
hasonló célból kutat benzin után, bár
kevésbé partikuláris a terve, mert nem-
csak saját életének kíván véget vetni,
hanem mint minden tulajdonok jelképét, a
házat is megsemmisítené. Kivéve a
házőrző Trabantot, melynek joga estétől
már Isti fiát illeti meg. Az ő ténykedését
ugyancsak kudarc kíséri, tudomást sem
vesz a változatlanul segítőkész szom-
szédasszonyról, aki hajlandó lenne hozzá-
segíteni az őt ért csapások mihamarabbi
felejtéséhez. Eldőlt zsákként hever a
földön, amikor hazaszökő hitvese belé-
botlik. Boldog visszatérését a felocsúdó
Burián elveit csúfoló hatalmas pofonja
pecsételi meg. A megzavart Erzsike
nyomban otthon érezheti magát: vége az
eszmei továbbképzésnek, fel van mentve a
korszerű házasság alól. Ahogy azonban ő
visszanyeri elvesztett biztonságérzetét,
annyira tanácstalanodik el a néző.
Olyannyira, hogy a taps is csak ráérősen
bátorodik fel, amikor már a
meghajlásokból egészen egyértelmű, hogy
a z előadásnak vége.

Az egyértelmű, de nem egyértelmű
kicsengésű befejezés engesztelőbben hat a
regénybelinél, mintegy azonosulási le-
hetőséghez juttatva a kényelmetlen hely-
zetbe sodort közönséget. A pofon őszin-
tesége nem hagy kétséget maga felől, így
máris levonható a kétes tanulság: ne várjon
a férj azzal a pofonnal a második felvonás
végéig... Ez a jóhiszemű könnyelműséggel
megengedett értelmezés abból a tényből
adódik, hogy a narrátori iróniától
természetszerűen megfosztott színpadi
változat cserben-hagyja íróját.
Agyontárgyalt kérdés az adaptációk
vérvesztesége, ezúttal azonban aligha
kerülhető meg, mivel súlyosabb deficitről,
értelemzavaró módosulásról van szó.
Minthogy a színházban nem a „krónikás"
fanyar szenvtelensége fogja össze a
történetet, hanem a szereplők „naiv"
megjelenítésében illusztrálódik a
cselekmény, a látószög tolódik el,
egyszerűen egy másik mese születik. Nem
biztos, hogy igazán sokat segíthetett volna
Szurdi Miklós leleményesebb rendezése
ezen, legfeljebb a színész-vezetés
valamiféle egységességével érhetett volna
el jobb eredményt. A jeles művészek
csokorba szedése ugyan eleve sikert
szavatol, mégis hiányérzetet kelt az
összjáték. Avar István főművezetője
túlontúl belefeledkezik a szerep egyik
dimenziójába, nem képes a nem abszurd
abszurddá válásának „keserves komé-
diáját" érzékeltetni. Jól bevált mester-
ségösztönére hagyatkozva inkább a figu-

ra felszíni poénjaira koncentrál, ezt vi-
szont kétségtelen eredménnyel teszi.
Esztergályos Cecília mint hűségében
meglepetésszerűen megingott szépséges
feleség ostobácska, tűzrőlpattant, irgal-
mas, apatikus, értetlen és vérmes, mindez
villámgyors váltásokkal, már-már túl is
lépve a kínált szerep kereteit. Göncöl Pali
már a regényben sem igen hordoz igazán
egyéni vonásokat, a színpadon pedig
egyenesen teljes passzivitásra van
kárhoztatva. Ott settenkedik állandóan a
háttérben, eszközül szolgál főnöke köz- és
magánéleti ügybuzgóságának, de
személyisége nincs, csak helyzete, még
azt is jobbára a többiek számára terem-ti.
Ivánka Csaba kényelmetlenül is mozog
ebben a szűkre és színtelenre szabott
szerepben. A kacér szomszédasszony Far-
kas Zsuzsa, neki sincs sokkal több lehe-
tősége, de legalább nem kell folyamato-
san színen lennie: időnként felbukkanó
háztáji szépasszony. A szakszervezeti
könyvtáros már hálásabb szerep, s Tóth
Éva kedvvel lubickol a „haladó szellemű
hajadon" lelkes emancipáltságában.
Raksányi Gellértnek (Kefe Endre) is
úgynevezett hagyományos vígjátéki jele-
nése van, ezt viszont nem a kisebb ellen-
állás irányában aknázza ki, hanem éppen
ő az, aki felvillant valamit az egész játék-
tól elvárható többrétegűségből. És teszi
ezt különösen akkor, amikor még szöveg
sincs a segítségére. Tahi József Istije
bármelyik más darabba betolható, ment-
ségére szóljon, hogy önmagában a sze-
repe is.

Csikós Attila ház-díszlete alkalmas lett
volna a mű teljesebb kibontakozására is,
megfelel a feladatának, betölti az egész
játékteret, áttekinthető benne az izgatott
szereplők egymástól és egymás-hoz
futkosása. Vágó Nelly jelmezei kellően
hétköznapiak, olyanok, amilyeneket
ebben a házban ezek az emberek hord-
hatnak.

Kertész Ákos: Családi ház manzárddal (Vár-
színház)

Rendező: Szurdi Miklós. Dramaturg: Deme
Gábor. Zeneszerző: Döme Zsolt. Díszlet:
Csikos Attila. Jelmez: Vágó Nelly. A rendező
munkatársa: Báthory Zsuzsanna.

Szereplők; Avar István, Esztergályos
Cecília, Ivánka Csaba, Pálok Gabi, Garai
Viki, Farkas Zsuzsa, Tóth Éva, Tahi József,
Segesvári Gabriella f. h., Raksányi Gellért.

KISS ESZTER
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Sárospataky István komédiája
a Várszínházban

Az évad új magyardráma-kínálatából a
Várszínházban láthatjuk Sárospataky
István Teakúra című komédiáját. Ezúttal
azonban - úgy tűnik - nem egészen
befejezett, nem eléggé átgondolt alkotás
került ki az író kezéből, pedig több ko-
rábbi művével bizonyította már képessé-
gét a fegyelmezett, sallangmentes, sűrítő
dramaturgiára, a drámailag is hite-les
valóságlátásra.

Nyilatkozata szerint e drámával hármas
célja volt Sárospataky Istvánnak. Először
is úgynevezett (Peter Szondi termi-
nológiájával) „szűk tér" típusú, vagyis -
ahogy ebből a drámaformából következik
- modellértékű drámát akart írni arról,
hogy „még ha szereti is egymást két
ember, ha az őket összekötő kapcsolat
rájuk kényszerített, akkor személyi-
ségükben és tetteikben is deformálód-
nak". Az író második célja az volt, hogy a
történelmi drámák után mai tárgyú, tehát
sokkal közvetlenebbül a mához és máról
szóló művel lépjen a közönség elé. S a
harmadik - amely természetesen
összefügg az előbbiekkel és következik a
létmodellalkotó dramaturgiából - az, hogy
alakjai jelképekként funkcionálja-nak.
Csakhogy, mivel már az első cél
megvalósításában sem volt következetes
Sárospataky, ezért az egész darab tele van
dramaturgiai ellentmondásokkal, s olyan
hatást kelt, mintha az első, hevenyészett
vázlat került volna színre. Mert végül is
az előadásból nem derül ki, hogy a dráma
valójában miről szól: a lakáskérdésről, a
társadalmi gyökerű devianciáról (úgymint
idegbetegség, elmebaj, alkoholizmus,
bűnözés stb.), vagy az össze-zártság
strindbergi léthelyzetéről, a földi pokol
metafizikájáról. Vagy minderről, vagy
egyikről sem? Mindez belemagyarázható
- és még talán más dolgok is -, de nem
érezhető a darabból; és mivel Sárospataky
Istvánnak is meggyőződése, hogy a dráma
is irodalom, nyilván tudja, hogy ez az
„érzés" -- bármily szubjektív természetű
dolog is - a legfontosabb, ami nélkül nem
létezik mű-alkotás. A közönséget nem az
érdekli, hogy a jelentés „benne van" a
műben, hanem az, hogy ez érzékelhetővé-
érez-



hetővé válik-e vagy sem, vagyis hogy van-
e hatása.

Ezt a hatást a Teakúra nemcsak formai-
dramaturgiai hibái miatt nélkülözi, hanem
azért is, mert nem érezzük mögötte azt az
írói alapállást, hiteles világ-képet, melyre a
dráma minden eleme fel-fűzhető, Csak
hiányérzetem jobb megértetése végett
említek világirodalmi példákat: a
Teakúrával kapcsolatban többen emlegették
Strindberg nevét mint a „szűk tér"

drámájának klasszikusát, mondván, hogy ő
„ezt jobban csinál-ta". De vajon miért
csinálhatta olyan jól? Hiszen annyit
vitatkoztak-vitatkoznak világképével - de
az nem kétséges, hogy jó drámákat irt.
Azonban ha már vitázni lehet vele, az azt
jelenti, hogy világképe - bármily téves is
legyen esetleg - jelen van és megnyilvánul
minden darabjában, illetve minden
darabjában csak ez nyilvánul meg. Így a
forma, a dramaturgia kérdése már
másodrendűvé válik, önmagát adja, azaz a
határozott világkép egy meghatározott
formai-költői világot diktál.

Sárospataky új drámájánál valószínűleg
éppen ez a sorrend fordult meg. Hiányzik
az elsődleges, összetartó világ-kép, viszont
van - külön-külön téma, helyzet, vannak
figurák, gondolatok, motívumok, de mind
kívülről bevittnek tetszik, s nem építenek
fel egységes, funkcionáló művilágot. S
ezért van rend-kívül nehéz dolguk a
színészeknek
űrt kellene kitölteniük, elhitetni, ami hi-
hetetlen. S ezért történhet meg, hogy
Szemes Mari és Lukács Margit játéka --
minden igyekezetük ellenére - sokszor
kínosan mesterkéltté válik.

A másik világirodalmi példa Mrožek
Emigránsokja, amely remekmű a „szűk tér"

típusű drámák között, s amelyben abszolút
konkretizálatlan a hely és az idő, mégis
sokkal „maibb", mint a Tea-kúra, mert
maga a szűk térbe zárt lét-helyzet tárja fel
az aktuális jelentéstartalmakat.

Sárospataky azért hibázta el a dráma-
formát, mert épp annak lényegét nem tudta
tartalmilag elhitetni: hogy a két egymást
gyötrő asszony kapcsolata „rájuk
kényszerített". S nem azért, mert a
drámában felsorakoztatott okok megcá-
folhatók, ahogy ezt néhány kritikus meg is
tette. A dráma szempontjából telje-sen
mindegy, hogy Berta, a volt ház-vezetőnő,
Bella debilis fiának gyámja jogilag
kitehető-e a lakásból vagy sem, ha Dodót,
a fiút elmegyógyintézetbe utalják.
Valójában nem ez a lényeg, ha-

nem az, hogy ezek az okok kettős érte-
lemben is külső okok. Egyrészt konstru-
ált, a drámába kívülről bevitt okok,
másrészt - és ez a fontosabb - nem a
jellemekből következő, hanem a jellemek-
hez képest külsődleges okok. Vagyis nem
a figurák teremtik a helyzetet - ami a jó
dráma igazi jellemzője -, hanem egy
mesterségesen kialakított helyzetbe
belehelyezett figurákat látunk.

A Teakúra akkor lenne érvényes mon-
danivalójú, modellértékű dráma, ha az
összezártság, a szűkösség s ennélfogva

egymás gyötrésének szükséglete a jel-
lemek tartalmaiból fakadna. Vagy talán
Dodó, a debilis szörnyeteg lenne az, aki a
két asszony jellemének szörnyszülötte, s
mint ilyen, e két jellem belső
szükségszerűségeit szimbolizálja? Ha ez
volt az írói szándék - hiszen a drámát
behálózó motívumhalmaz erre utal -, e
téren megint csak a külsődlegesség csap-
dájában vergődik a mű. Itt látszólag
Dodóért van minden, ő határoz meg
minden lépést, érte és tőle remeg, őt táp-
lálja-hizlaljal, érte és miatta küzd egymás-

Sárospataky István: Teakúra (Várszínház). Szemes Mari (Bella) és Lukács Margit (Berta)
(Iklády László felv.)



sal ideggyenge anyja és hatalmaskodó
gyámja. Maga Dodó csak egyszer jelenik
meg a színpadon, de akkor aztán
hatékonyan - véget vetve az egész áldatlan
históriának (megfojtja Bertát). Ez a
motívumhalmaz azonban nem válik élővé,
nem válik a jellemek meghatározott-
ságává. Mert Dodó nem épül be e széles
utalásrendszer ellenére sem a dráma szö-
vetébe, mivel ez a jelképrendszer mes-
terkélt és külsődleges, elválik a jelle-
mektől, s nem épít fel drámai dialógust
sem. Dodóról és Dodó kapcsán sokat
beszélnek a szereplők, kommentálják
helyzeteiket, nem pedig létrehozzák azo-
kat. Tulajdonképpen felesleges az egész
Dodó-motívum: mivel nem jött létre
drámai dialógus, nincsenek drámai akciók,
a Dodó-szimbolika függetlenedik az
alakoktól, nem funkcionál, csupán
hátborzongató hangulati elem marad.

A motiválatlan alaphelyzet kérdésessé
teszi, hogy beszélhetünk-e egyáltalán
jellemekről. Mivel Bella ideggyengesé-
gének és lumpen életvitelének, Berta
hatalmi szenvedélyének, szépelgő, nosz-
talgikus sznobériájának nincs se lélek-tani,
se társadalmi háttere, ezért nem nőhetnek
típussá sem; mániáik, életmódjuk egyedi
deviancia marad.

És ezt, sajnos, az előadás sem tudja
kiküszöbölni; a féktelen, de a jellem
szintjén motiválatlan szenvedélyek pusz-
tán hisztériának hatnak. A rendező, Sík
Ferenc tehetett volna többet azért, hogy ez
ne így történjék. De úgy tűnik, túlságosan
is bízott a puszta szöveg erejében, hatni
hagyta a szöveget, a drámát, jobban
mondva azt hitte, hogy az ön-magában is
hatni fog. A rendező nem értelmez, nem
hangsúlyoz, nem lehel a konstrukció mögé
meggyőző világképet; illetve azt nem
érezzük, miért, mivel győzte meg őt magát
a dráma.

Hogy ez az írás inkább dráma-, mint
színikritika, annak oka, hogy az előadás a
maga színházi eszközeivel nem hoz létre
önálló jelentéssíkot, és nemhogy életre
keltené a félkésznek tűnő drámát, inkább
annak hibáit, fals hangjait teszi még
feltűnőbbé. Mivel a Teakúra még nem
irodalom és már nem színmű, ezért a
színészi játék önmagában nem teremthet
belőle hiteles világot. A színésznők -
szinte a rendezőtől is magukra hagyatva -
hősiesen küzdenek, nem a szerepek-kel,
hanem a szerepekért. Görög tragédiába illő
szenvedélyek csapnak össze a színpadon,
csakhogy ezek a szenvedélyek üresek.

Szemes Mari vehemens gesztusai, Lu-

kács Margit vészjósló, titokzatos csöndjei,
révülései épp arra hívnak fel, hogy a
mögöttük megbúvó okokat, motívumokat
keressük. De ezeket nem tudják
megmutatni. A sorrend felcserélődik,
fordított folyamat zajlik. A szenvedély
meggyőző lehet, ha drámai szituáció,
tragikus vétség vagy jellem hozza létre, de
maga a puszta szenvedély nem hozhat
létre drámai szituációt vagy jellemet.

Az előadásban nem a szemlélet, a hely-
zetek, a jellemek komikusak, hanem a
hiteltelen gesztusok, reagálások, a puszta
attrakció, hogy két nő egymás haját
cibálja. A színészi játék nem tudja elhitetni
az erőviszonyok eleve indokolatlan
változásait sem (feltűnő ez például abban
a jelenetben, amikor Bella hirtelen
meghunyászkodva Berta előtt, oda-adja
neki a pénzét, pedig egy pillanattal
korábban még ő félemlítette meg Bertát).
Azt sem érezzük, hogy itt valódi erők
csapnának össze. A realista játék-stílus, a
naturalisztikus játékelemek sem képesek
reálissá varázsolni ezt a világot.

Csányi Árpád díszlete is majdnem na-
turalista módon tölti be az abszolút
konkretizált játékteret, s ugyanolyan
eklektikus összevisszaság uralja a szín-
padképet, amilyen a darabbéli lelkekben
uralkodik. Éppen az a baj, hogy az ap-
rólékosan kidolgozott, naturalista dísz-
letnek még a jelképes elemei is konkre-
tizálnak, nem pedig tipizálnak, mert nincs
mögöttük a jellemek hitele és hát-tere, s
ugyanez a helyzet Schäffer Judit
jelmezeivel is. Nincs belső motivációja,
ábrázolt társadalmi vagy lélektani gyökere
Bella rendetlenségének és lomposságának,
Berta pedánsságának, levendula-illatot
sejtető csipketerítőinek és habos selyem
hálóingének, irigyelten dús és nett
frizurájának. Egyszerűen el kell fo-
gadnunk, hogy ők ilyenek, és ezért kör-
nyezetük is ilyen. A jelkép konkretizál, de
úgy, hogy nincs mögötte konkrétum. Csak
a lecsúszottság érződik mindenütt, de,
hogy a hajdani professzor lánya miért
alszik rézágyon, s hogy miért alakultak ki
- ahogy Berta mondja - „lumpenallűrjei",
arról fogalmunk sincs. A Tea far two

andalító dallama sem kárpótol mindezért.

Sárospataky István : Teakúra (Várszínház)
Rendezte: Sík Ferenc. Díszlet: Csányi
Árpád. Jelmez: Schäffer Judit. Zene: Simon
Zoltán. Dramaturg: Bereczky Erzsébet.
Játékmester: Tatár Eszter.

Szereplők: Szemes Mari, Lukács Margit,
Virágh László.

RÓNA KATALIN

Megértő mosoly

A Tündérlaki lányok
a József Attila Színházban

Az elmúlt évadban sokan aggályosko-
dóan figyelték az új utat járni igyekvő
József Attila Színházat: vajon a más-fajta
igényekkel föllépő, másfajta mű-
sortervvel dolgozó színházi vezetés, szín-
játszási forma nem idegeníti-e el a közön-
séget kedvelt színházától ? Mahagonnyk-
kal, III. Richárdokkal meg lehet-e tölteni
a József Attila Színházat? Eltávozott
kedvelt színészei nélkül megél-e majd
Angyalföld teátruma? A József Attila
Színház idei első bemutatójával sokszínű,
sokárnyalatú, bár némileg két-élű választ
ad az ellendrukkereknek, a kétkedőknek.

A Tündér/aki lányok bemutatója né-hány
tételt ugyanis már az első körben
bizonyít. i. A József Attila Színház nem
akar mindenáron profilt cserélni, nem
zárkózik el a könnyű szórakoztatástól
(nem tette eddig sem); 2. Lehet
szórakoztató darabokat találni a század
magyar irodalmában is. Nem kell föltét-
lenül az untig ismerteket erőltetni, netán a
lényegesen sekélyesebb, legtöbbször kül-
földi bulvárdarabok közül válogatni;; 3.
Lehet a vidámító színjátszást színvonala-
san, ízléses humorral is művelni; 4. A
színház új, fiatal női gárdája ki tud
állítani egy olyan produkciót, amelyben
hat, közel egyenrangú női szerep van.

S persze, ha nem is A Tündér/aki
lányoknak és a hozzá hasonló könnye-
debb színműveknek kell képeznie egy
színházi repertoár gerincét-az előző évad
tanúsága s az új évadra tervezett műsor
szerint a József Attila Színház vezetése
nem is akar lemondani arról, hogy igé-
nyesebb művekkel lássa el közönségét -,
mégis az efféle jó színvonalú elő-adás
elfogadható és biztosan a nézők-nek is
tetsző színfoltja lehet egy színi évadnak.

Hét évtizede annak, hogy Heltai Jenő, a
nagyváros, a polgárság elegáns, tréfás
lírikusa, bohó költője, fanyar-megértő
megidézője színpadra álmodta A T ü n -

dérlaki lányok történetét. Özvegy Bergné,
négy lánya és a többiek: a manikűrös-nő,
a derék tornatanár, a bohém újság-író, no
meg a bankárból lett báró hol andalító,
hol szívszorító, s valljuk be,


