követel, kiabál, betegesen
pontos. Emiatt kerül ösz.szetűzésbe
legközelebbi
munkatársaival. Közben a
háromszobás lakásba
beköltöző pesti feleség értetlenül figyeli férje fokozatosan bonyolódó-nehezedő
lelki tusáját. Kitűnő karakter ez a feleségtípus! A
munkások néma ellenállása lassan-lassan apró boszszúságokat okozó tettekbe
megy át, szennyet-piszkot
hordozó telefonhívások, törött autólámpa,
névtelen
levelek termeszraja őrlimarja napról napra Lakatos egyre jobban gyengülő
idegeit.
S ekkor döbben rá a néző a játék
kettősségére,
ekkor látja meg az igazgató mögött az embert, a
küzdő embert, az igazgató
jót akaró törekvése és a
munkások ellenállása közötti konfliktus mögött az
emberi lélek és apró-cseprő halált okozó vírusainak
konfliktusát.
Cserhalmi
művének az a legfőbb értéke, hogy Lakatos Kálmánt, az igazgatót — ezt a
nagyon sok hibával, de
végtelen nagy energiával
és a jóért dolgozó alkotó
embert, a mögötte álló, de
nem
igazgató, emberek
millióit, emberiességét és
harcát a megölni akaró tényezőkkel — úgy írta meg,
hogy egy sor remek karaktert formált. Konkrét gyárban helyezte el a cselekményt, mai, élő, eleven
történetet dolgozott fel a

közelgő ú j gazdasági mechanizmus aktualitásával,
s nem az ő lelkén szárad,
hogy néhány
színészünk
még mindig nem tud lemondani a munkásfigura
sablonos megjelenítéséről.
A véget nem érő boszszantások legszennyesebbike váltja ki Lakatos összeroppanását, tragédiájának
bekövetkezését: egy telefonhívás közli, hogy feleségét elütötte a
villamos.
Mintha erre a pillanatra
tartogatta volna az író
drámát teremtő tehetségének minden ízét! Két ember, Lakatos és párttitkár
barátja, meg egy autó küzd
az idővel, az alkohollal, az
idegekkel, az éjszakával és
a csúszós úttal. A sablondráma itt befejeződne egy
karambollal, amelyből a
párttitkár élve, az igazgató halva kerülne ki értelmetlenül.
Cserhalmi azonban nem
adja olcsón a tragédiát.
Lakatos megtalálja feleségét, s az örömtől, az idegfeszültségtől
zokogásával,
könnyeivel oldozza fel saját magát. De milyen ez a
zokogás! Milyen ez a sírás!
Eleven felkiáltójel az ember védelmére. Emberek,
ne bántsátok egymást!
Zsurzs Éva rendező kitűnően ismerte fel a darabban rejlő lehetőséget —
Lakatos Kálmán alakjában
az igazgatót, aki magánéletében is különös ember,
akit nem lehet kiszakítani
környezetéből, s aki mégis
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olyan tragédia hordozója,
amely nemcsak ebben a
környezetben
következhet
be. Vagyis ezeknek a tulajdonságoknak a kiemelését mégiscsak ki kell emelni a környezetből.
Gábor Miklós gyárigazgatójának tehát a premier
planokban kellett igazán
meggyőznie a nézőt a belső vívódás erejéről, ugyanakkor a belső vívódás látszólagos csendjéről, s a vezetés
magabiztosságáról.
Ez az állandó feszültség
pattant ki égő szikraként
az utolsó jelenetben. Gábor Miklós teljes átéléssel,
hitelesen adta vissza Lakatos Kálmán figuráját —
legjobb tv-alakításait is túlszárnyalva. Molnár Tibor,
Mádi-Szabó
Gábor,
Kiss
Manyi játszott árnyaltan,
meggyőzően.
Psota Irén songja a tvjáték első és utolsó képein
megnyitotta
és
lezárta
azoknak az
érzelmeknek
és hangulatoknak a sorát,
melyek az emberi tragédiát sejtették, illetve aláfestették.
Cserhalmi
Imre
írása
mai életünkről, a ma emberének pontos ismeretéről vall, írói igényességről, igazi drámát teremtő
alkotó erőről. Az analizáló
környezetelemzés
hasznos
szűkítésével még erősebbé
lehetett volna tenni a drámaiság erejét.
CS. FARKAS ISTVÁN
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