
ni. A felsoroltak mellett és mögött akadt
néhány sikerült karakteralakítás : például
Horesnyi László Manyilovja, Juhász Jácint
Rendőrkapitánya, de meglehetősen sok
volt a jellegtelen, a szürke megoldás is.

Feltételezhető, hogy N. város polgáraira
a rendezőnek sem maradt igazán
energiája, figyelme. Így történhetett, hogy
például a Kormányzóné és szépséges
leánya (Ilosvay Katalin és Hüvösvölgyi
Ildikó) úgy mozognak, úgy
„domborítanak", mintha egy másik, régi
előadásból léptek volna a Holt lelkek
színpadára. A népes női szereplőgárdából
egyedül Békés Italának, a Postamesterné
alakítójának játéka és játékstílusa
illeszkedett szervesen a groteszk gogoli
tablóba.

Nehéz feladatot oldott meg kiválóan
Némethy Ferenc: az ő Ügyésze, a halvá-
nyabb regénybeli indíttatás ellenére, re-
mekül beolvad és kiválik. Külső megje-
lenésének úri szabályossága és démonikus
jellege, tisztviselő tekintetének meghu-
nyászkodó alázata és hirtelen felizzó fe-
nyegetése a figura társadalmi helyzetének
és belső habitusának ellentmondásait
fejezik ki. Az a konfliktus, amely az ő
sorsát, útját meghatározza, mélyen gyö-
kerezik a Gogol rajzolta múltban, de fe-
nyegetően jelen van Szakonyi élmény-
világában, drámájában is.

Tudatosan komponálta meg Lengyel

György az előadás szövegen kívüli
akusztikus elemeit is. Az előadás atmosz-
férája többnyire az élesen naturalista zö-
rejek és az édeskés báli zene szembeállí-
tására épít. Valójában Csicsikov minden
látogatásának megvan a konkrét kísérő
dallama is. A vissza-visszatérő kocsizör-
gés és a távoli madárcsicsergés szokatla-
nul elevenné, változatossá hangolja az
előadást. Éppen ezért éreztem felesleges-
nek a lélekvásár momentumának kiemelt
zenei hangsúlyát. A tévékrimikben jelzik
ilyen figyelemfelhívó nyomatékkal a
gyilkos és a gyilkosság közeledtét, mint
itt Csicsikov látogatásának felszínre került
célját.

A Holt lelkek egyik, részleteiben elismerő
bírálatában olvastam, hogy a föltámadás,
a csoda ezúttal elmaradt. Olcsó dolog
lenne erre azzal replikázni, hogy
Gogolnak csak a modelljei haltak meg,
hősei tizenhárom évtized óta változatlanul
élnek, tehát kár a föltámadásra vár-ni . . .
Hiszen az igazság az, hogy „csoda"
valóban nem történt. A Holt lelkek
bemutatása nem jelent színháztörténeti
szenzációt, és Szakonyi Károly dráma-írói
pályájának is a maga törte úton kell a
magasba ívelnie. Mégis: szerencsés kéz-
zel, írói leleménnyel alkotott drámai
adaptáció, gazdag, hatásos, nagyszerű
részleteket eredményező előadás szüle-
tett, amelyet alighanem szívesen fogad a
közönség. Nem Gogol-pótló, hanem ak-
tuális társadalmi szatírát, élő színházat
keres - és talál ! - a Madách Színház szín-
padán.

Ezek után, úgy érzem, semmi okunk az
elégedetlenségre.

Gogol: Holt lelkek (Madách Színház)
Színpadra alkalmazta: Szakonyi Károly.

Rendezte: Lengyel György. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet.
Maszk: Bajkai István. Világítás: Götz Béla.
Zenéjét összeállította: Palásti Pál. Koreográfia:
Ligety Mary.

Szereplők: Haumann Péter, Dayka Margit,
Márkus László, Körmendi János, Dózsa
László, Horesnyi László, Cs. Németh Lajos,
Gyabronka József, Bodor Tibor, Hűvös-
völgyi Ildikó, Papp János, Szalay Edit, Ju-
hász Jácint, Petrozsényi Eszter f. h., Né-
methy Ferenc, Dunai Tamás, Békés Itala,
Fillár István, Lontay Margit, Garics János,
Bay Gyula, Menszátor Magdolna, Gyenge
Árpád, Csűrös Karola, Kelemen Éva, Deák
B. Ferenc, Gáti Oszkár f. h., Hegedüs Erzsi,
Kádár Flóra, Gaál János, Pádua Ildikó,
Bakay Lajos, továbbá Frankovits Péter, Kis
Endre, Putnik Bálint, Szabó Ferenc, vala-
mint Csák György, Horineczki Erika, Jut-
kovics Krisztina, Medgyessy Pál, Molnár
Zsuzsa, Seres Gabriella, Szirtes Ágnes, Szo-
boszlai Éva, Vizi György, Zsolnay András
főiskolai hallgatók.

SZÁNTÓ JUDIT

David Storey
bemutatkozik

A vállalkozó a Kaposvári Csiky Gergely
Színházban

I.

David Storey-nak, az új angol dráma
„második hulláma" e vezető
személyiségének munkásságát úgyszólván
bemutatkozása óta figyelemmel kísértem,
és minden új műve után úgy vélekedtem:
Storey angol belügy, hazai sikere érthető,
de a határokon nehezen léphet túl.
Drámáinak problematikája többszörösen
távol esik tőlünk. E drámák egy polgári és
ezen belül is merőben sajátos jellegű,
tudniillik az angol polgári társadalom ta-
laján fogantak, és ráadásul nem az osz-
tályok összeütközésének sűrűjében tal-
lóznak, ott, ahol, ha csak közvetett mó-
don, de magunk is járatosak vagyunk;
másfelől messzi ívben elkerülik a szá-
munkra is átélhető magánszintű (szerel-
mi-házassági) tematikát. Nem, a Storey-
drámák valamilyen periferiális kérdést
ragadnak meg, amely tőlünk
meglehetősen idegen. Tagadhatatlan,
hogy Storey, jó drámaíró módján, képes e
periferiális valóságszelet általánosítására,
ám ez is nehezen követhető, mert
többértelmű, többfelől nézhető, nem
sűríthető valamilyen tömör, egyértelmű
mondandóvá. Storey naturalistának túl
költői, abszurd-nak vagy szimbolistának
túl konkrét; közérthetősége - mert hisz
mondatai ön-magukban tökéletesen
világosak egy-szerűek - csak látszólagos,
cselekményessége pedig még ennél is
csalókább, hiszen dramaturgiájának
bravúros töret-lenséggel végigvitt
alapelve éppen az, hogy a sok, a ma dívó
átlagnál jócskán több cselekvés
együttesen semmiképp se adjon ki
valamiféle hagyományos drámai
cselekményt.

Megannyi mozzanat tehát, amely a nem-
angol s kivált a hagyományos rea-
lizmushoz szokott magyar nézőtől idegen;
s egyben megannyi mozzanat, amelyhez
színjátszásunknak sem igen van kulcsa.

Persze, valahányszor felvetődik a prob-
léma, hogy színjátszásunk és közönsé-
günk lemaradt, lemarad valamiről vagy
valakiről, olcsó demagógia volna, ha
rögtön hozzá nem toldanánk a kérdést: és
baj, ha lemaradunk erről vagy arról az
irányzatról, erről vagy arról az íróról?
Ami David Storeyt - és még jónéhány,



az ő nemzedékéhez tartozó honfitársát -
illeti, mindig is úgy éreztem: bizony, ha
érthető is. kár. Elsőbben és a felszínen kár
azért, mert egy nagy sikerrel mindig
érdemes konfrontálódni, kivált, ha ez a
siker egy olyan virágzó, sok tehetséggel
büszkélkedő drámairodalmon belül robban
ki, mint az angol, ahol nem olyan könnyű a
legjobbak közé betörni. De kár azért is,
mert ebben a nehezen hozzá-férhető, sőt,
számos ponton épp a mi eszközeinknek
ellenálló oeuvre-ben számos szép, nekünk
is szóló érték és gondolat lappang, csak le
kellene ásni hozzájuk.

Storey - és ez most nem jellembeli ka-
tegória - becsületes író. Az elnyomottak, a
kisemmizettek, a hajótöröttek pártján áll, és
bár elsősorban a konkrét jelenségek, az
emberi csődök tényleges, személyhez
kötött megnyilatkozási formái érdeklik,
megpróbál rávilágítani a jelenségek
szélesebb összefüggéseire, társa-dalmi
hátterére is. Csakhogy a valóság - ellenáll.
Nagyon nehéz szétválasztani az egyéni és a
társadalmi összetevőket, egy-értelmű,
vádló ujjal rámutatni a felelősökre, vagy
kivált, épp ily kemény gesz-tussal,
valamiféle megoldást jelezni. A korhadás
már túl mélyre hatolt, a szereplők egy
közös, fojtogató atmoszféra, homogén
rossz életérzés foglyai. Storey eljut
bizonyos társadalmi polarizálásig, de úgy
véli, ez a felismerés nem old meg semmit;
a börtön akkor is közös marad. És így
állapodik meg valahol a naturalizmus, a
realizmus és az abszurd határterületén, és
írja, az őszinte és keserű szkepszis
alapindulatától fűtve, érdekes, nagyon
tehetséges és nagyon szomorú szín-padi
játékait.

Van David Storeynak egy érdekes, jel-
legzetes vallomása saját világnézetéről.
Mint mondja, nem hisz a politikai cselek-
vésben; az élet mára túl bonyolult lett
ahhoz, hogy egyértelmű politikai gesz-
tusok átfoghassák, amellett a politizáló
ember kompromisszumokra, taktikai
cselekre kényszerül, és így először fel-
felfüggeszti, majd végleg feladja erkölcsi
integritását. Épp így nem hisz a magán-
életben, mint üdvözítő megoldásban sem; a
személyes kapcsolatok korunkban a
szüntelen bomlás és összeomlás állapo-
tában vannak. Egy valamiben hisz: a
gyakorlati: cselekvésben, a közös tevé-
kenységben, vagyis a munkában, amely a
maga személytelenségében legalább át-
menetileg egyesíteni képes. És maga utal

érdemes papírra vetni egy ilyen dolgozat
vázlatpontjait.

A munka szép. Szép a folyamat, ahogyan
a dolgozó ember a semmiből valamit állít
elő; és szép az a folyamat is, ahogyan
David Storey, az író, aprólékos gonddal,
nagy technikai és még nagyobb
drámatechnikai tudással a szövegben re-
konstruálja ezt az elsődleges folyamatot:
egy lakodalmas sátor felépítését - I. fel-
vonás -, belső díszítését II. felvonás - és
lebontását - III. felvonás. A néző, él-
ményrendszere egyik síkján, érzékeli és
élvezi is ezt a kettősen precíz, artisztikus
folyamatot; örül minden felállított ge-
rendának, felfüggesztett drapériának, fel-
rakott padlóelemnek, az egész, szeme előtt
épülő objektív valóságnak, amely a
semmiből, önmagukban semmitmondó
alkatrészekből áll össze jól megtervezett és
hibátlanul kivitelezett alkotássá.

A munka szép; mert bármily különböző is
az öt ember, aki építi, bármily érzelmek
kötik össze, bármilyindulatok választják
szét őket, amíg a munka tart, addig fő
törekvésük közös: rendesen megcsinálni,
amit vállaltak. Sőt: bármekkora szakadék
választja el ötüket, immár mint homogén
csoportot, Mr. Ewbanktől, a címszereplő
vállalkozótól: ez az antagonizmus a
munkafolyamat célját közvetlenül nem
érinti. Ahogy a tőkés kézen levő gyárak
munkásainak keze alól is hibátlan
alkotások kerülnek ki, melyekben aztán a
fogyasztók - és köztük maguk a munkások
is - örömüket lelhetik, úgy épül-

David Storey: A vállalkozó. Díszlet: Najmányi László. (Kaposvári Csiky Gergely Színház)

ezzel kapcsolatban két drámájára, ahol
épp ezért e közös tevékenység, a munka
a főszereplő. Az egyik A vállalkozó, a
másik Az öltöző, melyet nálunk a
televízió mutatott be. És a fentiek
összefüggésében vizsgálva mindkettő a
realizmus győzelmeként fogható fel,
mert bármit hitt róluk az elfogult író
(legalábbis keletkezésük idején), ez a
két mű erőteljesen cáfolja a munka mint
társadalmon kívüli elvont fogalom és,
következésképpen, mint
abszolutizálható megoldás elvét.

Bizonyításra Az öltöző is alkalmas len-
ne. A huszonkét rögbijátékos kétségkí-
vül szívvel-lélekkel csügg a meccs mint
ügy és mint összefogó, mozgósító
eszme sikerén, de odaadásuknak
ugyanakkor számos nagyon is konkrét,
anyagi, erkölcsi, jellembeli összetevője
is van; a meccsnek mint
„munkafolyamatnak" pedig mind
előzményei, mind következményei
pontos realitással illeszkednek bele egy,
épp a meccs szempontjából nagyon is
ellentmondásos társadalmi
összefüggésrendszerbe.

Maradjunk azonban inkább A vállal-
kozónál, hiszen ez a mű került most ma-
gyar színpadra, méghozzá, mondjuk ki
rögtön, olyan előadásban, amely öröm-
teli módon cáfolta meg sok éves aggá-
lyaimat.

„A munka szerepe David Storey A
vállalkozó című drámájában" micsoda jó
cím, micsoda hálás téma egy iskolai
dolgozathoz! De kezdetben minden köz-
hely igazság volt; így hát ma még talán



szépül a sátor, függetlenül építők és épí-
tők, sőt, építők és építtetők egymás közötti
viszonyától.

És a munka - csúnya. Csúnya, mert
azoknak, akik végzik, rossz a közérzetük,
mert egyformán boldogtalan Kay, a hall-
gatag, feltétlen engedelmességbe mene-
külő művezető, aki, hogy népes családját
eltartsa, egyszer már összeütközésbe ke-
rült a törvénnyel, és most örül, hogy ismét
valamelyes pozícióra vergődött; a komor,
középkorú, reumás munkás, Ben-nett, akit
elhagyott a felesége; sőt, Marshall és
Fitzpatrick, a két anarchista ír tréfacsináló
is, akik többé-kevésbé tisztában vannak
vele, hogy tiszteletlen-felelőtlen
kötekedésükkel csak szubjektíve
könnyítenek a lelkükön, de szigorúan
szűkre szabott társadalmi mozgásterükből
soha ki nem törhetnek - lényegében ez az
oka, hogy társaik iránt épp oly kí-
méletlenek, mint munkaadóikkal szem-
ben. Mert a munka sajátosan érdekes belső
törvényszerűsége, hogy ha az együtt
dolgozóknak a munkához való viszonya
nem egyértelmű, akkor, változtatási lehe-
tőség, perspektíva híján, egymással is
konfliktusaik támadnak. A legboldogabb
köztük még Glendenning, az örökös
tompultságban élő félkegyelmű, akit egy
falás sütemény is kielégít. Igaz, ebben a
boldogtalanság-komplexusban szét-
bogozhatatlanul keverednek egyéni és
társadalmi mozzanatok; de hiszen épp
ettől olyan nehéz, olyan elviselhetetlenül
nehéz az élet ...

És a munka csúnya, mert miközben
egyesít, szét is választ; szétválaszt, mint
láttuk, még egymástól is, de kivált a
munkaadótól. Mr. Ewbank maga is self
made man, alulról indult; szenilis apósa
meg épp groteszk módon házal a kötéllel,
melyet egykor maga vert. Ám ez csak
valamilyen patriarkális külső mázt ken a
munkásokhoz való viszonyra, a lényegen
nem változtat. Mr. Ewbank persze - mert
az élet nem egysíkú - azért is jár annyit
emberei közé, mert bizonyos nosztalgiát
érez irántuk, és mert ő maga is élvezi a
munkafolyamatot mint absztrakciót; de
főképp azért jön, hogy ellenőrizzen,
számon kérjen, óvja tulajdonát, kicsikarja
pénze ellenértékét. És eközben ő is
boldogtalan, nem tud örülni siker-
élményeinek, karrierjének, és gyötri a
kontaktuséhség; nem beszél egy nyelvet se
munkásaival, se családjával, akár el-
hagyják, mint gyermekei, akár mellette
maradnak, mint felesége. Ehhez aztán
filozófiát is kovácsol: „Ha mindannyiun-
kat (tehát: munkásokat és munkaadókat

egyaránt - Sz. J.) belegyömöszölnének
egy zsákba, érti, és tűzbe dobnának, nem
lenne kár értünk."

Ha ugyanezt vallaná Storey is: vérbeli
abszurd író lenne. Storey azonban nem ezt
vallja, illetve szemléletébe ez az elem is
belejátszik, de annál, ami egyesít, sokkal
fontosabb számára az, ami elválaszt:
munkások és munkaadók frontjainak
határvonala, amellyel mindkét fél tökéle-
tesen tisztában van. Fitzpatrick, az örök
kötekedő, fitogtatott hanyagsággal fogja-
engedi el a létrát Mr. Ewbank alatt; szik-
rázó dühvel löki félre és fut a létrához
Paul Ewbank, a fiú, aki pedig a munkások
szövetségesének tűnt, és annak is hitte
magát, pedig csak rossz lelkiismerete
hajszolta bele egy át nem élt, mert
számára át nem élhető szerepbe. A mun-
kaadók táborán belül ezt az antagonizmust
csak a menyasszony-lány és jegyese nem
élik át, mintegy a másik tábor félke-
gyelműjének ellenpárjaiként; ők ugyan
nem patologikus esetek, de oly mérték-
ben eltompultak, életformájuk oly der-
medtté kondicionálta őket, hogy tudatukig
el sem hatol, amiről a dráma, amiről az
élet szól.

Storey egyébként - és ez is a realizmus
győzelmét jelzi - a lakodalmas sátorban
olyan objektumot talált, amely teljes konk-
rétságában is pazarul szimbolikus értékű.
Először is, viszonylag kevés az olyan
termék, amelynek létéhez hozzátartozik,
hogy elkészítői semmisítsék meg - és ez
már önmagában is bizonyos kietlenséget,
elmúlásérzetet kelt. (A karácsonyfa ünne-
pek utáni leszedése tölt el hasonló hangu-
lattal; de ott a fát magunknak díszítettük,
az ünnep a miénk volt.) Továbbá: az
autógyári munkás például, ha neki magá-
nak is van autója, nehezebben érzékeli
kézzelfogható módon az általa gyártott
terméktől való elidegenedését, és a jelen-
ség a néző számára is nehezebben ábrá-
zolható. De a lakodalmas sátor, amelyben
másnak a lakodalma zajlik, és amelyhez a
felépítés és a lebontás között - tehát épp
funkciója betöltésének fázisában - a
munkásnak semmi köze, színpadilag is
rendkívül gazdag, konkrét jelképe az el-
idegenedésnek. (Najmányi László remek
díszlete így valósággal főszereplővé vá-
lik.) Nem véletlen, hogy az öt munkást
legföljebb az építésnek mint öncélnak
rendje, ökonómiája köti le, a sátor rendel-
tetése hidegen hagyja őket, s a lebontás
rendjét is épp ily precíz, jelentés nélküli
munkafolyamatként élik át, nosztalgia
vagy bármily más érzelmi reakció nélkül.
Az, hogy művük miként töltötte be funk

cióját, hogy ezen a munkahelyen egy szí-
nes, mások számára életük nagy esemé-
nyét jelentő ünnepi esemény zajlott le,
számukra tökéletesen közömbös.

*

A munka egységesítő ereje, a munkának
mint absztrakciónak szépsége, boldogító
képessége, amelyről Storey be-szélt,
létezik tehát, de csak mint egy sokkal
bonyolultabb, ellentmondásos folya-
matnak egyik eleme. És ez az ellentmon-
dásrendszer a polgári társadalmon belül az
egyes ember életében feloldhatatlan. Élni
kell, dolgozni kell, és mert az embernek
egy élete van, és azt élvezni szeretné,
örömét is akarja lelni munkájában, és ha
valóban szépen, pontosan végzi,
óhatatlanul örömet is szerez. De ha mun-
kájának végső célja, értelme felől gon-
dolkodik, ami ugyancsak elkerülhetetlen,
ha eltűnődik rajta, hogy önmagán kívül
még kit boldogít, kit tesz nála összeha-
sonlíthatatlanul gazdagabbá ez a munka -
akkor a jó íz megkeseredik a szájában. Ez
a két irányzat egyidejűleg munkál a
tudatban - és nem ismerek drámát, amely
küzdelmüket, alapvető szembenállásukat,
részigazságaikat és kibékíthetetlen ellent-
mondásukat keményebben, plasztiku-
sabban, árnyaltabban fejezné ki, mint A
vállalkozó.

II.

Babarczy László rendezése a dráma
lényegének felismerésén épül. Ezért nem
érthetek egyet a Magyar Nemzet kriti-
kusával, aki a sok nagyszerű részlet elis-
merése mellett hiányolta a produkcióból
„az erős, egyértelmű, fegyelmezett gon-
dolatot". E dráma „egyértelmű gondolata"
ugyanis épp a többértelműség, a munka
ellentmondásossága. Igaz, felléphetnénk
olyan igénnyel, hogy ezt a több-
értelműséget világosabban, egyértelműb-
ben nyilvánítsa ki; kérdés azonban, ilyen
igaznak és gazdagnak tűnnék-e akkor is a
dráma. Mindenesetre : igazsága, gazdag-
sága az előadásban mindvégig érvénye-
sül, és minden „egyértelmű" értelmezés, a
szálak bármelyikének felerősítése-túl-
színezése a színház vállalkozásának - egy
új írói világ, egy új színpadi stílus, egy új
mondanivalórendszer meghódításának -
értelmét kérdőjelezte volna meg.

A rendezést, az előadást nemcsak a tiszta
értelmezés dicséri, hanem - ami ez esetben
a szokásosnál sokkal nehezebb volt -
ennek élményszerű színpadi meg-



valósítása is. A nehézség nyilvánvaló:
ahhoz, hogy az értelmezés az előadás egé-
szében testet öltsön, a fizikai cselekvés-
sorozatot először másodpercekre bontva ki
kellett dolgozni, utána pedig olyan
természetes könnyedséggel végrehajtani,
hogy mintegy aláfestő szerepet töltsön be a
mondanivaló, pontosabban: a monda-
nivalók vezérszólamaihoz képest. A Film,
Színház, Muzsika kritikusa, aki a bemutató
táján látta az előadást, még úgy vélte: az
előadás a munkáról szól. Én szerencsésebb
voltam: tíz nappal később olyan előadást
láthattam, amely a munkái végző emberekről
szólt. A munka maga gyönyörű volt -
olajozott, elegáns, egy életforma
természetességével gördülő. Ha nehéz, ha
izzadságos, ha folyton magára vonja a
figyelmet, akkor a dráma egy nehéz
szakmáról panaszkodik. Babarczy László
brigádja nem azért szenved, mert a munka
nehéz, hanem azért, mert nem ad értelmet
életüknek.

Tréfásan úgy fogalmazhatnám: az elő-
adást legföljebb némi „balosság" vádjával
illethetnénk. A kaposvári társulat magva,
öt kitűnő színész alakította az öt munkást,
és egyéni teljesítményeiknél csak
ensemble-teljesítményük a figye-
lemreméltóbb. Vajda László mint Kay, a
nehéz életű művezető, kevés szövege
ellenére is sűrű, drámai jelenléttel élt a
színpadon; társai gúnyára meg-megrándult,
munkáltatójával szembeni fásult, gépies
készségessége, közhelyes bólogatása egy
mindenen túl levő, mindennel leszámolt
ember fojtogató tragikumát fejezte ki. Kiss
lstván félnótás Glendenningje egyszerre
átélt és elidegenítő alakítás. Egyes
játékmozzanatai felhőtlen kacagást
gerjesztenek; máskor, mikor a figura
jámbor gyanútlanságát, védtelenségét
fejezi ki, megrendít; és ugyanakkor hangot
ad az író mélységesen keserű ítéletének is:
íme, a társadalom, ahol ez az ember a
legboldogabb! Rajhona Ádám Bennettje
tiszta, pontos, de társaihoz képest
halványabb alakítás. Vajda László külön
adományával, hogy tehetsége mellé még
olyan színpadi „présence"-t is kapott a
szerencsétől, amely csendjeit is kitölti,
kevesen rendelkeznek; e hálátlanabb
szerep felzárkóztatásához talán a
rendezőnek kellett volna több lehetőséget
találnia. (Bár meglehet: újabb egy hét
múlva ez is megtörtént.)

Az előadás nagy színészi élményét
Koltai Róbert és a pályakezdő Helyey
László szerzi, a két ír munkás szerepében.
Ez a duett külön elemzést érdemelne;
mindenképp az évad egyik csúcstel-

Jelenet A vállalkozóból ( Helyey László, Koltai Róbert, Rajhona Ádám és Kiss István).
(Fábián József felvételei)

jesítménye. Miközben összehangoltan
egészítik ki egymást és adják egymásnak a
végszavakat, mindkettő önálló egyéniség;
tréfáik, csínyeik két külön emberi világ
összjátéka. Koltai sunyi, prakticista,
földhözragadt képzeletű Marshallja magát
a tréfát, a tréfák sorozatát élvezi, és úgy
tetszik, ez többé-kevésbé ki is elégíti;
Helyey Fitzpatrickja költő és filozófus is,
aki egy attitűdön belül komponál:
kegyetlen tréfáival mintegy visszaveri az
életen, az embereken azt, amit elvettek
tőle, s amitől eleve megfosztották.
Harsányan kacagunk rajta; aztán a nevetés
elhalkul, megkeseredik, de az újabb
mókának megint csak nem bírunk
ellenállni; Fitzpatrick, az író és a színész
Fitzpatrickja játszik velünk, és ennyit
megérdemel.

A másik tábor jóval hálátlanabb szerepei
halványabb megformálást kaptak. Ewbank
kulcsszerepében Dánffy Sándor korrekten
helyt áll, bár a figura belső drámáját nem
tudja olyan fojtott, mély izzással
érzékeltetni, mint a munkások alakítói a
magukét, s ezt némi harsánysággal
ellensúlyozza. A többiek játéka elsősorban
a rendezőt dicséri: látszik, hogy pontos
instrukciókat kaptak, és ezeket gondosan
igyekeznek megvalósítani.

A Kaposvári Csiky Gergely Színház
„angol sorozata" (Delaney: Egy csepp méz,
Wesker: A konyha, Arden: Királyi kegy,
Storey: A vállalkozó) világosan jelzi: az
együttesnek programja és mondanivalója
van ezekkel a drámákkal. Az országban
egyedül vállalják e különös drá-

maíró-iskolát, amelyről a mi sajtónkban
is annyi szó esik, de színházaink csak el-
szórtan, óvatosan közelítenek hozzá. A
tartózkodás - bevezetőben utaltam rá, s a
Storey-val kapcsolatos okok mutatis
mutandis társaira is kiterjeszthetők - bi-
zonyos értelemben indokolt. A valóság-
gal, az élet, a társadalom nagy kérdései-
vel való birkózás ellentmondásos, „sza-
bálytalan", művészek és nézők előtt nem
egykönnyen behódoló műveket hoz lét-
re. De ugyanakkor: itt valóban a nagy
kérdésekről van szó. Ezek az írók nem
bújnak ködös, semmire nem kötelező
általánosságok mögé, és nem ragadnak
meg az élet sima, kellemes, könnyen át-
tekinthető felszínén sem. Aki velük fog-
lalkozik, legyen akár alkotó művész, akár
alkotó néző, munka közben mai életünk,
a mai világ alapvető problémáihoz jut el,
és kénytelen ezeket továbbgondolni,
megfelelni rájuk, a maga és kör-

nyezete számára érvényes módon. Ezekben
a drámákban lehet bízni.
Ezekkel a drámákkal még bukni is érde-
mes. Ezekkel a drámákkal sikert aratni
nemcsak művészi: emberi siker is.

Davíd Storey: A vállalkozó (Kaposvár,
Csiky Gergely Színház)

Fordította: Várady Szabolcs. Díszlet:
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Rendezte: Babarczy László.
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