
ne ez az írás és olvasója is álomkép csupán; csak
rajtuk kívül, az időn és téren kívül olvasandó,
érthetetlen (vagy mindig más olvasatü) nyitott
Könyv, amelyben minden old~1 a "megfoghatat
lan középsö lap" felé vezet. Es rnögötte ott ül

SzínháZ

Csurka István:
Vizsgák és fegyelmik

A Pesti Színház előadása

Az új Csurka-darab, röviden és egyszerűsítve, az
értelmiségről szól. Arról a sajátságos viszonyról.
amely az értelmiség és a hatalom között van; a
furcsa, skizofrén társadalmi mechanizmusról,
amely ennek a viszonynak a működését sza
bályozza. Csurka színpadi parabolát, ha úgy
tetszik, allegóriát alkotott: a színen egy "Ki mit
tud?"-döntő zsűrije jelenik meg, hogy felül
vizsgálják döntésüket - amelyet "fent" nem
fogadtak el. Jellegzetes típusok vonulnak fel: a
részeges "narodnyik", a túlbuzgó karrierista,
akinek egyetlen célja, hogyvalamiképpen megfe
leljen a "fentiek" elvárásának; a primitív, ám
vakbuzgó és szemellenzős idős elvtársnő; a re
zignált, fáradt tudós és a még illúziókat őrző,

lelkes, a feladatot komolyan vevő fiatalember.
A vadászházba (itt zajlanak ugyanis az esemé

nyek) megérkeznek az elvtársak; s az országos,
a megyei és a járási szerv nevében megkezdik az
"ügy" kivizsgálását. A döntését visszavonni
kényszerített zsúriről kiderül, hogy voltaképpen
ő a bűnös a titokzatos .félreértésben". Hogy
nyugodt körülmények között "lelkiismeret-vízs
gálatot" tarthassanak, s ne érintkezhessenek a
.mezönnyel", még be is zárják őket néhány órá·
ra. Végül aztán a .mezöny" maga veszi k~be a
sorsát - kihirdetik az eredményt, népünne
pélyt rendeznek- s az újonnan kinevezett zsűri

pedig továbbutazik, újabb Ki mit tud?-okra.
Az első részben még viszonylag sikerül

egyensúlyban tartani az allegorikus játék érzé
keny gépezetét. (Voltaképp "jelentő" és "jelen·
tett" viszonyáról van itt szó; a jelentő a konkrét,
közvétlenül Iarhatö-hallhatö színpadi valóság; a
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örökre elfedve és elfeledve egyetlen olvasója, az
a vak ember, akinek számára ez az álom már
véglegesen olyan ébredés, amelyben újra lát és
kibetűzheti Isten elrejtett szavát. (Gondolat)

Kelényi Béla

jelentett pedig az ebből kódolhat~, által.m.0s,
elvont jelentés.) Szellemes és szorakoztato a
parodista lányok rögtönzött jelenete, mellyel a
zsúrit arról akarják meggyőzni, hogy ők a legjob
bak; érdekfeszítőert bontakozik ki a konkrét
helyzet (tehát: a ki-mit-tud téma), azaz, a para
bola jól működik. Szellemes a "fentről érke
zett" elvtársak belépője - knlönösen a .rende
zőségi főelőadó", Szombathy Gyula karikírozö
képességének köszönhetöen, Fény derül a sza
vak: a hivatali-mozgalmi zsargon frázisainak tel
jes kiüresedésére, s egy új, ám c~ bizo~~

lanul körvonalazott jelentéssel való feltöltödé
sére. Épp itt van a különféle "félreértések" bő

ségesen buzgó forrása: a szereplök óvatosan és
bizonytalanul mozognak abban a szemantikai
közegben, ahol bármilyen szö vagy gesztus je
lenthet valamit; illetve ahol ugyanaz a szö
többfélét is jelenthet. Frappáns példa az ezek
- látszólag ártatlan szö - felvett jelentése;
amivel ugyanis a zsűrit illetik a rendezősegí

elvtársak. Ebből a szóból tudják meg az érintet
tek, hogy immár kegyvesztettek lettek;
,,használhatatlanok" .

A második résztől kezdve felbillen a parabola
két oldalának egyensúlya: az alapszituáció, (a
jelentő oldala) dramaturgiailag egyre kevésbé
funkcionál, elvont tézíssé válik, s mint .munkaíu
potézís" van csak jelen. Ennek megfelelően itt
kísért a legerősebben az elvont tandráma ve
szélye - főként a "szavazási" jelenetben; itt
érezhető leginkább a helyzet átvitt értelmű tar
talmait és tanulságait míndenaron kifejteni,
kiaknázni akaró, moralizáló írói szándék Nem
segít ezen az sem, hogy a szereplök önvizsgála
tuk során némi történelmi dimenziót nyernek;
történelmi sorsuk nem lép túl ezeken a 
Csurka és mások által is gyakran megírt 
sztereotípiákon, melyekkel a közép-európai
értelmiségi sors típusait szokás körülími. E je.
lenetben Örkény Forgatókönyvének vísszfé
nyei sejlenek fel - s ezt a benyomást erősíti

Vallai Péter alakítása is, aki a veszprémi Forga
tókönyv-előadáson Barabást játszotta, a tör
ténelmi szerepvállalás lehetetlenségeit és ab
szurditását érzékelterve. Gesztusai most is
szenvedélyesek, alakítása meggyőző. Nem iga-



zán sikerül visszaállítani a dramaturgiai egyen
súlyt a "mezőny" látványos színpadra .vitelével
sem; a vándorcírkuszszerü jelenetsor üdítő

ugyan a szemnek és a fülnek, ám szervetlenül
illeszkedik a kontextushoz. A jelenet annak il
lusztrálását szolgálja, hogy "a zsűri elszakadt a
mezönytöl" - a régi és új zsűrik, a fentről jöt
tek, a rendezősegí munkatársak pozícióharcai,
vérre menö presztízsküzdelmei tulajdonkép
pen légüres térben zajlanak; a .rnezönyt" már
nem érdekli az egész. EI is tűnik, egy jókor
időzített rövidzárlat jótékony sötétsége alatt, s
a zsűri magára marad. Álli hátravan még a "fe
kete leves": ki marad a pikszisben? Az új zsű

rielnöknek nem kell sem a buzgó karrierista
Forgács Géza zsűrielnök (Balázs Péter) - aki
pedig a hithű, de buta Olasznévai (Tábori Nö
ra) együtt mindent megtett a cél érdekében:
jelent és feljelent, denunciál és bármi bűnt ma
gára vállal - s mindezt persze a "többiek
érdekében". De éppígy elejti az okos és cinikus
népi kádert is, Képíró Sándort (Vallai Péter),
aki meg van győződve arról, hogy eszére az új
zsűriben is szükség lesz. A rezignált értelmiségi
(Tahi Tóth László megformálásában) szóba se
jöhet. Az elnök figyelme a fiatal, lelkes, pénzte
len, őszinte, s még nem romlott erkölcsű

Csontos Tibor felé fordul; övé a jövő, mert
"szót tud érteni a mezőnnyel is". Csontos vála-

Kiállítás

Szvetnikjoachim ötvösművész

restaurátor kiállítása
az Iparművészeti Múzeumban

Különleges kiállítást rendeztek az Iparművészeti

Múzeumban. Nemcsak egy híres főúri kincstár
darabjai, különösen szép és értékes ötvöstárgyak
láthatók, hanem egy ötvösművész-restaurátor

életművének töredéke is feltárul a néző előtt.

A mester "újraa1kotásai" közül azokat a tár
gyakat választották ki, melyek a híres Esterházy
gyűjtemény kincsei közé tartoznak. A gyűjte

mény a magyar művészettörténet igazi kincse:
nemcsak gazdagsága, értéke miatt fontos, ha-

sza azonban: "csak hát" . .. S marad számára az
autóstop, a szegénység - de a parodista lányok
(Eszenyi Enikő és Pap Vera temperamentumos
alakítása) rokonszenve és barátsága is. Anarod
nyikot tökrészegen viszik el, s a végszót a
rezignált szemüveges mondja ki - kérdés
formájában: "értelmiség"?

Vannak az előadásnak olyan részletei, amikor a
játék az abszurd felé hajlik; ilyen elsősorban a
bezártság mint szituáció - mely tipikusan az
abszurd drámák alaphelyzete, s amely végképp
nem kódolható már a konkrét történés szintjén.
Logikus dramaturgiai következményeinek (dö
römbölés, kiszabadulásra tett kísérletek) meta
forikus jelentése is jól kiaknázható a darabban. A
másik Véglet:a kabarészerü közvetlenség, az "egy
az egyben" ható, aktuális, mindig kitűnőerr csat
tanó - s a közönségnél is nagy tetszésre találó
- poénok. E két, ellentétesen ható tendenciát a
rendezés (Horváth István munkája) sem tudta
összebékíteni. s inkább a közvetlen hatás lehe
tőségeit igyekezett kihasználni.

A közönség j-- értelmiségiek és nem értelmi
ségiek - így hát jól szórakozott ezen a "szánal
mas komédián", ahogyan a szerzö nevezi dar
abját - s a felhőtlen élvezetben talán csak
néha-néha zavarta meg a tudat, hogy a mese 
róla is szól.

ErdódyEdit

nem azért is, mert ez az egyetlen, bár csonkán s
jórészt roncs állapotban megmaradt 17-18.
századi magyar főúri kincstár, Segítségével képet
alkothatunk azokról a korabeli műtárgyegyüttese
kröl, melyek az idők során széthullottak.

A kincstárról két nagy leltár maradt fenn:
164 5-ből és 172 5-ből. Néhány apró törmeléktől

eltekintve 10 700 darabot számlált, köztük
mintegy 300 ötvösrnüvet. A gyűjtemény anya
gát a 19. század végéig nem ismerhette a nagy
közönség. 1923-ban akkori tulajdonosa letétbe
helyezte az Iparművészeti Múzeumban; innen a
II. világháború vége felé Esterházy pál herceg
elszállíttatta, és Tárnok utcai palotájában he
Iyeztette el. Az épületet bombatalálat érte, s a
romok alól a szinte teljesen ronccsá vált mű

kincseket csak 1949-ben emelték ki. Ekkor ke
rültek vissza a müzeumba. Azóta folyik 
mégpedig áldozatos, igen nehéz munkával - a
tárgyak restaurálása.

Élvezhetőbbé teszik a kiállítást a vitrinek
között felálütott paravánok, melyeken a kiállí
tott tárgyak "ép korából" származó archív fotók
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