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A fenti párhuzam egyébként nincs sem poen-
tírozva, sem erőltetetten elővezetve a különben
poénről poénra gördülő könyvben. A diszkréten
rejtett koncepciót palástolja az eseményeknek
szabad folyást engedő, kedélyesen behízelgő
narráció. Hátsó (jó) szándékát én is csak akkor
vettem igazán észre, mikor egy pompás kis jele-
netéhez értem. Ebben bizonyos Durucz elvtárs
„Iett fölléptetve". Midőn a városi pártbizottság tit-
kára egyszer csak operettdalra fakad, ahelyett
hogy áttanulmányozná a műsortervhez mellékelt
eszmei mondanivalókat, amelyeket az igazgató
véres verítékkel izzad ki, földerülten, mondhatni,
heurisztikusan megállapítottam: ez a Jutalomjá-
ték voltaképpen víg színház a színházban. Min-
den benne előforduló egyed tehát csupán a neki
kiosztott szerep abszolválására köteles, és ezzel
punktum.

Az írói intenció szerint valamennyien bele is
próbálják élni magukat a história kényszeréből
megváltozott, kettős szerepkörükbe. A regény-
beli város előző színpadán és (tágabb értelem-
ben vett) nézőterén ugyanis legtöbben más rol-
lét játsztak a Rákosi-éra előtt, mint amilyenre
1950-51-től kezdve rákényszerülnek. Eklatáns
példa erre a szerepkörváltásra az ijedt és
lompos kabinosné remekül megfigyelt és be-
széltetett figurája. Ő volta hajdani magántársu-
lat két év előtti igazgatójának akkor procc neje,
majd ő lett az a rettegő nyuszi, aki még avas di-
csősége torzsáit is csak titokban meri elmaj-
szolni...

Miután komótosan kiderül, hogy a mű valójá-
ban eleinte csak fölskiccelt, szólóhoz csupán ké-
sőbb, a maguk nagyjelenetében jutó alakok le-
szerepeltetésének általános színtere, már gye-
rekjáték volt rájönnöm arra, hogy struktúrájának
mi a nyitja. Szerzője jelenetekből, képekből rakta
össze művét, rutinos könnyedséggel. Ezek az al-
kotóelemek részint önmagukban zártak - szé-
pen elindítanak és elegánsan befejeznek egy-
egy jellemző szituációt. Másfelől szövegtávolból
sokszor alliterálnak egymásra. Változott helyze-
tekben újra érvényesítik lényegében azonos vo-
natkozásaikat. E laza átívelések képezik azt a
szellős boltozatot, amely a színpadi szekvenció-
kat kecsesen hordozza.

A játék szolid egységét, kerekdedségét szol-
gálja a időbeosztás: a cselekmény lezajlik
egyet-len napon, késő szeptemberi, lágymeleg
meteorológiai kulisszák közepette. Még
mindenütt, külsőkben és enteriőrökben mód van
az életszerű ott-tartózkodásra. Alkalom nyílik az
elengedett társalgásra, bolondozásra,
szerelmeskedésre. Marad szabad tér a
csapongó multidézésre, valamint a roppant
óvatos jövőbe pillantásra. A páros (szerelmi),
illetve a csoportos (italbolti, étkezdei, büfébeli,
próbák és előadások alatti) össze-

röffenések, találkák, apróbb tumultusok is ter-
mészetes keretei a szigorúan kisemberi tevé-
kenységeknek, lanyha szórakozásoknak, jelen-
téktelen zsörtölődéseknek, morfondírozások-
nak, sértődéseknek, enervált intrikáknak, hiszti-
zéseknek.

A meglehetősen sok anekdota, a szaftos ki-
szólások, az albérleti randalírok, a cigányozó
temetések, torozások, az elmaradhatatlan ug-
ratások éppoly szerves tartozékai a takaréko-
san és takarosan keveset markoló történetnek,
mint a néhány éles vonással, enyhe gúnnyal
karakterizált (de soha nem karikaturisztikus)
alakok, akik hasonlóképpen nem formátumosak
és nem is képzelhetőek nagyszabásúak-nak.

A generális kisszerűség fönntartása, a (való-
ságban nagyon is lehetséges) egzisztenciába
vágó drámák kerülése, a simán egymásba csú-
szó jelenetezés nem hoz létre sorsdöntő konf-
liktusokat. A víg vagy szomorkás felszín mögé
persze oda lehet festeni kis és nagy tragédiá-
kat. Különösen akkor, amikor szemérmes leírá-
sokban kibontakozik a szeretni való derb szub-
rettnek és asztmatikus színészpárjának ha-
nyatlása, hiábavaló küszködésük a biológiai
enyészettei.

Ha Kardos G. György főszerepet akart volna
írni neki vagy az említett igazgatónak, esetleg az
ideológiába bőszült vezetőrendezőnek, akkor
nyilván szorongatottabb, vészterhesebb, kiéle-
zettebb helyzetekbe hozza őket. Az erős tónusok
használatát azonban, úgy tetszik, szándékosan
mellőzte. Visszafogottságának legalább két in-
doka lehet.

Harmonikus, békés, őszikés könyvet akart ki-
adni a kezéből, hátrahagyni a színháziakról, akik
közt rengeteget forgott, s akik elnyerték szívbéli
hajlandóságát, megbecsülését. Ezenfelül mint-
ha nem óhajtotta volna tovább gyarapítani kö-
zép-kelet-európai irodalmunk azon fölzaklató
prózáinak számát, amelyek a személyi kultusz
terrorisztikus természet- és kórrajzával s a szí-
nészetet elnyomorító hatásával foglalkoztak, oly
ijesztő intenzitással, mint például Bulgakov a
Színházi regényben na és ami Spiró Györgyünk
Az Ikszekben.

Valami lázakat csillapító, bűnöknek bocsána-
tát hirdető írói magatartás lengi be első sorától az
utolsóig ezt a világot jelentő deszkákról nem vi-
lágrengető igénnyel készült könyvet. Elegen
vannak benne a fanyar rezonőrök, a pajtáslelkű
ön- és közvigasztalók, a létművészbohémek, s
nem kevesen a groteszk, félkomolyan vehető
életbölcselők. Kettejüktől lopom írásom záró
mondatait. „Nem szabad búsulni, öcsi. Fontos
az, hogy magyarok vagyunk... Bizonyos koron
túl mindenki izraelita."

Jutalomjátéka közel másfél évtizede hall-
gató író újrajelentkezése dokumentumér-
tékűnek is tekinthető. A regény egy olyan
színházi korszak - az államosítás - induló
lépéseit mutatja be, amely most,

1995-ben a végét járja. Ma a szakma ismét a
magánszínházi kezdeményezések kilátásait
latolgatja. Ha (piaci) rendszerük kialakult, az
1949-től virágzó, majd vegetáló, központi
szubvenciót élvező intézményi működés
részben a történeti feledésbe merül. A privát
profik utódai pedig kezdhetik a munkát elölről.
Előnyösebb nekik, ha nemigen próbálják
toldozni-foldozni a lejárt gyakorlatot s az ahhoz
tartozó felügyeleti és szervezési szokásokat.

Hogy a mögénk került négy évtized mégis
megtörtént velünk, azt más, főként a hetvenes-
nyolcvanas évekkel foglalkozó könyvek után
Kardos G. György, az ötvenes évek tanúja mint-
egy megalapozza, előtételezi, amikor - válto-
zatlanul híven a maga realista írói
hagyományai-hoz - in medias res beavat egy
barokkban gazdag vidéki város művészeti
életének minden-napjaiba.

A frissen államosított színház társulatának
nyugtalan, felbolydított a hangulata. A korábban
dalitársulatoknál létbizonytalanságban lébecoló
tagok egyedül szerény, de biztos havi gázsijuk-
nak örvendezhetnek; összes többi körülményeik
miatt azonban váltig fájlalhatják - netán
veregethetik falba - a fejüket. Nyakukba
szakadtak a mindenható s minden lében kanál
kommunista párt meg a dilettáns tanácsi
irányítás bornírt káderei. Rabolja ejtőzésre szánt
szabadidejüket a kötelező szemináriumok
érthetetlen ideologikus sódere, létidegen
unalma. Rájuk nehezül a szovjet módszereket
erőltető újdondászok, a szociálneofita vezetők
eszelős és látványos ügybuzgalma.

Kevés kivételtől eltekintve ők mégis - fű alatt -
megpróbálják folytatni a maguk belterjes, sa-
játos életét. Azaz igyekeznek minél kevésbé kö-
zel ereszteni magukhoz azt a számukra másként
valószínűtlen valóságot, melynek újabb irrealitá-
sa valahogy mégiscsak emlékeztet az ő termé-
szetes művi közegükre, a kor kihívásait elfogadni
kénytelen színjátékra.

Az ötvenes évek realitását és színházi légkö-
rét egyaránt belülről ismerő szerző azért nyúlt
szerencsés kézzel (és hatodik érzékkel) a kettős
értelemben színes témához, mert nem hagyta
magát utólag felhergelni, post festa irányzatossá
elragadtatni, lépcsőházi példázatokat statuálni.
Ehelyett a tőle megszokott kényelmes tempójú,
kivárósan malíciózus modorban érzékelteti a
megjelenítésre választott időszak kisszerű teat-
ralitását és teátrumának kisszerűségét egya-
ránt.


