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Megmaradni

Kezdő drámaíró korában Csurka István
máris osztozott a legnagyobbak sorsában:
az ő legjobb drámája is kéziratban, majd
később kötetben várta esztendőkön át a
színpadi feltámadást. A Ki lesz a bál-anya
? után a Deficitnek és a Majálisnak is ki
kellett állnia az évek próbáját. A kés-
leltetett ősbemutatók legendája és méltó
sikere utána kultúrpolitikai légkör válto-
zására is vall, hogy legújabb és minden
korábbinál politikusabb drámáját már hir-
dették (igaz, ez más darabjaival is előfor-
dult), sőt próbálták is, amikor a szöveg
még nem volt végleges. Még a szokott-
nál is rövidebb próbaidővel, megfeszített
munkával, végül is sikerült színpadra
állítani nyárra az őszi évad újdonságát: a
Nemzeti Színház 1988/89-es műsorán
szereplő Megmaradni című tragédia ős-
bemutatóját a huszonötödik évadát ün-
neplő Gyulai Várszínházban tartották.

Ezt az új magyar dráma szolgálatában
vállalt fegyvertényt, a megkésett drámák
hazájában szokatlan frissességet akkor is
örömmel üdvözölnénk, ha maga a mű
nem lenne napjaink szülötte, fájdalmasan
és félelmetesen időszerű. De az. Érvényes
helyzetkép és a levegőben rezgő
jajkiáltás. Látlelet, amelynek elavulá-
sában - Csurka Istvánnal együtt - sok
millió magyar és az emberi jogok minden
védelmezője reménykedik.

A gyorsaság nem írói érdem. De ezút-
tal Csurka vállalkozásának sodrát, súlyát
növeli, hogy a jelen idejű lezáratlan polé-
mia általa mára, a szószékké lett színpa-
don is kirobbant: őszintén, helyeslést és
vitát kiváltó, kendőzetlen nyíltsággal.

Tabutémáktól a tabudrámákig?

Még egyetlen bíráló - elemző, vitázó vagy
uram bocsá' elmarasztaló - sor sem jelent
meg a Megmaradni ősbemutatójáról, máris
kirobbant a vita. A MUOSZ kulturális
szakosztálya által rendezett gyulai
kerekasztal-beszélgetésen többen is ne-
künk szegezték: Csurka tettértékű drá-
májával kapcsolatban nincs helye az esz-
tétikai mérlegelésnek. Az író, aki ver-
senyre kelt az idővel, olyan időszerű,
kínzó igazságokat mondott ki az erdélyi
magyarság sorskérdéseiről, elintézetlen

közös dolgainkról, a közép-európai nyo-
morúságról, amelyekről mostanáig hall-
gatni illett és hallgatni kellett. Olyan szen-
vedéllyel és őszinteséggel fogalmazott,
hogy ehhez képest érdektelenné válnak a
dramaturgiai megoldás gyöngéi. Még meg
sem méretett a mű, de a kritika esetleges
fanyalgásáért, „kultúrfecsegésnek" bé-
lyegzett ellenvetéseiért máris megkapta a
magáét. Ezúttal nem a hivatalos szer-
vektől, nem a kultúrpolitikától, hanem a
közreműködőktől és a rajongóktól, köz-
tük még hivatásos bírálóktól is.

A főszereplő szerint: ha a kritika a da-
rab és az előadás tárgyalása során „eszté-
tizálásba menekülne", ez azt jelentené,
hogy nem tud megfelelni a kor kihívásá-
nak, képtelen az erkölcsi kiállásra. Az
előadás gyengéit nagyvonalúan beismerő
rendező dramaturgiai forradalomról
beszélt, amelyre oda kell figyelni még
akkor is, ha a színház még nem tudott
hozzá felnőni.

Aki előző este történetesen nem láthatta
- a vitázókkal együtt - a Gyulai
Várszínház előadását, bízvást kapkod-
hatta volna a fejét. Az író és a dráma
melletti harcos, sőt lefegyverző kiállás
kísérőszólamaként ugyanis (az idézettek
ellenére) kezdettől jelen volt a kétely:
Csurka Istvánnak talán mégsem sikerült
olyan szinten, olyan művészi hitelesség-
gel megfogalmaznia a maga időszerű és
közérdekű mondanivalóját, ahogy sze-
rette volna, ahogy a téma - éppen fontos-
ságánál fogva - megköveteli.

A lassan, nehezen induló szakmai be-
szélgetés akkor és attól forrósodott vitává,
hogy menet közben többen óvatlanul - ám
tisztük szerint - mégiscsak hangot adtak a
gondolatok színpadi megformálásával
kapcsolatos gondjaiknak; az író
szándékát, vállalkozását tiszteletben tartva
és elismerve, kétségbe vonták a színpad-
ra vitt - állítólag - igaz történet művészi
hitelességét. Az első élmény közvetlen
hatása alatt, kapásból fogalmazott kritikai
meglátások és fenntartások közül valójá-
ban a legelmarasztalóbb a dráma leg-
szenvedélyesebben szóló prókátoráé volt,
aki szerint a darab melletti kiállás a bírálók
erkölcsi kötelessége, függetlenül attól,
hogy a darab jó vagy rossz. Ezt a régről
ismerős érvelést, megvallom, riasztónak
éreztem: hajdan az ötvenes években,
majd az 1956 utáni vákuumban megren-
delésre született, hivatalból kedvezmé-
nyezett sematikus művek élveztek ilyen-
fajta védettséget! Csurka Istvánhoz és az
általa képviselt igazsághoz azonban mél-
tatlan lenne ez a pozíció.. .

Ezek után, bár a főszerepet játszó
Csurka László szerint fivérét nemigen
érdekli a kritika, én magam legalább
kíváncsian vártam a Megmaradni sajtó-
visszhangját. Es szívből örültem annak,
hogy az általam olvasott napi- és heti-
lapkritikák szerzői vállalták a darab és az
előadás művészi megméretésének koc-
kázatát. Csurka István, Sík Ferenc és a
közreműködő színészek érdekében, az
olvasóközönség, sőt - ha kissé nagyké-
pűek akarunk lenni - a magyar dráma és
drámatörténet szolgálatában.

A nem döntés - a biztosabb halál

Parabolák és modelldrámák, történelmi
példázatok után maga a közvetlen, nyers
valóság, napjaink történelme és lidérc-
nyomása jelenik meg a színpadon. Egy
közelebbről meg nem határozott erdélyi
magyar kisvárosban játszódik a dráma.
(Igaz, ezt csak a szerzői utasítás hangsú-
lyozza. A szövegben többször is említik
„Gyergyószentmiklóst" a szereplők vá-
rosaként.) A történet középpontjában
Harisnyás Márton múzeumigazgató, a
magyar néprajz tudósa és gyűjtője áll,
akinek tragikus élete és halála - mint
mondják - egy valóban létezett, sokak
által ismert erdélyi értelmiségi valóságos
sorsát, a közvéleményt felkavaró rejté-
lyes halálát példázza. Csurka egy nyilatko-
zatában (Film Színház Muzsika, 1988. VI.
18.) utal is rá, hogy az erdélyi kérdésről,
annak megoldásáról vallott nézeteinek
alakulásában milyen eszméltető fordu-
latot okozott az öngyilkosságnak álcá-
zott valódi gyilkosságok sorozata, Bölö-
ni Sándor nagyváradi dramaturg, Visky
Árpád sepsiszentgyörgyi színész és más
közismert személyek, tanárok, papok tra-
gédiája.

Ám a Megmaradni színpadi történeté-
nek csak a feszültség csúcsán robbanó
egyik akciója a Harisnyás elleni - szívro-
hamnak hazudott - gyilkos merénylet,
csak feszültségteremtő szála a rejtélyes
halálesetet követő nyomozás. A dráma
meghatározó témája az a címben is ér-
zékeltetett, konkrét és mégis egyetemes
probléma, amellyel a tragédiát megelő-
zően Harisnyás Mártonnak és vele együtt
családja tagjainak, valamint a körülötte
élőknek, értelmiségieknek és zenészek-
nek, orvosoknak és hivatalsegédeknek
szembe kell nézniök: mit jelent magyar-
nak lenni Erdélyben, hogyan kell, ha
egyáltalán lehetséges, magyarnak maradni
egy nemcsak a kisebbségekkel, de saját
polgáraival szemben is zsarnoki hatalom



Fonyó István (Családfő), Szélyes Imre (I. Zenész) és Földi Teri (Anya) a Megmaradni című előadásban

fokozódó nyomása alatt, meddig szabad a
túlélés reményében és szolgálatában
vállalni a zaklatásokat és az együttműkö-
dést, s mikor kell mindent - otthont, hi-
vatást, családot, esetleg az ember puszta
életét is - kockára téve szembefordulni az
erkölcsi züllésbe taszító hazugságok
szövevényével; lehet-e, szabad-e a re-
ménytelennek tetsző helytállás helyett az
egyéni menekülés - az áttelepülés -, a
maradás, a virrasztás helyett a remény-
teli megfutamodás útját választani?

A Megmaradni a nehezen születő, gyöt-
relmes mai döntések, az azonos kérdésre
adott különböző válaszok drámája. Az
első döntés Harisnyás Márton házában -
de nem az ő akaratából - születik. Veje,
Őrs, a nemzeti tudat ébrentartásában is
szövetséges, többdiplomás tanárember,
akitől apósa a maga múzeumi munkájá-
nak folytatását is várja, az elszenvedett
személyes és közösségi sérelmek hatá-
sára, emberi méltóságának és családja
nyugalmának védelmében úgy dönt, hogy
nem vállalja tovább a nem döntés fele-
lősségét saját gyermeke előtt, és beadja
az áttelepülési kérelmét. Harisnyás Már-
ton számára ez az elhatározás kétszeresen
fájdalmas: a gyermekeit féltő apa
aggodalmát és megértését az egész éle-
tében és életével vállalt kötelesség- és
szereptudat keresztezi. Hiszen ő mosta-
náig tevékenységével, magatartásával, csa-
ládjának összetartásával is példát muta

tott a helytállásra, s ha most már utóda,
családja is a menekülés útját választja,
nemcsak életműve, a múzeum marad
gazdátlan, de erkölcsi elvei is vereséget
szenvednek. De vajon joga van-e érvek-
kel, erőszakkal maradásra bírni szeretteit,
feláldozni övéi jövőjét egy eszme vagy
egy rögeszme oltárán?

Harisnyás Márton a darabban önma-
gával viaskodva mind a két úton elindul.
Magyarországi barátjának támogatását
megszerezve segítséget, közreműködést
ígér a fiataloknak az áttelepüléshez,
azután a döntő pillanatban kitér a vállalt
megbízatás teljesítése elől. Megtagadja,
olyannyira, hogy a rábízott iratokat hir-
telen indulattal darabokra tépve meg is
akadályozza a tervezett menekülést. Csak-
hogy ez a döntés sem hozhat számára
megnyugvást. Egy ideig tettét titkolva
gyötrődik, majd az események előreha-
ladtával, a körülmények mind elviselhe-
tetlenebb szorítását, az emberek életét is
fenyegető veszély közeledtét látva, maga
is eljut Őrs igazságához: menekülni, amíg
nem késő. Felismerése önváddá torzul,
hiszen ő maga vágta el a menekülés útját.
A közös sors megpróbáltatásán túl most
már ez a tudat is gyötri. Még nem sejti,
nem sejtheti, hogy éppen az ő végzetének
beteljesülése lesz az a tényező, amely
vejét álláspontja feladására készteti: az
életveszélyben Őrs is felismeri a maradás
erkölcsi kényszerét.

Maradni vagy megmaradni? A Haris-
nyás családot is megosztó sorskérdésre
minden erdélyi a maga módján válaszol.
A múzeumigazgató régi barátja, dr. Cser-
nátoni sebész főorvos például úgy véli:
meg kell teremteni az életfeltételeket,
amíg lehet. Igaz, számára a foglalkozása,
pozíciója kínálta privilégiumok sokáig
megkönnyítik az alkalmazkodást. A vá-
roska muzsikusai tiltott magyar dallamok
hallgatásával, terjesztésével foglal-nak
állást. De a hatalom - látszólag - erősebb
náluk. Bőgős Jóska egy kihallgatáson a
fizikai erőszaknak engedve feladja
Harisnyás Mártonnak a magyar kultúrát
hittel terjesztő vejét. De a közösség - az
egyszerű emberek közössége is - kiveti az
árulókat: Bőgős Jóska nem új hazába,
hanem a halálba menekül.

Harisnyás Márton nem maga választja a
halált. Személyisége, erkölcsi súlya
olyannyira irritálja a hatóságokat, hogy
semmitől nem riadnak vissza. Rejtélyes
hirtelen halála családjának tagjait, a hát-
ramaradottakat állítja válaszút elé. Bele-
nyugodjanak abba, amit az illetékesek
hangoztatnak, s amit a tudós özvegye is
elfogad, hogy a szíve vitte sírba Haris-
nyás Mártont, vagy próbálják - saját nyu-
galmukat és biztonságukat kockáztatva -
felderíteni a krimibe illő tényeket: milyen
fondorlattal csalták tőrbe a tudós hűséges
szolgáját, hogyan csempésztek a
„szekusok" mérget a felesége főzte teába,



hogyan fordult fel egyetlen korty teától
gazdáját követve kedvenc kutyája, s végül
hogyan tüntették el illetékesek a terhelő
bizonyítékokat?

Az igazságért folytatott reménytelen
csatában a végső ütközet: Harisnyás Már-
ton temetése. A szertartást végző pap - hí-
vei akarata szerint - vállalja, hogy fenn-
szóval is vádolja Harisnyás Márton gyil-
kosait. De az igazság igéit és a harangzú-
gást is elnyomja a motorbúgás, a buldó-
zerek feldübörgő hangja. A gyászoló gyü-
lekezet egyetlen válasza a vádoló némaság.

Ne csak a valódit

Nem olyan régen még hivatalos korlá-
tokba ütköztek a nép és a hatalom, a
hatalom és az erkölcs konfliktusát firtató
történelmi és paraboladrámák is. Később
a kétértelműség menlevélnek számított.
Csurka viszont már elveti az áttételek és
analógiák mankóit, felismerhetően és
tárgyszerűen ábrázolja a zsarnokság tár-
sadalmi, politikai és morális következ-
ményeit.

A szituáció, melyet megjelenít, kinek
közvetlen tapasztalásból, kinek a barátok
elbeszéléséből, újabban már riportokból s
a képernyőről is ismerős. A cselekményt
körülfonó valóságelemeket, a hétköznapi
élet ellehetetlenülésének részleteit, a
magát szocializmusnak nevező politikai
struktúra belső ellentmondásait, az
antihumánus szociálpolitikát, a szülők
„vétkét" a gyermekeken megtorló
pedagógiát, a diktatúra általános és konk-
rét módszereit emlékeinkből is, friss újság-
hírekből, nyugati rádiókból, Erdélyt járt
barátok panaszából is ismerjük. A valódi-
ság pecsétje ott látható a szereplők vala-
mennyi sérelmén.

Mi az oka, hogy Csurka István téma-
választásában revelatív, állásfoglalásában
szókimondó, cselekményével sokkoló drá-
mája mégsem rendít meg igazán? A leg-
kézenfekvőbb, már-már banális magya-
rázat ugyanazt vethetné az író szemére,
amit máskülönben a közvélemény is, a
kritika is érdemének mond: hogy drámája
az aktualitás szülötte. Es semmi sem avul
el gyorsabban, mint a mai újság.. .

Valójában ez a történelemmel szink-
ronban fogant tragédia is akkor íródott,
amikor már minden fórum tárgyalta, a
sajtó, a tévé, a közvélemény vitatta az
erdélyi tragédiát. Mire elkészült, a kö-
zönség már rendszeresen kielégíthette a
témával kapcsolatos információéhségét.

Csurka darabja - éppen mert a tudott
tényekből építkezik, és a már kipróbált
érveket ismétli - ehhez képest nem ad
igazán újat.

A darab körüli polémiában valaki azt
állította, hogy „az erdélyi téma az a ló,
amelyiknek nincs másik oldala", amiről
nem lehet túl sokat beszélni. Csakhogy a
művészetben nem elég beszélni, ott mon-
dani is kell valamit: olyat, aminek ér-
vénye túléli a pillanatot. Csurkának nem
a tényekről, hanem a történelmi és er-
kölcsi próbatétel elé állított erdélyi em-
berről kell vagy kellene tragédiájában
újat, többet mondani. Igy juthatna el,
szándéka szerint, Harisnyás Márton me-
gyilkolásától egy közösség mártíriumáig,
az egyedi tragédiától az egyetemesig, a
nemzeti sérelmektől az emberi jogok
lábbal tiprásáig.

Harisnyásék dilemmája tágabb érte-
lemben nem helyhez és nem is korhoz
kötött: a helytállás és menekülés válasz-
útjára került ember döntésének, az egyéni
és társadalmi felelősség összeüt-
közésének drámája egyetemes érvényű.
De ez az általánosabb érvény a dráma
színhelyén, a történések időpontjában is
megkerülhetetlen. Váry Attila és mások
nemrégiben a képernyőn is ennek a dön-
tésnek a kockázatáról vallottak, mint
ahogy erre utal a színpadon Harisnyás
veje is, amikor apósa közbeavatkozását
bírálva felpanaszolja: a magyar érdek
megint csak elnyomta az egyes magyar
érdekét. Mindez szavakban, kijelenté-
sekben megfogalmazódik a színpadon. A
probléma az, hogy az egyetemesebb ér-
vényű konfliktust, a hősök létét és iden-
titását mélyen érintő választást a dráma
semmivel sem boncolja mélyrehatóbban,
mint a tévériport. Pedig Harisnyás
Márton többszöri fordulásának, megvál-
toztatott döntésének hátterében súlyos
problémasziklák is magasodnak, és felté-
telezhetően olyan korábbi kompromisz-
szumok lappanganak, amelyek kibontása
új dimenziókat adhatna a darabnak.
Csakhogy félő, hogy ezeknek az ütközé-
seknek az őszinte ábrázolásával az író
letaszítaná Harisnyás Mártont a neki jut-
tatott piedesztálról. Ezt kerülendő, inkább
csak felvillantja: a félelem iskolájának
eminensei az elmúlt időkben nemcsak
bátorságukat, de önbecsülésüket is el-
vesztették. Harisnyás drámai vétke vol-
taképpen nem szorítkozik az elmulasztott
cselekvésre. Hiszen ő saját családjával
szemben éppen a döntő pillanatban
hibázott. Hibázott a mások életébe ha-
bozás nélkül beavatkozó, hagyományos

paternalizmus érvényre juttatásával, az
apai zsarnokságról tanúskodó lépésével.
De az író ennek láttán inkább elfordítja a
fejét. Így azután az apára bízott iratok
önkényes szétszakítása, a fiatalok dönté-
sének szuverén megváltoztatása megma-
rad valamiféle felületesen indokolt, az
elszabadult indulatok hatására elkövetett
action gratuite-nak. Mintha Csurka a saját
meggyőződésével egyező tett láttán
tudatosan megkerülné hőse jellemének az
elvárásokkal ellenkező vonásait.

De nemcsak Harisnyás Mártonról,
voltaképpen minden egyes szereplőről
szólva elmondhatjuk: túlságosan kevés
az, amivel az író a maguk dramaturgiai és
politikai funkcióját betöltő figurák szi-
luettjét árnyalja, gazdagítja. Nem embe-
reket, szócsöveket hallunk. Ez magya-
rázza, hogy különösen a darab női szere-
peit játszó színészek - Császár Angela,
Kohut Magda, Földi Teri, Tóth Éva - a
rájuk osztott magatartássémák felmuta-
tásán túl képtelenek voltak emlékezetes
vagy legalább eleven figurákat teremteni.
Hiszen az író őket is minden egyedi-
emberi vonástól megfosztotta.

Lemezek, fegyverek és szólamok

A legkevésbé tisztázott jellem a darabban
az anyaországból érkezett régi budapesti
jó barát, Balázsffy Károly. Tiszte és
szövege szerint ő akár Csurka István
megbízottja, szószólója is lehetne. Ő az,
akire Erdélyben rászakad a mind nyo-
masztóbb valóság, akitől barátok és ide-
genek is elvárnák, hogy vállára vegye az
üldözöttek sorsának terhét, és akinek
szemére vetik hazai állapotaink ellent-
mondásait is. Balázsffy segíteni érkezett
Erdélybe, nem vitatkozni. De végül is ő
az, aki megfogalmazza azt, aminek egy a
kisebbségi sorskérdésekről szóló darab-
ban 1988 nyarán feltétlenül el kell han-
goznia. Hogy „a magyarságnak csak egy
esélye van: ha minden erejével küzd a
demokratikus, szabad Románia megte-
remtéséért".

Ennek az érvényes jelszónak, prog-
ramnak azonban vajmi kevés köze van
Balázsffy sorsához, jelleméhez, világszem-
léletéhez, Erdélyben szerzett tapaszta-
lataihoz. Már-már úgy érezzük, azért
mondja el, mert el kell mondania. Ez a
Balázsffy, a részt vevő kívülálló - akit
Gyulán Fülöp Zsigmond alakításában
ismerünk meg -, sors és jellem nélküli
figura, ebből következően szócsőnek is
érdektelen. Súlyos igazságának érvényét



elhalványítja, hogy meggyőződés nélkül
előadott szólamként hangzik el az egyen-
lőtlen vitában. Harisnyás Márton halála
után pedig valamiféle politikai skizofrénia
keríti Balázsffyt hatalmába, amely
egyrészt hallgatásra, alkalmazkodásra kö-
telezi, és amely szerint a legfőbb parancs:
megmaradni, mindenáron; másrészt azon-
ban, éppen tudathasadása következtében,
mégiscsak arra a következtetésre jut, hogy
a világ előtt el kell játszania az igazság
bajnokának szerepét. Nem lehetetlen és
nem is hihetetlen ez a kettősség,
reálpolitikusként, meglehet, igaza is van
Balázsffynak. Csakhogy a drámai hősök
útját - különösen, ha az író leglénye-
gesebb gondolatait tolmácsolják - még-
sem szabhatja meg a körülményeket latol-
gató óvatosság. Különös ellentmondása ez
a drámának, amely szemléletében egyéb-
ként korántsem képviseli Balázsffy józan
mértéktartását. Éppen ellenkezőleg.

Csurka politikai állásfoglalásában - a
fent idézett és mindenkor idézhető po-
litikai program ellenére - kimondva,
kimondatlanul ott kísért az a szenvedélyes
fűtöttség, amit könnyen románelle-
nességnek értelmezhetnek, s amely való-
ban nem viszi előre a közös gondok meg-
oldását, és kisiklatja az antihumánus,
fasiszta módszerek kritikáját is. A „lero-
mánosodni" igét még Harisnyás Márton
indulatai sem hitelesíthetik... És vajon mit
szólnak a magukat joggal európai-nak,
Petru Groza örököseinek valló, francia
kultúrán felnőtt, demokratikusan gon-
dolkodó román értelmiségiek, amikor az
asszimiláció kényszerétől tartó, a maga
nemzeti identitását féltő tanárembertől azt
hallják, hogy „románnak lenni annyi, mint
belesüllyedni a durva igénytelenségbe,
sorban állni puliszkánakvalóért,
mindennap lopni, a lopást tekinteni az élet-
fenntartás egyetlen eszközének"? Nem
kétlem, hogy az író ezzel a kitöréssel és a
hasonlókkal csak hősei végső elkesere-
dését kívánja érzékeltetni. Hiszen Őrs is
radikalizálódásának végpontján jut el
odáig, hogy tetteivel, szellemi ellenállá-
sával számot vetve szinte restelkedjék,
amiért lemezeket osztogatott, ahelyett,
hogy fegyvereket osztogatott volna. Csak-
hogy a színpad szószékén a cáfolat nélkül
elhangzó mondatoknak néha túlságosan is
fenyegető, veszedelmes az akusztikája.

A dráma igazságát is veszélyeztető
románellenes sugallatán nem sokat vál-
toztat az egyetlen emberszabású román
szereplő, Agneta magatartása, színpadi
sorsa sem. Csernátoni doktor román sze-
retője - kórházi műtősnő, a biztonsági
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olgálat egy tagjának felesége - látszó-
g (és Csernátoniné szerint) érdekből
llalja a veszélyes kapcsolatot, de való-
ban a testi-lelki kötelékek is a magyar
voshoz fűzik. Érte vállalkozik a hírhozó
erepére, vállal szolidaritást az üldözöt-
kkel, s válik - akaratlanul és tettéhez
pest aránytalanul - maga is a nemzeti-
gi atrocitások áldozatává. Én magam
rántsem osztom annak a kollégánknak
véleményét, aki szerint Agnetának nem
bb a szerepe a darabban, mint hogy
mi pikantériával fűszerezze a nemze-

ségi tragédiát. Inkább az ellenkezőjét
ckáztatnám meg: hogy a melodrama-
us történetből nagyon is feltűnően kilóg
lóláb. Hogy az asszonynak azért kell
játszani a „jó román" szerepét, hogy ily
ódon, a dráma kidekázott egyensúlya
erint helyrebillentse a jellemrajzok mér-
gét. Csakhogy Agneta egymagában,
rta és szélsőséges jeleneteiben aligha

kalmas ennek a feladatnak a betölté-
re. Mártíromsága végül is aránytalan

hiteltelen marad, kiagyalt történeté-
k fájdalmasan hiányzik a pszichológiai
dezete.
De vajon milyen jogon követeli meg a
itikus az árnyalt jellemrajzot, a tettek
nyolultabb motivációját egy publicisz-

kai drámától? Amikor pedig a műfaj
csánatos bűne, sőt esztétikailag is
entesített tulajdonsága a szereplők
nkció szerint való minősítése? Miért
pen Csurka szemére vetnénk azt, amit
glasznoszty szerzőinél, Gelmannál,

trovnál magától értetődőnek,
fogadhatónak tartunk?

Például azért, mert Csurka nyilvánva-
lóan nem vállalja ezt a besorolást. A Meg-
maradnit érzékelhetően nem publicisz-
tikai és nem is dokumentumdrámának, ha-
nem egyetemes mondanivalót (is) hor-
dozó tragédiának szánta. De más a szán-
dék, és más az eredmény. Végül is, a téma
kétféle közelítésmódja között egyensú-
lyozva, olyan színpadi kötéltáncot mutat
be, amelyben elkerülhetetlen a megin-
gás. Az egymástól eltérő törvények és
törekvések között egyensúlyozva áldoza-
tul esik drámájának szerkezeti és hangvé-
telbeli egysége is. A „menni vagy maradni"
erkölcsi drámáját, a helytállás tágabb ér-
vényű dilemmáját a cselekmény megje-
lenítésekor elfedi, háttérbe szorítja a tor-
lódó tényanyag, az események ébresz-
tette feszültség, a gyilkosság és a nyomo-
zás anatómiája. Ez utóbbi már-már poli-
tikai krimivé alakítja az író eltervezte
tragédiát.

Szembetűnően érvényesül ez a kettős-
ség a darab színpadi nyelvében, stílusá-
ban is. A szereplők közlésmódja általá-
ban megfelel a hétköznapok
beszédmódjának, és korrekt módon
szolgálja a riport-szerű valóságábrázolást.
Helyenként azonban úgy tűnik, hogy az
író elégedetlen ezzel a közlésmóddal, s
olyankor „megemeli" a stílust. s mivel
Csurka valóban mestere a színpadi
nyelvnek, szereplői-nek szava ilyenkor
költői magaslatokba ér. Csakhogy a szép
szavak léggömbje ezúttal nem bizonyul
teherbírónak, a gyökerekről és a
havasokról lecsorgó levegőről, a
halálszagú földről megeresztett

urka László (Harisnyás Márton) a Megmaradni című drámában



mondatpetárdák a hétköznapi szöveg-

környezetben túlságosan könnyen szét-
pukkannak. Kétségtelen, hogy Sütő And-
rás drámai nyelve sem mentes a próza-
versek pátoszától. De amíg Sütőnél a
költői fogalmazásmód légkörteremtő
erővé, egységes stílussá válik - Csurkánál
ugyan-ez ezúttal legfeljebb verbális
bravúr marad, időről időre felvett modor,
a célra-törő drámai közlésmód kitérője,
jelzők-ben tobzódó dekoráció.

A hangvétel kettőssége, mint jeleztem,
csak tünete annak a mélyebben rejlő
ambivalenciának, amely az írói szándék-
ban és a drámaszerkezetben, valamint az
ábrázolásmódban egyaránt tetten érhető.

Valószínűleg jobb és hatásosabb is lett
volna a darab, ha az író ezúttal közelebbi
célt tűz maga elé, ha következetesebben
vállalja a politikai téma egyidejű feldol-
gozására alkalmasabb műfajt, az itt és most
érvényes publicisztikai drámát. Amellyel
szemben természetesen mások - nyilván-
valóan alacsonyabbak - a jellemábrázolás
követelményei; amit valóban teljes egé-
szében és intenzitásában táplál, éltet az
aktualitás, szinten tart az eseményekből
építkező feszültség.

De vajon joga van-e valakinek, hivatá-
sos nézőként, a pálya széléről rövidtáv-
futásra biztatni egy maratoni bajnokot?
Könnyebb súlyzót a versenyző kezébe
erőltetni, amikor az a mindenkit túlszár-
nyaló rekordok elérésére alkalmas esz-
közt elsőre leejtette?

Magyar kérdés? Vagonkérdés

A Sík Ferenc rendezte előadás legerőtel-
jesebb és leghatásosabb, az egész játékot
meghatározó látványeleme - akárcsak az
utolsó kép döbbenetes hanghatása - a
szerzőnek, Csurka Istvánnak köszönhe-
tő. Szerzői utasítása nemcsak azt hatá-
rozza meg, hogy a játék kezdettől egy vak-
vágányra tolt, a színpadnak megfelelő
méretű, régi típusú marhavagonban zaj-
lik, de azt is, hogy falán egyik oldalon a

MÁV felirat, másik oldalon a román vasút
felségjele, a CFR látható, a kettő között a
tolóajtón pedig hangsúlyos papírfelirat:
Erdély. (Bakó József díszlettervezői fel-
adata ilyen módon szinte a kivitelezésre,
az egyes, nem különösebben lényeges bel-
ső játékterek berendezésére szorítkozott.)
Csurka leleménye az is, hogy az első, a
teljes teret betöltő, személyhez nem kö-
tött akusztikus megnyilatkozás (Magyar
kérdés? Vagonkérdés) után, ahogy a szín-
padra lépő vasutas-katona hirtelen félre-
rántja az ajtót, a papírplakát szétszakad
és elrongyolódik.

Ez a színpadi hangütés olyan szug-
gesztív, hogy ezt fokozni csak rendkívüli
erejű, frappáns képi megoldásokkal és a
megszokottnál intenzívebb színészi
jelen-léttel, játékkal lehetne. Erre
azonban az adott keretek között - az
adott társulatban, a szokottnál is kurtább
próbaidő alatt - nem nyílt lehetőség.

Mintha Sík Ferenc energiáit elsősorban
az kötötte volna le, hogy zökkenő-
mentesen levezényelje az előadást; hogy
színészei ne hagyják cserben a legnehe-
zebb jelenetekben. A vagonszínpad több-
értelmű, kifejező metaforájából kiindul-
va születhetett az az ötlet, mely azután
végigvonul az előadáson: a szereplők le-
hajtott fejű, sokszor görnyedő, a vagonok
alatt és között bujkáló járása. Az első
percben meghökkentő koreográfia jelen-
tése, szimbolikus értelme evidens, kife-
jező. De ahogy zajlik a játék, a valóságos
közlést tartalmazó kifejezőeszköz mo-
dorrá merevedik, és a folytonos kúszás-
mászás, bujkálás egyre kínosabb a sze-
replőknek, sőt a nézőknek is. A megfej-
tett és megunt jelkép - a szerzői és ren-
dezői intenciókkal szemben - nemegy-
szer már-már komikussá válik.

Sík Ferenc fantáziadús, de nem mindig
kimunkált rendezéseit rendszerint a
koreográfia ötletességével, a szépséges
látványkompozíciókkal szoktuk mente-
getni. Ezúttal a dráma - az elsődleges lát

ványélményt követően - nem ad ilyen-
fajta lehetőséget a rendezőnek. Az egyet-
len hangsúlyos koreográfiai kompozíció -
a kutyák által halálra szaggatott Agneta
végső tusája - csak önmagában, Eszter-
gályos Cecília szavak nélkül előadott
monológjaként fogadható el, de semmi-
lyen módon nem illik bele az előadás
egészének stílusába.

Csurka László (Harisnyás Márton) min-
dent elkövet azért, hogy felnőjön a tragé-
dia főszerepéhez, és van is néhány meg-
rendítő pillanata. Megtépázott önbizalma,
apai fájdalma hiteles, de egyénisége,
színpadi formátuma sehogy sem tölti be
Harisnyás, a legendává lett „nagy öreg"
szoboralakjának körvonalait.

Fülöp Zsigmond és a női szereplők
alakításának jellegtelen szürkeségére már
a korábbiakban, a szerepekről szólva is
utaltam. De ha nem akarok igazságtalan
lenni, akkor a többieket megkímélem a
szokványos, kurta elmarasztalástól. Alig-
hanem nem rajtuk múlt, hogy szövegük
tolmácsolásával nem tudtak többet nyúj-
tani, mint amit az író megírt, a rendező
megkövetelt. Ki-ki betölti a drámaszer-
kezetben és a politikai vitában számára
kijelölt helyet, de ennél többre mintha
nem is nagyon törekednének. Többek
beszédkultúrája azonban még a szerep-
lehetőségtől függetlenül is kiábrándító.

Tekintsük tehát a gyulai előadást annak,
ami: figyelemébresztő és a mű lehetősé-
geinek kipróbálására is alkalmas előbe-
mutatónak. Abban a reményben, hogy a
budapesti nemzeti színházi premier előtt
Sík Ferencnek is, az együttesnek is jóval
több ideje lesz a felkészülésre. Tudom
ugyan, hogy Sík többnyire visszautasítja
az előadásaiba fektetett energiát keveslő
bírálatokat, és vitatja az idő, a munkará-
fordítás és a színpadi eredmény korellá-
cióját; gyulai kerekasztal-beszélgetésünk-
kor is tett hasonló értelmű megjegyzést.
Mégis megkockáztatom, hogy talán még
a drámai szerkezet belső törését, a hang-
vétel egyenetlenségét is halványíthatná
egy a jelenleginél kimunkáltabb, fesze-
sebb rendezés, és a színészi játékon is
bőven van csiszolnivaló.

Nem kétséges, hogy a dráma - témájá-
nál és állásfoglalásánál fogva - jelenlegi
formájában és színpadi készültségi szint-
jén is zajos sikert ígér. De nem mindegy,
hogy nemzeti létünk és identitásunk nagy
perét, a zsarnokság elítéltetését, a művé-
szetnek a nép nevében megfogalmazott
vádiratát milyen szinten és milyen mű-
vészi érvénnyel sikerül a magyar szín-
házban megjeleníteni.

Csurka László és Esztergályos Cecília (Agneta) a gyulai Csurka-előadásban
(MTI- fotó - llovszky Béla felvételei)


