
giszter használatára késztette, amely egy
veszekedés hanghordozására emlékeztet.
Túlontúl szituált ez a megszólalás-mód
ahhoz, hogy kételkedés nélkül hihessük:
önnön poklukba dermedt, monomániás
őrültek ismételgetik itt ítélet-napig
azoknak a szerepeknek a szövegeit,
amelyek életükre rakódtak. Hogy nem a
lehetetlen számonkérése ez, azt a három
állatként fellépő Pásztor Edina, Antal Olga
és Mészáros Károly aprólékosan ki-
munkált, mert az éppen most születés, a
sosem hallottság illúzióját keltő megszó-
lalásai bizonyítják. Külön említést érde-
mel, hogy Mészáros Károly tartásának
egészen finom, de következetes és egyre
fokozódó deformálásával is gazdagítja
szerepépítkezését.

Ugyanígy meglepő az a beállítás is,
amely az apácafőnöknő (Tarján Györgyi)
beszédmódjából kikövetkeztethető.
Meglepő dolgokat mond ugyan az apáca-
főnöknő, de nem bizonyos, hogy ezen ne-
ki magának is meg kellene lepődnie. Ha
valaki az Utolsó Ítélet kellős közepén
bablevesről kezd beszélni, annak a szelle-
mi leépüléstől kezdve még számos oka le-
het. Legfőképpen azonban az a - a darab
szellemétől egyáltalán nem idegen - te-
hetetlenség szülte kétségbeesett belátás
jöhet szóba, mely szerint csak ez vagy (ha
ezzel sem törődünk) még ennyi sem jut-hat
nekünk.

Hibátlan mozgással, és éppen ebből is
következően, jelentékeny színészi erővel
valósítja meg szerepét Éltes Kond, Új-
helyi Olga, Sashalmi József, Oravecz Edit
és Völgyesi Gyöngyi. Külön említést
érdemel Újhelyi Olga mozgástechnikája.
Mint az egyik leghatásosabb színpadi
pillanatban kiderül, elfűrészelt szárú égő
gyertyákkal teli gyertyatartóval a kezében
megy át a lehető legtermészetesebben a
színpadon. Mozgására még az árnyéka
sem vetül az erőfeszítésnek, s így
egyértelműen játékának köszönhető, hogy
ez a szolgálólány lelkünknek életünk
gyertyájával egyensúlyozó szimbólumává
emelkedik. Így az ő neve emelhető még ki
a már említett Mészáros Károlyé, Antal
Olgáé, Pásztor Edináé és Éltes Kondé
mellett.
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Vita, érvek nélkül

Csurka István Majálisa a Játékszínben

Higgyünk a legendának?
Higgyük el, hogy Csurka arról a tragiku-
san korán, maga mögött egy derékba tört
életművel eltávozott barátjáról mintázta a
Majális kisiklott sorsú, alkoholba fulladt
író hősét, akinek drámáját ajánlotta? A
látszat ezt igazolja. In memoriam Szabó
István - olvashatjuk a darab nyomtatott
változatának élén. Szabó István
tragédiájának beteljesülésekor Csurka írta
a legmegrendítőbb nekrológot. (Szabó
Pista hullása, Élet és Irodalom, 1976. III.
20.) Ebben már megfogalmazódik a
Majális hősének keserves végzete is, úgy,
ahogy Csurka látta. Hogy a siratnivaló
hullásnál is keservesebb az az iszonyatos
hullás, amikor „a földobott kőnek már
visszaesni sincs hová - illetve amikor a
földobott ember kőtudatában kijegesedik a
téveszme, hogy nincs hová vissza-
mennie".

A modell tragédiája - az irodalomtör-
téneti látszat szerint - közvetlenül előz-
hette meg a sorsa ihlette dráma születését.
Ézsiás Erzsébet A mai magyar dráma
című könyvében 1978-at tünteti fel a
keletkezés idejének. Ezt valószínűsíti,
hogy nyomtatásban a Majális 1979-ben
jelent meg az Alföld november-decemberi
számában. A dráma ősbemutatójának
évében megjelent kötet (Ház-mestersirató
1-I1., 1980) nem tünteti fel a keletkezés
évét.

Vitatottá a kronológia - a modell tra-
gédiájának és a mű születésének időrendje
- csak akkor (és azáltal) vált, amikor
Horvai István az ősbemutató színpadra
állításakor adott veszprémi nyilatkoza-
tában azt tanúsította, hogy Csurka darab-ja
két évvel Szabó István halála előtt szü-
letett, hogy Szabó olvasta a Majálist, és
hozzájárult közléséhez. Az „In memo-
riam"-dedikáció pedig utólag került a
dráma szövege elé.

Ez az információ - amit alátámaszt
Csurka egy 1976-os nyilatkozata is,
amelyben három előadatlan drámáját
említi - korántsem tekinthető puszta
színház- és drámatörténeti adaléknak.
Lélektani magyarázatot kínál arra is, amit
magam részéről ma is a dráma alig
menthető logikai, esztétikai törésének
vélek, hogy tudniillik Csurka jól megfon-
tolt emberi, baráti tapintatból, talán vala-
miféle szeretet táplálta optimizmus hatá

sára, nem vitte, nem vihette végig a tra-
gédiáig Marhás István sorsát. Mert Szabó
István sorsa akkor még nem pecsételte-
tett meg végérvényesen. Az élő Szabó
Istvánra tekintve a jó barát nem hunyhatta
be a szemét a még meglevő csekélyke
életesély előtt. Éppen ellenkezőleg. Hin-
nie kellett benne, ha nem fenyegetni, de
megmenteni volt hivatott azt, akivel
együtt indult, és akinek írói jövőjében ta-
lán még jobban bízott, mint a darabbeli
Vámos Zoltán Marhás Istvánéban. Más
kérdés, hogy a tények szerepe a műben
másodlagos. De Szabó István jelleme,
sorsa, életútja mégiscsak felismerhető,
konkrét utalásokból igazolható is, bár
tudjuk, hogy az ő emlékének ajánlott
dráma Latinovits Zoltán, B. Nagy László,
Hajnóczy Péter és mások tragédiáját is
sűríti. Mindazokét, akik a hazai körül-
ményekkel, a kisszerűség és a konformiz-
mus kényszerével dacolva tagadták a ha-
sonulás, a beilleszkedés normáit; akik-
nek indulata, tehetsége nagyobb és erő-
sebb volt, mint bölcsessége és emberi tar-
tása. Akik a megváltoztathatatlan való-
sággal ütközve, súrlódva felőrlődtek, és
rossz irányban - előbb a felejtést kínáló
mámorban, utóbb a testüket-lelküket
felemésztő szenvedélyben, az önpusztí-
tásban - kerestek menedéket, a halálban
megoldást.

A hazai felesleges embereknek, ön-
pusztító tehetségeknek ez a típusa - nem
új felfedezés. Még azt is megkockáztat-
nám, hogy túlreprezentált figura a kortársi
magyar irodalomban. Sarkadi Sebők
Zoltánja, Kis Jánosa, Csurka drámáiban a
Ki lesz a bálanyá?-tól a Házmestersiratóig
és a Deficittől a Vizsgák és fegyelmikig,
szinte folyamatosan jelen van. Csurkát az
összes magyar sorskérdés közül
legjobban az izgatja, hogy miért nem lett
belőlük - barátaiból, a magyar értelmiség
többre hivatott tagjaiból - az, aki lehetett
volna. Akárcsak Ványa bácsit, az ő hőseit
is megbénítja, megalázza a környezet, a
valóság, a nemzeti nyomorúság és
mindinkább a tömegtársadalom gépezete.
Csakhogy az ő Michelangelóinak
eszükben sincs széklábat faragni. Hubay
Miklós szerint inkább „elragadó svádával
elemzik a michelangelói lét lehetet-
lenségét". A Majális hősének azonban
még ez sem adatott meg. Marhás István-
nak már „szobrászi" és szónoki képessé-
geit is kikezdte a lehetséges és a Csurka-
darabokban sorra felvonultatott pótcse-
lekvések legpusztítóbbika, az alkoholiz-
mus.

Első olvasásban Marhás István - indu-
lásakor dédelgetett, nagyra hivatott pa-
rasztíró, saját megfogalmazása szerint „az
utolsó parasztíró" - adaptációs ku-



darcáról, a megmentésére szervezett hi-
vatalos vagy félhivatalos, baráti akciók
reménytelenségéről és a belülről fakadó,
kizárólag érzelmileg és szexuálisan moti-
vált megváltás halovány reményéről szólt a
Majális. Ám valójában Csurka tudatosan
és eleve többre törekedett, amikor -
nyilatkozata szerint vállalt elődeit, a sze-
génypárti irodalmat, Móricz, Tersánszky,
Nagy Lajos néprajzi és szociológiai ihle-
tettségű műveit követve, a rendeken, ka-
rokon, gazdasági fejlődésen kívül rekedt,
az általános gazdagodásból kimaradt
réteget, a határainkon belüli harmadik
világot kívánta újra felfedezni, színpadi
szóhoz juttatni.

Van ugyanis a drámának egy másik,
Marhás sorsánál nem kevésbé lényeges
vonulata: az elzüllött írót befogadó,
anyagi létében ellehetetlenült Fügedi
család tengődése. Velük kapcsolatban
még a család szó is eufemisztikus: való-
jában három, egymással vérségi kapcso-
latban álló, magányos asszonyról van szó.
A legöregebb még őriz valamit a hajdan-
volt paraszti tartásból, de az évtizedek
már elszakították a világgal való minden
kapcsolatát. Csak él, ridegen és értetlenül,
a kényszerű zsúfoltságban is méltóságteli
magányban. A második asszony, a
voltaképpeni családfenntartó Fügediné, a
kezdeményező kulcsfigurája az általa
szervezett, groteszk majálisnak. Negyven-
egynéhány évesen még teljes életet is
élhetne, folyamatosan dolgozhatna, de az

Törőcsik Mari (Fügediné) a Majálisban

utóbbi években csak tengődik. Állandó
munkakedvét és a megszokás táplálta
beilleszkedési hajlandóságát is elvesztet-
te: számára is már csak a fogyasztás, az
ital kínál némi örömet. Nyomorúsága el-
len berzenkedve, az irigységtől sarkallva
legrosszabb hajlamainak enged. Lopni,
zsarolni, talán még ölni is képes lenne,
bár egyelőre „csak" feljelentéssel fenye-
getődzik, és lánya testéből igyekszik
(utólag) némi kis tőkét kovácsolni.

Hármuk közül a legfiatalabb, a legszo-
morúbb és legszerencsétlenebb Joli, ez az
alkatilag is, szellemileg is némileg vissza-
maradott lány, aki teljességgel képtelen
saját sorsa kézben tartására. Lefeküdt -
mármint Vámos Zoltánnal -, amikor le-
fektették, és vonzódik minden kézhez,
amelytől nem ütést, hanem simogatást
remél, de valójában csak zavaros álmai
vannak arról, hogy hogyan emelkedhet-ne
ki a maga szürke nyomorúságából. A
dráma záróakkordja során - Marhás és az
őt megmenteni hivatott Margit távozása
pillanatában - azonban mégis belőle
szakad ki a Majális leghangosabb és nap-
jainkban egyre aktuálisabb kérdése, hogy
tudniillik mi lesz ővele?. Mi lesz ővelük,
akik kihullottak a sodrásból, de akik
megváltására senki sem szervez mentő-
akciót? Ez a probléma, a társadalom po-
larizálódása révén mind aggasztóbb le-
szakadás, pauperizálódás, ma időszerűbb
és súlyosabb, mint a dráma születésekor.
Ezért is sajnálatos, hogy a „letagadni való
világ" konfliktusai túlságosan lazán,
szervetlenül kapcsolódnak a főtémához.

A dráma veszprémi bemutatóját nyolc
évvel ezelőtt nagy várakozás fogadta, és a
vélemények polarizálódása követte. So-
kan csalódtak. Nem Berkes Erzsébet volt
az egyetlen, aki úgy érezte: ki kell mon-
dani, hogy a Majális nem ér fel a Bálanyá-
hoz, a Deficithez. Az Élet és Irodalom
kritikusa, Szekrényesy Júlia eviden-
ciaként említi, hogy a Majális nem tarto-
zik Csurka főművei közé, és hasonlókép-
pen nyilatkozik a Színházban Nánay Ist-
ván, az Új Tükörben Koltai Tamás. De az
utóbbi két szerző hozzáteszi, kiemeli azt,
ami által a Majális mégis megkülönbözte-
tett helyet érdemel az életműben. Nánay
szerint Csurka itt vall legélesebben, leg-
keserűbben a társadalmi mozgásról,
életmódbeli torzulásainkról, ideáink
cserbenhagyásáról. Koltai - aki a hősök
polémiáját nem is érzi igazán Csurka-
szintű matériának - az emberi érték
pusztulása láttán érzett megdöbbenést
értékeli nagyra. Ugyanakkor a színház
erdélyi vendégjátékát követően nem
akárki, maga Balogh Edgár nevezi a Ma-
jálist (lényegében az Esti Hírlap és a

Népszava hazai megítélésével egybe-
hangzóan) Csurka legjobb darabjának.

Bár Csurka István a szokásosnál is
jóval egyenetlenebb életműve minden-
kor csábít az összevetésekre, hasonlítga-
tásokra, majd egy évtizeddel az ősbemu-
tató után már nyilvánvalóan nem az a
kérdés, hogy van-e olyan jó a Majális,
mint a továbbra is az életmű csúcsára he-
lyezett Ki lesz a bálanya? vagy hogy
hány kalkulussal érdemel többet a gyors
feledésre ítélt Szék, ágy, szaunánál?
Ezúttal az a kérdés: kiállta-e a darab az
idő közel egy évtizedes próbáját a politi-
kai pikantéria, a hatalombotránkoztató
merészség glóriájától megfosztva, egy
minden szempontból megváltozott törté-
nelmi koordináta-rendszerben, amikor
sem a nézőtéren, sem az illetékesek
íróasztalainál nem érzi már senki túl
sötétnek a képet? A közönség nagy
részének már semmit sem vagy szomo-
rúan keveset mond a tehetséges novellis-
ta, Szabó István neve, példája; és korunk
hőse - Marhás István ellenében - inkább
az alkalmazkodó, jó szándékú életmű-
vész, az autón járó, nőhódító Vámos Zol-
tán lett.

Már a hetvenes évek végén is nyilván-
valóvá vált, hogy a társadalomból kivo-
nuló, a kirekesztődést választó Marhás
önpusztító tüntetése társadalombírálat-
ként nagyon is korlátozott érvénnyel ren-
delkezik. Es nemcsak azért, mert a hős
önsorsrontó szenvedéllyel visszautasítja
a kiadók kínálta szerződéseket is, s ily
módon lemond a lehetséges cselekvésről,
vagy mert önként zárkózik a szó szerint is
értendő, villany nélküli sötétségbe, ha-
nem mert a paraszti élet morális és nem-
zeti értékeibe kapaszkodva, azok vesztét
(okkal) kárhoztatva, egy sohasem léte-
zett, illúziókkal táplált, nosztalgiával szi-
nezett idillért sajog a szíve. A kompro-
misszumkészség valóságos etikai veszé-
lyét felismerve a társadalmi együttélés
ki-kerülhetetlen, kötelező magatartásnor-
máit, a civilizáció és az urbanizáció elke-
rülhetetlen térhódítását is elutasítja.
Csurka jellemrajza ebből a szempontból
borotvaélen táncol: érzelmekkel telített,
már-már gyengéd drámai védőbeszédét
át- meg átjárja a józan felismerés: a ro-
mantika és a realizmus csatájában Mar-
hás eleve vereségre ítéltetett, és az idő
kerekét neki sem sikerülhet visszaforgat-
nia. Nem véletlenül nevezi - pontosab-
ban nevezteti - hősét némi öniróniával
„skanzenportásnak": Marhás István ide-
ológiája -é s ezt Csurka is érzi, érzékelteti
- túlhaladott, magatartása irreális,
célszerűtlen, szervezete menthetetlen - és
mindezért nemcsak a társadalom felelős.



Mégis úgy tűnik, hogy mára az író
szubjektív elkötelezettségén átütő kritika
akusztikája ahelyett, hogy erőteljesebbé
vált volna, inkább halványodott. Talán
mert az idővel együtt elvárásaink is vál-
toztak? Tény, hogy a cselekményt is he-
lyettesítő, Vámos Zoltánnal folytatott vi-
tában a nézetek valójában nem polari-
zálódnak és nem szembesülnek, nem üt-
köznek igazán keményen. Hiszen Vámos
lelke mélyén éppen úgy elutasítja az adott
valóságot, az elvek és művek per-
zsavásárát, mint Marhás, legfeljebb ő elég
cinikus ahhoz, hogy megfizesse a
helypénzt ebben a vásárban, és igyekezzék
a maga áruját a lehető legjobb áron elsütni.
Valódi érvek helyett a kettőjük közti
szemléleti különbség eliminálására
törekszik: „Vedd azt azért tudomásul,
Marhás István, hogy ez a leves nem is az
én levesem. Még ha kuktáskodok is itt a
konyhán. Nem az én levesem! Nekem is
volt ifjúságom, és nekem is voltak
eszményeim, és majdnem mindenki-nek,
akiket te most ócsárolsz, mindazok-nak,
akiknek most autójuk van, és elrobognak
itt vele melletted, az országúton, mit sem
tudva a te néhány méterrel arrébb elterülő
önkéntes nyomorodról, mindazoknak
voltak eszményeik, vagy tán még vannak
is, és ez a leves nekik sem ízlik. Sőt ez a
leves még a szakácsoknak se ízlik."

A darab megírásakor ez a felemás
szembesítés talán még meghökkentő volt.
Mára, a mindennapi nyilatkozatok,
beszédek ismeretében úgy érezzük, hogy
valamiféle profetikus igazság is kisejlik
belőle. Mintha Csurka a hetvenes évek
derekán megérezte volna a nyolcvanas
évek jó néhány vitájának abszurditását, a
kormánypárti és ellenzéki kritika egy-
másra rímelő szövegét, a maguk „pány-
vakötelét rángatók" kínos tehetetlenségét,
a programnélküliséget. Vámos be-vallott
szégyenkezése a vitában inkább csak
gesztusnak tűnik, mint valóságos
pokoljárásnak. Az idő Marhás ellenfelei-
nek magatartását igazolta, ingatag érvelt -
a falusi jólét és az emelkedő életszín-vonal
illúzióját - pedig azóta, sajnos, megcáfolta.
A kollektív kudarc azonban nem igazolja
Marhás kivonulását sem. Talán nem
megállítani kellett volna a történelem
kerekét, főként nem vissza-forgatni,
hanem éppen ellenkezőleg: meggyorsítani
a forgását! Esetleg a lejtő helyett az útra
irányítani a szekeret... Ha Vámos a
darabban nem is talál barátjával szemben
meggyőző, súlyos érveket, a dráma
megkövetelte volna a másik pólus reális
felerősítését: az érdemi, kiélezett
szembenállást. Csurka hősei azonban más
drámákban is csak ritkán vívnak egy-

gukba visszatérő vonalként ismétlődnek, és
a néző az első pillanattól kezdve sejti,
tudja: Vámosnak illetékes hely által is tá-
mogatott, jó szándékú mentőakciója eleve
reménytelen.

Ennek tudatában szövi aztán az író a
darab, illetve a hős köré a második védő-
hálót: Vámos Zoltánnak a Néma Dizőz
szerepét játszó kísérője, a romantikus séma
korszerűsített kereteit többször is feszegető
derék kurva, valamiféle hirtelen ébredt
szamaritánus-szexuális ihletésre maga is
ringbe száll Marhás meg-mentéséért, és
érzelmileg nem különösebben
megalapozott, ötletszerű ajánlatával
lekörözi hódolóját. Marhás, aki a reális és
vonzó lehetőségeket, az ingyen
rendelkezésére bocsátott budai lakást és a
talán gyógyulást ígérő svéd gyógykezelést
is elutasítja, szerelem nélkül, de mégis
megbűvölten hajlandó követni a Margittá
alakult Néma Dizőzt, ezt az alapjában jó
szándékú, meggondolatlan, romlottan
romlatlan leányzót, anyjával megosztott
szűk pesti otthonába. Csurka realistább író
annál, minthogy egyértelműen elfogadja,
hitelesítse ezt az irreális megváltást; Margit
és Marhás döntése után a menekülés
színpadi útja mégiscsak nyitva marad. Mert
a hős az igen és a nem közt habozva enged
ugyan a gyengéd erőszaknak, de a néző
kételkedik: vajon eljut-e a testben-lélekben
szétroncsolt ember a fővárosba, s ha igen,
vajon tűri-e (és meddig?) a korábban
makacsul eluta-

Törőcsik Mari (Fügediné) és Papp Zoltán (Marhás István) a Majális Játékszínbeli előadásában
(Gábor Viktor felvételei)

mással valódi élethalál-küzdelmeket. Talán
Moór és Paál voltak az utolsók, akiket
életrajzuk, világnézetük, érdekük is valódi
ellenséggé tett. A többiek jobbára nem
egymással, hanem a körülményekkel csa-
táztak, egymás ellen inkább csak ágáltak és
acsarkodtak. A körülményeket viszont nem
megjelenített hősök, hanem rend-szerint
említett tények, idézett gondola-tok,
átléphetetlen árnyékok képviselik a
színpadon. A Majális dramaturgiája
azonban ennél többet követel, hiszen itt a
cselekmény szerepét is a két hajdani barát
érdemi vitája tölti be. Ám a Csurka
életművén végigvonuló korértelmezés,
dramaturgiai konvenció végül itt is felül-
kerekedik a választott struktúrán: Marhás
és Vámos, bár egymást győzködik és
kárhoztatják, alapjában mélyen egyetér-
tenek abban, hogy nemzedékük sorsát „a"
történelem siklatta ki. Ez az erő azonban
kétségtelenül nehezen perszonifikálható.
Shakespeare-nek még könnyű dolga volt,
amikor az ellenpárt képviselőjét, királyát,
trónkövetelőjét színpadra idézte. Még
Dürrenmatt is Kreónnak legalább a
titkáraira hivatkozik, Csurkának azonban,
úgy látszik, csak a körülmények
maradtak...

A hármasegység klasszikus szabálya
szerint komponált darabban a gondolat-
hordozó vita tartalmas, íróilag logikusan
vezetett, mégis kissé túlnyújtottnak tűnik.
Mintha hiányozna a feszültség
crescendója: egyes nézetek, érvek önma-



sított gondoskodást? És ez rendjén is van
így. A problémát „csak" abban látom,
hogy a néző nemcsak a függöny legör-
dültét követő eseményeket illetően ma-
rad bizonytalanságban. Valójában már
jóval korábban kételkedni kezd: már a
két ember váratlan közös hullámhosszra
hangolódása is hiteltelen, Margit érzéki
fellobbanása és hirtelen elhatározása pe-
dig olyan mértékben ellentmond a ko-
rábban megismert színpadi jellem min-
den vonásának, hogy nagyon is gazdag
motiváció kellene a döntés elfogadtatá-
sára. Csurka azonban erre szinte semmi
gondot nem fordít. Higgye, aki hinni
akarja, kételkedjen, aki tamáskodó.
Utóvégre miért csak ő ne élhetne az ac-
tion gratuite bevált fogásával?

Szívszorítóan hiteles viszont a három
kisiklott életű lumpen parasztasszony
drámát érdemlő sorsa. Olyannyira, hogy
ezt a drámát érdemes lett volna külön, a

maga felvillantott intenzitásában, gazdag
motivációjával, teljes sorssá kerekítve
megírni. (Mint ahogy Spiró tette a Csir-
kefejben.) Csurka totalitásigénye a kire-
kesztettek és az önmagukat kirekesztők
sorsának rokonságából táplálkozik. Ez a
felismerés azonban - a konkrét esetben -
legalábbis vitatható. Ám ha elfogadjuk,
akkor a véletlen találkozásnál, a kény-
szerű, tényszerű társbérleti kapcsolatnál,
az alkoholgőz mindent beborító ter-
jedésénél meggyőzőbb érvelésre, a társa-
dalmi, lélektani törvényszerűségek fel-
mutatására tartunk igényt. Mert valójá-
ban a Majális színpadán az ellenfelek,
Vámos és Marhás jóval közelebb állnak
egymáshoz, mint a közös fedél alá kény-
szerült áldozatok, mint Marhás és Joli,
vagy Fügediné.

A dráma első előadásakor Horvai Ist-
ván teljes mértékben felvállalta az író
igazságát, de ugyanakkor vitába is mert

szállni Csurkával: a darabot egy, a szerzői
utasításban körvonalazottnál jóval el-
vontabb, általánosabb térbe helyezte, és
ezzel némileg kitágította horizontját.
Csurka László - élete tudtommal első
rendezésére készülve a Játékszínben -
egyetlen biztos fogódzójának a szöveget
érezte, és Csányi Árpád díszletképével
visszatért az író rajzolta konkrét és nyo-
masztó faluvégi helyszínre. Az epizód-
színész szerénységét bizonyítja, hogy
rendezőként sem tolakszik a szöveg elé,
bízik annak drámaiságában, kifejező-
erejében, időálló voltában. Ugyanakkor
azonban nem keresi a dráma új értelmét,
új színeit sem. A kritikus nem hivatott ar-
ra, hogy ötleteket adjon. De én megval-
lom, a magam részéről nagyon is kíváncsi
lennék egy Marhás Istvánnal szemben
jóval kritikusabb, szigorúbban ítélkező
Majálisra, vagy arra, hogy hogyan lehet-
ne a Koltai Tamás által megfogalmazott
paradoxont - „Beckett-hős történelmi
tudattal" - kiélezettebben megjeleníteni.
Esetleg történelmi példákkal és a drámai
törvényekkel összhangban tragikusabbra
hangolni a hős sorsának záróakkordját?
Hajdan az előadások művezetőjének ti-
tulálták azt a személyt, rendszerint azt a
nagy tapasztalatú színészt, aki az előadás
mai értelemben vett rendezője volt.
Csurka László ezúttal, úgy tűnik, beéri
ezzel a feladatkörrel, a dráma megjelení-
tésének lebonyolításával, s ezt valóban
zökkenő nélkül el is látja.

Valamiféle koncepció inkább csak a
szereposztásban nyilatkozik meg. Már
amennyire tudatos választás, értelmező
szándék uralkodhat, érvényesülhet a tár-
sulat nélküli színház produkciójának
előkészítése során, különösen olyankor,
amikor a darab hat szerepe közül öt szinte
főszerep értékű.

Papp Zoltánt Örkény Kulcskeresők
című drámájának szolnoki előadásán ta-
nultam meg igazán becsülni. Bolyongójá-
val elérte azt, amit hazai színészeink kö-
zül kevesen: hogy az eljátszott földön-
járó, hús-vér figura hitelesítése közben
karakterszerepből jelképet teremtett, és
eljátszotta a figura gondolathordozó, el-
vontabb érvényű archetípusát is. Marhás
István szerepe végre főszerep, és Papp
Zoltán ezúttal azt igazolja, hogy epizo-
distaként csiszolt tehetségéből telik egy
egész este kitöltésére is. Roncsolt testű és
lelkű írófigurája megfelelően esendő, és
talán még egy árnyalattal taszítóbb is,
mint ahogy Csurka István képzeletében
Marhás élhetett. Csakhogy - és ez főként
a dráma végkifejletében probléma - Papp
testi habitusában sem őrzi igazán a
hajdani sikeres, tehetséges, egészséges
férfi vonzását (ami pedig Veszprémben

Csonka Ibolya (Joli) és Papp Zoltán (Marhás István) a Játékszín Csurka-bemutatójában



Szoboszlay Sándor számára magától
értetődő volt), és ezáltal Margit váratlan
vonzódása még valószerűtlenebbnek
tűnik. Marhás iróniája, amely intellek-
tuális értelemben fokozhatná vonzerejét,
ezt a lányt inkább csak riaszthatja. A
színész alakításának dicséretes erénye
viszont a hibátlan stílus- és arányérzék,
amelynek köszönhetően következetesen
kerüli az alkoholizmus ripacskodásra
csábító külsőleges jegyeit. Félreérthetet-
lenné teszi azt is, hogy Marhás nem alkal-
mi részeg, aki örömét leli az italban, a
bódulatban, hanem az alkoholtól való
függés betege, pálinkában szétázott jel-
lem, gyógyíthatatlan emberroncs, akinek
szelleme néha mégis felszikrázik, felizzik,
de ezzel csak szomorúbbá teszi a közele-
dő végzetet.

Marhás barátját és vitapartnerét, Vá-
mos Zoltánt Újréti Lászlónak kellene
megelevenítenie. A feltételes mód magát
a szereposztást kérdőjelezi meg. Való
igaz, hogy Újréti elegáns, jól szituált,
„majdnem amorózó" - ahogy Csurka Ist-
ván előírja. Színre lépése pillanatától
érzékelteti, hogy sikeres ember, akinek
magabiztossága indokolt fölényérzetet
tükröz; hiszen neki nyilvánvalóan jóval
nagyobbak az esélyei Margit meghódítá-
sára, mint szerencsétlen barátjának. Ám
Újrétinek Vámos Zoltán szerepében
nemcsak ezt kellene elhitetnie, hanem azt
is, hogy valaha együtt indult Marhással,
hogy tudománytörténésznek készült, és
egykor közös eszmék fűtötték őket; hogy
jellemét a körülmények kezdték ki, és a
„nézzük, uramisten, mire megyünk
ketten" elvét valló, önsorsrontó Marhás-
sal szemben igenis vannak érvei. Kétség-
telen, hogy ezek az érvek Csurka jellem-
rajza, a darab szövege következtében,
igencsak halványak. De Újréti még ezeket
is lélektelenül, súlytalanul és főként
kívülről tolmácsolja.

A Néma Dizőznek megint csak a darab
sajátos dramaturgiája, laza kompozíció-ja
következtében két, egymástól majd-nem
független szerepet kell eljátszania.
Kezdetben a játékból, trükkből, véde-
kezésül némává lett dizőz komédiáját,
majd az önmagát leleplező vallomás után a
lelke mélyén mégsem csak számító, de
valódi érzelmekre is képes fiatal lány me-
lodrámáját. Hegyi Barbara főiskolai hall-
gatót külső adottságai, bája, humora in-
kább az elsőre teszik alkalmassá. A ké-
sőbbiekben mintha feladná a játékot:
semmilyen jelét nem adja a bensejében
végbemenő változásnak, beéri a szerep
szövegének nem is mindig zökkenőmen-
tes felmondásával.

Csonka Ibolyát öröm újra tehetségpró-
báló, fontos szerepben látni. Joli je

lentéktelenségét, kiszolgáltatottságát a
szöveg mögötti tartalmak maradéktalan
kiaknázásával, rebbenő, suta és mégis
némi eredendő gráciát érzékeltető moz-
dulatokkal, közönybe süppedő, de néha
fojtogató némasággal érzékelteti. Hall-
gatását külön is érdemes lenne akár vi-
deóra venni: sok fiatal és nemis olyan fia-
tal színész tanulhatna jelenlétének a drá-
mát szolgáló intenzitásából. (Csak azt
nem értem, hogy szegénysége vagy ártat-
lansága jelzésére miért kellett ilyen idét-
len és valószínűtlen hálóinget viselnie.
Lehet, hogy Bakó Ilona jelmeztervező
ezzel a figura földöntúli sugárzását, elát-
kozott angyal szerepét hangsúlyozza?
Még ha így lenne is, a koncepció sem iga-
zolhatja a realista megjelenítést szeplő-
sítő, már-már groteszk toalettet.)

Az Öregasszony terjedelmében kis
szerepének Pártos Erzsi színészi szemé-
lyisége ad megfelelő súlyt.

Végezetül - az előadás leggazdagabb,
legárnyaltabb, a jellem és a szituáció min-
den ellentmondását merészen kiélező,
tragikomikus, alakítása Törőcsik Mari
Fügedinéje. szintén szólva nem hiszem,
hogy a darabot olvasva (látva) valaha is
rá gondoltam volna, amikor ezt a mun-
kától ódzkodó, az élet szépségéről
emlékfoszlányokat őrző, a létért való
küzdelemben kegyetlenné és gyűlölkö-
dővé züllött, végletesen ordináré te-
remtést magam elé képzeltem. Törőcsik
Mari nem is egészen Csurka Fügedinéjét
játssza: egy kicsit felemeli, átszellemíti az
alantas némbert, de olyan meggyőzően,
hogy ezzel minden ellenérvet elhallgat-
tat.

Ha összegezésül azt mondanám, magam
is azok közé tartozom, akik szerint a
Majális nem Csurka István legjobb drá-
mája, hozzá kellene tennem: a Játékszín-
ben látott felújítás nem a legjobb Csurka-
előadás, amely mostanáig, mostanában
színre került, mert egyaránt hiányzik be-
lőle az új értelmezés meggyőző ereje, a
felfedező merészség és a megvalósítás
egyenletes gondossága. Mégsem hiszem
elhibázottnak sem a vállalkozást, sem az
eredményt: az ez idáig csak szűk (szak-
mai és helyi) körben látott Majális hibá-
ival együtt is elég súlyos és elég időszerű
dráma ahhoz, hogy jelen legyen a magyar
színházi köztudatban.

Csurka István: Majális (Játékszín)
Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Bakó Ilona. A
rendező munkatársa: Bodori Anna. Rendezte:
Csurka László.
Szereplők: Papp Zoltán, Újréti László, Hegyi
Barbara f. h. Csonka Ibolya, Törőcsik Mari,
Pártos Erzsi.

CSÁKI JUDIT

Hites Johanna

Shaw drámája a Radnóti Színházban

Az ír úr alaposan fölbosszankodhatott,
mielőtt megírta a Szent Johannát -1923-
ban, három évvel az orléans-i szűz
szentté avatása után. A megelőző ese-
mény, a szűz 1908-as boldoggá avatása
még nem indította arra, hogy tragédia
szülessen az apropó nyomán; ennyi
vélhetően egy groteszk fintorra lett volna
elég, s az író eddigi életműve alapján
éppen ennek volt nagymestere. Biztos
unta már.

Es a Szem Johanna - tragédia,
méghozzá majdnem arisztotelészi, azaz
klasszikus tragédia. A hármasegység
ugyan hibádzik (mint Shakespeare-nél is
többnyire), de van tragikus hős, van ha-
martia (tragikus vétség), peripeteia (tra-
gikus fordulat), anagnoriszisz (a tragikus
vétség tudatosulása), és van katasztrophé
(tragikus elbukás) is. Mindezek együtt
pedig beteljesítik céljukat: a katarzist. De
mert George Bernard Shaw írta - van
utójáték is, mely szintén betölti hivatását:
keserűen megmosolyogtatja a megelőző
események lélekemelő és fennkölt in-
terpretációját.

Bemutatták Shaw drámáját a Radnóti
Színházban - pontosabban a Szem Jo-
hannából a Johannát. Mivel e sorok a be-
mutató után hónapokkal látnak csak
napvilágot, nem fölösleges talán utalni
arra a - még nem kritikai, csak közszájon
forgó - visszhangra, mely szerint az elő-
adás rendezője, Verebes István, a közis-
mert kabarészóvívő durván megszent-
ségtelenítette annak a Shaw-nak a darab-
ját, aki egyébként a megszentségtelení-
tésnek is apostola. Eszerint Verebest
csöppet sem érdekelte a Szent Johanna
című tragédia s annak szellemisége,
mindössze arra kellett neki, hogy róla
dobbantva pamfletet gyártson belőle.
Zsurnaliszta krokit. S mint afféle ka-
barésztár, bolhapiacon, potom árért
vesztegesse saját poénjait, együtt a fanyar
ír úr klasszikussá avanzsált, veretes szem-
ráncolásaival.

Verebes István - valóban kabarésztár.
Nem áll ugyan olyan jól rajta a szmoking,
és frizurája sem oly rendezett, mint an-
nak, aki azért nevettet, mert mókás a vi-
lág. De tartok tőle, hogy ő nem is azért
nevettet, hanem mert - rosszul érzi ma-
gát itt és most. Mert: fél. Közismert értel-
miségi viselkedés és szöveg az, amelyet
Verebes különféle függönyök előtt és


