
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



el, amit legfontosabbnak érzett, s ami,
alighanem, valóban a legfontosabb.

Az író még azt a konfliktust sem élezi
ki, amit pedig szemmel láthatólag fon-
tosnak tart: a cigányság felemelkedéséről
vallott nézetek konfliktusát. A téeszveze-
tőség jóindulatú tagjai, a járási, megyei
vezetők is azt szeretnék, hogy a „csorró
romák" megtalálják a helyüket a társa-
dalomban, hiszen számukra sem kellemes
az alkalmi munkára leső, tétlen cigányok
serege, ők se örülnek, hogyha a néha-
néha keservesen megkeresett fillérek
kocsmai botrányok forrásává válnak.
Talán azt is érzik, mennyire nem
megoldás az a határozat, amelynek alap-
ján a cigányokat nem engedik be a helyi
italboltba, s nemcsak hogy nem old meg
semmit, de megalázó azokra is, akik így
döntenek. Mégis, ők csak úgy tudják el-
képzelni, hogy a cigányok egyenként il-
leszkednek majd bele a falu, az ország
közösségébe, mintegy meghaladva és
megtagadva saját cigány voltukat; ugyan-
akkor a tanító, a cigány Naftali, tudja és
érzi, hogy a cigányok cigányságtudata,
hagyományaik, sajátos törvényeik nem-
csak visszahúzó erőt jelenthetnek, hanem
előrelendítő motorjává is válhatnak a kis
közösség ügyének. Ez az ellentmondás,
bár ott lappang az egész darabban, csak
egyetlen jelenetben kerül előtérbe: a fel-
sőbb szervek képviselője s a muszájból
üzemvezetővé lett tanító találkozásakor.
Kár. Mert ez a konfliktus sokkalta jobban
megpecsételi a cigány-téglagyár sorsát,
mint a kicsinyes ellenszenv, előítélet és
közöny; ez a konfliktus az író elmondta
történet lényegéhez tartozik.

Talán az eddigiekből is kitűnt, hogy a
darab elsősorban krónika: egy folyamat

ábrázolása, epizódok laza füzérén keresz-
tül. Szükségszerűen epikus; egy-egy sze-
replő csak azért jelenik meg a színen,
hogy egy bizonyos magatartásformát fel-
mutathasson. Éppen ezért a darab hite-lét
az egyes figurák hitele teremti meg;
egyetlen hamis hang, egyetlen félreérthe-
tő karakter, túlságosan is lesimított, se-
matikus jellem a dráma egészének igaz-
ságát kérdőjelezheti meg. Az író rendkí-
vül körültekintően, érzékenyen rajzolta
meg hőseit, nem a szavakban, hanem a
szemben álló szándékokban, a cselekede-
tekben bontja ki jellemüket. A megírt
figurák azonban színpadon kelnek életre,
s az írói elképzelés csak elképzelés marad,
ha nem bontja ki, nem személyesíti meg a
színész.

Az előadás
A rendező, Szalai Vilmos, jó érzékkel ra-
gadta meg a dráma lényegét; Gergely
István rendkívül egyszerű, ám éppen ezért
meggyőző színpadképe, amelyben a
cigánysors sajátos levegőjét idéző, vetített
képek teremtenek atmoszférát a soron
következő jelenethez, kitűnő teret ad az
egymást követő epizódok felidézéséhez.
A rendező nem időz el a sajátos,
folklorisztikus elemeknél, csak módjával
használja, s akkor is elsősorban jellem-
zésre s nem színesítésre a hatásos cigány-
gesztusokat, cigányhangsúlyokat: az em-
berek belső átalakulását Ígyekszik tetten
érni, s ezt követeli meg színészeitől is.
Éppen ezért az előjáték, Puskin Cigányok
című elbeszélő költeményének oratoriku-
san előadott részlete nem illeszkedik szer-
vesen a darabhoz; romantikusan höm-
pölygő szövege, a költő lírájának szár-
nyalása, drámai ereje más kor, más világ

levegőjét idézi, mint a kemény, őszinte, a
mából született, mának szóló előadás. A
rendező itt mintegy önmagával kerül
ellentmondásba: Puskin szavaival akarja
megadni az előadás alaphangját, holott az
előadásnak szinte semmi köze sincs ahhoz
az idilli, romantikus képhez, amelyet az
elmúlt századok a cigányságról
kialakítottak, s amelyet a költő tudatosan
arra használ, hogy saját szabadságvágyát,
szabadságeszményét megfogalmazza.

Á színészek játéka híven és hitelesen
idézi fel az író teremtette figurákat, de
sajnos, többnyire megállnak ott, ahol a leírt
szöveg véget ér. A lehetőségeket, amelyek
az írott figurában rejlenek, csak
néhányuknak sikerült teljes egészében ki-
bontani; ez azután bizonyos fokig az elő-
adás egészére is kihatott.

Naftali szerepében az író egyértelműen
pozitív figurát állít elénk, de éppen azért,
hogy ennek a világos fejű, tenni kész
férfinak az alakját meggyőzővé, hitelessé
tegye, nem faragott belőle szentet. Ez a
tanító a saját fajtájáért akar élni, ez a
szándék teremti meg körülötte a megbe-
csülés és a tisztelet légkörét a cigányok
között; de ahhoz, hogy velük együtt cse-
lekedjék, kockára tegye saját, megszerzett,
megszenvedett egzisztenciáját, sok
mindennek kell közrejátszania. Kutas
József játékában elsősorban a tiszta és
nemes, bölcs és mégis naiv huszadik
századi próféta vonásai dominálnak; töp-
rengései, kétségei, maga előtt sem tisz-
tázott belső indulatai háttérbe szorulnak.
Naftalit így is hitelesnek érezzük, de sze-
retni sokkalta jobban tudnánk, ha a színészi
játékból is egyértelműen kiderülne:
akárcsak Jónás, bizony ő is „rühellé a
prófétaságot", míg rá nem kell döbbennie,
hogy másként nem tehet.

Hálásabb, egyértelműbb szerepet kapott
Hável László; a sokat próbált, sajátos
bölcsességre szert tevő Patkó mozgásában,
hangsúlyaiban, indulataiban egyszerre
tudta érzékeltetni a viharos múltat, a
muszáj adta nyers indulatokat,
szenvedélyeket s a bezárt világból való ki-
törés őszinte vágyát. Dombóvári Ferenc,
Koldus Nagy László és Szalai Károly más-
más oldalról, más-más színekkel rajzolják
meg ugyanazt a folyamatot: a labilis
érzelmek, hirtelen jött fellobbanások
kitérőin keresztül jutnak el az ön-tudat és
fegyelem különböző lépcsőfokaira, az
önkontrollnak arra a szintjére, amely a
gyilkos indulatú kést nem a gyűlöletes
téeszelnök szívébe irányítja, ha-nem csak a
becsülettel szolgáló, szeretett gebének
ontja vérét. Zubor Ágnes Peke-
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nyuca szerepében nehéz feladattal bir-
kózik: szinte csak jelzésnyi jelenetekben
kell érzékeltetnie azt a fejlődést, amelyet
az érzelem, az imádott példakép iránti
rajongás indít el, de egy bizonyos ponton
túl már önmagából táplálkozik. Pekenyuca
Naftali kedvéért lép arra az útra, amely az
egész közösség számára is a
legjárhatóbbnak bizonyul, de hogy
következetesen végig is megy ezen az
úton, azt már elsősorban önmagának
köszönheti. ltt és egyedül itt egy kicsit a
színészi játék adósunk marad.

A legnehezebb talán Némedi Mária
feladata: a cigány tanító nem cigány fele-
ségét alakítja. Színpadra lépésekor csak
úgy, „becsületszóra" kell elhinnünk
emberi értékeit, hiszen ez a Naftali nem
vehetett akárkit feleségül, s aki hozzá-

ment, nem is lehet akárki; olyan dolgokat
vetnek a szemére, amelyek tökéletes
ellentétét rajzolják látható magatartásának.
Hiszen itt úgy vállalja a férje ci-
gánybarátságát, úgy egyengeti a férfi útját
az előtte álló feladatok vállalásához, hogy
közben emberségből jelesre vizsgázik; ezt
a magatartást nem motiválja az a. pár ezer
tégla, ami a saját építkezéséhez kell. Arra,
hogy ezeket az ellentmondásokat feloldja,
a színésznek nincs módja, mert a
katalizátorszerep eljátszása után alakja
eltűnik. De csak-nem hasonlóan nehéz
feladat jutott osztályrészül Cs. Szabó
Istvánnak, Gerálós megformálójának,
akiben a hajdani cigánysors visszahúzó
erői testesülnek meg; csak acsarkodását,
az újtól való félelmét érzékeltetheti a
színész, a benne is lezajló változás már a
színfalalt mögött történik.

Rajna Mihály, a kicsinyesen rossz-
indulatú téeszelnök, Bóka János szere-
pében az előadás egyik legjobb alakítását
nyújtja; az ellenséges érzelmek, gonosz
indulatok mélyén érzékeltetni tudja azt a
kisebbségi érzést, amely képes ezt az
embert arra tüzelni, hogy saját érdekei
ellen cselekedjék - ha ezzel másoknak
árthat. A téeszelnök érzelmei a fasizmus
karjaiba szédülő kispolgárság
érzésvilágához állnak közel: a színész ezt
a hátteret is megfogalmazza, amikor a
csak-sötét színekből is teljes, emberi
portrét rajzol Bóka Janiról. Borhy Gergely
tanácselnöke rendkívül sokrétűen
jellemzett figura; gesztusaival, hang-
súlyaival sokkal többet érzékeltet az író
igazságából, mint amennyi a konkrét
szavakban rögzített szöveg. Galgóczy
Imre és Leisen Antal, a téeszvezetőség
egy-egy tagjának megformálásával a

jó szándékú tehetetlenséget s a szükség-
szerűnek látszó megalkuvások lemosha-
tatlan szégyenét vázolja fel, s azt a köze-
get érzékelteti, amelyben a cigány-
téglagyár megteremtőinek élni, dolgozni
kellett.

A közönség

Jánosházán ezt a közösség vezetői s a
nézőtér hátsó soraiban helyet foglaló
nézők is egybehangzóan állítják - a darab
problematikája már nem eleven; ez a
kérdés itt és ma már nem okoz gondokat.
De annál elevenebb, aktuálisabb az író
igazsága. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint maga a közönség.

Az előadás után és a szünetben csak-
nem százan vásárolták meg Lakatos
Menyhért Füstös képek című regényét;
azért is, hogy a szerzővel dedikáltathas-
sák, de nem csak azért. A darab keltette
fel. érdeklődésüket; a darab, amelyről
kifelé menet is élénken vitáztak. Sőt!
Néhányan a hátsó sorokban ülők közül,
helybéli és öntudatos romák, egy-egy
izgalmasabb jelenet után testületileg ki-
vonultak a büfébe, hogy ne zavarják az
előadást ... Ott vitatkoztak, majd láb-
ujjhegyen visszasettenkedtek a nézőtérre.
A viták végső eredményét alighanem az a
fiatal cigányasszony foglalta össze, aki a
folyosón elcsípte a Déryné Színház
szervezőjét, mondván: hozzák el hozzánk
még egyszer ezt a darabot, ígérem, akkor
is legalább ennyien leszünk .. .

Ez az előadás egyenetlenségeivel,
hibáival együtt arra ébresztette rá a nézőt,
hogy a színház nem csak játék, nem csak
szórakozás: a közösség, a társadalmi lét
fóruma is, amely segít megismerni
önmagunkat, s azzal, hogy felmutatja a
jelen gondjait, feltárja a lappangó
ellentmondásokat, konfliktusokat, segít
abban is, hogy a lehetséges megoldást
megtaláljuk.

Lakatos Menyhért: Akik élni akarnak (Déryné
Szinház)

Előjáték A. Puskin Cigányok című elbeszélő
költeményéből Hegedüs Géza fordításában.

Rendező: Szalai Vilmos. A rendező
munkatársa: Labádi Lajos. Díszlettervező:
Gergely István m. v. Jelmeztervező: Vágvölgyi
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Indián cirkusz
Budapesten

Arthur Kopit darabja
a Huszonötödik Színházban

Megalakulása óta érzékeli a kritika - a sok
sikeres előadás ellenére is - a
Huszonötödik Színház művészi cél-
kitűzéseinek tisztázatlanságát és az ebből
fakadó ellentmondásokat. A kis színházat
szűkre szabott méretei, intellektuális da-
rabválasztása, színpadi újításai, fiatal
értelmiségi közönsége az avantgarde
színház szerepére predesztinálták. Az
avantgarde igény nem is hiányzott
Gyurkóék meghirdetett programjából, de
az avantgarde fogalmát mindinkább úgy
értelmezték, tágították, hogy abba a
népszínház, fogalma is beleférjen. (Nem
véletlen tehát, hogy az újonnan
megalakulandó Népszínház belőlük és a
valóban népszínházi feladatokkal meg-
bízott Déryné Színházból jön létre.)
Mind ez ideig azonban a Huszonötödik
Színház sem tudta megoldani az avant-
garde és a népszínházi törekvések egyez-
tetését.

Ellentmondás érzékelhető a színház
játékstílusán belül is. A színpadon két
játékstílus váltja egymást, néha sajnos
egyetlen előadás keretén belül is: a teljes
beleélést, azonosulást követelő
szertartásjáték és az elidegenítésre,
távolságtartásra építő brechti-
mnouchkine-i cirkuszszínház.
Ljubimovék mintájára akár ki is
akaszthatnák az előcsarnokba jobboldalt
Artaud, Grotowski és Jancsó, baloldalt
pedig Brecht, Mnouchkine és Major
arcképét.

A cirkuszt játszó avantgarde színháztól
azt is elvárjuk, hogy ott bátor artisták
vakmerő akrobatamutatványokkal káp-
ráztassák el a nézőket - a Huszonötödik
Színház mostani alacsony színháztermé-
ben azonban nehéz veszélyérzetet kelteni.
Aki a biztosítókötél ellenére is leesik a
lengőtrapézról, az nagyon nem üthetí
meg magát.

A színház persze a látszat művészete, s
az együttes vezető gárdájában van annyi
tehetség, invenció és akarat, hogy több-
nyire úrrá lesz a nehézségeken, s eltünteti
az említett és más ellentmondásokat,
problémákat. Olyankor kitűnő produk-
ciók jönnek létre, mint a Zsugori uram

Örkény átírásában vagy a Cserepes Margit

házassága. De előfordul, hogy a színházi


