
Képei és a zebegényi múzeum híven őrzik

arcát, tanítványai pedig ennek a müvészet
nek nemzeti és humánus ízeit. Mondandóinak
nemes megközeltthetőségemegnyitotta útját
az emberek tudatában, műveiből méltó híra
dást szerezhet rólunk a vílág.

" ... mindeniéle előzetes rajzok és vázla
tok készítése után, áJIvánnyal, kazettúvul és
vászonnal Jelszerelve kimentem a Via Aure
/ionára, hogyelkezdjek egy kiszemelt, előre

kiválasztolI témát festeni. Kinlódtam, szen
vedtem, vesződtem, de nem sikerült semmit
sem összehoznom, reménytelenül és kétség
beesve hagytam abba. 011 és akkor jöttem
rá . . , csak a hazai táj, az illhoni miliő, a
magyar emberek érdekelnek, csak ezek kel
tenek bennem v issztumqot . . ., mert ezekkel
eszmélésem első pillanatátóf fogva össze
forrtam, eggyé válva velük önmagamon ke
resztül megtanultam megismerni legbensőbb
lényegüket . . , Ol/hagytam Itália kék
egét .. ...

Ha Szőnyi István vallomása mellé képzel
jük a zebegényi' képeket, az elmondottak
akkor válnak gesztusból súlyos igazsággá.
Hasonlót sugallt az 1984-es tárlat anyaga
is. A művész hatvanesztendős korában tette
a megidézett vallomást, a benne emlitett
"kudarc" 1929-ben érte. A római ösztöndíjas
akkor már hat 'esztendeje ismerte Zebegényt,
ezt a hegyek lábához simuló, lakói ba és lomb-
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Fejes Endre:
Cserepes Margit
házassága

A Játékszín előadása

Móricz Virág apjáról szóló visszaemléke
zésében írja: Leányfalun rendszerint nem
csak. az írógép zajára ébredtek, hanem arra,
hogya készülő regény vagy novella szerző

je nevet, kiabál, vitázik általa teremtett hő

seivel. Becsesek az ilyen följegyzések, hi
szen az irodalomelméletnek legkevésbé ki-

jaiba bújt kís falut, hogy a festő csendes
. lirája nemzeti élménnyé fokozza majd a

hegyek, a folyam és .az'ítt élő' embereknek
csupán az évszakokkal változó szintézisét.
Fel is bukkannak Szőnyi képein: vízi és mezei
emberek munkában, pihenőben vagy éppen
hazafelé tartva, párnás combú gyermekek.
kapáló asszonyok - a festő szemünk előtt

cseperedő családja a tornácos-verandás ház
árnyas környezetében. Olykor szipákoló né
ni kék és fagyos orrú ministránsok, buk
dácsoló koporsóvivőka temetődomb havas
tetején, máskor esernyők alá bújt városi
hölgyek a víztől csillogó macskaköveken.

Emlékmúzeuma mellé meg kellene terem
teni művészetének méltó albumát, illenék
kiadni a festö írásait. Facsimilében akár azt
az Ady-verseskötetet (Vér és Arany, 1907),
amelyet a költő 1909 októberében "Az én
édes jó Nagy Mihályomnak" dedikált Nagy
váradon. Amely Szőnyi tulajdonába bi
zonnyal Földessy révén került, ma a Magyar
Nemzeti Galériában található: ti. az 1917 ele
jének háborús front ján sebesült "önkéntes"
- Szönyi - lábadozóban szép rajzokkal és
gouache-okkal díszíti ezt az Ady-könyvet,
s a lapokat bekötteti utóbb a versfüzet lapjai
közé. Korszakos találkozás ez, hasonló utóbb
csak Illyessel esett, a Hősökről beszélek
(1945) lapjain.

Bodri Ferenc

dolgozott része az alkotáslélektan. Levelék
ben, naplók utalásaiban találunk adalékokat
arra vonatkozóan, hogyan is jön létre a mű,

interjúkból meríthet, akit ez a kérdés erde
keI. A Cserepes Margit házassága dráma
ként enged bepillantást szerzöje műhelyébe,

s az alkotásIélektan felöl közelítve is jelen
tős alkotás. Fontosabb ennél persze, amit az
író közben napjaink valóságáról elmond. Fe
jes olyan művész, akire különösképp figyel
nünk kell, elég társtalan lévén jelenkori íro
dalrnunkban. Lírikus alkat, s ilyen, színpadi
szerzők közt, a világírodalomban ís kevés'
akad. Csehov volt ilyen, li Tennessee Wil
liams a közeli múltból. Hazai' pályatársak
közül a Szeptembert, az Blveszett paradi
csomot író Sarkadi Imre. Fejes lírikus al
kata szemléletmódján kívül nyelvében is
megmutatkozik - alig-alig van a kortársak
között, aki olyan szépen tudna magyarul.
mint ö. Rendkívüliérzelemgazdagsága rnel-:
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lett van más, egyenrangúan fontos jelleg
zetessége is műveinek: szinpadán egyúttal
ott a nyers, a brutális valóság. S a kettő

közt olyan egyensúly, aminek megteremté
sére kívüle kevesen képesek.
Kötődése a Józsefvéroshoz. rnelyben szü

letett, nem nosztalgikus: azok iránti elköte
lezettségét jelenti, akikkel egyívású. A haj
nalban kelők, a munkapadnál dolgozók irán
ti hűség Fejesé. Ez adja a Cserepes Margit
házassága hitelét is - aki írta, sejtjeiben
érzi, miképp gondolkodnak, akik mellett
elkötelezte magát. Igy a dráma, a születése
óta eltelt tíz esztendő alatt se veszitett ak
tualitásából - tegyük hozzá: az új bemuta
tóra kiegészült szövegrészekkel mai, fájdal
masan mai avalóságanyaga.

Tökéletes történetek csak az álmokban
léteznek. Az írónak, ha figurákat életre hív,
engednie kell azok akaratának. mert ha iga
zán embereket teremtett, azok a mű kibon
tása során önálló életet követelnek. Mauriac
volt talán az egyetlen tudatos nagy író, aki
a legapróbb részletekig végiggondolva, mit
akar a papi ron látni, az alkotás folyamata
során már nemigen ,változtatott eredeti el
képzelésén. Más iróval a figurai vitáznak 
Móricz Zsigmonddal kapcsolatban idéztem
ilyet bevezető mondateimban. S tán ettől

izgalmas is az írás - szinte soha nem pon
tosan az a végeredmél,1y, amiért az alkotó
a műbe belefogott. Igy változik meg Fejes
Endre alaptörténete is: Vitok Pál, a tiszta
kezű mégsem öli meg feleségét, Cserepes
Margítot, hanem elhagyja Dorogi Zsuzsan
nával.

A Cserepes Margit házassága' igen-igen
nehéz feladat rendezőnek is, színésznek is,
mivel a darabban egyetlen ember létezik
csak valóságosan: az lró. A többiek, időről

időre előlépve. az ő képzeletében élnek. A
főhős színte állandóan jelen van a szirípadon
- az ő munkája ennélfogva a leghálásabb.
Cserepes Margitnak, az Anyának, Vitok Pál
nak, Cserepes Istvánnak, Egri Zoltánnak,
Dorogi Zsuzsannának és Horváth úrnak vi
szont csak akkor van helye a rivaldafény
ben, ha az előttünk születö mű adott részlete
megkívánja. Ugyanolyan fehér izzásban, ami
a folyamatosan színen levönek önként ada
tik, újra meg újra berobbanni , ha kell, a kö
zönség elé: 'alig képzelhetünk el színész szá
mára nehezebbet. Psota Irén, a nagy gya
korlattal bíró s különleges tehetséggel meg
áldott színésznő az Anya szerepeben pom
pásan meg tud ennek felelni. Sokoldalú fi
gura, amelyet életre kell hívnia: több hős
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karaktere ötvöződik szerepében. Hirtelen
váltásokra készteti a szöveg, ráadásul még
szolgálnia is kell azt a kegyetlen önleleple
zést is, amit Fejes Irója végez. Megrendítő,

szívszorongató pillanatokat köszönhetünk
neki. Külőnősen remekel, amikor Cserepes
Istvánra zúdít ja indulatát.

Az előadás egyik legnagyobb élménye
Gáspár János játéka. Gáspár rendkivül fe
gyelmezett szinész. Vitok Pált olyan keserű

komorsággal jeleniti meg, nuntha mindaz
a tapasztalat, ami a Cserepes Margit házas
sága megírásakor Fejes Endre birtokában
volt, neki is sajátja lenne. Vitok Pál nem-

. csak tisztakezű, de hite-embersége is mak u
látlanná avatja. Jó ember? De hisz attól
meghal a dráma - emlékezhetünk a drama
turgia tanítására. Fejes azonban olyat csa
varint az elméleten: egy nemzedék illúzió
vesztését sűríti bele egyetlen figurába. S
így az-álomszerű hős tragikussá változik, a
vele való együttérzésünkre a megrendülés
is felszines szó. Gáspár Sándor, alázattal kö
veti Fejes Endre utasításait: hasonlóan fel
kavaró, tartalmas alakítást ritkán látni mai
szinpadon,

Cserepes Margitot Pap Vera Játssza. Sze
renesés rnódon ugyanis a Játékszm rendezői

valamennyi fővárosi szinész közűl választ
hatnak előadásukhoz. Pap Vera életteli, vi
dám, kedves, hitelesen teremt mai lányt, aki
azért nyeri meg szivünket, mert képes el
komorodni, szánni is másokat.

Gera Zoltán igen érett rnűvesz, játéka
Sok fontos színt hoz a színpadra. Mennyi
életismeret van egy-egy mosolya, egy-egy
kétkedő "nekem mondjátok?" gesztusa rnö
gőtt! Ferenczi Csongornak. Fülöp Zsigmond
nak és főképp Varga Marinak színtén jelen
tős a része abban, hogy az előadás az évad
legkiemelkedőbb produkelót közül való.

Utolsóként ernliterre Garas Dezsőt, a Cse
repes Margit házassága abszolút főszereplő

jét és rendezőjét. Azért, mert - noha ne
vét eddig nem írtam le - mindazzal, amit
a színészek munkájáról elmondtam, áttéte
lesen róla is beszéltem. Garas olyan módon
ismeri Fejes írói világát, mint a legértőbb

olvasók. Játéka is nagyon letisztult, hű a
szerző instrukcióihoz. Munkája minden ele
mével bizonyítja: érzi felelősségé t annak,
milyen jelentőségű 'alkotó művét juttatja
szinészként, rendezőként a közönség elé.
Ennél többet mondani róla szószaporitásnak
tetszenék.

Csontos Sándor


