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A műfaj átkeresztelése

Az ablakmosó Pécsett

„Már rég elkészültem Az ablakmosóval,
mikor a műfaj meghatározása probléma-
ként merült fel. Noha a játék menete,
atmoszférája inkább tragikus, a dráma
vagy tragédia megjelölés mégsem illett
hozzá, s még a tragikomédia sem. Az
egyik nap ezt írtam a cím alá: burleszk-
tragédia - s ezt azonnal találónak érez-
tem" - írja Mészöly Miklós saját darabját
kommentálva, s úgy tűnik, Az ablakmosó
esetében valóban fontos a műfaji megjelö-
lés. A darab eszmeisége, színpadra állításá-
nak művészi-szakmai problémái ugyan-
úgy összefüggnek ezzel, mint a körötte
támadt több évtizedes furcsa zavar: a
kultúrpolitikai tiltás, amiben sajátosan
vegyült az értés és a félreértés, a mű
különös helye az újabb magyar dráma-
irodalomban, minthogy előfutára volt va-
laminek, az úgynevezett „magyar abszurd-
nak", ami valójában csak „másodvirágzá-
sát" élte meg, minthogy a maga politikai
legitimitására kényes hatalom eleve gya-
nakvással tekintett arra az írói-színházi
törekvésre (vagy inkább csak lehető-
ségre), amely hajlamosnak mutatkozott
volna etikai-lételméleti aspektusból min-
denféle hatalmi legitimitást kétségbe

vonni. Ilyen eredendő gyanú övezte Az
ablakmosót megszületésétől egész a
legutóbbi időkig; a darab hányattatásai-
nak története már csak ezért is tanulsá-
gos számunkra. De sokkal inkább azért,
mert a mű végre a nyilvánosság előtt is
jótállhatott önmagáért, s valóban jótállt,
annak ellenére, hogy a pécsi bemutatóra a
színpadi „hogyan" kérdésében alapvető
stiláris-műfaji megoldatlanság nyomta
rá a bélyegét. Kiderült ugyanis, hogy Az
ablakmosó az elmúlt évtizedek egyik leg-
jobb, leginkább időtálló, nota bene felet-
tébb időszerű magyar drámája.

Mészöly 1957-ben írta a darabot, amely
1963 tavaszán a miskolci színház „kísér-
leti színpadán" két előadásban színre is
került Ruttkai Ottó rendezésében, majd a
Jelenkor közölte, az írónak a drámához
fűzött jegyzeteivel együtt (1963/9-10.),
amelyek szelet vetettek, vihart arattak,
oly mértékben, hogy a pécsi folyóirat
élén - nem egészen függetlenül Az ab-
lakmosó „ügyétől" - főszerkesztőcserére
került sor. Újabb hosszú csend követke-
zett a mű körül, miközben a „magyar
abszurd" imént már jelzett „másodvirág-
zása" is lezajlott, majd 1979-ben a Mag-
vető kötetben is kiadta Az ablakmosót
(Mészöly másik színpadi művével, a
Bunkerrel egy kötetben), s ebből meg-
tudhattuk, hogy időközben az augsburgi
Komödie-ben (1966) és a párizsi rádió-
ban (1968) is bemutatták a darabot. Az
ablakmosóhoz írt „jegyzeteket" - ezt az
egyébként mélyreható színházi esszét és

írói vallomást - Mészöly „átdolgozott"

formában felvette A tágasság iskolája
(1977) című esszékötetébe. (Megjegy-
zendő, hogy az átdolgozás néhol stiláris,
néhol cenzurális jellegű, így jelen írá-
somban mind a két változatból idézek,
mindig azt, amelyiket pontosabbnak ér-
zem.) Ez a kis Ablakmosó-színháztörté-
net (Mészöly egyébként a darab első
publikálásakor így, névelő nélkül írta a
címet) a pécsi Nemzeti Színház 1988-as
„stúdiószínházi" - azaz nem bérletesített
kamaraszínházi - bemutatójával ér vé-
get, remélhetően csak egyelőre, hisz Az
ablakmosónak vitathatatlanul ott a helye
színházaink repertoárján.

Mit jelent a burleszk-tragédia kifeje-
zés? Mészöly szerint a komédiához hoz-
zátartozik az irónia, a néző együttérző-
kritikus kívülállása, míg a burleszk „ép-
pen a szertelen rámenősségével ránt
magához: röhögj, képedj el, sírj, de kívül
nem maradhatsz", ami annyit tesz, hogy
„a burleszk a groteszk inzultusa a kis
egyéni, pocsolya- vagy tengerszemtükrű
harmóniákkal szemben". Az író ezért
igyekszik a burleszk és nem a komédia
irányában „elmélyíteni" a tragédiát, mint-
hogy „ami a színen történik, olyan vasko-
san és otrombán tragikus, hogy nevetni
is lehetne rajta", de „nem lehet". Úgy
véli, Aiszkhülosznál sokkal időszerűbb
Arisztophanész: „Vajon nem azért, mert
a pátoszban mindig van egy szemernyi,
ami az istenekre hivatkozik? Márpedig,
ha ez az egyértelmű hivatkozás elmarad,
helyét csak az a felelősség töltheti be,
amire emberségünkben képesek vagyunk.
S éppen ez a mi modern katarzisunk.
Lemondva minden áthárítás lehetőségé-
ről, abszolút felelősségre ítéltük magun-
kat" - szögezi le, némiképp Camus szel-
lemében (de hát Camus ekkortájt, 1957-
es, tragikus kimenetelű autóbalesete
után lesz igazán az európai gondolkodás
meghatározó erejű, fénylő csillaga). A
burleszk-tragédia tehát az író számára
nem valamiféle síró-nevető játék, hanem
olyan „mély" tragédia, amely a modern
szekularizált világban az antik katarzis
lehetőségét keresi. Ha egy futó pillantás-
sal Az ablakmosót a többé-kevésbé ekkor
startoló lengyel és cseh abszurdhoz mér-
jük (mondjuk, Mrożek és Havel darabjai-
hoz), akkor egyrészt szembetűnő, hogy
ez utóbbiaknál mennyivel több a komé-
diai elem, az ironizáló hajlam, másrészt
mégis felfedezhető a mélyebb, lényegi
rokonság: az előzőleg uralkodó realista
dramaturgia álkonfliktusainak, recept-
jeinek, a látszatdrámák és látszatvígjá-
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Sólyom Katalin (Házmesterné), Bánky Gábor (Ablakmosó), Paál László (Házmester) és
Töreky Zsuzsa a pécsi előadásban (MTI-fotó)

tékok sablonjainak a meghaladása, az
elementáris nézőtéri reakció megcélzása.
Az élő színház szabadságharca ez a
„skolasztikus" esztétika ellen (mondhat-
nám, a zsdanovi esztétika ellen, de hát
nemcsak erről van szó, hanem a polgári
színház örökségéről is).

Ezt a rokonságot lényeges hangsú-
lyozni, s nem csupán drámatörténeti
összefüggései miatt, hanem mert enélkül
bajos meglelni a színpadi „hogyan"
nyitját. Az ablakmosóba „beleírt" játék-
stílus (ami nem megváltoztathatatlan ká-
non, de csak akkor variálható vagy fordít-
ható ki önmagából, ha már egyszer felis-
mertük és megértettük) eredendően irra-
cionális világot tár elénk, a kisember és a
hatalom alapvetően egészségtelen és disz-
harmonikus viszonyát. Már az is önma-
gáért beszél, hogy „kisembert" és „hatal-
mat" mondunk, nem pedig egyén és
közösség konfliktusát említjük, de hisz a
kisember épp attól „kicsi", hogy már vagy
még nem teljes értékű egyéniség, az
elszemélytelenedő hatalom pedig, mi-
közben a közösség érdekeire hivatkozik,
csak névlegesen képviseli a közösséget.
Mészöly világosan fogalmaz, amikor
kijelenti, hogy a darabbeli Ablakmosó,
aki Tomi és Anni - egyébként ugyancsak
hamis - magánidilljét feldúlja, „a külső
hatalom ügynöke, noha elég átlátszóan
az. s így az ablakmosás is természetesen
ürügy csak. De ahogy ezt az »ürügyet«
megjátssza, meglovagolja - fontos!

És a játéknak is fontos eleme. A külső,
negatívvá torzult hatalom természetéhez
ugyanis hozzátartozik, hogy ürügyekkel
takarózik, sminkeli magát, még ha azon
át is látnak az áldozatok".

E ponton sajátosan összeér az - évtize-
dekkel ezelőtt megérlelődött - írói gon-
dolat, mai életünk napi politikai aktuali-
tása és a játékstílusnak, a színpadi meg-
elevenítés "hogyan"-jának a keresése.
Meggyőződésem, hogy e sajátos érintke-
zési pont meglelése nélkül Az ablakmosó
mai, értelemszerű és eleven olvasata el-
képzelhetetlen, s Bodolay Géza pécsi ren-
dezésének legfőbb fogyatékosságát abban
látom, hogy nem ezt a pontot kereste,
hanem három távoli helyről igyekezett
összerímeltetni a múltat (a megírt darab
élményanyagát), a jelent (az itt és most
születő színházi előadást) és a játék
hangnemét. Ebből következően paradox
kettősség jellemzi az egész színházi estét:
hallunk egy drámai szöveget, amelynek
meglepően mai hangzása, szinte napi
aktualitása van, míg a produkció egyéb
elemei (a színészi játék, a látvány, a
rendezői idézőjelek) egyfolytában azt
sugallják, hogy egy régi darab
„leporolásának" a tanúi vagyunk. A „le-
porolás" azonban üres mutatvánnyá válik,
ha nem látjuk szállni a port; a dráma és az
inszcenizáció végül elmegy egymás
mellett, természetesen az utóbbi kárára.

Nézzük közelebbről, miről is beszélek.
Mészöly szerint az Ablakmosó célja

nem egyéb, mint „úgy irányítani a dolgok
menetét, úgy ugratni és bonyolítani össze
Tomiékat és a velük egy házban lakó
házmesteréket, hogy azok éppen azt
csúfolják meg, amit olyan féltékenyen
őriztek addig: magánéletük és szerelmük
tisztaságát. S mindezt annak a (...) belé-
jük szuggerált gondolatnak a jegyében,
hogy az általános boldogság eszméje csak
akkor valósulhat meg, ha feladjuk utolsó
kis személyes szigetünket is", majd
mindjárt hozzáfűzi, hogy ez így szó
szerint „természetesen abszurd és gro-
teszk" képlet. De mai tudásunkkal feles-
legesnek érezzük az írói mentegetőzést,
hisz ebből az abszurd és groteszk képlet-
ből egyértelműen és világosan - ismerő-
sen - rajzolódik ki előttünk az, amit mai
publicisztikus szóhasználattal az önmagát
túlélő sztálinista társadalmi modellnek
nevezhetnénk; világos, hogy Mészöly
diagnózisa ezt a modellt térképezi fel,
még ha bizonyos korábbi történelmi
tapasztalatok is visszhangoznak benne. A
társadalom manipulált atomizálása, a
hatalom elszemélytelenedése, amely az
„általános boldogság" ígéretével takaró-
zik - mindez nemcsak az úgynevezett
ötvenes évekből, hanem a közvetlen teg-
napból is tapasztalati valóságként tekint
ránk, s épp ezért beszélünk egyre többet
arról, hogy hatékony társadalmi ellenőr-
zés nélkül semmiféle hatalom sem men-
tes attól, hogy „negatívvá torzuljon". Az
Ablakmosó tehát, szétzúzandó a „sze-



mélyes szigeteket" - és ez a paradoxon is
önmagáért beszél! -, „összehozza" Tomit,
az ifjú férjet Nusival, a házmesternével,
aminek következtében Lajos, a házmester-
férj öngyilkos lesz, majd pedig ő maga
összeszűri a levet Annival, Tomi „kis fele-
ségével". Közvetlenül az előtt, hogy a célját
elérné, Anni térdét simogatja, s szavaiból
félreérthetetlenül kicseng a paternalista
funkcionáriusdemagógia: „Ugye, ért már?
Megért engem? Olyan kevésen múlik.. . s
nem alamizsnát kérek. Bizalmat. Hitet,
hogy utána minden más lesz.. . szebb
lesz! Most gyűlöl, de - sajnos - ez
hozzátartozik. Gondoljon azokra, akik-
nek még annyi boldogság se jutott, mint
maguknak... mint magának meg nekem,
hogy legalább tudják: van értelme az áldo-
zatnak - a holnapért! Mindannyiunkért!"

Ha azt mondom, hogy ez a tegnapunk
és mindannyiunk tapasztalati valósága ez,
akkor nem azt állítom, hogy nem lenne
egyúttal groteszk és abszurd. Sőt,
ellenkezőleg. Mészöly egy képletet írt
meg, de a történelem épp napjainkban
teszi evidenciává azt a tapasztalati igaz-
ságot, ami e képletet kitölti; írónak ritkán
szolgáltatnak ilyen kézenfekvő elég-tételt
a műve megírását követő évtizedek. Azaz
némi túlzással szólva, az egy-kori
tézisdráma mára egy abszurd és groteszk
társadalmi modell leleplezése lett. Ebben
rejlik Az ablakmosó hátborzongató
maisága. Az is igaz azonban, hogy a darab
élményvilágában - a cselekmény másik
pólusán - az, ahogy Tomi és Anni
idillikus „világegyeteme" körvonalazó-
dik, sokkal inkább az ötvenes évek első
felét idézi. Tomi ugyanis elbocsátott szí-
nész, igazgatója évekkel ezelőtt azzal
küldte el a színháztól, hogy „túlságosan
komolyan veszi magát", ő viszont meg-
fogadta, hogy csak olyan darabban lép
fel, amelyben „nincs hazugság". E maga-
tartás az úgynevezett „polgári" művészek
(a legkevésbé talán színészek, de azért az
is volt közöttük) lehetséges, a
körülményekből adódó, jellegzetesen eti-
kai igényű reakciója volt a „fordulat éve"
után; nem jellemző viszont azokra, akik a
hetvenes-nyolcvanas években akár tipikus
nyárspolgárként, akár aktív vagy passzív
ellenzéki jelleggel mintegy „ki-vonultak"
a manipulált közéletből. Ha valami kissé
„poros", azaz a darab egészéhez képest
túlságosan korhoz - az ötvenes évekhez -
kötött, akkor ez a motívum; ám az is tény,
hogy épp ebben a motívumban igen erős
az önkritikus hangsúly (tudjuk, maga az
író is bábszín-házi dramaturgként vészelte
át ezeket az

éveket), s Mészöly szenvedélyesen szo-
rítja saját imágóját a sarokba, épp azt
mutatva meg, hogy végső soron ez az
abszurd és groteszk társadalmi modell
lehetetlenné teszi az etikus kívülállást is.

Nyilvánvaló, hogy akkor sikerült volna
megtalálni a megfelelő hangnemet a
drámához, ha az, ami közeli (aktuális) és
az, ami távoli (korhoz kötött) ugyan-
olyan erővel szól. Ez a kérdés termé-
szetesen nem csupán Az ablakmosóval
kapcsolatban vetődik fel, hanem minden
olyan mű esetében, amely megírása ide-
jén „forradalmat" csinál, és maradandó-
nak bizonyul. Bodolay Gézának mégis
különösen nehéz helyzete volt, tudniillik
Az ablakmosó úgy csinált „forradalmat"
(és itt valójában meg kellene kettőzni az
idézőjelet), hogy nem csinált semmit,
mert elő sem adták. Amikor pedig
előadták, Ruttkai Ottó rendezése -
mintegy az író „mentségére" - mindent
megtett, hogy a darabból kitetsző társa-
dalomkritikát a fasizmusra vonatkoztassa.
Ez eleve felemás módon sikerült, és főleg
adós maradt a darab „eredeti"
bemutatásával. A mai rendezőnek tehát
úgy kell végrehajtania a maga művészi
revízióját, hogy az „eredeti" változat nem
létezik, legfeljebb imaginárius formában.
Ez a körülmény azonban nem oldozza fel
a rendezőt a hiteles mai olvasat
megtalálásának kötelessége alól.
Egyszerűen azért nem, mert másképp
nem jöhet létre művészileg érvényes,
hatni képes előadás. Nem is jött létre.
Mitől nem? Kézenfekvőnek látszik, hogy
alapjában a színészi hangütésben rejlik a
hiba (ami nem jelenti feltétlenül, hogy
magukban a színészekben, hisz a színészi
teljesítmények különbözőek, csupán azt,
hogy az a megközelítési mód, melyet
minden jel szerint a rendező intonált,
téves); ahhoz ugyanis, hogy a mű közeli
és távoli rétege egyforma intenzitással
szóljon, egyfajta színészi metafizikára
lett volna szükség, ezúttal szó szerint
értve a metafizikát: annak a tonális
„felülütésnek" a megtalálására, ami
mintegy meghaladja a fizikai jelen-létet.
Egy olyan irracionálissá fokozott színészi
hangnemre, amely eleve nyilvánvalóvá
teszi a „kizökkent időt", az emberi
viszonyok irracionálissá válását -
egyszóval arra, amit „abszurd színészet-
nek" szokás nevezni azokon a színházi
égtájakon, ahol van ilyen. Nálunk ez az
iskola jószerivel nem létezett (itt-ott,
főleg amatőröknél csírájában), s ez még
egy hátrány, amellyel a pécsi előadás lét-
rehozóinak számolniok kellett.

Kínálkozik az összevetés - ismét csak
futólagosan - Beckett híres, maga ren-
dezte Godot-ra várva-előadásával a nyu-
gat-berlini Schiller Theaterben, amelyet
az 1976-os BITEF-en sokan láthattunk, és
amellyel a SZÍNHÁZ 1976/12. számában
több szempontból több cikk is foglalko-
zott. Itt csak a lényegre utalok. Szembe-
tűnő, hogy Beckett, negyedszázaddal az
után, hogy a Godot-val megcsinálta a ma-
ga abszurd színházi „forradalmát", elő-
ször megrendezve a darabot, aprólékos
realista módon viszi azt színre. Csak-
hogy figyeljük meg jól ezt a becketti rea-
lizmust! Hisz neki is éppen azzal kellett
szembenéznie, hogyan működtesse egyenlő
hatásfokkal a darabban azt, ami „mai" és
ami „tegnapi", azaz az aktuálisat és a kor-
hoz kötöttet. Beckett, a rendező azért
tudott kongeniális lenni az író Beckett-
tel, mert miközben a játék terében, kellé-
keiben, a színészi gesztusokban egy már-
már mikrorealista előadást teremtett,
addig színészei eleve azzal a tonális
„felülütéssel" szólaltak meg, ami első
perctől nyilvánvalóvá tette számunkra,
hogy a „kizökkent idő" birodalmában
vagyunk. Bodolay Géza épp az ellenkező
utat választotta: körülbástyázta a dara-
bot idézőjelekkel, mintegy hangsúlyozva
az „elvont" dráma történelmi gyökereit
(ilyen hangsúlyos elem az előadás elején
az ötvenes évek filmhíradómontázsa),
másrészt viszont a játék hétköznapi kö-
zegét a lehető legelvontabbá tette, Húros
Annamáriával már-már absztrakt já-
tékteret terveztetve. Ez a fekete-fehér,
egyszerre kikötői móló- és magánlakás-
díszlet, amelyet mértani idomok és síkok
határoznak meg, túl absztrahált, túl élet-
idegen miliő e végső soron forróan ak-
tuális műhöz. Bodolay valószínűleg más-
képp gondolja, hisz egy nyilatkozatából
kitűnik, hogy ő afféle „premodern" ér-
tékként kívánta Az ablakmosót prezen-
tálni, de ez esetben ambícióival a lehető-
ségeinél jóval alacsonyabbra tette a mér-
cét, mintha a „múzeumszínházat" többre
tartaná az élő teátrumnál.

Tény, hogy azt a hangnemet nem sike-
rült megtalálni, amely a maga teljességé-
ben megszólaltatta volna a darabot, és
közvetítette volna mához szóló igazságát.
Ennek ellenére legalább egy ragyogó
színészi alakítást ki kell emelnünk az
előadásból: Sólyom Katalint Nusi, a ház-
mesterné szerepében. Sólyom voltaképp
felesel azzal, amit a produkció egészé-
ben stilárisan képvisel, és vérbeli „ab-
szurd" színésznek mutatja magát, bizo-
nyítva, hogy abban nincs semmi ördön-



gösség. Talán csak az írói szándék pontos
értésén múlik az egész. Sólyom oly vég-
letesen és fizikailag is oly kiszolgáltatot-
tan van jelen a színpadon, hogy egy-szerre
fölforrósodik körötte a levegő, szinte
kézzelfoghatóvá lesz az idő ama
kizökkenése, a világ irracionálisba for-
dultsága, amiről a darab szól. Paál László
(Lajos, a házmester) hasonló tónusban
intonálja a szerepét, ám nagy monológja
megoldatlan marad, elsősorban itt is a
rendezői ötlet (a „jelzett" öngyilkosság)
miatt. Ez is olyan pillanat, amikor az idé-
zőjel helyett többet és általánosabbat
jelentett volna a „kisrealista" kidolgozás.
(Érdekes egyébként, hogy az 1963-as
miskolci előadásnak is ez a jelenet volt a
legmegoldatlanabb része: ott hangszóró-
ból hangzott el a szöveg, és a színész csak
imitálta hozzá a játékot.) Bánky Gábor
Ablakmosója viszont túlságosan is kül-
sődleges eszközökkel dolgozik, hogy iga-
zán megtalálja e funkcionárius lelkületű
figura belső drámáját, ami pedig kivéte-
lesen jól meg van írva a darabban. A
Tomit alakító Nádházy Péter még nála is
halványabb és jellegtelenebb, ami nagy
kár, s Töreky Zsuzsa is nehezen találja a
maga hangját Anni szerepében az egyéb-
ként papírforma szerint igazán neki való
figurában.

Erénye az előadásnak a tisztes igyeke-
zet, a korrekt munka, az esetleg kínálkozó
olcsó megoldások, poénkijátszások
következetes elkerülése. A rendező ja-
vára szól például, hogy a párok „szexuális
osztozkodását" nem csavarta túl, tisztában
volt vele, hogy ez valami másnak - valami
„még rosszabbnak", mondja Mészöly - az
áttételes ábrázolása. De nem sikerült
kulcsot találni ahhoz, ami alig-hanem a
legfontosabb Az ablakmosóban: a
burleszk-tragédia megfejtéséhez. A
dráma, akármennyire is él, a pécsi elő-
adásban nem hat, legalábbis nem eléggé,
nem elég elementárisan, nem burleszk-
hőfokon, nem úgy, hogy röhögj, képedj
el, sírj, de kívül nem maradhatsz. Meg-
győződésem pedig, hogy ebben a darab-
ban ez az esély ma is - sőt, ma még talán
jobban, mint bármikor - benne van. S ezen
mit sem változtat az a körülmény, hogy
Pécsett, talán jobb megoldás híján, Az
ablakmosó műfaját átkeresztelték
„vasárnapi keserű-játék"-ra.

Mészöly Miklós: Az ablakmosó (pécsi Nemzeti
Színház)

Díszlet és jelmez: Húros Annamária. Dra-
maturg: Güth János. Rendezte: Bodolay Géza.

Szereplők: Töreky Zsuzsa, Nádházy Péter,
Bánky Gábor, Sólyom Katalin, Paál László.

FÖLDES ANNA

A legendától
az ősbemutatóig

Nagy Karola: C. kisasszony
szenvedélye

A bejáratnál kerek arcú, nagy szemű,
érzéki ajkú, rövid hajú nő tekint ránk a
fényképről. A tegnapok átszellemült, szo-
morúan mosolygó szépségideálja. Szí-
nésznő is lehetne, de nem az: a szolnoki
Szigligeti Színház magyar ősbemutatójá-
nak szerzője. A nézők restelkedő csodál-
kozással néznek egymásra:

Ki az a Nagy Karola?

Mi maradt volna Kaffka Margitból - élet-
művéből, a magyar irodalomtörténetben
betöltött szerepéből -, ha ő is huszonhét
évesen megy el, mint Nagy Karola? Ha a
spanyolnátha még korábban, (nem 1918-
ban, hanem 1907-ben) ragadja el? Nagy
Karolát nagylélegzetű, önmegvalósító
terveinek valóra váltása előtt döntötte le
lábáról a betegség. Kaffka Margit kór-
házi ágyán is járvány sújtotta tömegekkel
osztozott sorsában, a spanyol akkoriban
nemzeti csapás volt a háborúban kivérzett
országban. Nagy Karola kórtörténetének
homályos szociálpolitikai holdudvara is
van: jobb kezekben, jobb kórházban,
gondosabb ápolással talán még
megmenthették volna.

De sorsa talán így lehetett talaja a kor-
társak és utódok kerekítette, valóságele-
mekből font irodalmi legendának.

Nagy Karola erdélyi volt, gyermeklány
korától megszenvedhette a kisebbségi
sors külső-belső konfliktusait. A kisvárosi
életforma és szellemiség ellen lázadva
mindig is Budapestre vágyott, de csak
Bukarestbe került el. Családjának
nyomora még titkolhatatlanabb, keser-
vesebb volt, mint az elszegényedett úri
családoké. Anyagi okokból ki kellett ma-
radnia már a gimnáziumból is. Kenyerét
egy ideig hivatalban, régiségboltban ke-
reste meg, egyetlen szellemileg vala-
mennyire ösztönző, távlatnyitó munka-
helye a Brassói Lapok redakciója lett.
Korán kötött házassága - egy kezdő,
minduntalan máshová helyezett román
állami hivatalnokkal - nem beteljesülés
volt, hanem kínos kényszerűség. Az
együtt vagy inkább egymás mellett töltött
évek sem boldogságot, sem létbiztonságot
nem nyújtottak. Megpróbáltatássá
keseredett, gyászba fordult még az

anyasága is. Egyetlen gyermekének halá-
lát soha nem tudta kiheverni. Elhagyatott
volt, és a társak közt is magányos. A
fellángoló forró vágyak, titkon élvezett
alkalmi szerelmek nem nyújtottak szá-
mára kárpótlást. Csak a művészet - az al-
kotó és a reprodukáló művészet - oldoz-
hatta volna fel, abban találhatott volna
vigaszt. De dédelgetett színészi álmait
csak egy-egy a társaságban sikeresnek
mondott szavalóesten élhette ki, irodalmi
törekvései pedig jórészt tervek, alkotásai
torzók maradtak. Tervezett ön-életrajzi
trilógiájából mindössze két kötetcím (A
Zimmermann udvar és Amíg egy asszony
dolgozni kezd) maradt ránk.

„Csak éltem, soha nem a magam éle-
tét" - panaszolja minduntalan versben,
naplóban, kisregényben. A körülmények-
kel dacolva, lopott órákban, titkon re-
ménykedve írja, már a brassói szerkesz-
tőség többé-kevésbé megbecsült tagja-
ként, Háborús nemzedék című ikerdrá-
máját. (I. A fiú, 1932 - II. A lány, 1930.)
Janovics Jenő színigazgató Nagy Karolá-
nak írott leveléből tudjuk, hogy a Ko-
lozsvári Magyar Színház még a szerző
életében készült a dráma bemutatására.
(1933 márciusában, Nagyváradon tartották
volna a premiert.) Nagy Karola azonban
hat nappal a levél érkezése után, február
27-én meghalt. A rászakadó fizikai kín
voltaképpen újabb sérelemtől kímélte
meg: a darab előadását ugyanis a Szín-
házi Felügyelőség nem engedélyezte.

A gyászházból a jó barátnő, Rubletzky
Géza szobrászművész özvegye, Csáky
Rózsa hozta ki Nagy Karola írói hagyaté-
kát. A következő évben Gaál Gábor már
kötetbe rendezte és közreadta az írónő
félbetört életművét. (Itt voltam, Epoha,
1934.) Pontosan fél évszázaddal később,
személyes, baráti-szerelmes szolidari-
tástól vezetve és az irodalmi jóvátétel
igényével Benamy Sándor vállalta, hogy
a hagyaték darabjaiból „egy őt túlélő kéz
erőfeszítésével" összerakja alakját, „amely
azóta a föld alatt szétesett", és hozzáférhe-
tővé teszi az utókor irodalmárai és szorgos
dramaturgjai számára Nagy Karola írásait.
(Ne nézz utánam, Egy lélek lángolása és
elhamvadása, Epoha, 1984.)

Ha megjelenésekor e kötet akkora
érdeklődést ébreszt, amekkorát érdemel,
vagy akár jó értelemben vett szenzációvá
válik, valószínűleg nem telt volna négy
esztendőbe (se?) a színpadi jóvátétel. Ám
semmi okunk kárhoztatni, hibáztat-ni a
színházi világot. Mi, irodalomtörténész-
kritikusok is csak a szolnoki meg-hívó
kézhezvétele után lapoztuk fel az


