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A vidékre utazás áldozatára is vállal
kozó. értő színházrajongók eddig ritkán
fordultak meg Miskolcon. A város hosz
S2lÚ éveken át kétes "hírű "végvári" szín
házat tudott magáénak. egészen az.
1979-80-as szezoníg, amikor végre 
egyszerre kéi előadás révén is - lát
hatóvá vált, ho/ty a társulat a művészí

nagykorúság esztendejébe lépett. A mís
kolci évad egyik jeles produkciója a
művészetí vezető. Csiszár Imre A sze
csuáni jólélek rendezése; a másik a
vendégül hívott Szőke István munkáia,
Sarkadi Imre Ház a város mellett (1958)
című művének szírire vitele. E kettő

közül az utóbbi azért érdemel több
méltató szót, - mert Szőke István. koc
kázatos vállalkozása, hogy egy drama
turgiailag elhibázottnak ítélt, torzóban
maradt. eszmeiségében első olvasásra
időszerűtlennek ható magyar darabot
rnutasson be. végül is színháztörténetí
jelentőségű erediménnyel zárult..

A rendező. a színmű megírásának
körülményei után kutatva, elsőre önel
Ientmondónak tetsző. a későbbiekben

azonban jól érthetővé és fontossá vált
utalásra bukikant Sarkadi egy, a felesé
géhez írott, Szagligetről származó leve
Iében: ..... elkezdtem a drámát írni s
ezt irtó élvezettel csínálom. ez olyasmi.
mint a Próféta (...) avval a különbség
gel, hogy stílusában teljesen más. szó
val. link, könnued, tömérdek prütvkö
lésről van benne szó, s a végén kilátás
talanul pesszimista". Az író tehát. már
a munka elején belátja a kezdet és a vég
között majdan feszülő kontrasztot. Ha \
pedig ez így van, akkor talán nem is
dramaturgiai elbíoázottságra kell gyana
kodní, hanem azt érdemes inkább meg
vízsgální, nem az az eddig kötelezően

beidegzett nagyrealista színnadí megje
lenítés-e az akadálya a hangulati szél
sőségek harmonikus egymásba oldódá
sának?
Szőke kísérletének lényege, hogy sza

kít a nagyrealista Sarkadi-játszás ha-o
gyományával ; újítása, hogy felfedezi a
darabban azokat a groteszk: mozzanato
kat, amelyek - bizonyos modulációkkal
-' végig nyomon követhetők a cselek-

mény sorén, a komileus groteszk kez
déstől. a helyenként lírai groteszk át
színeződésen keresztül, a tragikus gm
teszkbe .forduló befejezésig. Már a nyi
tó némajelenet koreográfiája is újszerű

rendezői értelmezésre vall, a groteszk
szemlelet gyökereit azonban nem a
külsődleges elemekben, hanem a cse
lekmény dramturgiaí mechanizmusában
tárja föl. Minden fordulat, mínden drá
mai konfliktus aredője egy-egy látszó
lag csekély súlyú. önmagát beteljesítő

jóslás, amelyek mégis úgy épülnek
egymásra. hogy majdan egy család vég
leges széthullásához vezetnek. Bátori
doktor, a vidéki körorvos, maüsztéí elő

relátással figyelmezteti Klárrt, a főhős

Simon József feleségét, hogy a férfi
őt fogja hibáztatni az anyja haláláért.
mert az asszony, az anya szívrohama
után kávét engedélyezett neki. Klári.
megelőzendő az orvos íntríkáiát, maga
vallja ezt be férjének, aki ekkor még
belátja. Bátori doktor el akarja ide
geníteni őt a feleségétől, ezért a vád
lehetőséget egyszer s míndenkorra ki
zárja. A gyanú azonban megfogamzik
lelkében, s egyre inkább terebélvesedve,
ítéletté hatalmasodik. A groteszk for
rása az önmagukat beteljesítő Iöslások
alulmotívált szituációiban rejtezik. A
rövidre zárt oksági láncolat következ
tében - ez Szőke nagy felismerése 
a Ház a város mellett nem az emberi
kapcsolatok fejlődését, kiüresedési toiua
matát ábrázoló. lélektani realizmussal
alkotott dráma, hanem állapotrajz,
amely CSlUPán megmutatja a kialakult
viszonvlatokat,

A Sarkadi festette kép - a fe.ilődés

rajz Jconatruálésa érdekében alkalmazott
kapcsolatmotíváló színészí gesztusok el
hagyása után, a csupaszító, következe
tesen szöveghü miskolci rendezésben 
nem hagy illúziókat a nézőben az 'ér
telmes emberi együttlétezés Iehetőségeí

felől. Az előadás könyörtelen bizony
sága az általános alkalmatlanságnak: a
színpadon minden kapcsolatteremtési kí
sérletet egoista önérvényesítési szándék
mozgat. Simon József. a fiatalon gyár
Igazgatévá lett NÉKOSZ-ista a legőszin

tébb érzelmeiben is önző, a kölcsönös
szeretet gyakorlására képtelen lény, aki
- éppen ezért - eredendően alkalmat
lan társadalmi szerepe betöltésére. Nem
véletlen. hogy az acélos _állkapcsú for
radalmárból egészen rövid idő múltán
jól fésült, díplomatatáskás lelkű. hiva
talnok lesz.

Az író tekintete tehát mélvre hatol,
tollával nem az úgynevezett "botláso
kat" tapintja ki. Allamoolgári kedvet-
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Iensége a kollektív elidegenedés tapasz
talásáoan gyökerezik. Ezért nem tudja
túllendíteni el!.Y bizonyos ponton a szín
padí dialógusok menetét. A Ház a vá
ros mellett-ben odáig jut el. hogy meg
szökik az erkölcsi rendjéből kiforgatott
világ r egatív értékrendjének tudomásul
vétele elől. (Erre majd az Oszlopos
Simeon-Pan mert csak vállalkozní.) Ak
kor. amikor rá kellene eszmélnie a né
mnek a ,,fordított szent" Bátori doktor
viszonylagos erkölcsi fölénvére - hi
szen ő legalább nyiltan. cinileus kívül
állással követel viszonozhatatlan érzel
meket -. a dráma hirtelen megszakad.
A torzó írás ebben az esetben azonban
nem befeiezetlenséget jelent: a szöveg
hiány olyan, ·mint a három pontra vég
zódő mondat. Ma~ a párbeszéd válik
itt folytathatatlanná. mert az írói be
csület. a szó tisztelete parancsol elhall
gatást akkor. ha a reménytelenség ér
zetéből nem' sejlik hite szermt való
kiút. Ez a félbehagyás valami lemondó
kézlegvíntést jelent. f:gyikét azoknak az
apró gesztusoknak. amelyek megelőzték

azt a végleges mozdulatot, ami által
megszűnt az érintkezés. a lélek pillanat
nyi egyensúlyvesztése következtében 
egy írodalomtörténeti cipőtalp s egy
irodalomtörténeti. hatodik emeleti ab
lakpárkány között.

A dráma az írói kívülmaradás remé
nyében indul. A komikus groteszk hely
zetek Ieleplezík az emberi érzelmek ál
sasat. a hamis célok fel~ tülekedők os
tobaságát. Am később Sarkadi. észre
vétlenül színte, belesiklik hősei bőrébe.

nem tud fölülemelkedni az ábrázolt
helyzeteken. Ekkor vesz a cselekmény
tragikus fordulatot. Az önmagukat be
teljesítő jóslatok mechanizmusa nemcsak
a leleplezést katalízálja, hanem elU"S7Jef
smind kísértetiesen analóg a korabeli
társadalmi gépezet működésí elvével.
Ez a kettős élményí meghatározottság
feloldhatatlan görcsbe torkollik. s szük
ségszarűen vezet az elhallgatáshoz. az
ábrázolni vágyott valöságga! szembeni
alulmaradáshoz. Szőke István rendezése
híven követi nyomon e kedélvváltozást,
s a groteszk modulációk révén - a
Sarkadí-dátszás történetében talán elő

ször - szerees (!) stíhisegvséget teremt.
Az alkotásban kitűnő színészpartnerek
re talált Miskolcon. Tímár Éva Kláráíe,
Blaskó Péter Simon Józsefe. Polgár

. Géza Bátori doktorja tökéletesen össze
csiszolt munka, és feledhetetlen Horváth
Zsuzsa epízódalakítása is a cseléd sze
renében.

BALOGH TIBOR

A SZERKESZTŰSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak
szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő

gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margéval) küldjék be, mert ezzel egyrészt
megkönnyíttk a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesz
tősélet a kéziratmásolás többlet-költségeit6I. - Kéziratokat és Illusztrácíőkat, ame
lyeket nem mí kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.
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