
tér konvencióit felrúgva szenvtelenül
lépnek be a retlektorosok a lélek szín-
padán zajló eseményekbe, azaz elmosódik
a határ a kint s a bent között.

Ahogy Bartók három színpadi művé-
ben a hasonló vagy azonos hangkarak-
terek, motívumok, hangzatok, zenei at-
moszférák kapcsolatot teremtenek az azo-
nos szituációk vagy figurák között, Ruszt
szertartásszínházában is átszővik a
darabokat az azonos motívumok,
térformák, ugyanazok a kellékek más-más
funkcióban bukkannak fel újra meg újra. A
vörös bársony lepelhez a jelképek egész
bokra - az igaz és bűnös szerelemtől a
vérig, a gyilkosságig - kötődik, s
hasonlóan gazdag jelentéstartalommal bír
a tükör, amely hol a néző, hol a szereplők
képét veri vissza, s késztet tisztább látásra.
De újólag utalhatok a kötél, a kések, az
ékszer, a rózsa, a palástok, a szék eltérő,
mégis egymásra rímelő funkciójú
használatára is.

kékszakállú három asszonya sajátos
feladatot tölt be: egyszerre áldozatai és
résztvevői a külvilágnak. Az operában
ugyanazt a nőtípust testesítik még meg,
amit Judit, de aztán. útjaik szétválnak, s a
későbbiekben a Királykisasszony és a
Lány figurájával szemben a Nő-szerep egy
másik oldalát képviselik, a manipulálókét.
Ezért logikusa nők szerepeltetése a két
táncjátékban. Finom, a didakszist kerülő
megoldással viszont Ruszt a hasonló zenei
karaktert képviselő szerepeket nem
ugyanazokkal a színészekkel játszatja,
mégis hangsúlyozza a motívumok
összetartozását. Például A fából faragott
Királyfijának és bábjának zenei jellemzése
közel áll A mandarin Gavallérjának és
Diákjának jellemfestéséhez. Kézenfekvő
lett volna a bábot remekül alakító Vass
Péterrel játszatni a Gavallért is, de Ruszt a
Diák szerepét osztotta rá, ettől lebegővé
tette a figurák közti viszonyt, s az egymás
után elhangzó zenére bízta az alakok közti
rokonság érzékeltetését.

Ruszt Józsefnek a három darabot egy-
ségbe fogó és láttató, a bartóki híd-
szerkezetet egyenként s összességében ér-
vényesítő koncepciója végül is abban
testesül meg legpontosabban, hogy a mű-
vek főszerepeit ugyanazokkal a színészek-
kel játszatja. Szalma Tamás és Fekete Gizi
teljesítménye fizikailag is lenyűgöző, ám
lényegesebb az, hogy tökéletesen
azonosulni tudnak a feladatukkal, és a
zene kötött közegében teljes értékű ala-
kítást nyújtanak, a három különálló szerep
egyediségét is érzékeltetve egységes

figurát alkotnak. Hibátlanul együtt élnek,
teljes szinkronban együtt lélegeznek a
zenével, ugyanakkor nem illusztrálják a
muzsikát, „csak" játszanak. A magas ter-
metű Szalma Tamás férfi figuráiban né-mi
lágyság, Fekete Gizi - szerepe szerint is
végig aktívabb - alakjában viszont valami
keménység érződik. Fekete Gizi a
szerepek nőisége mellett azok embe-
riességét is egyenrangúan fontossá tette
(ehhez talán az is hozzájárul, hogy a
színésznő frizurája a figurákat a leomló
haj női díszétől fosztja meg, ezáltal ke-
vésbé lesz hangsúlyos a női, s jobban az
általános emberi vonása a hármas alak-
nak).

Ruszt József Az ember tragédiájának
teljesen új szemléletű megközelítése után
most Bartók három színpadi művét
gondolta végig úgy, hogy új rendet te-
remtett a darabok figuráinak viszony-
rendszerében, s ezáltal konzekvensen egy-
másra vonatkoztathatóvá tette a drámákat.
Szigorúan ragaszkodott Bartók zenéjéhez,
s emberi-komponista gondol-
kodásmódjához, s a művek szelleméhez hű
interpretáció során olyan misztérium
született, amelynek szenvedő hőse a ma-
gányos művész, a tisztaságra és igazság-ra
vágyó huszadik századi ember. Egy kicsit
önmagunk, sokszor nagyon is rejtező,
legjobb, gyermeki énje, amely ezen az
előadáson rádöbbenhetett, hogy

„Az világ kint haddal tele,
De nem abba halunk bele,
Urak, asszonyságok."

Bartók-est (zalaegerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház

Rendező: Ruszt József. Díszlettervező
Menczel Róbert. Dramaturg: Böhm György.
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Pap Eva, Siménfalvy Lajos.

FÖLDES ANNA

Harcban a Tisztakezűvel

Fejes Endre:
Cserepes Margit házassága

„Író: Ha a színpadon elhangzik
egyetlen hazug szó , a szerző halott.
Nincs rendező, színész , nincs ha-
talom, amely megmenti."
„Horváth úr: Az életnek is megvan a
saját dramaturgiája. Keményebb,
kegyetlenebb, mint a színházé."

Két, egymással látszólag ellentétes, való-
jában egymást erősítő igazság. Ezen a két
pilléren nyugszik Fejes Endre leg-
súlyosabb drámája, a Játékszínben fel-
újított Cserepes Margit házassága.

Jelentős kortárs drámák felújításához
nem szükségeltetik külön alkalom, év-
forduló, fesztivál. Majd' egy évtizeddel a
kirobbant.> sikerű ősbemutató után, a fel-
növekvő új közönségnemzedék kedvéért
önmagában is érdemes lett volna felidéz-
ni a drámát. (Nem is szólva arról, hogy a
Huszonötödik Színház, ahol Cserepes
Margit bemutatkozott, Budapest legkisebb
színháza volt, itt a teltházas széria is
meglehetősen szűk körű sikert jelentett.)

Lélegző antológia

:A drámák utóélete, drámatörténeti be-
sorolása szempontjából talán a legkriti-
kusabb az első évtized. Csak a remekmű-
vek halhatatlanok; érdekes, értékes mű-
vekről is kiderülhet, hogy a megszüle-
tésükkor izgalmasnak vélt gyúanyag for-
rósága kihűl, a tegnapi újdonságot el-
koptatta a megszokás. Egy-egy regény,
verskötet újrakiadása szolgálhat közmű-
velődési célokat, lehet kegyeleti aktus.
Színházi felújításnak csak az adhat lét-
jogosultságot, ha a tükörben, amelyet a
darab a maga korának kínált, a közönség
tíz év múlva is felismeri önmagát. Tegnapi
arcát, mai gondját. Esetleg az arcon olyan
redőket, ráncokat is, amelyekre évtizeddel
korábban még senki sem ügyelt.

Ebből a szempontból tartom korszakos
jelentőségűnek azt a bemutatósorozatot,
amelynek. a Cserepes Margit házassága része,
azt is: mondhatom, betetőzése volt. A
Játékszín 8-11-es magyar drámai
szemléjét. A , ,Kortárs magyar írók a
Játékszínben" az újjáalakult intézmény
műsorpolitikái zászlóbontásának kissé
„megkésett", de hiszen az első évadban
nem is lett volna képes rá a társulat



nélküli színház. De nem lett a 8+1-ből
(szerencsére) ünnepélyes külsőségekkel
hivalkodó fesztivál sem. Ehhez hiányoz-
tak a látványos ünnepi külsőségek, hiány-
zott a hangos hírverés és a hivalkodás. A
Berényi Gábor vezette színháznak va-
lójában nem is lehetett más célja a vállal-
kozással, mint a színpadára szervezhető
kortárs magyar művekből (nyilvánvalóan
kamaradrámákból) az egész színházi évad
jellegét meghatározó, színvonalas
repertoárt teremteni, és ezzel mintegy
berajzolni helyét a főváros színházi tér-
képén. Valójában ennél több is történt: a
sorozat rangjára vall, hogy végül is
betöltötte a talán ki sem tűzött célt:
lehetővé tette a felmutatott értékek újra-
értékelését. Al] ez a sok szempontból
vitatható, de mindenképpen újító szán-
dékú (Csiszár Imre rendezte) Tóték-

előadásra, az ősbemutató kompromisszu-
maitól mentes Komámasszony, hol a stuk-

kerre, az eltelt idő alatt kissé meg-fakult,
de ugyanakkor itt-ott új színeket is
felcsillantó Adáshibára és a végül az őt
megillető helyre került Tüzet viszekre.

És nyilvánvalóan áll a drámasorozat
alighanem legjobb színházi előadására, a
Cserepes Margit házasságára is.

Egy vita eldőlt
Hol vagyunk már a hajdani vitáktól,
amikor a kritikustestület minden, magára
valamit adó tagja úgy érezte, hogy
igazolnia, mentenie kell a prózaíró Fejes
Endre színházi kirándulásait. Drámaíró-
vénáját, -hajlamát, -erejét nem tagadtuk,
de azért ki „drámai átiratoknak", ki
„antidrámáknak" nevezte Fejes színpadi
műveit; és nemcsak Pándi Pál vélte úgy,
hogy a Thália Színházban kirobbanó si-
kert aratott Rozsdatemető a regényből
alkotott adaptációk (elvi) lehetőségét
bizonyító, szerencsés és sikerült kivétel,
amely a maga egyszeri megoldásával
erősíti a szabályt. A drámaíró jelent-
kezésében a kritika általában a tapasz-
taltabb filmíró jelenlétét, ösztönzését érzi.
Nagy Péter a Rozsdatemető egyes jele-
neteiben megkeresett és felpattantott drá-
mai magok biztos kidolgozásának tulaj-
donította, hogy a miniatűr drámai robba-
nások summája végül is sikerrel kölcsö-
nözte a drámaiság látszatát egy epikus
folyamatnak. Fejes első drámakötetének,
a Kéktiszta serelemnek ismertetése során
magam is a „drámaiatlan drámák" írója-
ként aposztrofáltam Fejes Endrét. Azzal
érveltem, hogy Fejes mikrovilágára és
annak hőseire a választásnál jellemzőbb a
vegetáció, és a hősök rendszerint nem
egymással, inkább csak az elmulasztott

történelmi cselekvés lehetőségével, az
egyéni élet kiteljesedésének kudarcával
szembesülnek. Inkább csak küszködnek,
de nem küzdenek. Magatartásukra nem a
hamleti habozás, a késleltetett tett a
legjellemzőbb, hanem a fel sem ismert
cselekvési kényszer. Ezek a hősök több-
nyire meg sem fogalmazzák, hogy lenni
vagy nem lenni. Számukra a lenni és nem
lenni egyet jelent.

A pálya paradoxona, hogy néhány év
múlva, Fejes Endre túlszárnyalhatatlanul
legrosszabb drámája, az Angyalarcú bukása
után már senkinek sem jutott eszébe, hogy
elvitassa Fejes Endre drámaírói
rátermettségét, rangját. Valójában amit a
felújítások értékszelekciós rosta szerepéről
mondtunk (és mondani szoktunk), Fejes
drámaírói sorsában látványosan
igazolódott.

Mert egyetlen premierje, sikere sem
bizonyította be olyan vitathatatlanul
életművének drámaírói rangját, dráma-
történeti szerepét, mint egy repríz, a Vonó
Ignác feltámadása. Igaz, ezúttal már az
eredeti, 1969-es bemutató is színházi
szenzáció volt, de akkoriban úgy tűnt,
mintha inkább csak Garas Dezső és Kiss
Manyi színpadi remeklése tette volna azzá.
Az ugyancsak epikus fogantatású, de a
novellisztikus cselekményt jó színpadi
érzékkel kiteregető, korokon átívelő
történelmi játékban csak a szolnoki
felújításon fedeztük fel a minden korban
érvényes s a jelenben húsba-vágóan
aktuális identitásdrámát.

A Cserepes Margit felújítása könnyebb és
nehezebb feladatnak is ígérkezett.
Könnyebb, mert az eleve színpadra írt,
több rétegű drámát nem kellett leporolni,
átértelmezni, de nehezebb, mert Iglódi
István 1976-os rendezése - emlékezetünk
és az akkor írott kritikák szerint is -
változatlanul érvényesnek tűnt.
Kétségtelenül megvolt a veszélye annak,
hogy Garas Dezső, az ősbemutató
társalkotó főszereplője a Játékszínben
vagy „csak" rekonstruálja az akkoriban
hibátlanul működő, újszerű előadást,
megismétli saját kilenc évvel korábbi re-
meklését, vagy mindenáron megtagadva,
megújítva a régi Cserepest, alulmarad az
emlékekkel -- emlékeinkkel vívott
csatában.

A bemutató Cserepes Margitot és Garast
igazolta. Ritkán látott, jókedvű, jóízű
siker! Mértékére és természetére is
jellemző, hogy az előadásról megje-
lentetett legelső kritika, rendhagyó módon,
szinte kinyilatkoztatásszerű, jóslat-érvény
ű ítéletet sommáz. Bernáth Lász-

Garas Dezső (Író) és Psota Irén (Mama) a Cserepes Margit házasságában



ló szerint „ez a felújítás .. bebizonyította:
újabb klasszikussal gyarapodott az elmúlt
évtizedek magyar drámatermése". (Esti
Hírlap, 1985. III. 4.)

Az 1976-os bemutató és kritikái
Hábetler Janival, Pék Máriával, Vonó
Ignáccal, Mocorgóval és a Sötétkék ruhás
fiúval ellentétben Cserepes Margit
drámahősként jött a. világra. A. közönség
ennek ellenére könyv. alakban
ismerkedett. meg vele, és a regényíróként
folyamatosan drámáért ostromolt,
színpadra csábított prózaíró darabja
könyvdráma is maradt mindaddig, amíg
Szőnyi G. Sándor nem vállalkozott a mű
tévé-változatának elkészítésére.

A vállalkozás kedvező jegyben indult,
az írót és a rendezőt régi és eredményes
munkakapcsolat kötötte össze, és a
főszerepet olyan színésznő a fiatal
Csomós Mart - kapta, akit az isten is
Cserepes Margitnak teremtet. Annak,
hogy a siker mégis elmaradt, több oka is
lehetett. A legvalószínűbb, hogy. a mű
lényegét alkotó, többrétű kompozíció
„nem fért rá" a képernyőre.. vagy olyan, az
eredetivel egyenértékű, de attól eltérő, az
új műfaj törvényeire alapozott
dramaturgiai megoldás kívántatott volna,
amelyet az alkotóknak nem sikerült
felfedeznie, kimunkálnia. Valószínűleg a
tévéváltozat kedvezőtlen fogadtatása is
hozzájárult ahhoz, hogy a dráma ezután

kikerült a reflektorfényből, Tudtuk, hogy a
magyar színháznak van még egy adóssága,
de mintha ezt is hozzáírtuk volna a
többihez, Azután egyszer csak.
kiszivárogtak. a hírek: Fejes darabja vég-re
színre kerül, méghozzá a Rozsdatemető

sikerének műhelyében, a Thália Szín-
házban,

Viták nélkül nincs premier, de ezúttal a
szerző és a színház, Fejes Endre és
Kazimir Károly vitájának Cserepes Margit
lett az áldozata. A bemutató el-marad, és
megint csak évek telnek el., de ezúttal nem
a kultúrpolitika eresztette le a sorompót,
hanem a pályán, a vágány mellől hiányzott
az a vállalkozó szellemű rendező, aki
hajlandó lett volna feltekerni, Geszti. Pál

már a Huszonötödik Szín-ház
bemutatójáról itrott bírálatában „szín-
házi. életünk. bosszantó szellemi rövid-
zárlatának" tulajdonította a késest.
(Magyar Hírlap, 1976 X. 1 9 . ) A hosszúra
nyúlt rövidzárlat után a Huszonötödik.
Színház már a darab műsorra tűzésével
csatát nyert.

A kirobbanó temperamentumú, kacér,
örökké hódítani vágyó, nagyszájú, de

alapjában romlatlan proletárlány
története, a tiszta kezű és tiszta szívű,
szépre, jóra törekvő, megalkuvásra,
osztozásra képtelen Vitok Pállal való
viharos kapcsolata tulajdonképpen
probléma nélkül „belefér" egy regénybe.
Csakhogy ez a regény valójában csak
egyik szála a. Cserepes Margit nevét
cégérül választó drámának. A cselekmény
kimenetele eleve kétesélyes. Az elképzelt.
kisregény-ben, a házasság történetében
még az is előfordulhatott volna, hogy a
Tisztakezű folyamatosan táplált, de
tulajdonképpen. alaptalan féltékenységből,
proletár-Othellóként valóban megöli
Cserepes Margitot Azonban eleve
valószínűbb, reálisabb az a Fejes
preferálta döntés, amely szerint Vitok Pál
végül is nem vállalja a gyilkosságot,
elkerüli a bűnt. De akár így, akár úgy zárta
volna le Fejes hősei sorsának ügyét, ez
még mindig csak Cserepes Margit és
Vitok Pál szerelmes története, párharca
lett volna, Két fiatal kapcsolata,
konfliktusa, amely-be Fejes
szemléletmódján, hőseivel vállalt
szolidaritásán keresztül beszivárog és
betör a léleknyomorító valóság, a fiatal
munkások életesélyeit beárnyékoló
lakásmizéria is.

Nem lehet véletlen, hogy Iglódi István
az ősbemutatót előrejelző nyilatkozatában
is arról beszélt az Ú j Tükörben, hogy őt.
a darab előadásakor első-sorban az
izgatta, „milyen a munkás-osztály
kulturális-etikai gondolkodás-módja ma,
három évtizeddel a felszabadulás után",
Érdekesen rímel lglódi tíz év előtti
olvasatára a felújítás kritikusának az a
megállapítása, amely sze-

rint a Cserepes Margit házassága „ma már
- történelmi dráma". „Nem azért, mert
Vitok Pálra, a Tisztakezűre régi szabású
sötétkék öltönyt adott a ruhatervező,
Kemenes Fanny. Nem is azért, mert a
szóba kerülő havi bérekért már nemhogy
esztergályost vagy préskezelőt nem
kaphatna egyetlen gyár sem, de még nyug-
díjas éjjeliőrt sem. Sokkal inkább azért,
mert egy mégoly iróniával bemutatott
»pozitív munkahőst« is valószínűleg
másképpen jellemezne egy mai dráma."

(Esti Hírlap 1985. Ill. 4.),
A. különbség világosan és demonstratí-

van a dráma végső akkordjában, ponto-
sabban annak mai értelmezésében jelenik
meg. Akkor is, ma is a kompozíció, a jel-
lemrajz és az általa kifejezett társadalom-
kép legvitatottabb pontja a dráma várat
lan és kiábrándító happy endje, Vitok Pál
végső döntése volt. Az a pillanat,
amelyben a munkásosztály pozitív hőse

bejelenti, hogy Cserepes Margit meggyil-
kolása vagy megváltoztatása helyett a
darab rosszlány hősét, a derék, lakással
rendelkező prostituáltat, Dorogi Zsu-
zsannát választja. Ez a döntés, amellyel
Fejes egy rosszlány ágyába küldi bősét
konszolidálódni, kétségkívül. ma is meg-
hökkentő, de a hatvanas-hetvenes évek
fordulóján különösen az volt. Ellenkezett
Vitok Páll addig megismert erkölcsi
felfogásával, morális magatartásként
vállalt prüdériájával, s ezen még az sem
változtatott, hogy magyarázatként hősünk
hozzáteszi: „A munkás is emberből van."
A konszolidáció politikai eszménye a
néző számára akkoriban is egészen mást
sugallt, mint ami a színpadon megjelent.
A megidézett proletár mikrovilágban a
kispolgári boldogság anyagi féltételeivel
rendelkező utcalány nyerte meg á csatát.
Ez a végkifejlet nemcsak a közönség
elvárásával, hanem Fejes korábbi,
proletárromantikára hajló
társadalomképével is ellentétbe kerület. A
megoldást a Film Színház Muzsika
kritikusa, ‘páti Miklós joggal értékelte
,,tragikus végnek", amely erkölcsileg talán
még tragikusabb is, mint ha Cserepes
Margit áldozatul esett volna Vitok Pali
késének.

Két évvel az ősbemutató után Ungvári
Tamás a drámát. világirodalmi
összefüggésekbe helyező tanulmányában
is visszatér a darab kimenetelére, és vitá-
ba száll annak megoldásával. Nem azért
kérdőjelezi meg Vitok Pál végső lépésé
nek hitelét, mert ez alig következik a bős
jelleméből, hiszen Fejes hősei - akiknek
megjelenítése során még elvágatlan a
valóságot a képzelethez kötő köldök-
zsinór - Ungvári Tamás szerint nem is
tekinthetők a szó hagyományos értel-
mében vett Színpadi jellemeknek. Hanem
azért, mert úgy véli: „annak, hogy Vitok
Pál elmegy Dorogi Zsuzsával, van némi
beláthatóan jelképes értelme. De az
érvénytelen jelképek világában nincs elég
valósága". (Kortárs, 1978 . 5 . ) Az
esetlegesnek, sőt tévesnek ítélt moz-
zanatot, az erőltetettnek ítélt befejezést
Ungvári végül is azzal menti, hogy a rész
ez esetben. nem függ szorosan össze az
egésszel. De vajon rászorul-e Fejes Endre
erre a mentségre?
Az eltelt étized társadalmi fejlődése,
tapasztalata meghökkentően alátámasz-
tatta, hitelesítette Fejes igazát. A fo-
gyasztói társadalom értékrendjének álta-
lánossá válása kevésbé frappánssá, de
sokkal valószínűbbé tette, ami. a szín-
padon történik. Hogy Vitok Pali, amikor



elutasítja a gyilkosság minden lehetséges
formáját és gondolatát, felméri az
eszményei szerinti tiszta élet folytatásá-
nak reális perspektíváját is, és a Cserepes
Margit mellett rá váró albérleti nyomo-
rúság helyett az elérhető, nyugalmas
kompromisszumot választja Dorogi Zsu-
zsanna oldalán. „Akkor úgy látszott, hogy
Fejes Endre költői, szimbolikus játékot
írt. Mára sajnos a Cserepes Margit
házassága realista darabbá fajult" - írta a
darabról Apáti Miklós.

A darabbeli Író, a hősök teremtője és az
események kormányos-kommentátora
értetlenül és kifosztottan áll hőse döntése
láttán. Ő látszólag nem érti, mi
történhetett a Tisztakezűvel, aki a fele-
ségének egyetlen félrelépést sem bocsáta-
na meg soha, de Dorogi Zsuzsa múlt-ját, a
szerelemmel való hivatásos kalmárkodást,
a Büntetőtörvénykönyv által is üldözött
üzletszerű kéjelgést látszólag
megrázkódtatás nélkül hajlandó el-
fogadni, megbocsátani, elfelejteni. Csak
az ősbemutató óta eltelt évtized világította
meg e józan döntés mögött az elmaradt
bosszú igazi okát vagy legalábbis a
nyolcvanas években adekvát-nak tűnő,
meggyőző magyarázatát. Mészáros
Tamásnak az idei felújításról írt
kritikájában Fejes Vitokjából „nem egy
Othello érzelmi, indulati töltése, hanem a
hite hiányzik. Attól még megölné imádott
Margitját, hogy az de facto ártatlan; a
szépen fejlett gyanú, miként a mór
vezérnek, úgy az angyalföldi esztergá-
lyosnak is elegendő volna. S ha lenne egy
szilárd, átélhető morálon nyugvó
értékrend, akkor jöhetne a jogosnak vélt
bosszú. A tragikus vég". (Magyar Hírlap,
1985. III. 23.) De ez a hit, ez a morálon
nyugvó értékrend hiányzik. És ezt a
hiányt éli meg a legmélyebben a
drámában megszólaltatott Író. A jele-
netben nagyon is nyilvánvaló, hogy Fejes,
bár lélekben azonosul az Íróval, ko-
rántsem azonos vele. Látóköre tágabb,
illúziói megtépázottabbak az övénél.

A darabban korábban a főhős megnyi-
latkozásaira jellemző, hangzatos ars poe-
ticák és művészeti teóriák értelmiség-
ellenessége, naivan áhítatos proletárro-
mantikája érzékelteti ezt a latens ambi-
valenciát. A Játékszín premierjén vitába
keveredtem egy nézővel, aki történetesen
író, és idegenkedve reagált ezek-re a Fejes
ideológiai megnyilatkozásaiban jelenlevő,
proletárgőgből fogant szlogenekre. A
vitában is csak azt mondhattam, amit a
dráma szövegét újraolvasva most már
teljes bizonyság-

gal állítok: Fejes szemlélete már a Cse-

repes Margit írásakor tágabb és nyitottabb
volt, s hőse iránt korántsem annyira
elfogult, mint a darabbeli Író.

És ezzel eljutottunk a darab Cserepes
Margit házasságánál lényegesebb réte-
geihez - az Író drámájához. Fejes darabja
majd' minden kritikusának Pirandello
drámaépítő ötletét juttatta eszébe.
Csakhogy itt nem „hat szerep keres egy
szerzőt", hanem egy mai magyar író
kívánja látványosan demonstrálni, hogyan
dolgozik egy író, hogyan születik egy
dráma. Az Író, attól a pillanattól kezdve,
hogy vállalkozását bejelenti, nem-csak
narrátora, kommentátora, hanem cselekvő,
szenvedő hőse is a darabnak. Narrátor,
amennyiben elbeszéli, összeköti a történet
bizonyos mozaikjait. De cselekvő hős, aki
harcát látszólag saját teremtményeivel, a
saját természetük törvényeit követő
hősökkel vívja. de valójában önmagával
mérkőzik. A hátgerincét a tarisznyájában
hordó, népszerűségre, sikerre áhítozó
szerző - az igazság kérlelhetetlen
ábrázolójával. Megjeleníti a cselekmény
azt is, hányféle elvárás keresztezi egy
drámaíró útját, hogyan diktál (ezek
szellemében) hőseinek, s hogyan marad
végül mégis alul a valósággal szemben. A
darabnak ez az intellektuális vonulata, ami
annak idején a kép-ernyőn a drámára
erőszakolt keretnek, a cselekményt
késleltető dekórumnak, olvasva pedig a
megkettőzött történet nehezen követhető,
mögöttes rétegének tűnt, a színpadon
egyszer csak drámai töltést, intenzitást
kapott. Evidenssé vált az Író kettős
funkciója, hogy a cselekmény
katalizátoraként a szereplők helyett is
megfogalmazhatja magatartásuk etikai
lényegét, ugyanakkor személyében is
érdekelt a hősök minden cselekedetében,
gondolatában.

A bírálatok többé-kevésbé egybehang-
zóan kiemelik az Író kulcsszerepét. Van,
aki az író önarcképét, alteregó-ját, van aki
Fejes tehetségtelenebb pályatársát látja
benne. Geszti Pál szerint „a vér, amely az
Író ereiben kering, az igenis Fejesé. A
gondolatok, amelyekkel a felelősség
irtózatos szorításában viaskodik, amikor
maga teremtette szereplőinek sorsát kell
eldöntenie, Fejes gondolatai. A gond tehát,
hogy miként lehet sematizmus nélkül,
lakkozás nélkül, ha-zugság nélkül igazat
beszélni, nemcsak az Íróé, hanem az íróé
is".

Apáti Miklós az Író alkotó gondjai-nak
konkretizálásában odáig megy, hogy az
íróság léthelyzetét kutatva azt kér-

dezte: „itt és most, ma és Magyar-
országon, tud-e, képes-e az író egyszer-re a
munkásság és egyszerre a nemzet írója
lenni". (Film Színház Muzsika, 1976. X.
23.) A kritikus e kérdésre némileg
paradox, de lényegében optimista választ
ad. Eszerint Fejes felelete egyszerre
tragikus, sivár „nem" és boldog,
szorongató „kell", az „és mégis"

dialektikája.
A drámabeli Író, amikor az egybe-gyűlt

nézőknek demonstrálni kívánja
munkájának természetét és veszélyeit, azt
is közli, hogy kivételesen eltekint az
eszmei mondanivaló elemzésétől, és
mindent a figurákra bíz; hozzátéve, hogy
„ha ők sem tudják, holnapra kitalálják a
kritikusok". Nos, ezúttal Fejesnek nem
lehetett oka panaszra: művének
mondanivalóját, figuráinak üzenetét sor-ra
„kitalálták" a kritikusok. És bár drámabeli
alteregója arra tanít, hogy sem a siker, sem
a sikertelenség nem bizonyít semmit, az
1976-os elemzések végül is

Apáti Miklósé, Geszti Pálé, Magyar
Fruzsináé, Molnár Gál Péteré, Pályi
Andrásé - egybehangzóan a dráma auten-
tikus igazságát, művészi kifejezőerejét
hangsúlyozzák.

Elvétve a lelkes kritikai fogadtatásba is
behallatszott a félig kimondott fenn-
tartások disszonáns akkordja. Disszonáns,
de nem azért, mert tartalmilag-
dramaturgiailag bírálja az arra egyébként
több megoldatlan elemével rászolgáló
drámát, hanem mert inkább csak sejteti az
ellenérzések okát. A Kritika cikkíró-ja
mintha a megvalósult előadás jóváírt,
felsorolt értékeivel vélné kifizetni a szerző
adósságát. Üdvözli a darab bemutatásának
tényét („Ha nem jön ez a próbálkozás, nem
kerül színpadra a Cserepes Margit házassága,
vitathatatlanul szegényedtünk volna"), de
úgy érzi, hogy a premier nem a dráma
önértékét bizonyítja, hanem azt, hogy „egy
vázlatos, dramaturgiai problémákkal
terhelt szín-műből is teremthető
koncepcióval, alázattal, tehetséggel,
játékkedvvel jó elő-adás". Alapélményünk
lehetne a meg-rendülés - töpreng a
kritikus, de végül is úgy érzi, „bánjuk,
hiányoljuk azt, ami csírájában van csupán
jelen ebben a színpadi műben. Az
elszalasztott nagy lehetőséget. A
kibontatlan, elmélyítetlen tragédiák
sorában megbújó drámaígéreteket". (Hajdu
Ráfis Gábor, Kritika, 1976.
12.)

Az Esti Hírlap kritikusa (Morvay Ist-
ván) annak idején a darab szelleméhez jól
illő, polemikus-párbeszédes formába



Gáspár Sándor (Vitok Pál) és Pap Vera (Cserepes Margit) Cserepes Margit: Pap Vera (iklády László felvételei)

öltöztette gondolatait, és ez az iróniának is
tág teret adó kritikastruktúra lehetőséget
teremtett számára, hogy a szerző szemére
vesse a pirandellói alap-helyzet ingerlő
utánérzését, a megközelítésmód
csináltságát, az egész műre jellemző (a
közönség szélesebb rétegét aligha vonzó)
atelier-jelleget. Ugyanakkor azonban az
írót képviselő vitapartner a következő
hasábon ki is oktatja kritikusát,
figyelmeztetve, hogy a látszólagos
műhelyproblémák mögött valóságos
korkérdések, korunkra jellemző életformák
és erkölcsi felfogások ütköznek. Így végül
ez a mérkőzés is Fejes góljaival ér véget.

Cserepes Margit a Játékszínben

A Huszonötödik Színház annak idején,
adottságait kihasználva, formabontó, sa-
játos játéktérben mutatta be a Csereper
Margit házasságát. Mintha megszűnt volna a
színpad és a nézőtér elkülönülése, mintha
mi nézők is ott ültünk volna barátunk,
szomszédunk, ismerősünk, az

Író dolgozószobájában. Erről az akkor
szokatlannak, merésznek ható, az at-
moszféra intenzitását erőteljesen fokozó
megoldásról, a közönség ilyenfajta be-
avatásáról Garas Dezsőnek a játék-színben
le kellett mondania. Az adott játszási
körülmények, akár akarta, akár nem,
visszakényszerítették a rendezőt. a
hagyományos dobozszínházi keretek közé.
És azt is tudomásul kellett vennie, hogy a
színházi égbolton csak egészen kivételes
konstellációban találkoznak egymással
olyan csillagok, mint akkor a
Huszonötödik Színházban. Garas Dezső-
nek számolnia kellett az adott feltéte-
lekkel, és azokból kellett a maga és a
produkció számára előnyt kovácsolnia.

Az a tény, hogy Garas a darab
rendezőjeként és főszereplőjeként kettős
terhet vállalt a drámában, egyszerre
veszély-forrást és előnyt is jelenthetett.
Veszély, ha a főszerep gátolja a rendezőt a
műegész áttekintésében. I la önmagát,
saját színészi alakítását szolgálja az elő-
adással. De előny, ha a főszereplő

valóban megéli az Író kettős szerepét, ha
azért is autentikus alakítója a fő-
szerepnek, mert a hőshöz hasonlóan maga
is teremtője és irányítója a hősök-nek és
az eseményeknek. Zsonglőr-teljesítmény
lenne ez a kettősség? Nyilvánvalóan
sokkal több annál, mert a koncentráció
legmagasabb fokán sajátos hitelt és
feszültséget is képes kölcsönöz-ni a
cselekménynek, sőt a szereplők egy-
máshoz való viszonyának is. Az Író a
hetvenes évek elején két lábbal benne élt
saját korában. 1985-ben Garas tiszteli az
Író tehetségét, elfogadja érzékenységét,
tapasztalatokra alapozott bölcsességét, az
élet által megtépázott, de még mindig
kikezdhetetlen hitét, és legfőképpen azt,
hogy „tollával nem kalmárkodott. soha".
Megértő a figura emberi gyengéi,
indulatai, hiúsága iránt, és még azt is
tudomásul veszi, hogy nem szüle-tett
hősnek. Azonosul vele, de csak egy
árnyalattal jobban, mint maga Fejes.
Megőrizve a maga erkölcsi és szellemi
fölényéből annyit, amennyi a későbbiek-



ben az író színpadi vereségének átéléséhez,
megértetéséhez szükséges.

Keresem, kutatom a fogásokat, gesztu-
sokat, amelyek révén Garas az általa meg-
jelenített figura sajátos tudathasadását
életre kelti, de hiába. Azt hiszem, a színész
egyetlen fogása, hogy nem játssza meg a
becsületére kényes, eszményeihez hű, az
elvárások és tilalom-fák között navigáló
intellektuelnek ezt a szkizofréniáját, hanem
megéli. Megéli, mint erényekből és
hibákból gyúrt, végletek között hányódó,
meghasonlottan is hivő kortársunk. A sok-
sok kisember-figura után Garas most egy
fejjel magasabb náluk - nálunk --, de még
mindig éppen akkora, hogy kudarcában is
sors-társunk maradhasson. Sokszor. csak
meg-áll a színpad sarkában, és szótlanul
figyeli teremtményeit. Ilyenkor a
tekintetében tükröződik minden elvárása,
ítélete, és a hősök reakcióit helyeslő,
tagadó mimikával szavak nélkül is eléri,
hogy mi nézők is az ő szemével,
kritikájával lássuk a színpadon lévőket.

Az Író igazi partnere a drámában nem
Cserepes Margit, hanem a színpadi Ma-
ma, aki egy személyben tölti be az író
valóságos takarítónőjének és megidézett
édesanyjának, valamint Cserepes Margit
nehéz sorsú, boldogtalan mamájának a
szerepét. A három figura sarkában még ott
lebeg a negyedik is, amikor a Mama,
eszközök híján, szinte csak a lélek
átalakulását testire váltva, felidézi saját
hajdanvolt fiatalasszony énjét. Nyilván-
való, hogy Fejes nem dramaturgiai ta-
karékosságból, nem színpadi trükként
ötvözte össze a dráma Cserepes Margit-nál
idősebb nőalakjait, hanem az elvá-
laszthatatlan egységgel, az asszonyi sors-
közösség megjelenítésével jelképesen is
állást foglalt teremtményei oldalán. Tö-
rőcsik Mari ebben a szerepben, a testté vált
jelkép felmutatásakor maga volt az
utánozhatatlan csoda, a proletárpoézis
Fejes álmodta nemtője. Törőcsik úgy
lebegett a szerepek és sorsok felett, hogy
hús-vér valója szinte csak kellék volt: a
Mama sorsát, jellemét mindenkor az
érzelmek és ábrándok síkján, szenve-
désében osztozva ábrázolta.

Psota Irén alkatától ez a játékmód és
szerepfelfogás nyilvánvalóan távol van.
Garas Dezső rendezői érzékenységét és
játékmesteri rátermettségét dicséri, hogy
először is le tudta faragni a színésznő
eredendő jellemteremtő tehetségére rá-
rakódott manírokat, és meg tudta őt óvni a
szertelenségtől, a színpadi jelen-lét fontos,
passzív pillanataiban is ag-

resszíven figyelmet követelő túlzásoktól.
A játék első részében úgy hittük, „csak"

ennyi történt, de ezért is elismerés illeti
mindkettőjüket. Azután az asszonyokért
megszállottan bolonduló férj oldalán már-
tírsorsra kárhoztatott feleség monológját
Psota irén már úgy adta elő, hogy a
színpadon is, a nézőtéren is „megállt a
levegő". Cserepes István asszonyának
kínzó és jogos féltékenysége, fájdalmas
sérelme egy olyan soha ki nem robbanó
hétköznapi tragédiasort érzékelte-tett,
amely dramaturgiai szempontból Vitok Pál
drámájának negatív lenyomata, ellentétele;
emberi tartalmát tekintve ön-álló lélektani
és társadalmi dráma, amely-nek súlyát nem
csökkenti, csak árnyékát mélyíti, hogy
nem nélkülöz bizonyos komikus, groteszk
momentumokat sem. Psota Irén kitűnően
ellensúlyoz á tragédia és a komédia
végletei között, földönjáró, valóságos, hús-
vér proletárasszony, aki-nek sorsa
hordozza az általánosabb érvé-nyű,
egyetemesebb mondanivalót,

Az ősbemutató Cserepes Margitja, Jobba
Gabi, szinte csak szokatlanul nagy,
ragyogó szemével játszotta el mindazt, ami
az excenter-prés mellett álló, hóttszegény
munkáslányt megkülönböztette
osztályostársaitól. Öntudatlanul és
tudatosan is férfivágyakat korbácsoló
kacérságát és a csillogó vampszerep
mögött megbújt, kicsit riadt, butácska
teremtés félszegségét, Egy prolilányt, aki
ha nem riszálhatná a fene-két, alighanem
teljesen védtelen marad-na az őt
körülvevő, bonyolult világban. Pap Vera
lírai, játékos Cserepes Margitjának
elsőrendű eszköze a létét, lényét,
szándékait mindig és minden szituációban
pontosan kifejező koreográfia, a vadító,
lebegő, itt-ott mégis félszeg mozdulatok
hallatlan kifejezőereje. Pap Vera Cserepes
Margitként nem akar ragyogni, inkább
csak vonzani, izgatni. tilintha tudatosan
vigyázna arra, hogy Margit kisszerűségét
ne tupírozza fel - saját személyiségével.
Akár a rendező követelte meg tőle ezt a
művészi alázatot, akár a színész lényéből
fakadt, mindenképpen említendőnek
érzem, hiszen Pap Vera - ha „rádob még
egy-két lapáttal" - címszereplőből könnyen
főszereplővé válhatott volna. Csak éppen a
dráma, az írói mondanivaló meghamisítása
árán. Ezt elkerülni nagyobb siker és
nagyobb teljesítmény, mint a minden-áron
tapsot követelő „drámázás",
Mostanáig meg mertem volna esküdni,

hogy Vitok Pál a dráma egyik leghálát-
lanabb szerepe. Túlságosan sok szövegé-

ben a sematikus plakáterény, túlságosan
elnagyolt és vázlatos a lelke mélyén
kavargó szenvedélyek rajza. Azután jött a
Játékszínben Gáspár Sándor, és puszta
megjelenésével, fejtartásával, egy-egy su-
ta gesztusával meggyőzött arról, hogy a
Tisztakezű csakis ilyen lehet. Hogy kor-
látlan és korlátolt becsületességének ket-
tőssége, makacs eltökéltsége egy társadal-
mi típus és egy politika közös hozadéka.
Féltékenysége ugyanolyan mélyről fakad,
mint szerelme, és eszményeit nem hazud-
tolja meg, csak felfüggeszti, meghajlítja,
amikor a dráma végén megalkuszik.

Gera Zoltán (Horváth úr) Garas Dezsőn
kívül az egyetlen, aki megtartotta korábbi
szerepét. Annak idején az ő esetében is
színészi megújulásról szólta kritika. Most
inkább csak annyit mondhatunk, hogy a
voyeur lakástulajdonos hálás szerepében,
a karakterteremtés és karikírozás végletei
között mértéktartó ízléssel egyensúlyozva
jól szolgálta az előadás sikerét.

A dráma egyetlen megoldatlan, a cse-
lekmény szempontjából voltaképpen fe-
lesleges figurája Egri. Zoltán, akinek titkát
nemcsak Cserepes Margitnak, nekünk sem
sikerült megfejteni. Nem a szereppel
birkózó Fülöp Zsigmond hibája, hogy az
árnyékalak most sem vált sem hús-vér
jellemmé, sem megfejthető tartalmakat
hordozó szimbólummá. Az öreg Cserepes
István szerepe érdekesebb, jelleme
többrétű, mint ahogy Ferenczy
Csongor ábrázolja. A főiskolás Varga
Mari Dorogi Zsuzsannája tisztességgel

megoldott, jeles vizsgafeladat, de ennél
- egyelőre - nem több. Ezt azonban a
nagyok közelsége, az egyenlőtlen
kiinduló helyzet is indokolhatja.

Mire ez a beszámoló megjelenik, már
alighanem végéhez közeledik az évad. De
amikor írom is, utolsó reményeink

megvalósulása küszöbén állunk, és a
hátralevő, tavaszi bemutatók már aligha
változtatnak az évad csalódásokkal ter-
helt, sokárnyalatúan szürke összképén.
Ebben a kontextusban sokszoros figyelmet
érdemel a Fejes-dráma legjobbkor
és legjobb színvonalon megvalósított
felújítása, Garas Dezső kettős remeklése
és az az egyébként mindentől függetlenül
is elismerésre méltó profizmus, ami a
Játékszín előadását jellemzi.

Feles Endre : Cserepes Margit házassága
(játékszár)
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