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Második „félidő"
Veszprémben

Ha valaki áprilisban néhány napot
Veszprémben töltött, öt előadást nézhetett
meg a Petőfi Színházban. A Bánk bán
mellett - a SZÍNHÁZ áprilisi számában
méltatta - Németh László Bethlen Katáját,
Csehov Ványa bácsiját, Csurka István
Eredeti helyszínét és az újonnan megnyílt
stúdióban, a Játékszínben Gyurkó László A
egész életét. Ha ezekhez hozzávesszük az
évad első felének jelentős bemutatóit -
Remenyik Zsigmond Vén Európa Hoteljét,
Páskándi Géza Egy ember, aki megunta a
bőrét című drámáját, illetve az évad végén
bemutatandó Shakespeare-művet, a Té-
vedések vígjátékát -, előttünk áll a veszprémi
színházra eddig is, erre az évre pedig
különösen jellemző igényes műsorpolitika.
A névsor önmagáért beszél: Csehov és
Shakespeare, Katona-Illyés és Németh
László, Remenyik és Páskándi, Csurka és
Gyurkó. S ha van is ebben a névsorban
bizonyos kényelmesség, „biztosra menés",
kockázatmentesség, programnak és
megvalósult eredménynek egyaránt
színvonalas a veszprémiek klasszikusokra
és mai magyar szerzőkre építő,
következetes színházi és köz-művelődési
koncepciója.

Á darabválasztásnál - úgy tűnik -
nemcsak az igényesség, hanem a tuda-
tosság is szerepet játszik. Az általam rövid
egymásutánban látott négy produkció két
témakört jár körül más-más meg-
közelítésben. A Ványa bácsi egyik leg-
lényegesebb problémája, a tehetség és
tehetségtelenség, az érvényesülés és
elkallódás ellentéte, összecseng Csurka
darabjának mondandójával, konfliktusai-
val. Szerebrjakov és Ványa bácsi össze-
ütközésével, Asztrov életútjával távoli
rokonságot mutat Hajtmanszky rendező és
asszisztensének viszonya, Szerdahelyi Kis
színeváltozása. Másrészt a Ványa bácsiban
megnyilvánuló tehetetlenség, ahogy a
szereplők képtelenek arra, hogy sorsukat
megváltoztassák, hogy egyhangú életük
megszokott monotóniájából kilépjenek,
hogy mást, izgalmasat, tartalmasat
vállaljanak, megjelenik Gyurkó darabjában
is: a Férfi és a Nő szintén képtelenek új és
tartalmas emberi-szerelmi kapcsolat
megteremtésére, a régi kap

csolatok felrúgására. Németh László arról
szól, hogy a különböző hitű emberek
egymás mellett élésére van-e lehetőség,
hogy milyen körülmények között képes, s
egyáltalán képes-e két ember, akik
különben szerelemmel szeretik egymást,
összebékíteni az ellentétes ideológiai,
hitbeli lényüket, magyarán lehetséges-e
tartalmas, igaz házasság két ilyen ember
között? S ugyancsak a szerelem erejéről és
erőtlenségéről, a házasság tartalmáról, a
házasság intézményének alkalmasságáról
beszél Gyurkó is. Ez a négy darab aligha
véletlenül került egymás mellé, itt az
egymásra rímelés szép rendszerét
fedezhetjük fel.

A műsorpolitika azonban csupán egyet-
len összetevője a hatékony és céltudatos
színházpolitikának. Bármily impozáns egy
évad szerzőinek névsora, ez önmagában
még nem garancia az izgalmas és élő
színházi életre. Ugyanazon szerzők
műveiből egyként születhetnek vitát
kavaró, egy közösség gondolkodását
megtermékenyítő, korszerű előadások és
unalomba fúló, a tervből kipipálható,
többé-kevésbé hiteles reprodukciók. A
szerzők és a színház szerencsés találko-
zásához a rendezők, színészek, az egész
színház optimális felkészültsége is szük-
séges. Ez a felkészültség az általam látott
produkcióknál azonban nem mindig volt
optimális.

A főszereplő: Szonja

A legproblematikusabb előadás Csehov
Ványa bácsija, Bohák György rendezésé-
ben. Igaz - a műsorfüzetben is olvas-ható
hír szerint - menetközben szereplő-
változás nehezítette munkáját, mégis úgy
érződik, Bohák erejét meghaladta ez a
feladat. Bohák csupán a dráma vázlatát
volt képes színpadra vinni. Olyan a
színpadképe, mint általában a Csehov-
darabok színpadképe, úgy járnak-kelnek a
szereplők, ahogy általában Csehov-
darabokban szoktak mozogni, olyan
szomorú unalom árad a színpadról,
amilyen általában a Csehov-előadásokon,
úgy vált át bohózatba a mesterséges
mélabú, ahogy általában a komédia műfaji
megnevezést félreértő Csehov-
előadásokban ez már megszokott. Ebből
az előadásból hiányzik minden, ami
egyszerivé, megismételhetetlenné, 1977-
ben veszprémivé tenné Csehov világát.
Pedig első látásra például remeknek tűnik
a szereposztás, mintha a társulat jelenlegi
összetétele kiáltana e mű után. Tánczos
Tibor Szerebrjakov, Demjén Gyöngyvér
jelena Andrejevna, Szo-

boszlay Sándor Ványa bácsi szerepében
ideális lehetne. Mindhárman korrekt - és
csak korrekt - alakítást nyújtanak, a
szereppel való nagy találkozás helyett
gyakran manírjaikhoz kényszerülnek, s ez
ismét a rendező felelősségére utal. Két
szerep megformálása - Asztrové és
Szonjáé - viszont az előadás erőviszo-
nyait is - ellentétes értelemben - fel-
borítja. Jászai László nem tud mit kezdeni
szerepével, csupán jelzi Asztrovot, emiatt
a figura olyan súlytalan, hogy
ténylegesen nincs is jelen a szituá-
ciókban. Ennek következményeit nem
kell bővebben ecsetelni. Annál inkább
jelen van Szonja, Takács Katalin. A szí-
nésznő minden mozdulatából, néma
jelenlétéből süt és sugárzik a szeretet és a
társ utáni vágy. A magára erőszakolt
fegyelem nemcsak önuralom, de a
többiektől megkülönböztető belső erő is.
Valóban igaz a Szonját vigasztaló Jelena
Andrejevna mondata: „Gyönyörű hajad
van." Takács Katalin hosszú vörös haja -
ez a legszebb Szonján. A színésznő „nem
szépül meg", mind-végig feltörhetetlenül
zárt lény marad. Takács Katalin akkor is
jelen van, ha nincs a színen, úgy válik
főszereplővé, hogy nem tolakszik a
többiek elé. Alakítása jelzi: mennyivel
több lehetőség volt ebben az előadásban,
mint ami meg-valósult belőle. (Ezzel
kapcsolatban felmerül egy kérdés: vajon a
színház vezetősége jót tett-e a rendezővel,
hogy erejét jócskán meghaladó feladattal
bízta meg; a színészekkel, akik így nem
futhatták ki jelenlegi felkészültségük sze-
rinti legjobb formájukat, és a közönség-
gel, amely félig kész produkciót kapott?)

Hol maradt a groteszk?

Lényegesen egyszerűbb feladatot jelen-
tett Csurka Eredeti helyszínének színpadra
vitele Pethes Györgynek. Pethes a
tragikomédia szatirikus, groteszk meg-
közelítésével szemben a realisztikusat
részesítette előnyben. (A darabról és pesti
színházi előadásáról a SZÍNHÁZ 1976.
áprilisi számában olvasható méltatás.) Ez
a realizmus Szerdahelyi Kis, az
asszisztens figurájának értelmezésében
némi előnnyel járt, több szempontból
viszont nem kis hátránnyal. A klisékből
építkező szöveget - különösen az első
részben - ez a megközelítés komolyan
veszi, de a közhelyes mondatokat ko-
molyan véve a replikák lapos moralizá-
lássá válnak. Nagyrészt ebből is követ-
kezik, hogy a színésznők és a rendező
közötti konfliktus belefúl ebbe a szöveg-



be, és elveszti a cselekményt elindító és
motiváló funkcióját. Ezzel szemben a
realisztikus megközelítés felerősítette és
egyértelműbbé tette Szerdahelyi Kis
szerepét. Hogy ez így történt, nagy része
van Horváth Lászlónak is, aki az
asszisztens figuráját magához hasonította.
Szerdahelyi Kis így - talán a kelleténél
jobban is - pozitív figura lett. Horváth
akkor igazán hiteles, amikor a
kontraszelekcióról, a tehetségeseknek a
placcot uraló tehetségteleneknek való
kiszolgáltatottságáról, illetve a művészet-
ben, a munkában, a műben való hitről
beszél. Ekkor személyes hitele is van
mindannak, amit mond és cselekszik
asszisztensként. Kevésbé tudja megoldani
a kompromisszumkötést, a társrendezőség
elfogadását, azt a változást, ahogy a
színészek oldalán álló asszisztensből
rendezővé, a színészek „ellenségévé"

válik. Pethes azzal, hogy kezdettől
fenntartás nélkül tiszta embernek mutatja
meg az asszisztenst, nehezebben tudja
motiválni az alak megváltozását.
Különöseit akkor, ha a záróképben .ismét
felvillantja a rendező Szerdahelyi Kis
tiszta énjét: a volt asszisztens a megsértett
nagy színésznő szemébe vágja ugyan,
hogy értse meg, ők ezentúl a barikád két
oldalán állnak, de aztán a belül régi, az

asszisztens Szerdahelyi Kis borul a
színésznő lába elé. Kimondva és jelezve,
nem ő a hibás, hanem a körülmények, a
struktúra. Mindaz, aminek megtestesítője
Böröczker, az igazgató. Az a Böröczker
Antal, aki. még el sem kezdték a filmet,
máris beneveztette a vígjátékot az Arany
Tundra Mókus fesztiválra, aki tudja, a
nyugalom érdekében tehetségtelen
Hajtmanszkyk és mellettük tehetséges
asszisztensek kellenek, s ugyan-csak a
nyugalom érdekében e szerepeket
felcserélni nem szabad. Szoboszlay Sán-
dor kitűnően mutatja be Böröczkert, a
taktikázó, a mindenkinek az őt megillető
köszönést, kézfogást adagoló, a saját
munkájától is elidegenült élő kompro-
misszumot. Ám amikor az asszisztenst
Ígyekszik összebékíteni a filmrendezővel,
amikor Szerdahelyi Kist társrendezővé
nevezi ki - megintcsak a rendezői meg-
közelítésből adódóan, és a jelenet realisz-
tikus megvalósításának megfelelően -
Szoboszlay elveszti alakításának gro-
teszkségét, ezáltal megtörik a szerep íve.

Összebékíthetetlen hitek

Vendég, Félix László rendezte Németh
László egy tervezett trilógia első daráb-
jának szánt, ám önmagában is teljes

Csehov: Ványa bácsi (Veszprémi Petőfi Szinház). Asztrov doktor (Jászai László) és Ványa bácsi
(Szoboszlay Sándor)

A stílusos díszletben (langmár András
munkája} és jelmezekben (Márk Tivadar
tervezése} előadott dráma alapkonfliktusa
ma, amikor még világnézeti kettősség szövi
be életünket:, amikor ideológiák diverziója
folytán sok-sok tisztázatlan eszme fonja be
kapcsolatainkat, amikor - hogy csak a
szertartásoknál maradjunk - az egyházi
esküvő, a három falut megmozgató lagzi, a
KISZ-névadó, a temetésnél a pap és a
párttitkár búcsúztatója békésen megfér
egymás mellett, igencsak lényeges kérdés.
Az előadás ezekre a kérdésekre
természetesen nem ad sem receptet, sem
didaktikus magyarázatot. Csupán Bethlen
Kata sorsának példázatával gondolkodtat. S
ehhez ki-váló partner Dobos Ildikó, Bethlen
Kata alakítója.

Dobos Ildikó Bethlen Katája nagyon
kemény, önfejűségig következetes asszony,
ugyanakkor minduntalan előbukkan az elvi
keménység mögül az élet örömei iránti
szomjúsága is. Bethlen Kata szereti Haller
Lászlót, de ennek alig adja tanújelét Dobos
Ildikó, egy a kemény arcvonások ellenére is
fel-csillanó szempillantás, egy elbizony-
talanodó hangsúly csupán, amivel jelzi
mindezt a színésznő. S ahogy házassá-

értékű, erőteljes drámáját, a Bethlen Katát.

Félix László legnagyobb érdeme, hogy a
darabot úgy játszatta történelmi
drámának, hogy az alapprobléma min-
denki által felfoghatóan nagyon is élő,
aktuális lett, ugyanakkor semmiféle csá-
bításnak nem engedett, sem az aktualizá-
lás, seri a történelemkönyv illusztrálás
irányába. Hagyta élni Németh László
archaizáló nyelvét, hagyta érvényesülni a
XVIII. századi erdélyi íróasszony sorsá-
nak önéletírása alapján sűrített,
újrafogalmazott epizódját.

A sorstragédiák végzetszerűségével
következnek be az események a protes-
táns hitét el nem hagyó Bethlen Kata és a
katolikus Haller László kapcsolatában.
Bethlen Kata egy gyenge pillanatában -
hiszen tudja, hogy kapcsolatuk nem
vezethet jóra, mégis mert szerelemmel
vonzódik a férfihoz - feleségül megy
Hallerhoz. Házasságuk azonban egyre
ziláltabb lesz, a két különböző hitű ember
egyre kevésbé tud megférni egymással.
Kata megátkozza férjét, és Haller Lászlót
elviszi a pestisjárvány. Bethlen Kata ott
áll kétségek közepette: az ő átka fogant
meg férjén, vagy csupán a véletlenek
összejátszása a halál és az átok
határidejének egybeesése?



Közhelyek a házasságról

Ugyancsak Dobos Ildikóra nehezedik a
legnagyobb teher Gyurkó László da-
rabjában, Az egész életben. Ez esetben
azonban ez nem teljesen egyértelmű elis-
merés. Ugyanis bizonyos tekintetben a
darab ellenére és a partner, Joós László
igencsak csekélyke segítségével kell
helytállnia a színésznőnek.

A Játékszín létrehozása a társulatépítés
és a közönségnevelés szempontjából
egyaránt fontos volt. A nyitó darab ki-
választása azonban, érzésem szerint, nem
egyértelműen szerencsés. Egyfelől igaz,
hogy Gyurkó darabjának problematikája
több, mint égető, hiszen a házasság
intézményének emberibbé, korunk és
társadalmunk igényeinek megfelelőbbé
formálása kikerülhetetlenül megoldandó
feladat a nem is olyan távoli jövőben. Igaz
az is, hogy tudjuk, tapasztaljuk, a nem jól
sikerült házasságok jó részénél a válás
jóformán semmit sem old meg, a
házasságban kényszerű együttlét meg-
alázó minden fél részére, a „titkos" kap-
csolatok pótszere a közvélemény farize-
usságával párosulva 'társadalmi szkizof-
réniához vezet. Mi legyen háta megoldás? A
házasság negligálása? A csoportházasság?
A házasságon kívüli szerelem

Csurka István: Eredeti helyszín (Veszprémi Petőfi Színház)
Göndör Klára (I. Örömanya), Dobák Lajos (Rendező) és Demjén Gyöngyvér (II. Örömanya)
(MTI fotó)

elfojtása? A férfiak és nők, a férjek és
feleségek, a szeretők közötti megértő
emberi viszony a szerelemben? Gyurkó
László csak kórképet ad.

Másrészt mindazt, amit Gyurkó erről a
fontos témáról tud és mond, jobbára
közhelyekkel, mondatok formális, he-
lyenként virtuóz variálásával fejezi ki. Az
epizódok kaleidoszkópszerű szerkesztése,
a helyenként csekély információt hordozó
szöveg öncélú csillogása már-már elfedi a
problémákat.

Pétervári István igazgató választását
azonban mégis többé-kevésbé igazolja az
előadás. A rendező Pétervári gondos, ér-tő
dramaturgiai beavatkozással, az epizódok
átcsoportosításával, minimális
szövegkurtítással egy kapcsolat történe-
tének lehetséges variánsát állította össze.
A Férfi és a Nő találkozásai, enyelgései és
civódásai, családjuk miatti ön- és
egymásmarcangolásai elevenednek meg, s
mindezt - antik mintára - Kórus kom-
mentálja, provokálja, értelmezi. A kórus :
a két főszereplő megkettőződése -
Saárossy Kinga és Éltes Kond. Gitárjuk
nemcsak a dalok kísérő hangszere, de
egyszersmind az előadás akusztikai hát-
terének megszólaltatója is. Egy-egy meg-
pendített húr hangja, néhány dobbantás a
gitár testén, egy futam, egy disszonáns
akkord - csupán ennyi, amit a Kórus két
tagja játszik, ám mindig ott és azt a hangot
idézik elő, amikor és ahogyan szó nélkül
is elősegítik a szituációk értelmezését
vagy csupán a hangulatfestést.

Ez a pontos értelmezés és összehan-
goltság a játék egészére is érvényes. Egy
megszorítással. Kétszeresen nem lehet
szerepet alakítani ebben a darabban.
Egyrészt a hely intimitása, a néhány
négyzetméteres dobogórendszer mint
parányi játéktér, és az azt körülülő nézők
mint közeg lehetetlenné teszi a ha-
gyományos színpadi alakítást. Másrészt a
már említett szöveget nem lehet az ügybe
vetett belső hit, a személyes üggyé való
átlényegítés nélkül elmondani, mert
különben üresen konganak a mondatok. A
Férfi szerepét Joós László nem tudta úgy
magáévá tenni, hogy az ne alakítás
maradjon, emiatt hiteltelen lett a figurája.
Ezért hárult olyan nagy teher Dobos
Ildikóra, mert a kórus segítő
együttműködésével ugyan, de lényegében
egymagának kellett megteremtenie ennek
a furcsa, töredezett, szaggatott játéknak a
hangulatát, lényegét. Dobos Ildikó meg
tudta ezt tenni. Minden meg-nyilatkozása
magánemberi hitelű volt,

gukban egyre inkább magára marad,
ahogy egyre inkább eltávolodik tőle a
férje, úgy szaporodnak az indulatos
kitörések, úgy kergetőzik bele az átok
kimondásába. Dobos Ildikó az átkozó-
dás után már nem az a kemény nő, aki
az előadás elején volt. Kétségbeesett,
tűrésének végső pontjáig jutó asszony,
aki egyszerre félelmetes és mélységesen
szánandó. Nem átkozódó asszonyi fene-
vad, hanem nagyon is esendő ember
ebben a kiélezett pillanatban. Akárcsak
Haller László halálakor. Bethlen Kata a
tragédia előidézője, de áldozata is.
Dobos Ildikó egyenes dereka, rezzenés-
telen arca a győztesé, azé, akit végül is
nem lehetett hitétől eltántorítani, ám
nyüszítő, vinnyogó hangja a vesztesé,
azé, aki ezért a győzelemért iszonyú árat
fizetett. Dobos Ildikó színpadi alkotása
mellett az előadás részletmegoldatlan-
ságai (az epizódfigurák vázlatossága,
néhány szituáció kidolgozatlansága,
Bethlen Kata anyjának Göndör Klára
alakításában árnyalatlanná sikerült
jellemzése) vagy erényei -
mindenekelőtt a tiszta és a nagyon nehéz
textust értő és jól értelmező
szövegmondás - csak mellékesen
említhető.



éppen ezért„ ebben az esetben, színházi
hitelű is. Ott élt, vergődött köztünk, nézők
között Dobos Ildikó asszonya, minden
gondját és örömét képes volt elhitetni, és
mi vele éreztünk. De nem velük, a Férfival
és a Nővel, így a darab alapvető
mondandója csorbát szenvedett.

„A színház célja a közönség - írja
Gyurkó László egy cikkében. - Szándéka a
közönség átformálása. Eszközei az erre
legalkalmasabb színházi formák. A
közönség pedig nem más, mint a társa-
dalom." A veszprémi Petőfi Színház, ha
nem is találja meg mindig a legmegfele-
lőbb színházi formákat, műsorának igé-

nyességével igencsak alakítja közönségét.
Azaz, igen igényes a veszprémi közönség,
de például a Ványa bácsi ajkai közönsége
is. Ritka öröm : mind a négy elő-adás
közönségreakciója a darabok lényegének
pontos értéséről, a sikerült és kevésbé
sikerült formai megvalósítások érzékeny
követéséről árulkodott.

Veszprémi Petőfi Színház
Németh László: Bethlen Kata

Rendezte: Félix László m. v. Jelmez: Márk
Tivadar m. v., díszlet: Langmár András m. v.

Szereplők: Dobos Ildikó, Joós László,
Göndör Klára, Kenderesi Tibor, Horváth
László, Losonczy Ariel, Vajda Károly,
Környei Oszkár, Háromszéki Péter, Varga
Tamás, Erdélyi Mária, Bakody József,
Dévai Péter„ Tatár Mária.

Csehov: Ványa bácsi

Fordította: Háy Gyula, Rendezte: Bohák
György. Díszlet: Drégely László m. v.,
jelmez: Hruby Mária,

Szereplők: Tánczos Tibor, Demjén
Gyöngyvér, Takács Katalin, Ruttkay Mária,
Szoboszlay Sándor, Jászai László, Czeglédy
Sándor, Darás Léna, Árva László.

Csurka István: Eredeti helyszín
Rendezte: Pethes György. Díszlet: Fehér
Miklós m. v., jelmez: Hruby Mária,

Szereplők: Göndör Klára, Czeglédy Sán-
dor, Demjén Gyöngyvér, Háromszéki Péter,
Erdélyi Mária, Dévai Péter, Dobák Lajos,
Horváth László, Vajda Károly, Tóth Titusz,
Bakody József, Darás Léna, Kenderesi
Tibor, Szoboszlay Sándor, Varga Tamás.

Gyurkó László: Az egész élet

Rendezte: Pétervári István. Játéktér: Ré-

pászky Ernő, jelmez: Ék Erzsébet, zene:

Darvas Ferenc.
Szereplők: Joós László, Dohos Ildikó,

Saárossy Kinga, Éltes Kond.

CSÍK ISTVÁN

Akik élni akarnak

Bemutató Jánosházán

Jánosházán nem szoktak eredeti bemu-
tatót tartani. Jánosháza, ha még reálisak
az Új Magyar Lexikon adatai, háromezer-
ötszáz lelket számláló község Vas
megyében, a celldömölki járásban; itt
még a színházi előadás sem minden-
napos, megszokott esemény, hát még egy
új magyar dráma eredeti bemutatója.
Mégis, amikor a Déryné Színház vezetői
úgy határoztak, hogy itt tartják meg La-
katos Menyhért első drámájának premi-
erjét - a helyére került a darab. Olyan
közegbe, ahol már értik és még értik, mit
akar az író őszinte szenvedéllyel elmon-
dani.

A darab

Az Akik élni akarnak nem dráma a szónak
abban az értelmében, ahogy a különböző
„nagykönyvek" azt előírják. Annak
ellenére, hogy a színpadon unos-untalan
kiélezett indulatok csapnak össze, maga a
cselekmény epikusan hömpölyög; az író a
keményen csattanó pár-beszédekben is
arra ügyel, hogy a történet, amelyet
elmesél, hiteles, igaz és kerek legyen.
Hogy minden, ami a történet
szempontjából érdekes, megjelenjen
előttünk, s mindaz, ami kevésbé fontos,
tűnjön el. A történet s az abban gyökerező
művészi igazság, emberi tanulság a
lényeges; ennek érdekében bátran fittyet
hány a dramaturgiai szabályoknak, dráma
követelte szerkezetnek. De bár-milyen
furcsán hangzik, darabja éppen ettől, a
szabálytalanul meg-megdöccenő
építkezéstől, a drámaiatlan igazságkere-
séstől lesz igazi színház.

A darab cselekményét röviden össze
lehet foglalni; néhány mondat erre ele-
gendő. Egy Békés megyei kis faluban,
ahol a téesz állandó mérleghiánnyal
küszködik, és minden esztendőben ki-
osztja a holnapot is, hogy úgy-ahogy át-
vészelje a mát, egy kicsiny községben,
ahol munkaalkalom végképp nem akad, a
helybéli cigányok egy kétségbeesett öt-
lettel téglagyárat alapítanak. Az ötlet
beválik : az építőkedv sokkal nagyobb,
mint a rendelkezésre álló építőanyag,
mindenki két kézzel kap a kínálkozó le-
hetőségen. A jó minőségű termék talán

túlságosan is vonzza a vásárlókat; túlsá-
gosan, mert a feltámadó irÍgység, ke-
nyérféltés, személyes rosszindulat és az
előítéletektől terhes közöny végül is
csődbe juttatja a vállalkozást. Ennyi az,
ami a színpadon történik; a történet
azonban, amit az író elmesél, sokkal több
ennél. Emberekről szól, akik megismerik
a közösség erejét, megtanulnak dolgozni;
emberekről, akiket a jól végzett munka
öröme szinte észrevétlenül formál, alakít
másfajta, másféle emberré. A téglagyárat
felépítő cigányok kezdeményezése, a
szépen induló vállalkozás ha-jótörést
szenvedhet, de azt a folyamatot, amit
elindított, már nem lehet visszacsinálni.
Azok, akik itt belekóstoltak a munkás
életbe, ezentúl már sohasem fognak
lemondani, de nem is tudnak lemondani
alkotmányban biztosított állampolgári
jogukról, a munkához való jogról.

Amint mondottam, az író, Lakatos
Menyhért számára a történet fontos. Ezért
megy el, szinte tudatosan, a drámai
fordulatok mellett; ezért követ el alap-vető
dramaturgiai hibákat. Szerencsé-re . . .
Mert lehet, hogy ha az első felvonásban
erőteljesen beexponált alakot, a főszereplő
cigány tanító „gádzsó" feleségét nem ejti
el, nem feledkezik meg róla, ha a fiatal
cigányasszony alakját - aki őszinte,
rajongó szerelemmel csüng a tanítón, s
miatta vállalja a közösségnek oly sok
hasznot hajtó, állhatatos munkát, vitát,
agitációt a megértő feleség ellen-
pólusaként, drámai helyzetbe sodorja,
minden bizonnyal drámaibb dráma szü-
letik, de a szereplők, a kollektíva igazsága
feltétlenül háttérbe szorul. Ha a nagy-
hangú, kicsinyes, rosszindulatú téesz-elnök
személyes ellenszenve a cigánysorból
felemelkedett tanítóval szemben ár-
nyaltabban jelenik meg, s megismerjük,
méghozzá alaposabban, az ellenszenv elő-
történetét; ha az előítélet és irÍgység eme
sajátos ötvözetét, amelyben egyszerre van
jelen az „élhetetlen" értelmiség le-nézése s
a felkapaszkodott, szellemi fölényben levő
cigány fogcsikorgató gyűlölete, jobban
körüljárná az író, kettejük konfliktusa
erőteljes drámává növekedhetne, de csak
kettejük drámájává: a történet igazi
főszereplője, a közösség, statisztává
degradálódna. Lakatos Menyhért még
megírhatja ezeket a drámákat is. Ha
biztatást, segítséget kap a színháztól vagy
színházaktól, valószínűleg meg fogja írni
őket. Ahhoz azonban, hogy majd, egyszer
a további darabok megszülethessenek;
szükség volt erre a darabra. Arra, hogy
először azt mondhassa


