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Az 1979-80-as évad értékelésekor egy
tizenhárom évvel azelőtt írott darab,
Csurka István Def i c i t j e kapta meg a kri-
tikusoktól a legjobb új magyar dráma
díját.

Az „Ősbemutatótól" az ősbemutatóig
A szavazók közül többen is feszengve
fogalmazták meg az elégtételnek szánt
indokolást. Hiába tudtuk, hogy a Bánk
bántól az Ór iá s c s e c s emő i g számos magyar
klasszikus mű sokkal tovább várt a be-
mutatóra. A papírszínházba száműzött
Deficit sorsa több mint egy évtizedig
színházi életünk nyugtalanító, neural-
gikus pontja volt, a mű pedig már-már
legenda lett. Legenda, de nem titok.
Hiszen nemcsak a beavatottak, az érdek-
lődő olvasók is már legalább egy évtizede
ismerhették - és talán ismerték is -
Csurka drámáját. A Ki lesz a bálanya?
című 1970-es kötetben olvasható darab
időközben többször is eljutott a premier
küszöbére, sőt a Vígszínház műsor-
tervébe is. Köztudott volt, hogy X
szerepét Csurka - a dráma rendezésére
várakozó Horvai Istvánnal egyetértés-ben
- Latinovits Zoltánnak szánta. Az-után
mégis - kis híján - egy amatőr együttes
szerezte meg az ősbemutató dicsőségét.

A vállalkozásból azonban színházi
szenzáció helyett csak kínos sztori lett. A
Körszínpad elképzelését maga a szerző
kérdőjelezte meg Ősbemutató című
írásában (Élet és Irodalom, 1975. III.
15.), amikor is - joggal - tiltakozott az
ellen, hogy egész estét betöltő kétrészes
darabját, „amelynek még soha sehol nem
sikerült egy egész estét betöltenie" - tudta
és beleegyezése nélkül egyfelvonásossá
zanzásítsák. Joggal nehezményezte azt is,
hogy a társulat vállalkozását a Pesti
Műsorban a profi színházak kínálatában
elvegyülve, ősbemutatóként hirdessék.
Rosszallta a darabnak a mű-sorfüzetben
olvasható, szimplifikált értelmezését is,
de legfőképpen azt, hogy szókimondó
drámáját „Molnár Ferencinek álcázott"

színműként ajánlják...
Mivel a bemutató - állítólag a fősze-

replő betegsége miatt - amúgy is elma-

radt, így azután a Deficit ősbemutatójára
csak majd fél évtizeddel később került
sor.

Vannak drámák, amelyeknek a témája,
konfliktusa, valóságos magva, kulcs-
figurának tekintett hőse vagy különös
nyelve kerül az érdeklődés, a viták elő-
terébe. A Deficit korabeli visszhangját
újraolvasva feltűnik, hogy elsősorban a
mű megőrzött vagy megkopott aktua-
litása, másodsorban Albee Nem félünk a
farkastól című drámájával való tematikus
és szerkezeti rokonsága foglalkoztatta a
kritikát. Megkerültük volna ezzel a
Deficit érdembeli minősítését? Nem
hiszem. 1979 decemberében valóban
elkerülhetetlen volt a kérdés, vajon
kiállta-e az 1956 traumáját és az azt kö-
vető korszak morális válságát megjele-
nítő nemzedéki dráma a színpad nélkül
eltelt évtized kényszerű próbáját?

Akadt, aki utólag is igyekezett meg-
érteni, sőt elfogadtatni a dráma sorsát.
„Hogy miért nem került azonnal szín-re,
utólag nem nehéz megérteni. 1968 az
ultrabaloldal, Párizs, a Mao-Biblia és
Prága esztendeje volt. Ilyen valódi és
szellemi lőporfüstös hangulatban egy
fegyvert rejtegető és a forradalomról
rébuszokban beszélő hős könnyen félre-
érthető lett volna." (Köröspataki Kiss
Sándor: A Duna-parti - duma-parti, Új
Tükör, 1979. XII. 9.) Mások utólag a
darab legendáját kezdték ki, és kétel-
kedve, csalódva fogadták a drámát.
Közéjük tartozott Hermann István is, akit
„nem nagyon örvendeztetett meg" a
megkésett bemutató. Kifogásolta, hogy
Albee darabjával ellentétben, Csurkáéban
nincs nyoma az átfogó drámai
gondolatnak, és a világnézet nélküli

hősök dikcióinak csak pillanatnyi értelme
van. Történeti háttér híján Hermann nem
is érzi igazi drámának a Deficitet.
(SZÍNHÁZ, 1980/9.)

Á Deficit fogadtatására azonban nem a
kételyek hangsúlyozása volt a jellemző.
Sokkal inkább az elégedettség, hogy
végre színpadon vizsgázik a dráma. A
késés tényét utólag is firtató kritika fur-
csálkodva fájlalja, hogy a magyar kö-
zönségnek előbb kellett kijárnia Miller,
Tennessee Williams, Albee iskoláját,
előbb kellett betekintenie az amerikai
házaspárok családi poklába, és csak az-
után nézhetett szembe azzal, ami itt és
most történik, csak ezután ismerhette
meg a magyar párok durva küzdelmét, a
magyar írónak a „szerintünk vagy
legalábbis részünkre érdekesebb, erede-
tibb" számadását, ezt a romolhatatlan
nosztalgiák és feloldhatatlan zűrzavarok
jegyében fogant társalgási tragédiát.
(Szekrényesy Júlia: Hit és pofon, Élet és
Irodalom, 1979. XII. 1.)

Á megkésettség színháztörténeti ve-
szélyére és esztétikai következményére a
leghatározottabban Nagy Péter figyel-
meztet azzal, hogy kimondja: Csurka
drámája a legelőnytelenebb időpontban
került színpadra. „Már nem abban a
közegben szól, amelynek íródott, s még
nem ahhoz a közeghez, amely ezt a múlt
képeként vehetné tudomásul - »köztes «
helyzetbe került, s ez meghűti benne,
körülötte a levegőt. Már semmi sem szól
oly forrón, mint ahogy íródott, s még
semmi sem hűlt ki annyira, hogy ettől új
fényt kaphatna." (Kritika, 1980/I.)

Az én idevonatkozó aggályaimat -
miért is titkolnám - Albee drámájának
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majdnem egyidejű (szolnoki) felújítása is
táplálta. „ A Deficit egy társadalomtör-
téneti pillanat (évtized) közösségi drámája.
Hőseit a kor sebezte meg, és a reakcióik is
történelmileg meghatározottak. Albee
négyes fogatában viszont a társadalmilag
meghatározott környezet előterében
összezárt individuumok mér-kőznek."
(SZÍNHÁZ, 1980/2.)

A Deficit - két változatban
Bizonyára véletlen, a korabeli doku-
mentációt lapozgatva mégis szembe-ötlő,
hogy a kritikák élén torlódnak a
kérdőjelek. „Mennyi a deficit?" --- kérdi
Mészáros Tamás (Magyar Hírlap, 1979.
XI. 29.), „Elsül-e a hegedűtok?" - töpreng
a Népszabadság hasábjain Koltai Tamás
(1979. XI. 29.). A Film Színház Muzsika
kérdése: „Két pár hány pár?" (Bulla
Károly, 1979. XII. 1.)

A kérdések természetesen szónokiak.
Az elemzések, mint a hagyma héját, sorra
bontják le a dráma egymásra hajló
rétegeit. Csurka a szerzői utasításban arra
figyelmeztet, hogy a szereplők a darabot
két síkban, egy komolyban és egy
komolytalanban élik és játsszák. A
komolytalan: a négy fiatal titkos nyelve,
közös játéka. A darab komédia-kereteket
feszegető, legkülső burkát többen - Csurka
dialógusteremtő tehetségét értékelve -
Molnár Ferenc-inek nevezik. Az
unalmukról csevegve számot adó
házaspárok előre eltervezett szexuális
társasjátéka, a felemás eredményre vezető
feleségcsere, voltaképpen bulvártéma.
Csakhogy a Deficitben ez a játék - csupán
tünet. Mögötte, alatta egy társadalmi
töltésű tragikomédia feszül, és ennek a
világa már társadalmi látlelet. Egy nem
olyan régen még reménykedve vállalt
életforma kiürülésé-ről, válságáról
tudósítják egymást és a nézőket a
szereplők.

A Deficitnek ezen a realista szintjén
találó és pontos a kép. Egy nagyra hiva-
tott, tehetséges ifjú mérnök, aki valaha
meg akarta forgatni a világot, önmagába
és feladataiba vetett hittel érkezik fele-
ségével az épülő ipari városba, ahol
otthont, tartalmas életet, közösséget remél.
A valóság ehelyett - kétszoba-
összkomfort, unalommal. Nagy feladatok
helyett -- eltemetett álmok, sivár hét-
köznapok, üres esték, hozzájuk hasonlóan
csalódott, hamar megunt barátok. Csehov
nővérei még legalább Moszkvába
vágyódnak, X tudja, hogy ha történetesen
visszakerülne Budapestre, ott se lenne
jobb. Talán valahol másutt --

egy szűk, sötét sikátorban . . . Változat-
lanul vonzó, fiatal feleségéhez láncolva,
ábrándozhatna ragyogó nőkről, nagy
szerelmekről is, ám X csak egy piruló
lány rongyos bugyijának a gumijára
gondol. Amikor egy este rábeszéli ba-
rátját, Z-t, hogy csábítsák el egymás
feleségét, valójában csak unalmának
fojtogató pókhálóját próbálja széttépni.
Ördögi terve sarjadhatna vágyból, fűt-
hetné szenvedély, izgathatná a férfiasság
próbája is, de X csak játszik. A legfon-
tosabb ebben az előre kitervelt ágy-
forradalomban a fennálló erkölcsi nor-
mák megsértése. Az önmagához méltó-
nak vélt szabad tettek, hasznos cseleke-
detek helyett vállalt pótcselekvés egyet-
len pozitívuma, hogy végre tétje van.

S bár az író voltaképpen meglehetősen
keveset árul el a négy szereplő múltjáról,
jelenéről és jelleméről, a próba-tétel
során mind a négyen pőrére vet-kőznek,
és tartalmukat vesztett szavaikból
megtudjuk mindazt, ami a dráma világát
és történetét hitelesíti.

Az ősbemutató rendezőjét, Horvai
Istvánt ez a csak nagy vonalakban fel-
vázolt, és mégis, minden részletében
meggyőző, ismerős mikrouniverzum
izgatta. Olyannyira, hogy képzeletében
többféleképpen is benépesítette és be-
rendezte. S mivel ő maga kivételesen
rendelkezett az elképzelések valóra vál-
tásának lehetőségével, a hazai színházi
gyakorlattól eltérően majdnem párhuza-
mosan, két változatban is realizálja a
maga rendezői koncepcióját. A Horvai
elképzelte „világos" és „sötét" változat két
hasonló rangú, de eltérő jellegű
szereposztásra épült: Horvai X-eit,
Szilágyi Tibort és Tordy Gézát életkor-
ban és tapasztalatban egy évtized vá-
lasztja el egymástól. Az alkati különbsé-
geken túl ez tette lehetővé, hogy Tordy,
aki többet élt meg a múltból, és aki
közelebb állt tapasztalatban Csurkához

és X-hez, valamivel filozofikusabban, az
önpusztítás eltökéltebb szenvedélyével
menjen végig ugyanazon az úton,
amelyen Szilágyi Tibor, a megkapható
dolgok - és testek - biológiai igénye által
is sarkallva menekült. A különbség, amit
a főszereplők partnereinek alkata,
személyisége is befolyásolt, és a hősök
identitását, öröklött és kialakított kör-
nyezetét is kifejező lakásdíszlet is érzé-
keltetett, végül a színpadon kisebb lett,
mint ahogy i Horvai István tervezte.

Meglehet a „világos" változatban több
volt a nézőtéri nevetés, de a „sötét" nem
lett annyival elvontabb, stilizáltabb, hogy
a rendezői koncepció alap-vetően realista
jellegét áthangolta, meg-változtatta
volna. Horvai a SZÍNHÁZ-ban megjelent
interjúban is hangsúlyozta, hogy sem a
szövegben, sem a látványban nem
próbálta a jelenhez kötni, aktualizálni a
drámát. Bízott abban, hogy a megírás
időpontja szerinti korba - a hatvanas
évekbe - helyezve is érvényesülni fognak
a darab önmagán s a történeten túlmutató
értékei.

Tévedett-e Horvai a Deficit megítélé-
sekor? Ma sem hiszem.

Tény, hogy az előadás is megosztotta a
kritikát. Azt majd mindenki elismerte,
hogy a rendező „perfekt Csurka", de míg
az Élet és Irodalom a „drámaszelídítés
csodájának" nevezte a bemutatót, a
Kritikának a drámában némileg csalódott
recenzense a legnagyobb elismerés
hangján szólt Horvai rendezéséről és a
társulat teljesítményéről. Amikor az évad
végén harminckét kritikus közül
huszonhárom a Deficitnek ítélte a pálmát,
többen az évad legjobb előadásának is
értékelték. Az első változat Y-ja, Bán-
sági Ildikó megkapta a legjobb női
alakítás díját, és Szilágyi Tibor - X - is
csak néhány szavazattal szorult a díjazott
Kállai Ferenc mögé.

Juhász Róza és Bajcsay Mária a Deficitben



Kívülállóként nem tudhatom, milyen
gyakorlati, egyeztetési indokok
magyarázhatták, hogy a két változat közül
az első, a „világos" előadás maradt fél
évtized múltán is a színház repertoárján.
Kritikusként azonban biztos vagyok benne,
hogy nem a bemutatás sorrendjén, még
csak nem is az egyes szereplők
teljesítményének rangján, értékén múlt,
hogy az első változat aratta a nagyobb
sikert. Egyszerűen Szilágyi fejezte ki
pontosabban, hívebben - mulatságosabban
és mélyebben - Horvainak a Deficittel
közlendő mondanivaló-ját: a cselekvési
lehetőségtől megfosztott, kiábrándult
nemzedék életének és életformájának a
hatvanas években te-tőző csődjét. A fiatal
Csurka 1967-es Deficitjét.

Létezik azonban egy másik Deficit is.

Ezt először igazán 1985-ben, a szolnoki
Szobaszínházban láttuk.

A hegedűtok titka

Csurka kezdettől nem tekintette meg-
változtathatatlan szentségnek a Deficit
szövegét. Amikor a darab végre szín-padra
került, csak annyit csiszolt, alakított rajta -
„nagyon óvatosan, szinte remegő kézzel" -,
amennyit megítélése és Horvai szerint az
előadás feltétlenül megkövetelt. Azután a
második változat előkészítésekor, az új
szereposztás ismeretében mégiscsak újra
hozzányúlt a darabhoz. Akkor már „jó
agytornának" érezte, és élvezte, hogy
„amit egy-szer el tudott mondani dúrban,
azt később el tudta mondani mollban is". A
hangvételnek ez a kardinális különbsége,
amire utal, alighanem túlzás. De azt
Horvai is tanúsítja, hogy Csurka a
Vígszínház háziszerzőjeként, több kisebb-
nagyobb kérdésben hajlott a rendező és a
színészek kéréseire, és hajlandó volt
például utólag, szövegbéli utalásokkal
erősíteni, helyesebben konkretizálni Z
szerepét. Így lett az erős X barátjának és
gyengébb ellenpólusának szerepét betöltő
„kreatúra", nagy terveket kovácsoló és
azokat minduntalan halogató, kisszerű
filosz, az új város szürke életű és
feltételezhetően X-nél kisebb keresetű
pedagógusa.

Történt azonban a Deficittel egy ennél
lényegesebb szövegen túli változás is. Az
előadásban a nyomtatott szövegbeli-nél
sokkal nagyobb hangsúlyt kapott az a
hegedűtok, amely a dráma mélyben levő
lényegének képi metaforája. A kötet
szövegváltozatában X, amikor W-vel

kettesben marad, és az elmaradt testi
ölelés helyett, titkait megosztva, lélek-ben
egyesül vele - egyszer csak elővesz egy
hegedűtokot. Váratlanul vallja meg W-
nek, hogy a régóta rejtegetett tokban nem
hangszert őriz, hanem élete titkát, kulcsát
- két abszolút fegyvert: egy géppisztolyt
és a Kommunista Kiáltványt. A néző ezt a
furcsa vallomást ugyanúgy elfogadja,
elhiszi, mint W, és ugyanúgy megdöbben,
mint ő, amikor a dialógus csúcspontján,
saját szemével azt látja, hogy a hegedűtok
- üres.

A szövegben a meghökkentő fordu-
latnak reális magyarázata is megtalál-ható.
W szerint az asszonyok előtt nincs titok, Y
jót akart X-nek, tehát eltüntette a veszélyt
rejtő szerszámot. X azonban kételkedik:
ha így történik, észrevette volna. Valaki
más tette, de hogy ki, azt nem is sejti, s
arra a drámában sem derül fény: „A végső
dolgok homályba vesznek."

A pesti színházi előadásban ezt a
hegedűtokot X az első rész befejezése
előtt már behozza a színpadra. Koltai
Tamás leírása szerint „olyan óvatosan,
olyan dédelgetve, mint aki legféltettebb
kincsét, örökségét, frigyládáját tartja a
kezében". A színpadi kellék ezáltal drámai
hangsúlyt kap: evidenssé és lényegessé
válik, hogy a behozott tárgy-nak jelentése,
titka van. Ez a titok a dráma során két
fázisban lepleződik le. Először, amikor X
megnevezi a hegedű-tok bizarr tartalmát:
másodszor, amikor a forradalmi
gondolatot és a forradalmi cselekvést
együtt jelképező tárgyak egy-szer csak
eltűntek, légneművé váltak. A
forradalomnak ezzel a jelképei, a tárgyi
emlékei is semmivé foszlottak.

A dráma odáig következetesen érvé-
nyesített realizmusának szellemében vol-
taképpen el kellene fogadnunk W plauzi-
bilis magyarázatát. Ám a hegedűtok - és a
dráma - metaforikus jelentése azt követeli:
ne higgyünk Y óvatos gondoskodásában.
Hiszen ő csak a tárgyakat tüntethette volna
el, nem az eszmét. Márpedig X-nek W
jelenlétében és a közönséggel együtt, az
emlékek és az eszmények hiányára kell
rádöbbennie. Ezt a hiányt pedig nem kell
tényekkel magyarázni, A forradalomra
felesküdött nemzedék csődje
szempontjából mindegy, hogy a
lakáscserék során kallódott-e el a fegyver,
vagy valamilyen orvvadász vitte el, vagy
egyszerűen eltűnt attól, hogy feleslegessé
vált.

Horvainak jó oka volt a darab szer-

kezetét is megváltoztató, feszültség-
teremtő színpadi változtatásra. Így akarta -
feltételezhetően a szerző intenciójának
szellemében - beépíteni a dráma
struktúrájába azt, ami eredetileg csupán
poén volt.

A szolnoki Szobaszínházban viszont
még el sem kezdődött az előadás, ami-kor
X (Vallai Péter) már ott ül karnyújtásnyira
tőlünk a színpad szélén és fegyvert tisztít.
Gondosan, piszmogva, majd-nem
gyengéden pucolja, zsírozza, csomagolja,
mint aki hosszú időre kívánja megóvni -
majd a „gitárt" belehelyezi a hegedűtokba.

Csak ezután alszanak ki teljesen a néző-
téri fények, ezt követően hangzik el az
első színpadi szó. A nézők tehát kezdettől
a legfontosabb színpadi titok be-
avatottjaként követhetik a cselekményt. Ez
a darabot nem ismerő közönséget
voltaképpen félrevezeti: hiszen annyit már
a stúdiószínházak látogatói is meg-
tanultak a dramaturgiából, hogy a falon
függő (vagy tokba rejtett) fegyvernek
legkésőbb az utolsó felvonásban el kell
sülnie. Aki viszont jártas Csurka vilá-
gában, az el sem tudja képzelni, hogyan
tűnik el a darab végére az a fegyver, amit
X mindnyájunk tanúsága közben helyezett
el a hegedűtokban. Hiszen a dráma a
klasszikus hármas egység szabályait
betartva íródott, színpadi cselekménye
egyetlen éjszaka játszódik. Így tehát a
fegyver nem „hajdan" került a tokba,
hanem az ágyforradalom esté-jén . . . A
rejtélyre, az igazat megvallva, az előadás
még utólag sem tud kielégítő választ adni.

A felújított Deficit stílusa eleve stili-
záltabb, elvontabb annál, mint hogy
egyetlen pillanatra is elfogadjuk W ma-
gyarázatát. Y-ról egyébként is nehezen
képzelhető el, hogy ilyen titok nyomára
jutva egyedül döntene, és képes lenne a
fegyver eltüntetésével vállára venni -
megsemmisíteni - X életének titkát. Ha
viszont az előadás a drámán belüli stí-
lusváltás hagyományát őrzi, s ily módon
vállalja a végső megoldás abszurditását,
akkor mivégre a játék egészétől elütően,
aprólékos naturalizmussal megjelenített
expozíció?

Csak találgatni tudok. De talán nem
járok messze az igazságtól, ha a kontraszt
hangsúlyozásában keresem a szolnoki
hegedűtok titkát. Hogy Vallai Péter a
bevezető mozdulatsor már-már naturalista
aprólékosságával, gesztusának
konkrétságával is a későbbi szín-padi
meglepetést és a W-nek felkínált



vallomás ürességét készítette elő. Maga a
megfejthetetlen titok ily módon életünk
abszurditásának megjelenítésévé válik.

A Deficit változott,
a deficit - változatlan

A szolnoki Deficitnek már a plakátja is
meghökkentő. A szereposztást követően
ugyanis az előadást létrehozók név-sora
olvasható. Magyarán: hiányzik egy igen
fontos személy, a rendező meg-nevezése.
Ugyanakkor a névsorban két rendező, a
pécsi amatőrelőadások tehetséges
létrehozójaként feltűnt Vincze János és a
szolnoki színház művészeti vezetője,
Csizmadia Tibor neve is szerepel.
Műhelytitkok szellőztetése nem tartozik a
kritikára. Elfogadom tehát azt, amit a
plakát és a műsorlap sugall, amit a
színészek vallanak: a meglehetősen
zaklatottan, több munkafázisban kialakított
előadás végül is a résztvevők közös
elképzelésének és erőfeszítésének nehezen
beérett gyümölcse.

A dramaturg - ha a névsorból helyesen
következtetek - Morcsányi Géza. De az
1985-ös felújítás alapvető dramaturgiai
munkáját, ahogy tudom, Csurka István
maga végezte el. A szöveg érdemben nem
változott, és mégis, mintha új darabot
hallottunk volna ... A legfontosabb
módosításokat a szerző piros ceruzával
hajtotta végre. Sorra kimaradtak a darabból
a korhoz túlságosan szorosan kapcsolódó
utalások, a hatvanas évek vége óta
elhervadt álmok, el-avult és
megkérdőjelezett nosztalgiák. Kimaradt
Kuba és Che Guevara, és helyenként
tömörebb lett a szereplők „komolytalan"
fedőszövege is.

A Pesti Színház bemutatója után többen
kifogásolták, hogy a szereplők túlságosan
sokat magyarázkodnak, locsognak, hogy a
dialógus üresjáratai helyenként elfedik a
lényeget, és X is agyonbeszéli saját
problémáját. Velem Szilágyi Tibor
játékának lenyűgöző két-szólamúsága - a
belülről kiszakadó, át-élt, megélt mondatok
és a modorrá kövült, bejáratott üres
szófordulatok váltakozása, a szöveg
ritmusában is érzékelhető villódzása -
elfogadtatta a színpadi szóözönt. A
szolnoki előadás azonban azt igazolta,
hogy a nélkülözhető mondatok kiiktatása, a
párbeszédek felpergetése jobban megfelel
a mai ritmus-igényünknek, és javára vált
magának a drámának.

Ha Z leggyakrabban idézett monológ-
jába („Most itt állok a barátom felesé-

gének az ágya előtt ..."), az egyéni fe-
lelősséget a rendszerre és a történelemre
hárító maga-mentségébe nem került
volna bele egy kétszavas, lényeges be-
toldás, akkor is érzékelhető lenne, hogy
ez az új Deficit már a következő nemze-
dék számláját terheli. De a magyar tör-
ténelem eszmélhetően tragikus szám-
sorát, 48, 49, 19, 56 említését Csurka
meg is toldja azzal, hogy 68-at is kimon-
datja hősével. Ez az évszám kulcsszere-
pet tölt be az új értelmezésben is. Ki-
fejezi azt, amit a dráma egésze sugall: a
csalódottak számonkérése itt az illúziók
nélkül felnőttek leszámolásává keseredik.

Ez a különbség természetesen nem
annyira az első hallásra inkább csak
sejthető, félmondatos szövegváltoztatá-
sokból fakad, hanem főként a dráma
lényegét érintő, nehezen megfogalmaz-
ható, de az előadás minden pillanatában
érzékelhető stílusváltásból.

Változott természetesen maga a tér is.
Fehér Miklós a Pesti Színházban olyan, a
valóságosnál egy árnyalattal
nagyvonalúbb, elegánsabb környezetet
varázsolt X. köré, olyat, amilyenre talán
pályakezdőként vágyott. 1985-re mint-ha
még X otthona is kiürült volna. A
szolnoki Szobaszínház képlékeny és
változó pódiuma a kamaradrámáknak.

Emlékszem, amikor körülültük Meierék
sivár otthonát, és amikor szinte körül-vett
bennünket Schnitzler Anatolának
színpadi világa. Most a Deficit hagyomá-
nyos színpadi formát ölt, de a kukucs-
kálószínház félkörré görbül. A színpad
közelsége pedig olyan intimitást biztosít
a játéknak, mintha egy panelházban
összepréselve szomszédainkat figyel-
nénk. A szűk színpadi tér mégis tágasnak
tűnik azáltal, hogy a lakás berendezése
voltaképpen egy hatalmas bőrkanapéra
szorítkozik. A színpadon levő karos-
széknek éppen olyan jelentéktelen szerep
jut csak a játékban, mint oldalt a tér-
elválasztó függönynek és az ahhoz szo-
ruló polcnak, amelyre a telefon került.
Annál fontosabb a két ablak: a nagyobbik
a nézőtérrel szemben, a külvilággal köti
össze X otthonát. Szinte látjuk a sivár
lakótelepi utcát, az egyforma házakat, a
kisvárosban nagyvárosi illúziót keltő
ócska presszót - mindazt, aminek a
világon semmi jelentősége nincs ebben az
előadásban. Éppen ezért, nem is
mutatják. A kisebbik ablak viszont a két-
szintes lakás felső hálószobájából nyílik.
A függöny mögötti zajok és fények
fontos infotimációértéket kaptak a cse-
lekményben.

A színpad tehát egyszerre szűk, mint X-
ék élete, és tág, mint az őket - ben-

Vallai Péter a Deficitben (Szoboszlai Gábor felvételei)



nünket - fenyegető üresség. Ez a kettősség
határozza meg a színészi játékot is, ami
egyszerre szokatlanul intenzív, mintha
csupa filmbeli premier plant látnánk, és
ugyanakkor következetesen stilizált. Az
előadás a házastársak testi kapcsolatát is
helyenként meghökkentő indiszkrécióval
leplezi le. A szereplők mozdulatai
szertelenebbek és szenvedélyesebbek, a
köztük levő erotikus kapcsolat
erőteljesebben érzékelhető, mint a hajdani
Deficitben. Ugyanakkor mégis minden
ölelés stilizált, jelképes.

Ha az ősbemutatón egy a történelembe
ágyazott „társalgási tragédiát" láttunk, itt
egy olyan modellértékű kapcsolatrendszer
jelenik meg a színpadon, amelynek
mechanizmusa erőltetett lassúsággal, de
mindvégig zökkenőmentesen működik.
Ebben a mechanizmusban a dialógus
minden kereke és csavarja tökéletesen
egymásba simul, de nemcsak a szavak
gesztusértékűek, hanem a gesz-tusoknak is
erőteljes (gyakran a szavak-nál is
erőteljesebb) információértéke, üzenete
van. Horvai hősei az írói szöveg
tolmácsolása közben X-ék és Z-ék való-
ságos, a nézőtéren ülők számára ismerős
életét élték. A szolnoki szereplők ezzel
szemben a hétköznapoktól elrugaszkodva,
a túlzásokat vállalva modellt mutatnak fel.
Ennek a modellnek már vajmi kevés köze
van a hatvanas évek valóságához. Ha
valamihez kötődik, az már nem a fényes
szellők nemzedékének illúzióvesztése,
hanem a nézőtéren ülő fiatalság lazább,
szabadabb, szertelenebb magatartása,
napjainkra jellemző szexuális boldogsága
és boldogtalansága és reménytelen
handabandázása. Mintha ennek a színpadi
kvartettnek az ágyforradalom sem lenne
olyan elképesztő ötlet, mint szüleiknek
volt. Ezúttal X eltökélt manipulációja az,
ami a hősök emberi integritását sérti, és az
előadásban is ez kerül premier planba.

Nehéz eldönteni, hogy ez mennyiben
rendezői koncepció és mennyiben követ-
kezik Vallai Péter személyiségéből. Annak
idején Szilágyi Tibor még tekinteté-ben is,
mozgásában is őrizte a világ-megváltásra
készülő, tegnapi ifjúság lázát. Csak éppen
belefáradt, elernyedt, és a szeme is mintha
már besüppedt volna a puhuló arc
zsírpárnái közé. Az asszonyi karok és
tárgyak ölelésé-ben megfáradt,
elkényelmesedett. Vallai Péternek ezzel
szemben nincs, illetve nem érzékelhető a
múltja. Inkább egy tehetetlenségében
önmaga és a világ

ellen forduló tehetséget játszik, aki fölé-
nyes intellektualitásával, diabolikus aka-
ratával marionettbábuként rángatja a
többieket. Vallai X-e voltaképpen köze-
lebb áll Latinovits önpusztító alakjához és
elképesztő alakításához, mint az eddig
látott X-ek.

Vallai játékában nem riad vissza a
szélsőségektől, intellektualitása fiziku-
mának teljes bevetésével nyilvánul meg a
színpadon, de mindez karnyújtásnyi
távolságra sem tűnik megjátszott színészi
manírnak. Minden indulatkitörésé-nek
megvan a belső, drámai és lélektani
fedezete. Ez utóbbit azért is hangsúlyoz-
nám, mert a szolnoki előadás egyik erős-
sége, hogy a modellteremtés során nem
sikkad el a figurák magatartásának belső
logikája, érzelmi tartalma sem.

X igazi drámai partnere, méltó társa - W;
Vallaié - Bajcsay Mária. Csurka szövege
szerint W életkoránál fogva is
megállapodottabb a többieknél, többet élt
és többet is tapasztalt. Bajcsay Mária ezt a
többletet belső tartalommá sűrítette:
számára sem a múlt, hanem a jelen, a
végre kínkeservesen megteremtett
harmónia a legfontosabb. Rokonszenves
benne, hogy pátosztalanul és póztalanul
komolyan veszi önmagát. Alakításának
csúcsa az a néhány perc, amikor szinte
szótlanul vagy jobbára súlytalan szavakkal
kíséri végig Z és Y láthatatlanul
érzékelhető összeborulását. Ha féltékeny
lenne, magatartásába elkerülhetetlenül
beszűrődne némi komikum is. De W
csalódott: kudarcélménye sokkal
megrendítőbb, mint az, hogy Z bele-
feküdt Y ágyába.

Y-nak, Juhász Rózának több szem-
pontból is nehezebb dolga volt. X oldalán
és W árnyékában majdhogynem
naivaszerepet kell játszania egy olyan
korban és olyan darabban, amely cseppet
sem kedvez a naiváknak. De Y naivája - a
nyolcvanas évek férjes asszonya, aki a
rákényszerített játékban először csak
afféle női erőpróbát érez, azután egyszer
csak megperzselődik. Szövegéből Csurka
előzékenyen kihúzta a nagyon is vázlatos,
éppen ezért formális emancipációs
utalásokat, és ezzel sem könnyítette
Juhász Róza helyzetét. Meg-lehet, a
színésznő soha nem látta Bán-sági Ildikót
Y szerepében, de alkatuk hasonlóságából
is következik, hogy - főként
alávetettségének ábrázolásában - rá
emlékeztet, ugyanolyan varázsos is, csak
valamivel halványabb. Eredetinek ott
éreztük, ahol kamaszosan karcos,

már-már felszabadult kölyökkutya mód-
jára játszik X-szel és a szerelemmel is, de
közben mindvégig érzékelteti és el-hiteti,
hogy ő az egyetlen a kvartettben, aki még
mindig hisz az érzelmekben, a beígért
boldogságban.

Z-ről mostanáig azt hittük, hogy korán
megkeseredett, kisvárosi tanár. Phi-
lippovich Tamás most elhiteti velünk,
hogy valójában egy nagyra nőtt kisfiú,
akinek W-hez és X-hez való viszonyában
egyaránt valamiféle védelmet kereső,
menekülő gyöngédséget, önkéntes alá-
vetettséget érzünk. Akit nem megaláz,
hanem férfivá avat X manipulációs játéka,
a normasértő, kegyetlen kaland, mert
életében először megismeri a győzelem
örömét. Mellékesen az ágyban is, amikor a
feleségcsere révén találkozik a valójában
hozzáillő, neki teremtett asszonnyal. És
mégsem győztese a játék-nak, hiszen
ugyanott és ugyanúgy folytatja életét, ahol
előző este abbahagyta.

Képes-e egy zenekar karmester nélkül
muzsikálni? A szolnoki előadás láttán a
kérdés akadémikusnak tűnik. Hiszen a
Deficit kvartettje Vallai Péter elsőhegedűs
sugárzóan szuggesztív játékának hála,
végül is remekelt.

A szobaszínházi előadás azt bizonyította,
hogy a történelmi ihletésű, aktuális dráma,
amelynek 1979-ben megkésettségét fájlaltuk,
ebben az új színpadi változatban túlélte a
kritikus drámai élet-kort. Budapesten - ha
ritkábban játsszák is - még tart az
ősbemutató siker-szériája: 1985. december
2-án 231.-szer adták elő a Deficitet a Pesti
Színház-ban.

Külföldön ez a Csurka-dráma a vártnál
és megérdemeltnél kisebb visszhangot
ébresztett. Az erdélyi, lengyelországi,
romániai bemutató vagy a Pesti Színház
olaszországi vendégjátéka még a szok-
ványos hazai túlzással sem nevezhető
világsikernek. A szolnoki felújítás egyik
érdeme éppen az, hogy a műben rejlő (új)
lehetőségekre irányítja a szakma
figyelmét.
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Színház Szobaszínháza)
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