
mögött azonban ott feszül a beteljesülés
vágya, a vokálisan hiteles elutasítást a
gesztusok, a szemmozgás, a testtartás stb.
jelei „felülbírálják" és átértékelik.

Szalma Tamás Tyihonja már első
színrelépéskor, megszólalása előtt a gyá-
moltalanságot, a vibráló bizonytalanságot
sugározza. Szavak nélkül is érezzük
félszeg testtartásából, enyhén oldalra bil-
lentett fejéből, állandóan kabátja szélét
babráló ujjaiból, hogy ez az ember nem a
maga ura. Aztán, amikor megszólal,
hanghordozásában is folytonosan egy
kérlelő tónus uralkodik. Egyszer bonta-
kozik ki kissé a görcsös szorongásból,
egyszer távolodnak el mindig szorosan
maga mellett tartott karjai a törzsétől:
amikor Kuliginnak a moszkvai kocsmá-
zásokról mesél. Itt érezni némi kitá-
rulkozást benne, itt érezni azt, hogy ami-
kor iszik, csak akkor lesz önmaga. Egyéb-
ként a tehetetlenség, a gyávák kiszolgál-
tatottsága árad belőle.

Az anyát, Kabanovát, Barta Mária
játssza. Nem formálja megátalkodott,
bigott gonosszá az özvegyasszonyt
(mindez nyilván a rendező értelmezésé-
ből is következik), hanem fenségessé, és
ezzel félelmetessé teszi. O a régi, mára
már elavult s így kegyetlenné vált érté-
kek könyörtelen képviselője. Sohasem
kiabál, hangját csak néha emeli fel, gesz-
tusa is alig van, s az a kevés is igen
visszafogott. E limitált eszközök jelzik,
hogy Kabanova még elég erős ahhoz,
hogy pusztán néhány „fogással" érvé-
nyesítse akaratát.

A mellékszereplők legtöbbje jól meg-
állja a helyét. Nemcsák Károly Borisz-
ként - alapvetően pontos szerepformálása
mellett - némiképp kiérleletlen; ön-
magában való bizonytalanságát, Kátya
utáni vágyakozását árnyaltabban kellett
volna megfogalmaznia, hogy alakításával
egyenrangú partnere lehessen a hős-
nőnek. Schaefer Andrea mint Varvara

hasonló irányba tér el az ideális szerep-
formálástól: enyhén túljátssza szerepét.
Abban a jelenetben, amelyben Kátya be-
vallja a kiszökéseit az anyósának, a két
asszony között állva olyan erős mimiká-
val fejezi ki rémületét, hogy - némán is -
szinte beárnyékolja ezt a lényeges mozza-
natot. Bagó László Kuligin alakjában egy
jóságos, mindig tűrő, ízesen beszélő
embert formái - az egyik legjobb epizód-
alakítás az övé. A másik Egervári Kláráé,
aki két szerepet játszik : a zarándok-nőt
és az eszelős asszonyt. (Ez a szerep-
összevonás csábít az értelmezésre, de
nem tartanám meglepőnek, ha kizárólag
szereposztásbeli kényszer miatt kap-
csolódna e két figura ily módon egymás-
hoz.) A színésznő azonosságát tulajdon-
képpen csak a színlap árulja el, a szín-
padon egészen más játékstílust érvénye-
sít a két szerepben. Zarándoknője népi,
balladás hangvételű alak, az eszelős asz-
szonyt viszont úgy játssza cl, hogy a je-
lenetváltás közben húsz évet öregszik,
kezeinek tremorja, hangjának éneklő re-
megése mulatságos is, meg ijesztő. A to-
vábbi szereplők, Borhy Gergely Gyikoj-
ként, Nádházy Péter Kudrjasként,
György János Sapkinként szintén meg-
felelő alakításokkal szolgálják az elő-
adás összhangját. Csak Havas Agnes volt
olyan Glása szerepében, mintha egy is-
kolai színjátszóegyletből csöppent volna
bele ebbe a hivatásos és művészi, jól ki-
dolgozott produkcióba.
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KOVÁCS DEZSŐ

Az azonosság elvesztése
és keresése

Az Ahogy tetszik Veszprémben

Shakespeare értelmezői figyelmeztetni
szoktak rá, hogy a z Ahogy tetszik és a
Vízkereszt - e két „napsugaras víg-játék" -
közvetlen szomszédságában, alig egy-két
évnyi távolságban az író pályáján, ott áll a

Hamlet. Az időbeli közelség korántsem
filológiai vagy életrajzi okokból érdekes.
Sokkal inkább azért, mert az
évszázadfordulón vígjátékokat író
(harminchat éves) Shakespeare világ-képe
ekkor már magába öleli azt a lét-filozófiai
gondolatkört, melynek szintézisét aztán a

Hamlet adja majd meg. Igaz, ekkor már
megszületett a IIl. Richárd, a Romeo és
Júlia meg a Szentivánéji álom. S az is igaz,
az Ahogy tetszik a legszabálytalanabb, a
„legrendetlenebb" remekművek közé
tartozik. Látszólag derűs és felhőtlen
mese, egy zsarnok udvarról és egy
paradicsomi erdőről, ahová el lehet
menekülni, ha a palota lak-hatatlanná
válik. Shakespeare ardennes-i erdeje a
legkézenfekvőbb olvasat szerint a
reneszánsz derű, antik bukolika, a sze-
relem, a szépség, a szabadság hona. Mi-
tikus helyszín: varázsereje van. Az üldö-
zötteknek menedéket ad, a gonoszokat
jóvá változtatja át. Az Ahogy tetszik erdei
játéka mégsem felhőtlen s főképpen nem
egyértelmű. Nem tudjuk, mi miért történik
itt. S a dolgok kimenetelét illetően is csak
homályos elképzeléseink lehetnek. A
vígjáték tétje korántsem víg-játéki. A
külső forma azonban megtévesztő lehet a
tartalmat illetően. Még a hatalmas
világirodalmi műveltségű Babits is így ír
róla: „Shakespeare számára a vígjáték a
szabad kilengést jelenti. A felelőtlen,
boldog világot, amely menekvés a
valóságból. Ahol minden meg-enyhül és
megédesedik. Ahol a gonosz életből csak
némi szelíd árnyék marad." (Az európai
irodalom története, Bp. 1979. 176. o.)

Mélyfúrást végző rendezők ama meg-
édesült valóságot s a „szelíd árnyékot" a
maga tragikusan mélységes valójában
hozzák színre e derűs komédiákban.

Talán egyetlen Shakespeare-drámában
sincs olyan jelentősége a helyszínnek,
mint az Ahogy t e t s z ikben . E vígjátékban a
történések színhelye dramaturgiai cent-

Jelenet a zalaegerszegi Viharból. Fekete Gizi (Katyerina) és Schaefer Andrea (Varvara)
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rumba kerül, a játék egyik szervezőereje
lesz. Shakespeare maga azt írja: „A szín-
hely eleinte és a második felvonás har-
madik színében Olivér háza tája; utóbb
részben a bitorló udvara, részben az ar-
dennes-i erdő." A cselekmény és a játék-
tér két jól elkülönülő részre tagozódik: az
udvarra és az ardennes-i erdőre.

Dan Micu, a bukaresti Nottara Szín-ház
rendezőjének színpadán e két hely-szín
azonos: bérház-szerű udvar, mely
vasrudaival-traverzeivel egyaránt emlé-
keztet egy kellően fölszerelt börtönre, s
több szintes, gangos bérházra. Az őszszes
drámai történés itt megy végbe: akkor is,
mikor Olivér kertjében vagy háza előtt
vagyunk, akkor is, mikor a palotabelső a
színhely, s itt játszódnak a „hukolikos"

jelenetek, azaz e rideg és kietlen terep
egyben az ardennes-i erdő. Nem hihetem,
hogy a román vendég-rendező a behatárolt
szcenikai lehetőségek miatt döntött volna
e díszlet mellett, tudatossága egyébként is
nyilván-v a l ó : a játéktér egésze, a
szereplők stilizáltan korhű, egyben időtlen
ruhái, a kellékek egységes világképbe
tartoznak. (Valamennyi a marosvásárhelyi
tervező, Kelemen Tamás Anna munkája.)
Ha viszont e némiképp meghökkentő és
egyé-ni világlátásról tanúskodó játéktértől
nem vitatható el a tudatosság mozzanata,
akkor a rendező darabértelmezésének,
koncepciójának gondolati gyökereit is ez
az éle t tér hordozza az Ahogy tetszik szín-
padán.

Több szintes, de rendkívül zárt teret
látunk a veszprémi színház előadásán.
Alapszíne piszkosszürke. A színpad elő-
terében hosszúkás, sekély vizesárkot
helyezett el a rendező, ami többfajta
funkciót tölt be a játék folyamán. Végig
ezt kerülgetik, ebben gázolnak, tocsog-
nak, olykor pancsolnak a szereplők,
egymást is bőven öntözik vele, vagy éppen
a ruháikat mossák benne. Az emeletes
körfolyosókat egy-egy szögletben omlatag
kariatídák (is) tartják, s a párkányokról
porlepett, koszlott virágindák lógnak le. A
tér tehát hangsúlyosan, kopottan városias:
mikor az elbujdosó Rosalinda és Célia
kimossák ruháikat, s kiteregetik egy
kifeszített kötélre, mintha valamely
neorealista olasz film külvárosában
járnánk. Később, a történet előre-
haladtával ez az „urbánus" környezet lesz
az ardennes-i erdő. A száműzöttek és a
pásztorok feliratokat aggatnak kör-be:
„ardennes-i erdő", tudatják a transz-
parensek, íme, az enyhet adó vadon,

oroszlánok, szarvasok, vadászgató szám-
űzöttek paradicsoma.

Dan Micu színházában száműzetett a
természet az emberi világból. A menekülő
ember kiűzetett a paradicsomból. Az
ardennes-i erdő nemhogy nem szín-tiszta
idilli boldogság hona, de nincs, nem
létezik. Fikció. Itt minden ember által
alkotott. A csörgedező patakból víztócsa
maradt, emlékeztetőül. A szám-űzött
herceg és társai, a bolyongó Orlando és a
többiek itt találkoznak, itt élnek
„gondtalanul, mint az aranykorban". Célia
is ide bujdosik, miután Rosalindát a
korábban még kegyes apja ki-rúgja a
palotából. Célia hiszi, hogy a vadon nekik
is megnyugvást ad: „Menjünk bátran, és j
szabadság vár ránk, nem számkivetés".
Atyja így szólal meg először a legelső
„erdei" színben: „Nos, testvéreim a
számkivetésben, Nem jobb-e, ha
megszoktuk, ez az élet,
Mint a festett pompa? Nem biztosabbak
ezek az erdők, mint az irigy udvar ..." Az
erdei lakók efféle dalocskákat zen-
gedeznek: „Ide jöjj, ide mind, ide hoz-
zánk: Ragyog az ég / És messze még
A tél, goromba gazdánk ..." Nem feled-
hetjük az időt: az Ahogy tetszik bukolikus
erdejében nyár van, amikor a történet
játszódik. De végig kísért a konkrét-

metaforikus sorsszerű Idő; az idill ideig-
lenes, a napsugaras békét előbb-utóbb
kietlen pusztaság váltja föl.

Korábbi Ahogy tetszik-rendezések (leg-
utóbb Székely Gáboré a Katona József
Színházban) is emlékeztettek rá: Shakes-
peare derűs idillje, sötétlő-titokzatos
erdeje veszélyeket is rejtő, kiismerhetet-
len rengeteg. Dan Micu is ezen az ösvé-
nyen jár, s viszi e gondolatot ad absur-
dum. Értelmezésének létjogosultsága
vitathatatlan. Az Ahogy tetszik sokrétegű,
sokszorosan „csavart" logikájú nyitott
mű, számos olvasata lehetséges. A
gondolat, amire az előadás épül, benne
van a szövegben. Ugyanakkor Dan Micu
színpada, koncepciója is számos értelme-
zési lehetőséget kínál, tág asszociációs
mezőt nyit a nézőnek.

Dan Micu felfogásában az ardennes-i
erdő: emberi viszonylatokkal terhes világ.
Csűrcsavar tisztelendő a hivatalát félti a
betolakodóktól. Rosalinda, Célia és
Próbakő legelőször Corinnusszal, Sil-
viusszal és Phoebével találkozik az erdő-
ben. A pásztorfiú groteszkbe hajló,
epekedő szerelme Rosalindát saját érzé-
seire, vágyaira emlékezeti. Corinnus, a
pásztor üzletet ajánl: „Annyi biztos, hogy
minden eladó." A száműzött her-

Shakespeare: Ahogy tetszik (veszprémi Pető f i Színház) . Blaskó Balázs (Si l v ius ) és
Dobos Ild ikó (Phoebe)



ceg, miként Jaques, az ember durva be-
avatkozását fájlalja a rontatlan természet-
be, s így beszél az erdőről és lakóiról:
„De föl, vadászok, vár az őzike! - / Pedig
fáj, hogy e pettyes, csacska népet, / E
puszta város bennszülött lakóit / Saját
földjükön horgas nyilaink / Döfködjék
farba."

A kulcsot az értelmezéshez a száműzött
herceg második felvonás végi, az elő-
adásban metaforikussá növekvő mono-
lógja adja: „A nagy és egyetemes szín-
padon / Búsabb darab is fut, mint ami-
lyenben mi játszunk."

E „búsabb darabról" szól az előadás. A
rendező a játék külső formájában is
érzékelteti, hogy hatalomról, elnyomásról
s egy ellenőrizhetetlen, őrült mecha-
nizmusról kíván szólni, az udvar képé-
nek mitikus kinagyításával. Ezért, hogy
fekete ruhás pribékek tűnnek föl, ezért a
korhűtlen akusztika, farkaskutyák csa-
holása.

A rendező a hatalombitorló Frigyes és a
száműzött herceg szerepét azonos
színésszel játszatja, ami a térfelfogáshoz
hasonlóan - megítélésem szerint - nem
írható az ilyen-olyan szükség (szerep-
osztásbeli lehetőségek stb.) számlájára.
Ebben a világban azonossá válhat az
üldöző és az üldözött. A szerepek
felcserélhetők, a személyek
behelyettesíthetők. Szoboszlay Sándor
szerepformálása kitűnő, átváltozása
tökéletes illúziót ad: Frigyes-ként gőgös
és rezzenéstelen arcú számító; nincsenek
érzelmei, csak a hatalmi gépezet
működtetése érdekli. Manipulátor, akit az
általa is működtetett gépezet manipulál,
magához hasonlít. Gépember. Száműzött
hercegként sokat tapasztalt és a világ
törvényeit felismert rezignált, bölcs
ember; „túl jón és rosszon", nem vár
semmit az élettől, eljut a belső derű, a
boldogság küszöbéig, arcáról meg-
nyugvás és kiküzdött béke sugárzik. Ő

az, aki az összes szereplők közül egyedül
felismerte: ha nincs semmilyen erdő, ami
menedéket adna, ha elveszett a paradi-
csom, akkor magunkban kell fölépíteni
az „aranykort". Rezignált, bujkáló mo-
solyában már-már földöntúli jóság és
emberszeretet fénylik.

A jelenetek közben gyakorta feltűnik
egy „erdei lány" (Raszler Ildikó játszsza).
Durva vászonruhában, ormótlan
férfibakancsban. Majd átváltozik koszlott
tüllruhás tündérré. Rezonőr, végig-kíséri
a történeteket, bolyong színről színre, a
palotától az erdőjelenetekig. Talányos
lény: talán a kiszolgáltatottság, talán az
elveszített szépség szimbóluma.
Ellenpontja Rosalinda szerelmi évődései-
nek, s az udvar sötét alakos, kegyetlen
figuráinak. Tovább bővíti az asszociációs
mezőt: iszonyú feszültségeket hordoz
törékeny alakban, hús-vér ember-ként ez
az esendő nő. Összekötő kapocs az
előadásbeli két érzelmi véglet között.

két pólus hátországa a palota és az
erdő. A tűrhetetlen zsarnokság és a me-
nedéket kereső szabadság. A palota ár-
nyéka itt óriássá nő: rávetül a világra,
beépül az emberek tudatába. Ebben a
palota-erdőben minden és mindenki a to-
tális fenyegetettség állapotában él. A
száműzöttek mind a maguk módján élik
meg a kiszolgáltatottságot. Rosalinda-
Orlando-Silvius-Phoebe-Próbakő-Juci
egymásba tükröződő viháncoló szerel-me
vastraverzek előtt kel életre. A Ha ml e te t

előlegező jaques filozófusa groteszk
kisember lesz. Próbakő olyan bölcs, hogy
már bolondnak is gyanús. A helyzetek,
amikbe az emberek kerülnek, ki-
fordítottak, a résztvevők szerepet játsza-
nak. Minden relativizálódik, a dolgok,
viszonyok elveszítik önértéküket. Az
emberek tudatába települ a világ, a tor-
zító kényszerek hamis tudattá degra-
dálják a józan gondolkodást, s e hamis
tudatot az elnyomó hatalom diktálja.

Mindenkire nézve érvényessé nő a bo-
hócnak szóló kérdés : „Ész, hová mész ?"
A legáltalánosabb jelentésszinten: az
emberek nem azonosak önmagukkal. A
dolgok, viszonyok elveszítik azonos-
ságukat. Az erdő nem erdő, hanem palota
avagy bérház, esetleg börtön. Bizonyos
alkalmakkor a palota sem az, ami, hiszen
az uralkodó ideológia érdekeinek
megfelelően erdőnek kell lennie.

Miként Pilinszky mondja, a század
„botránya" után, a század talányáról:
„Nem föld a föld. / Nem szám a szám. /
Nem betű a betű. / Nem mondat a mon-
dat." (Költemény.)

Az azonosság elveszítése és keresése -
paradox módon - benne foglaltatik az
Ah o g y tetszik „szerelmi vonulatában" is:
játékká szelídülve, a szerelmi kettősök
egymásba forduló tükörrendszerében.

Jan Kott pontosan fogalmaz: „Rosalinda
azt a Ganymedest játssza, aki viszont
Rosalindát játssza." S mivel Rosalinda
profi a szerelemben, tehetségesen játssza
el a Rosalindát játszó Ganymedest; s
mivel Orlando tehetséges néző ebben a
színjátékban, megtörténik az átváltozás: a
kettős színlelés nyomán Rosalinda
személye majdnem azonosítódik s
visszajut önmagához. Mikor a
szerelmesek belelendülnek a borotvaélen
táncoló játékba, mely e szinte misztikusan
érzéki kapcsolat lélektani alapja,
belefeledkeznek szerepükbe, s majdnem
önmagukig jutnak.

Ezt az életveszélyes lélektani zsong-
lőrmutatványt kell a Rosalindát és az
Orlandót alakító színésznek véghezvinni,
hogy játékuk élő és átélhető legyen.
Veszprémi alakítóiknak, Töreky Zsuzsá-
nak és Borbiczki Ferencnek mindez csak
ritkán sikerül. Töreky üde és bájos, de
nem elég érett Rosalindát formál. A figura
kamaszos pajkosságát, játékosságát hűen,
veszélyessé válni is tudó nőiségét kevéssé
hozza. Ugyanakkor jó érzéke van az alak
humoros, önironikus vonásai-nak a
kidomborításához. Játszótársa, Bartal
Zsuzsa Céliája játékosságával oly-kor
előtte jár, ravasz és több mint oda-adóan
engedelmes, majd dacosan ellen-szegülő
kislány. Mindvégig intenzíven vesz részt a
játékban, érzelmes és érzékeny,
poétikusan vonzó Céliát állít elénk.
Borbiczki Orlandója már kevesebb szó-
lamú figura, lelkesen hű és epekedően
szerelmes - tudjuk tőle, de sem Rosalinda,
sem mi nem hisszük el mindig neki.
Fivérét, Olivért Benedek G yu la illúziót
keltően játssza át számítóan aljas, cinikus,
majd beijedt elnyomóból derék és

Szoboszlay Sándor (A száműzött herceg) és Lukács József (Ádám) az Ahogy tetszikben
(MTI-fotó - Ilovszky Béla felvételei)



hirtelen meghunyászkodott testvérré.
Blaskó Balázs Silviusa az együgyűen naiv,
epekedő szerelmes ironikusan is láttatott
burleszkfiguráját fogalmazza meg, Dobos
Ildikó rátarti és nagyravágyó Phoebéje
vérbően humoros jelenetekben bizonyítja
komédiázó erejét. Rupnik Károly
Próbakője bolondos bölcsességében
avantgarde clown, a melankolikus Jaques
szerepében Joós László pipázó filozófusa
nem sokat árul el karakterének mélyebb
motivációiról. Villanásnyi epizódját szét-
feszíti Monori Balázs Vili abszurd egy-
percesében, csúnyaságában is megnyerő
és humoros Homoki Magdolna Jucija.

Nagyívű gondolati koncepciót, számos
érdemes alakítást, váltakozó szín-vonalú
ensemble-munkát láthattunk a
veszprémiek Shakespeare-bemutatóján. A
rendező, láthatólag, szuggesztíven jelen
van a színészi alakításokban is. Hogy
mégsem lett mindenben egységes világlá-
tású és egységes sugárzású ez az előadás,
az alighanem az apróbb szcenikai botlá-
sok, a fontosabb szerelmi kettősök hal-
ványabb volta s az olykori felesleges
avagy ügyetlenkedő aktualizálások-át-
írások rovására írható. Giorgio Strehler
feledhetetlen A szecsuáni jó/élek-vendég-
játéka óta számos színpadon láttam való-
di vizesárkot, különböző színházak kü-
lönböző produkcióiban, funkcionális
elemként vagy illusztrációként egyaránt. A
veszprémi Ahogy tetszikben -- ha van is
szerepe e hálás-hálátlan díszletelemnek -
túlságosan sokat bíznak rá, majd' min-
denki legalább egyszer belegázol, megíté-
lésem szerint fölöslegesen. S dramaturgiai
okokkal aligha magyarázható néhány -
rövid - idegen szövegelem beültetése
Shakespeare drámájába; ami nem
korunkhoz szóló adaptáció, hanem
„átigazítás". (Ádámot nyolcvanról
ötvenéves-re fiatalították, Rosalinda
epilógusa után alakítója - civilként?
hatásvadászatból? -- jó éjszakát kíván
stb.)

Három héttel a premier után nagyjából
harmadházzal ment Shakespeare re-
mekműve Veszprémben, hétköznap este.
Tisztelet a színészeknek. Soha ilyen kese-
rű vígjátékot.

Shakespeare: Ahogy tetszik (veszprémi Petőfi
Színház)

Fordította: Szabó Lőrinc. Díszlet, jelmez:
Kelemen Tamás Anna m. v. Rendező: Dan
Micu m. v.

Szereplők: Szoboszlay Sándor, Dávid
Kiss Ferenc, Joós László, Éltes Kond,
Békei László, Benedek Gyula, Borbiczki
Ferenc, Rupnik Károly, Szabó Tibor, Tóth
József, Lukács József, Blaskó Balázs,
Monori Balázs, Törcky Zsuzsa, Bartal
Zsuzsa, Dobos Ildikó, Homoki Magdolna,
Raszler Ildikó.

SZÁNTÓ JUDIT

A tehetetlenség könnyei

David Storey drámája Dunaújvárosban

Paál István dunaújvárosi rendezése, rész-
ben a szolnoki színház művészeinek köz-
reműködésével, jószerivel maradéktalan
esztétikai élményt szerez. Színészgárdája
öttagú kamarazenekarként funkcionál,
tökéletes az értelmezés, hajszálpontos,
finom, árnyalatgazdag a kivitel. Bevallom,
eleinte magam sem értettem, miért
hagyott az előadás mégis valami bizony-
talan kielégületlenséget bennem.

David Storey drámaírói pályája furcsán
alakult. Vegyes visszhangot keltő
kezdetek: első darabjai ígéretesek voltak,
bár hasonló ígéreteket bőven keltettek
olyan, a „második" angol hullámon belüli
pályatársai is, akik aztán soha be nem
váltották azokat. Ő beváltotta: három
éven át nevétől volt hangos a hazai és a
nemzetközi szaksajtó. 1969, 1970, 1971 : A
vállalkozó, az Otthon és Az öltöző be-
mutatóinak évei a londoni Royal Court
Theatre-ben, Lindsay Anderson konge-
niális rendezésében. Azóta tizenkét év telt
el, az író még mindig csak ötvenéves, és
nevét még mindig csak ez a három, gyors
egymásutánban elért rekord őrzi; újabb
darabjai éppoly átlagosak, jók, de nem
elég jók, mint a pályakezdés idején,
legújabban pedig hallgat már. Mintha a
formula kimerült volna - és egy évtized-
nél immár hosszabb távlatból visszate-
kintve e kimerülésnek nem ugyan első je-
lei, de legalábbis lehetősége már a fény-
korban, egész pontosan a középső mű, az

Otthon szövedékében kimutathatónak
tűnik.

A trilógiából az első és az utolsó ha-
sonlít igazán egymásra: egy fizikai cse-
lekvésektől nyüzsgő, látszólag rendkívül
cselekménydús, mégis, a túlnagyítás kö-
vetkeztében lelassított életkivágásban egy
egész társadalom sűrűsödik. Érdekes és
színpadi szempontból igen gyümölcsöző
ellentmondás feszül a felszínen konkrét,
lényegüket tekintve virtuális drámai
gesztusokban; Storey e merészen újszerű
dramaturgiával jelzi egy társadalmi be-
rendezkedés pangását, elidegenedettségét.
Ami ábrázoltatik, az természetesen a brit
polgári társadalom, de a tükörben magára
ismerhet az egész XX. század-végi
civilizált világ: a sátorépítés vagy a

rögbi - a munka, a tevékenység -- értelmes
szépsége és végső értelmének kérdé-
sessége, ahogy az egyszerű ember meg-éli,
közös gond.

Az Otthonban Storey kísérletet tett arra,
hogy a feltárt ellentmondásokból levonja
a végső következtetéseket. Az Otthon
szereplői azok a sátorépítők és -építtetők,
azok a rögbijátékosok, akik már
elvégezték a társadalmi munkameg-
osztásban rájuk kiszabott feladatokat,
szükségképp beléjük rokkantak, és a tár-
sadalom kivetette őket magából. A dráma,
mint metafora, azt sugallja: ha kö-
vetkezetesezi kihordjuk magunkban a lé-
tünkből eredő ellentmondásokat, mind a
létezés margójára vettetünk. Ehhez képest
az ideális helyszín valamiféle pinteri
senkiföldje, teljesen absztrakt becketti tér
lenne. Csakhogy Storey mégsem Pinter,
mégsem Beckett, ő konkrétabb pillé-
rekhez szereti láncolni a maga építmé-
nyeit. Így aztán az Otthon szereplői is
kapnak civil státust, „munkát": ahogy Az
öltöző szereplői rögbijátékosok, A
vállalkozóéi sátorépítő munkások és mun-
kaadóik, úgy ezek a figurák őrültek,
finomabban elme-, még finomabban ideg-
betegek, a helyszín pedig sátorbelső vagy
rögbiöltöző helyett egy megfelelő ren-
deltetésű intézmény kertje. Csakhogy az
ideg- vagy elmebeteg színpadi értelem-
ben mindenütt többet tud kifejezni, mint
épp az elhelyezését szolgáló intéz-
ményben, ahol elveszti jel- vagy jelzés-
funkcióját, hiszen a normális emberi-
nézői reakció úgy tartja: a helyére került.
Persze vannak olyan drámák, amelyek épp
erről szólnak: a figura nincs a helyén,
jogtalanul rekesztették ide, a társadalom
önvédelmi mechanizmusa ezt a formát
választotta. Ezt mondja ki Dürrenmatt
műve, 4 fizikusok, ezt Peter Weiss
Marat/Sade-ja és sajátos módon az előbb
említett Harold Pinter is, aki a
Melegházban, ebben a nem is igazán
jellegzetes pinteri drámában ugyancsak
efféle álcázott, börtönfunkciót betöltő
tébolydát ábrázolt. (Az aztán már alá-
rendelt kérdés, hogy az ilyen intézmé-
nyekbe zárt „betegek", mint ezt Weiss és
Pinter művei egyaránt jelzik, a nyomás
hatására valóban kifejlesztenek pa-
tologikus tüneteket.) Am Storeynál erről
nincs szó: az ő figurái, ez a különbségeik-
ben is homogén kvintett, valóban külön
elbírálást érdemlő, nem egészen normális
emberekből áll, s nincs okunk kételkedni
a betegségeikről - pirománia, szexuális
aberráció, dühöngéssel kombinált
öngyilkossági mánia vagy épp a ka-


