Az előadás másik sarkpontja az asszisztens Szerdahelyi Kist játszó Tordy Géza,
akinek erőteljes karakteralakításai lassanként gazdag arcképcsarnokká sokasodnak. Nála is, akárcsak Sulyoknál,
döntő a színpadi jelenlét súlya. (Mindkettőjük játékában emlékezetünkbe vésődik egy-egy némajelenet: Sulyoknál egy
rezzenetlen arc, amelyen visszatükröződik
Szerdahelyi Kis színeváltozása; Tordynál
egy ülő mozdulatlanságában is hangsúlyos
tartás Böröczker igazgató protokolláris
látogatása alatt, amely hangsúlyozza az
asszisztens kirekesztettségét és önkéntes,
dacos elkülönülését.) Tordynak sikerül
áthidalnia a bizonytalanságot az ábrázolt
figura jellemét illetően. Nem dönt
Szerdahelyi Kis további sorsa felől: abból
az energikus eltökéltségből, amellyel
előbb romantikus eszményeit adja elő,
utóbb pedig rideg prakticizmussal irányítja
a forgatást, még minden-felé nyílik út. A
megszállott és egész élet-re szóló művészi
ambíciók, a röpke ügyeletes zseniség és a
megalkuvó karrierizmus irányába is.
A további szereplők eleven illusztrációi
annak a sztanyiszlavszkiji tételnek, hogy
az előadás a szereposztás pillanatában dől
el. A mai színpadon ritka a pesti színházi
előadáséhoz hasonló, minden pontján
támadhatatlan szereposztás. Talán nem
járunk messze az igazságtól, ha úgy
véljük, hogy Csurka a darab írása közben
már egy-egy hősének megformálójára
gondolt.
Bárdy
György
például
tökéletesen fedi a divatos művészpózokban ágáló, futtatott rendezőről alkotott meglehet, kissé sablonos - elképzeléseinket; a sablont azután sikerül élettel
megtöltenie. Rég láttuk ilyen jónak: ez a
Hajtmanszky nagyhangúságával, néha
szinte behízelgő bohémságával maga a
belül tökéletesen üres „művészkedünk,
művészkém?"-típus. Hasonlóan eleven
portrét rajzol a hivatalnoki és baráti
hangvétel között kínlódó Böröczker elvtársról Somogyvári Rudolf. A filmválla-lat
vezetőjének látogatása egyébként is a
darab legjobb jelenete; Somogyvári külön
remeklése, ahogyan az elvi irányítás, a
főnöki szigor és a kettőt enyhítő erőltetett
kedélyeskedés reménytelen útvesztőjében
mutatja meg a jobb sorsra érdemes
„középszintű vezetőt". Bánki Zsuzsa a
lelkes, panaszkodó, rendező nélkül
bizonytalan, szókimondó, síró és a leglehetetlenebb föladatot is megoldó „örök
színésznőt" játssza mulatságosan és rokonszenvesen.
Néhány határozott vonással megraj-

zolt karakter Mádi Szabó Gábor gyakorlatias gyártásvezetője, Bilicsi Tivadar
és Náray Teri elbambult nyárspolgári
házaspárja. Farkas Antal és Miklósy
György ugyanolyan átlagos figurákat
játszanak el a darabbeli filmben
(kitűnően),
mint
amilyen
átlagos
színészfigurák-nak Csurka megírta őket.
Az operatőrt Szakácsi Sándor, a másik
asszisztenst Gálffi László, a csapót Nagy
István, a filmbeli vőlegényt-menyasszonyt
játszó színészeket a főiskolás Vitéz László
és
Kánya
Kata
alakítja.
Velük
mostohábban bánt az író; ha olykor mégis
színesek, ez tehetségüket és - lám csak,
van ilyen - a csapatmunkában való hitüket
bizonyítja.
Az eredeti helyszínt, a pesti bérház filmforgatás alatt több mint harminc százalék állagromlást elszenvedő - lakását
Fehér Miklós, a jelmezeket Jánoskúti
Márta tervezte, mindketten azzal a valósággal kacérkodó szellemes frivolsággal,
amely az egész előadásra jellemző.
*
Egy néző azt mondta előadás után a
ruhatárban, hogy most már érti, miért
rosszak a magyar filmek.
Az erről szóló színházi komédia mindenesetre jó.
Talán a filmesek is csinálhatnának egy
komédiát a színházról.
Csurka István: Eredeti helyszín (Pesti Színház)
Rendezte: Horvai István, díszlet: Fehér
Miklós, jelmez: Jánoskúti Márta, dramaturg:
Radnóti Zsuzsa.
Szereplők: Sulyok Mária, Farkas Antal,
Bánki Zsuzsa, Miklósy György, Kánya Kata
f. h., Vitéz László f. h., Bárdy György, Tordy
Géza, Mádi Szabó Gábor, Szakácsi Sándor,
Nagy István, Náray Teri m. v., Bilicsi
Tivadar, Somogyvári Rudolf, Gálffi László.

SZÁNTÓ JUDIT

Ki volt Kassai Kornél?
Kertész Ákos Sziklafala Miskolcon

Kertész Ákos, aki eddigi életművével
egyszerre hódította meg a széles közönséget és a műbírálókat, az utóbbi évek-ben
drámairodalmunknak is jelentős alkotójává lett. Két színpadi művének értékéből mit sem vont le, hogy eredetileg
nem színpadra készültek. A Makra
fogyatékosságai felbukkanhattak volna
vérbeli, ám kezdő drámaírónál is, aki dús,
komplex anyagát még nem tudja
ökonomikusan színpadra fogalmazni (ám
épp a problematikának ez a gazdagsága
szerencsésen ellensúlyozta a kompozíció
bizonytalanságait); a Névnap pedig olyan
tömör, robbanékony, feszes drámává
kerekedett, hogy epikai fogantatása csak
lexikális adatként érdekes. A hazai és
külföldi siker, színházaink aktív érdeklődése és a belső igény egyaránt arra serkenthette az írót, hogy most már eredeti
drámával is próbálkozzék, új témáját eleve a színpad számára fogalmazza meg.
A Sziklafal, melyet a miskolci társulat
először Egerben mutatott be, lényegében
ígéretes félsikerként könyvelhető el. Bebizonyosodott (bár ez a Névnap óta alig-ha
szorult bizonyításra), hogy Kertész Ákos
tud színpadban gondolkodni, képes
rátalálni olyan anyagra, amely a maga
adekvát formáját egy színpadi cselekményben kaphatja meg, tud néhány óra
alatt is teljes, körüljárható figurákat teremteni, sorsukból, belső világuk kibontásából egy percre sem lankadó feszültséget gerjeszteni, szájukba feszes, takarékos, kifejező drámai szöveget adni. A
Sziklafal hibátlanul megépített, épkéz-láb
dráma, négyből két kitűnő és egy jó
szereppel, és a szó nemes értelmében
népszerű dráma is: jó - a miskolcival
egyenértékű - előadásban Budapesten is
táblás házakat vonzana. Mindez, drámairodalmunk jelen helyzetében, komoly és
biztató fegyvertény.
Ugyanakkor azonban a Sziklafal bizonyos értelemben visszalépés a Névnaphoz képest. A színpadra koncipiáló
Kertész Ákos kevésbé bízott a színpad
lehetőségeiben, mint az epikus műveit
adaptáló Kertész Ákos. Ami a társadalmi
problematika mélységét és újszerűségét
illeti, rosszabb véleménye lett a színpad

befogadóképességéről, és a par excellence
drámai ökonómiára törekedve ezúttal lemondott arról a bizonyos intenzív totalitásról, amely versenyképes lehet az epika
extenzív totalitásával. Á Makra és a Névnap
közéleti izgalma sokkal magasabb hőfokú
a Sziklafalénál, a Névnap pedig drámai
koncentráltságban sem marad alatta.
Persze az ilyen összehasonlításoknak
önmagukban nincs sok értelmük. Elvégre
Kertész Ákosnak joga volt hozzá, hogy
ezúttal mást próbáljon, és pszichológiai
drámát írjon négy asszonyról. Ha hívei,
akik a szerzőtől ismét súlyos közéleti
problémák újszerű felmutatását várták,
enyhe csalódást éreznének is - egy más
típusú műalkotás sikere kárpótolhatná
őket. A Sziklafal azonban a maga választotta kereteken belül sem ad teljes
értékű élményt, és ezzel jogosít fel a
Makra és a Névnap kissé nosztalgikus felidézésére.
Harold Pinter egyszer azt nyilatkozta:
minden drámájának alapélménye egy kép egy zárt szoba víziója. A Sziklafal
alapképe mintha hasonló lett volna: egy
zárt szoba s benne négy asszony. Nemük
közös; életkoruk, hátterük, jellemük,
sorsuk különböző. Hálás kép, rengeteg
lehetőséggel. Egy azonban világos : a
dráma, amely ebben a szobában kibontakozik, elsősorban a magánéletről fog
szólni. Sajátos szociológiai, pszichológiai
és dramaturgiai helyzet ez. Ha a színpadon
csak nők vannak, a férfi jelenléte még
intenzívebb, mintha hús-vér valóságban is
megjelennék. Férfidrámákat az élet
számos területéről lehet írni. Katonadrámák, tengerészdrámák, bírósági drámák, termelési drámák, de általában: drámák születhetnek és születtek úgy, hogy a
szereplők magánéletéről csak egy-két
száraz tényt vagy annyit sem tudunk meg,
és mégis kerek, teljes drámai jellemek kel
van dolgunk; a példák tetszés szerint sorolhatók a Philoktétésztől vagy az Aiastól
a Wa llenstein táborán át a Godotig, a
Tizenkét dühös emberig, a Neveletlenekig, a
Zendülés a Caine-hajónig ... A szereplőkről

csak annyit tudunk meg, hogy nősek,
elváltak, özvegyek stb. vagy még ennyit
sem, és nem támad hiányérzetünk. Nőkről
ilyen portré aligha rajzolható. Persze
kevesebb a sterilen női miliő is, de ha
elképzelünk is mondjuk egy ápolónő-, egy
textilmunkásnő-, egy női börtön-drámát: a
főhősnőtől a legkisebb epizodistáig
mindenkiről tudnunk kell nemcsak

családi helyzetének száraz tényeit, ha-nem
hogy magánéletében boldog-e, kiegyensúlyozott vagy csalódott, és ha azt
tudjuk meg, hogy az életnek ez a síkja
hidegen hagyja, akkor ebből vonunk le
sokatmondó következtetéseket, mivel
ezek az adatok szervesen belejátszanak
közéleti-nyilvános szereplésének motivációjába és hitelébe is. (Egyébként: ezzel is
összefügg, hogy a drámákban annyival
több a férfi szerep, mint a női. A fér-fiak
szerepeltetése ilyen értelemben ökonomikusabb: kevesebb adat szükséges

hozzá, hogy a funkcióhoz képest teljes
képet kapjunk róluk.) Röviden: a csak
nőket szerepeltető dráma tengelye törvényszerűen hajlik el a nemek közötti
viszony, a magánélet problémái felé; a
nőkről szóló „közéleti drámához" jelenlevő férfiszereplők szükségesek, mert a
jelenlevő férfi lehet munkatárs, főnök,
beosztott, jóbarát, akármi -- a távollevő
férfi elsősorban Férfi marad.
Természetesen a látszólag magánéleti
dráma is lehet súlyos társadalmi problematikával terhes, a távollevő férfi in-

Kertész Ákos: Sziklafal (Miskolci Nemzeti Színház). Róza, a szerető (Pécsi Ildikó) és
Hanna, az első feleség (Gyöngyössy Katalin)

tenzív jelenléte is ráirányíthatja a figyelmet
a nők s általuk a társadalom valamely
alapvető kérdésére. Íme a klasszikus példa,
amely bizonyára felmerült a Sziklafal
számos nézőjében: a Bernarda háza. Pepe
el Romano, a Hím, akiről csak annyit
tudunk: jóképű, életerős, szerelmes kedvű.
Tőle s valamennyi életerős, szeretni kész
férfitól zárja el Bernarda Alba házának
lakóit az önkény - az élet- és emberellenes
társadalmi berendezkedés. Pepe el Romano
csak annyira körülírt, amennyi e funkció
be-töltéséhez kell, senkinek sem jut eszébe,
h o g y töprengeni kezdjen Pepe mint önálló drámai személyiség belvilágán, konfliktusain. Itt a nőkről van szó, Bernardáról,
anyjáról, lányairól, cselédjéről: s rajtuk, az
ő sorsukon keresztül - mindenről.
De nézzünk egy másik, kínálkozó és
frissebb példát, ahol ugyan nem kizárólag
nők népesítik be a színpadot, de azonos a
másik dramaturgiai pillér: a Távollevő mint
a cselekmény mozgató-ja. Edward Albee
Mindennek vége című művében a főszereplő
egy milliomos, aki haldoklik, láthatatlanul,
a színpadon kívül. A hozzá való viszony a
tengelye a párbeszédeknek, a viszályoknak,
a kölcsönös leleplezéseknek és önleleplezéseknek. Mit tudunk meg róla? Nem többet:
milliomos, jelentős, közismert személyiség,
és halálán van. Saját konfliktusa,
problémája a jelenben nem lehet, s ha a
múltban van is - a dráma szempontjából
nem érdekes. Az érdekes: a szereplőknek egy
bizonyos
társadalmi
réteg
képviselőinek - attitűdje, melynek kibontakozását ő csak katalizátori funkcióban
segíti elő.
Vagyis: drámában a Távollevő helyzeti
energiája olyan robbanékony, hogy
körvonalait, rendeltetését kivételes gonddal kell kidolgozni, nehogy a jelenlevőkről
elterelje a figyelmet; a távollétében feszülő
igen erős energiát úgy kell elosztani, hogy
a jelenlevők megnyilatkozását, az ő
üzenetük közvetítését segítse elő. Az
említett két példa persze nem merev recept:
a Távollevőnek is lehet drámája. De ennek
a drámának szerves, jelentékeny módon
kell kapcsolódnia a jelenlevőkéhez.
Úgy tetszik, Kertész Ákos ezt nem
gondolta eléggé át. Az ő Kassai Kornéljának külön drámája van, amely lényegében független az életében szerepet játszó négy nő drámájától; a két drámai egység pályája (ha a négy nőét egy egységként fogjuk fel) majdhogynem párhuzamosan fut.

A szobában ülő négy nőnek lehetett
volna önálló, sokatmondó drámája is. Ha a
Távollevő nem K. K., hanem - A. B. Egy
férfi, aki meghalt. Akit mind a négy nő
ismerni vélt, de rosszul is-mert. S akit mondjuk
rosszul
értelmezett
szeretetükkel, önzésükkel, az érzelmi
kultúra hiányával stb. felváltva és
együttesen taszítottak a szakadék felé. És
akkor a dráma arról szólt volna: rosszul
szeretünk. Próbáljunk meg ne csak nők emberek is lenni. És akkor megszületett
volna a katarzis - a színpadon és a
nézőtéren egyaránt.
Első látásra erről van szó a Sziklafalban
is. De ahogy a dráma halad, ahogy az
adatok halmozódnak, úgy támad a nézőben hiányérzet: lépjen már elő Kassai
Kornél. Mondja már meg, mi volt a baja.
Lássunk róla egy képet; valljon valóban a
magnótekercs. Vagy ha már ő maga távol
marad: jöjjön be valaki más, aki végre egy
objektív vagy mondjuk rossz-indulatúan,
„férfiszempontot" hozna a társalgásba (az
illető persze nő 's lehet-ne, elfogulatlan,
intim
kontaktusoktól
mentes),
és
világosítsa fel a szereplőket: „Alapvető
tévedésben vagytok. Kassai Kornél igazi
tragédiájához semmi közötök. Szerény
epizodisták voltatok mind az életében.
Nem értetek élt, nem belétek halt."
Mert Kassai Kornél drámája nem a magánélet síkján játszódott, nem ott, ahol a
négy nő egy egész estén át keresi. Ha egy
férfi három napon belül három nőnek
kötelezi el magát, az egyiknek házasságot
ígér, a másodikkal páratlan éj-szakát tölt, a
harmadikról eksztatikus írásbeli vallomást
tesz - az a férfi, ha nem beszámíthatatlan
vagy
erotomániás,
akkor
teljesen
közömbös a nők iránt. Akkor valami
egészen más izgatja, és a szerelem, a
fogadalmak, az agybeli lángolás csak
annyi számára, mintha leinná vagy
agyondohányozná magát.
Kassai Kornél drámáját csak mozaikokból állíthatjuk össze, mintha krimiben
gyűjtenénk az áruló nyomokat. A mozaikokat, igaz, a szereplők szolgáltatják. De
nekik maguknak sejtelmük sincs róla,
hogy ezek az elszórt közléseik alkotják a
lényeget: K. K. halálának igazi
előzményét. K. K. színművész volt, életre-halálra. Iskoláztatása, beérkezése, sikerei a magyar színészetnek arra a hőskorára estek, amely a klasszikus sztanyiszlavszkiji korszakként él emlékünkben. Azóta a színjátszás eszközei változtak, a korszerűség eszménye módo-

sult, és valamennyien ismerünk olyan
művészeket, akik ezzel a változással nem
tudtak lépést tartani, megrekedtek, majd
hanyatlani kezdtek. K. K. drámája te-hát
jellegzetesen művészdráma, az alkotó
ember drámája, aki, a hebbeli mottó értelmében, „nem érti többé a világot". Ezt a
drámát meg lehetne írni; ezt a drámát meg
kellene írni.
Mindehhez képest merőben másodlagos,
hogy Hannával, Annával vagy Rózával
vagy épp Juliskával él és hál; legföljebb
talajvesztése, bizonytalansága, növekvő
kétségbeesése mérhető e szeszélyesen
kapkodó kapcsolatokon. Kassai drámája
továbbá sokkal súlyosabb, mint mindezek
az egyéni dilemmák együtt, hogy Hanna
szellemi partner volt, de nem házastárs,
Anna szenvedélyes, de kispolgári, Róza
odaadó, de igénytelen. Mindezek a
csalódások hozzátartoznak a „Kassaiügyhöz" (illetve: hozzátartozhattak, mert
adott esetben még ez az alárendelt
szerepük se válik nyilvánvalóvá), de a
lényegét nem ők alkotják. Több nő miatt
nem szokás erő-szakos halálba rohanni; és
K. K. akkor is így végzi, ha nem három
vagy nem e három nő mellett éli le
magánéletét, vagy ha nem Anyuska szülte
volna. Egyszóval, K. K. és a négy nő
találkozása égy drámán belül esetleges,
azaz drámaiatlan.
Azt lehetne erre felelni: de hiszen a
szerző épp azt akarta megírni, hogy a négy
nő mennyire nem értette meg a Távollevőt.
Valóban: ez természetesen kiderül a
darabból. Am a teljes játékidőt mégis az
tölti meg, ami mellékes : a nők vádjai,
önvádjai, nyomozásai, múltjuk és jelenük
számtalan kisebb-nagyobb ténye, lelki
világuk árnyalatai. A nagy fordulatok,
vallomások, leleplezések mind azt a
látszatot keltik, mintha befolyásolnák vagy
eldöntenék K. K. ügyét, holott valójában
csak az épp érintett nők számára fontosak.
Az első rész vége például egy-értelműen
azt sugallja, hogy az ismeret-len csengető
döntő fordulatot hoz a játékban, holott
ténylegesen csak Hanna és Anna
önközpontú tévképzetét toldja meg egy
harmadikkal. A befejezés is csak a nők
sorsát zárja le, azt is csak né-mi erőltetett
szimbolikával, mert miért is ne változnék a
jövőben négyük sorsa? Bármelyikükről
elképzelhető, hogy társat talál; Anna akár
disszidálhat is, Hanna rákaphat a fiatal
fiúkra vagy a kábítószerre, Róza sorsa
úgyszólván
csak
a
másik
nem
kezdeményezőkészségén múlik, Anyuska
igenis meglelheti

unokáját. Az egy Hannát félig-meddig
kivéve, átlagnők ezek, átlagsorssal - a
szimbolikus „változatlanságot", ezt a
sorstragédiához méltó zárófordulatot nem
érdemlik meg.
Kassai Kornél sorsát, sorstragédiáját
viszont nem varrja el az író. Nem maradt rá
idő, nem ez volt az elgondolása. Pedig épp
Kassai Kornél sorsa az, melynek
felvillantásában ráismerünk a Makra, a
Névnap írójára. Ezúttal azonban ez a sors
csak háttér marad, elszakad attól a
drámától, melyet az önálló színpadi útjára
lépő s ilyen értelemben „elsődarabos"
Kertész Ákos színpadra valónak ítélt.
Csakhogy ez a háttér háttérnek túl erős
színű, s ezért zavaró - és épp ez a disszonancia vall Kertész igazi érdeklődési körére.
*
Az Illés István rendezte kitűnő elő-adás
legnagyobb érdeme: a darab úgy hat,
mintha valóban a négy nőről szól-na. Az
önmagában mesterien felépített dráma betű
szerinti értelmét játsszák el, hiszen a
szövegben többnyire valóban csak négy
nőről és egy arc nélküli Fér-fihoz való
viszonyukról van szó. Illés ezt a lehetőséget
ragadta meg és aknázta ki maximális
hatással. Mozgásban, gesz-tusban, mögöttes
tartalmakban,
reagálásokban pontosan
kidolgozott játék folyik a színpadon: a
legjobb értelemben vett pszichológiai krimi,
melyben a nagy játszmán belül minden
kisebb-nagyobb összecsapás tétre megy. Á
legtöbb néző talán rá sem döbben, hogy a
nyomozás hiábavaló volt, mert a gyilkosságban minden gyanúsított ártatlan. Az
előadás precízen, finoman építkezik, a
feszültség sűrűsödik, hibátlanul elemzett
kisebb csúcspontok ívelnek a nagyobbak
felé; négy érdekes alak érdekes történetei
bontakoznak ki előttünk, már-már elhitetve,
hogy közös történetük is érdekes. A
rendezés
tehát
a
dráma
értékeit,
pozitívumait ragadja meg és teljesíti ki.
Olyan egységes, feszült és igaz színpadi
atmoszférát teremt, melybe még a hitelt
vagy ízlést sértő írói megoldások is
harmonikusan belesimulnak. Az általában
meggyőzően végigvitt hely- és időegység
ugyanis egy-egy alkalommal erőszakolt
megoldásokhoz
vezetett;
többnyire
olyankor, amikor a külvilág be-vonására
volt szükség, így Anna és Hanna túl nyers,
túl direkt telefonhívásai esetében. Rendező
és színészek ilyenkor is megteremtették a
pszichológiai trambulinokat.

Ki volt Kassai Kornél? Anna, a második feleség (Meszléry Judit), Hanna, az első feleség
(Gyöngyössy Katalin) és Anyuska (Demeter Hedvig) (Veres Attila felvételei)

Bevezetőben azt írtam: a négy szerep
közül kettő kitűnő. Hannáról és Annáról
van szó - és kitűnőek a szerepet alakító
színésznők is, mint ahogy kevésbé jó
szerepében kitűnő Pécsi Ildikó is; valójában rangsorolhatatlanok (legföljebb
Pécsi Ildikó önálló hozzájárulása a figura
megalkotásához jelentősebb). Gyöngyössy Katalin Hannája a már-már cinikus
fegyelmezettség mögött csupa ideges
vibrálás; el tudja játszani, hogy a négy nő
közül ő a színésznő, ami, gondoljuk meg,
nem könnyű teljesítmény. Érzékelteti,
hogy Hanna időnként, többé-kevésbé
öntudatlanul, szerepet játszik, kitöréseit,
monológjait,
játékait
megszerkeszti,
kevésbé spontán, mint a többiek.
Ugyanakkor alapvetően őszinte is, viszont
ez az őszinteség őszintének vélt, vérré vált
pózokat, szerepeket is magában foglal. Á
szüleitől megfosztott zsidólány, a Teleki
téri ócskásunoka, a toleráns modern női
értelmiségi, az emberi és asszonyi lélek
ismerője, a kor ízlését érző és kifejező
modern színésznő - mindez a Gyöngyössy
Katalin-féle Hanna számára valóság is,
szerep is. A figura egyébként feszegeti a
konstrukciót, Hannára lényeges funkció
várna egy Kassai Kornélról szóló
drámában; szinte sajnáljuk, hogy a szerző
itt őt is megfosztja a lényeg
felismerésétől. Hanna is beugrik annak,
hogy itt az a kérdés, melyikük szerette
jobban, célszerűbben, alázatosabban a
művészt, holott neki tudnia kellene, miről
van szó. Gyöngyössy Katalin játéka
kiélezi ezt az ellentmondást, ami azt
jelenti, hogy az igazi Hannát kapta el.
Meszléry Judit Annája - egyenértékű
teljesítmény. Hasonlóan érvényesíti a

szerep összetettségét: ez a nő őszintén
meg van rendülve, egész, gondosan felépített világát siratja, fájdalma hiteles és
ennyiben tiszteletre méltó - s ugyanakkor
az, aki itt hitelesen szenved, primitív,
hisztérikus, rögeszmésen önző teremtés.
Képtelen elviselni, ha a figyelem nem rá,
az ő lelkére, az ő gyászára irányul, képtelen önmagán kívül bárkire figyelni, és
ezért a maga módján ő is színészi csúcspontokat tervez meg magának, de míg
Hanna az adott tények finom, ironikus
beállításával, poentírozásával éri el effektusait, ő, intelligencia híján, a tényekkel
magukkal akar hatni, látványos leleplezésekkel, vádaskodásokkal Meszléry
remekül ábrázolja, hogy ezek egyszerre
dúlják fel és szereznek neki ugyanakkor
valami kéjes kielégülést: ismét rá figyelnek, ismét sikerült központba kerülnie.
Kettejük összjátéka külön elemezhető
teljesítmény: nagy meccset vívnak. Meszléry nyersen, brutálisan provokál, Gyöngyössy finom, rejtett csapdákat állít, de
Meszléry-Anna az, aki igazán átél, és ezzel legjobb aduit is kompromittálja, míg
Gyöngyössy-Hanna
„elidegenítetten"
játszik, s közben mulatni is tud önmagán
és partnerein.
Róza szerepe alatta marad e kettőnek.
Jól ismert típus: az úgynevezett elemi
erejű Ősasszony, aki csak ad, csak befogad, passzív és önfeláldozó. Az író megelégszik ezzel az alapsémával, belenyugodva abba is, hogy képviselője itt és
most már csak primitív, a társadalmi
mozgásoktól érintetlen ösztönlény lehet.
Róza az, aki az NDK-ról feltehetően csak
annyit tud, hogy ott szekrényfalakat
gyártanak, és a férfiakról annyit, hogy
felváltva kell gondozni őket és alájuk

bújni. Bizony, nagy baj lehetett Kassai
Kornélban, ha Rózához menekült;
tragédiája az ő dunnái között vált teljessé.
Egy Kassainak egy Róza körülbelül
annyi, mint egy altatókúra az idegklinikán. De a rendezés és Pécsi Ildikó
szépséges játéka élét veszi ezeknek az
észrevételeknek. A jóság, a tisztaság, az
egyszerűség princípiumai jelennek meg a
színpadon vonzó asszonyi formában; jó
látni, jó hallgatni és nosztalgikusan
vágyódni arra, hogy bár életünk bonyolultabb tartalmai, magasabb szellemi
igényei megférnének, kiegészülhetnének
ezzel az egyszerű, természetes emberséggel.
Anyuska hálátlan szerepét Demeter
Hedvig hitelesen, egységes figuraterem-tő
erővel játssza, ám a lehetetlenre nem
képes: végső soron nem feledtetheti, hogy
ez a szereplő, akinek szövege terjedelemre azonos a többiével, és váltásai,
reagálásai egyenértékű drámai funkciót
sejtetnek, valójában a felidézett drámában
semmi szerepet nem játszik. Ha Hanna,
Anna és Róza csak epizodistái voltak K.
K. életének, Anyuska még annyi sem:
statiszta csupán. Hozzá az epizódoknak is
csak epizódjai hatoltak el, a lényeg meg
sem borzolta, fiára semmilyen hatása nem
volt. Amúgy ön-magában viszont hiteles,
életszagú figura, és ezt a lehetőséget
ragadta meg a színésznő. Úgy játssza
Anyuskát, hogy eleinte mindegyre azt
várjuk: most derül ki, hogy valamit ő is
tett, valamivel, amit tudott, tett vagy nem
tett, hozzá-járult a tragédiához. De írói
lehetőség híján ezek a kísérletek lassan
megtör-nek, Anyuska szerepe csak a jelen
idejű történések reagálásaira szűkül, s
ezeket a reagálásokat Demeter Hedvig
logikusan,
erőteljesen,
ízlésesen
ábrázolja.
Kellemes, igen jól megcsinált darab,
kitűnő előadásban - ez végeredményben a
Sziklafal mérlege. A Makra és a Névnap
Kertész Ákosától kevés - de eljövendő
színpadi alkotások Kertész Ákosától
ígéretes kezdet, sikeres és színvonalas
dramaturgiai gyakorlat.

BE RKES E RZ SÉBE T

Kocsis István drámái

Még nincs harminchat éves - 1940 májusában született -, de van már három kötet
novellája, sőt egy negyedik is - ám ennek
java része dráma. Színpadi mű-vet nyolcat
írt - többségüket bemutatták. Tetemes
mennyiség
kötetbe
nem
gyűjtött
publicisztikája. Summa summárum sikeres ember. Legalábbis annak kell
látnunk, ha arra gondolunk, hogy nálunk
az ilyen korú tehetséget - késői kötetek, be
nem mutatott drámák okán - pályakezdőnek minősíti a fiatal irodalomról
nyilatkozó köztudat; s a színházi tudat? Az nem is ismer ilyen termékenységű,
ilyen bemutatószámmal rendelkező fiatalembert. A romániai magyar irodalomban
Kocsis István már nem is a fiatal korosztály tagja: az első Forrás-nemzedékhez
sorolják, minthogy van egy második is,
nála fiatalabbakból.
A nemzedékbe sorolás, a periodizáció
kérdése természetesen fontos annak, aki a
művészetek áramlásában tájékozódni
akar, mégsem ez a döntő szempontja egy
tehetség megítélésének, hanem az: mit
hozott ő maga. Mennyit ér, mit alkotott.
Innen nézve Kocsis Istvánt nem publicistának, nem novellistának, hanem drámaírónak kell látnunk. Tehetségének
eredeti jegyei, mondandójának legtisztább
megfogalmazásai ebben a műnemben
érzékelhetőek, s ma úgy tetszik, minden
más írása csupán ehhez adat, ezt
magyarázó filológiai tény.
Egyszemélyes d rá m á k

Lexikonok és kézikönyvek váltakozó
biztonsággal határozzák meg a monodráma fogalmát. Egyesek szerint a monodráma egyetlen ember belső monológja,
mások szerint egyetlen személy belső drámáját megjelenítendő több szereplő is
közreműködhet.
Kocsis drámái esetében különösen jó
lenne egyértelmű meghatározásokra táKertész Ákos: Sziklafal (Miskolci Nemzeti
Színház)
maszkodni. Lényegében valamennyi dráRendezte: Illés István. Rendezőasszisztens: mája egyetlen személy küzdelme önmaga
Zala Szilárd. Díszlet: Gergely István. Jel- megkettőzött énjével. A konfliktus tehát mez: Poós Éva m.v.
vagy ahogy több okos elemzés
Szereplők: Demeter Hedvig, Gyöngyössy
megnevezte: a dilemma - mindig egyetKatalin, Meszléry Judit, Pécsi Ildikó.
len emberé. Néhányat úgy formált, hogy
egyetlen monológban - magán-

beszédben - hangzik el, másokat úgy,
hogy a magánbeszédhez adott néhány
statisztát, kérdezőt, néhány a hősben is
megfogalmazott kétséghez szócsövet.
Egyetlen drámája - a Játék a hajón kivételével valamennyi drámája monodráma. Vagyis olyan mű, melyben a hős
önmaga kétségeitől, választási lehetőségeitől kerül konfliktushelyzetbe, feloldhatatlan ellentétek szorításába. Több
méltatója úgy véli - legutóbb éppen a
szeptemberi Korunk hasábjain -, hogy ez
az alaphelyzet rendkívül modern, Kocsis
eredetiségének legerősebb bizonyítéka.
Ezt sajnos maradéktalanul nem tudom
elhinni: Oidipusz is önmagát nyomozza
több-kevesebb tudatossággal, Hamletnek
is efféle a konfliktusa, de még Bánkban
sem nehéz megtalálni a meghasonlás belső
drámáját. Hiszen valamennyi öntudattal
rendelkező drámai hős számára adva van
az alkalom, hogy válasszon a belátható
lehetőségek között, s a valódi drámai hős
többnyire azt választja, ami jellemével vérmérséklete és tudatossága szerint leginkább összevág. A jobbik én erkölcsi
rendje éppen így áll helyre. Így van ez
akkor, amikor Johanna nem írja alá a
bűnét bizonyító nyilatkozatot, amikor a
néma Kattrin dobolni kezd, így, amikor
Eddie Carbone végez magával, így,
amikor Apáczai tornyot választ.
Kocsis sajátossága, hogy hőseit éppen
abban a rövid időszakban ragadja meg,
ami más drámákban a konfliktus-tetőzés,
maga a krízis. Ebben a kimerevített
mozzanatban hősei végigelemzik azt,
hogy mi lenne, ha . . . ezt meg ezt meg
még amazt választanák. Es választják azt
az utat, amit más drámákban ilyen
szélességű meditáció nélkül, de az
előzmények birtokában - a jellem
megismertetése, a döntő helyzet felrajzolása után - is választanának. Látszólag
megfontolás nélkül, lényegében mégis
meghatározottan. Kocsis István a körülmények és a jellem meghatározottságát
tagadja akkor, amikor a krízispillanatot
megállítja. Úgy tetszik, hogy a hős választhat bármit, amit akar. De éppen
amikor a válaszutakat sorba veszi, bizonyítania kell a döntések indokait - tehát
előzményeket, befolyásoló tényezőket, a
jellemeket -, s a megszülető döntés éppen
úgy a determináltság jegyében keletkezik
nála is, mint más drámákban.
Így a modernség dolgában legföljebb
arról van szó, hogy korunk tudatosságban
bízó embere szívesen hiszi magáról, hogy
szabad akarata, determinánsoktól

