
benne szereplők emberek, még ha „csak"

nők is, egyetlen vonatkozásban léteznek,
légüres tér veszi körül őket, s csupán
egyetlen szervükkel érzékelik a világot.
Ahogy Margit idézi volt férjét, a
szexuálmisztikust: „Nem értjük meg a
világot, a világmindenséget az agyunk-hal,
csak a micsodánkkal..." Ha el is tekintünk
ennek a felfogásnak az elfogultságától,
magán a darabon belül sem tart-hatjuk
indokoltnak, hogy Margit hazudni
kényszerül magának egy szerelmi kap-
csolatot, hiszen a szemünk előtt jelent-
keznek ketten is férfiak, akik boldogan
lennének a társai. Miért nem fogadja cl
őket? Miért jobb az öngyilkosság? Meg-
annyi kérdés, amelyre nem kapunk választ.
Legfeljebb azt gyaníthatjuk, hogy
mindemögött írói önkény rejlik, amiről
általában szemérmesen hallgatni szokás.
Az írói önkény pedig korántsem azonos az
írói szabadsággal. A Madách Kamara
előadásának kudarcában, úgy rémlik,
minden összetalálkozott, ami a balsikerhez
kell: az írói önkény aktivitását a rendezői
passzivitás közömbösítette - sajnos, a néző
számára is.

Gyurkovics Tibor : Fészekalja ( M a d á c h
Kamaraszínház)
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VINKÓ JÓZSEF

Elkésett példázatok
a hatalomról

Négy új magyar dráma

Vannak divatos témák és divatos műfajok,
amelyekről azt hihettük, hogy már régen
meghaladtuk őket, s porosodó relikviák
nemzeti drámairodalmunk almáriumában.
De nem. Újra és újra felütik fejüket, s ha
átszabott külsőben is, de régi
mondandójukkal bukkannak elénk. Ilyen
divatos téma volt színházainkban - alig
két évtizede - a hatalom és az erkölcs, a
hatalom és az egyén konfliktusának
kérdése. A hatvanas évek felszabadultabb
légkörében drámák egész sora boncolgatta
a hatalom mibenlétét, s főleg azt, hogyan
válhatott pusztító erővé a hatalom, s
miként torzíthatta el az eszmét, amelynek
szolgálatára esküdött. A kér-dés általában
áttett, allegorikus formában került
színpadra, vagy a történelmi dráma vagy a
hatalomról szóló parabola köntösében.
(Emlékeztetőül talán elég, ha Illyés Gyula
Kezvencére, Gyurkó László Szerelmem,

Eleklrájára vagy Mészöly Miklós Bunkerére

hivatkozunk.)
Aztán a történelmi drámák iránti ér-

deklődés átmenetileg csökkent, a para-
boladráma kiment a divatból (pontosabban
a kritikai össztűz és a közönségíz-lés
kiűzte onnan), s úgy tűnt, a színházakat és
a drámaírókat a konkrétabb társadalmi
helyzetek, elsősorban a tudat és a létforma
dilemmája, valamint az egyén belső
vívódása érdekli.

És most, íme, egyszerre négy új dara-
bunk is a hatalom kérdéseivel példálózik.
Az első kettő, Gáll István és Kolin Péter
terjedelmes egyfelvonásosai a Radnóti
Miklós Színpadon kerültek szín-re, a
harmadiknak, Urbán Gyula groteszk
játékának a Józsefvárosi Színház adott
színpadot, míg a negyediket, Gáli József
komikus tragédiáját a miskolci Nemzeti
Színház mutatta be. A négy dráma négy
külön világ, ám meglepő módon mind a
négy a hatalom mibenlété-ről,
funkciójáról és a hatalommal való
visszaélés lehetőségeinek a veszélyéről
szól.

Itt a vége, fuss el véle
Ez az alcíme Gáll István színpadra nyúj-
tóztatott hangjátékának, a Burles.zknek. A
darabnak már a címe is talányos. A


