
üst Milán Boldogtalanokjának, ennek az 1910-es években született drámának két, na-
gyon csábító olvasata van: súlyos társadalomkritikai, illetve perditaromantikával kevert

kriminalisztikai. A szerzôt saját elmondása szerint egy újsághír ihlette meg – „Két leány, egy
legény”, harsogta Az Est –, s Füst arról szeretett volna szólni, hogy az ember (férfi vagy nô
– itt most érdektelen) az érzelmi és anyagi kiszolgáltatottság béklyóiban vergôdve milyen ki-
látástalan élethelyzetekbe sodródhat. Az egyik érzelmi végpont Húber Vilmos, a papi nyom-
dászságnál többre hivatott (?) nôfaló lumpenproletár, aki monoton egyhangúsággal pusztítja
a bûvkörébe kerülô nôket. Nagyon megkeseredett, nagyon dúl benne az indulat (hogy miért,
azt bizony értô rendezôi olvasatnak kellene megmutatnia), vele szemben pedig ott a Nô, aki
egész életre szóló programnak tekinti a férfi bármi áron való megtartását. Hogy miért, azt
ugyancsak a színrevitelnek kellene megfejtenie: ki ez a Szerelmes Nô, Nemesváraljai Gyar-
maky Róza, aki hangsúlyosan nemesi származását megtagadva a lelki és testi züllés egyre mé-
lyebb bugyraiba merül a ki tudja miért imádott férfi bûvöletében? 

Ugyanakkor a Boldogtalanokból mindenfajta társadalomkritikai felhang mellôzésével
ki lehet bontani egy jó kis szerelmiháromszög-történetet: romantikus, igaz szerelemmel,
a háttérben felsejlô, tragikus gyermekhalállal, még akár némi perverziót sejtetô árnyalat-
tal is fel lehet dúsítani (imádott férfinak „friss húst” felhajtó élettárs!, egy fedél alatt két
nô ágya között ingázó hím!, gazdag hentessel prostituálódó nô!), vagy könnyedebben,
elmerengve felfedezni, hogy lám, mivé tesz az elvakult szerelem. Esetleg azon is lehet
morfondírozni, hogy milyen szemét férfiak karjába omlanak a legklasszabb nôk (ez
utóbbi értelmezés egyébiránt nem a sajátom: egy, a büfé elôtt várakozó fiatalember álta-
lam szalonképessé stilizált szünetbéli megjegyzése). 

Hogy jó dráma-e a Boldogtalanok, nem egy színikritika keretei közt megvitatandó kér-
dés – Füst Milán kortársai nagyon nem szerették, viszont csak a legutóbbi évekbôl két
bemutatót is kiemelnék. Bodó Viktor két éve Marosvásárhelyen megrendezett elôadása
elementáris erejû volt: mindenki bûnös és mindenki romlott volt, ki ilyennek született

(mint a velejéig gonosz anya vagy az egy-
kori iskolatárs és felesége), kit a körülmé-
nyek tettek ilyenné (Húber és Sirma, a
hentes). Minden jelenetben tapintható fe-
szültség vibrált, minden szó fájt, minden
találkozás egymás kilátástalan tönkretevé-
sérôl szólt. Ebben a tébolyítóan zárt és ki-
zárólag ôrjöngésre alkalmas térben érte-
lemszerûen senki nem volt képes pozitív
érzelmek megfogalmazására. 

Forgács Péternek tavaly a Színmûvésze-
tin színpadra állított vizsgaelôadásával
több bajom is volt (a fôszereplô szereposz-
tási tévedés volt, a két szerelmes nô kap-
csolata kibontatlan maradt, egy idô után
már-már komikumba hajlott az állandó
mosakodás-hajmosás, a stilizált teret sok-
szor követhetetlenül használták stb.), ám
az mindenképpen „átjött” ebbôl az olva-
satból is, hogy démoni hatalom lakozik
ebben a férfiban, aki kegyetlen következe-
tességgel taszítja tragédiába egész környe-
zetét. 

Ács János színpada – amelyet két oldal-
ról a bérházak gangrácsaira emlékeztetni
akaró, rozsdásnak ható kerítések fölött
letekintve nézhetünk (díszlet: Menczel
Róbert) – egyszerre stilizált és konkrét.
Lakószoba, konyha, nyomdászmûhely:
egyetlen, egymásba átfolyó-átalakuló tér,
amelyben azonban igazi falicsapból igazi
víz folyik, igazi ágyon(-ban) történik min-
denféle, s igazi kétajtós szekrény áll a sa-
rokban, hogy majd mögötte a kis Vilma
maga ellen fordíthassa azt a csúnya pisz-
tolyt. Amikor pedig rengeteg nyomdai asz-
tal kell egy jelenetben, azokat varázsos
ügyességgel szakértô mûszakiak óriás csa-
varkulcsokkal pillanatok alatt elôvarázsol-
ják a padlóból. Minden pontosan mûkö-
dik – bár a padló vészesen nyikorog, s ez
bizony olykor elnyomja a halkabbra sike-
rült mondatokat –, csak az nem derül ki
az elôadásból, hogy mindez mivégre. Mi-
ért a naturalizmus és az elemeltség tárgyi-
színi keverése, miért a stilizált evés és a
valódi vízsugár? Merthogy e kettôsségnek
aztán a színészi játékban nyomát sem lel-
jük: hamisítatlan múlt század eleji alakok
mindahányan, mozdulataik, hangsúlyaik,
viseletük (Gyarmathy Ágnes gondosan
összeállított színvilágú, századelôs ru-
hákba öltöztette ôket) pontosan korhoz
kötött. 
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László Zsolt (Húber Vilmos) és Schell Judit (Róza)
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Semmiképpen sem akarnám megsérteni
ôket, de sokszor bizonyított színészek
mint derekas iparosok végzik munkájukat a
színen, teszik, amit a rendezô kért tôlük.
De hát azért már csak ne kelljen elisme-
rôen csettintenünk, hogy László Zsolt,
Gazsó György, Söptei Andrea, Spindler
Béla vagy Mertz Tibor képesek tisztessé-
ges színvonalon lejátszani néhány jelene-
tet. Ez nem több ujjgyakorlatnál, könnyed
„levezetô mozgásnál”; a mûvészet, a telje-
sítmény nem itt kezdôdik! Minden moz-
dulatuk, minden szavuk mögött ott
érzôdik az el nem végzett szerep- és törté-
netértelmezés miatti feszültség. Senki
nem tudja ezen a színpadon, kicsoda is ez
a nyomdász, ez a nôk bálványa Húber Vil-
mos, ez a nagy-löttyös indulatú (copyright
by Karinthy), megkeseredett férfi. Miért
ilyen? Milyen múlt áll mögötte, mit miért
tesz (s mit miért nem tesz) ma, milyen
jövô vár rá? Vagy ki ez a Törôcsik Mari ál-
tal persze fantasztikusan hitelessé for-
mált, egyszerre gonosz, végtelenül önzô és
svihák anyafigura? Van-e neki története,
amely ilyenné tette? Netán partikuláris,

megszenvedett igazsága? És így tovább. E kérdéseket valamennyi szereplô esetében fel
lehet tenni. Benyomásom szerint szegény Mertz Tibor járt a legrosszabbul, mert neki
aztán végleg semmiféle kapaszkodót nem juttatott a rendezés: hol démonikusan gonosz
múltidézô iskolatársként, hol cinkos barátként, hol remek orvosként téblábol egyik jele-
netbôl a másikba – az egész alakítás részenként tisztességgel megoldott munka, összes-
ségében totális káosz. Pozitívum, hogy Vass Teréz meglepôen éretten, minden negédtôl
mentesen játssza a díszhím Húber legújabb kiszemelt áldozatának nem túlságosan há-
lás, igazából csak nagy vonalakban megírt, éppen ezért pontos rendezôi értelmezést kí-
vánó szerepét.

Schell Judit az egyetlen, aki nem hagyja magát, s óriási energiákat mozgósítva jelle-
met-alakot formál Gyarmaky Róza szerepébôl. Ô nem a legkézenfekvôbb értelmezést vá-
lasztja, nem lesz belôle a szerelmi téboly áldozata, hanem sziklakemény, hideg fejjel
gondolkodó, messze környezete fölé növô asszony. Kimért, olykor megfáradtságról, be-
letörôdésrôl, majd elsöprô határozottságról árulkodó mozdulataival, máskor kifejezet-
ten szögletes járásával elfojtott vágyakról, kirobbanni kész indulatokról, iszonyú szen-
vedésrôl és az értelmen-érzelmeken túli, irracionális szerelemrôl tud vallani. (És ahogy
ô vasal, hitemre, nem vasal úgy senki magyar színpadon! Utoljára a Mirandolinában bá-
multam meg ezeket a laza, mégis fölényes professzionalitásról – vasalónôi professzio-
nalitásról is – valló mozdulatokat.) Alakítása köré elôadást lehetett volna építeni. Talán
meg kellett volna kérni a mûvésznôt, instruálja partnereit.

FÜST MILÁN: BOLDOGTALANOK (Nemzeti Színház)

DÍSZLET: Menczel Róbert. JELMEZ: Gyarmathy Ágnes. RENDEZTE: Ács János.
SZEREPLÔK: László Zsolt, Schell Judit, Vass Teréz e. h., Törôcsik Mari, Gazsó György, Ujlaky
László, Mertz Tibor, Söptei Andrea, Spindler Béla, Koleszár Bazil Péter.
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