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Színházi évad Szolnokon

Vidéki színházkultúránk vizsgálata, egy vidéki
színház egész évi művészi munkájának elemző
feltérképezése, sikeres vagy sikertelen törekvé-
seinek, tartalmas vagy tartalmatlan feladatválla-
lásainak számbavétele nem csupán egy színház
életének, belső gondjainak mélyebb értéséhez
segíthet hozzá, hanem közelebb vihet vidéki
színházkultúránk általánosabb megítéléséhez, a
feladatok és lehetőségek, gondok és vágyak
valóságosabb és jobb felismeréséhez is.

A szolnoki Szigligeti Színház 1968/69-es évad-
ját nem színezték kirobbanó művészi sikerek, sem
látványos bukások. Voltak jó és jobb, gyenge és
gyengébb előadások. Néhány évvel ezelőtt a
szolnoki színház kitűnő prózai előadásaival hívta
fel magára a figyelmet. Nem csupán az elő-adások
művészi, színészi kimunkáltsága volt átlagon
felüli, hanem a darabválasztás tartalmas bátorsága
is. Az évad gerincét három-négy, magas művészi
szintű és gondolatgazdag prózai előadás alkotta, s
szinte áthidaló jelleggel kerültek színpadra zenés
és könnyebb súlyú darabok, mintegy a színház és
közönség sokszempontú kapcsolatának s a
színház gazdasági rentabilitásának zálogaként.

Ha csak címek szerint rendszerezzük az évad
bemutatóit, nem szembetűnő a lényeges változás.
Sajnos, ennek ellenére általános az a gyakorlat,
amely a színház művészi munkáját elsődlegesen a
darabválasztás alapján ítéli meg, s így eleve
figyelmen kívül hagyja a színházi elő-adás, a
drámai színjáték közönséget formáló hatását. Az
évadot nyitó Leányvásár és az évad-záró
Csárdáskirálynő között színre került Heltai Néma
leventéje, Marlowe-Brecht II. Edward-ja, Lorca
Vérnásza, Fehér Klára Csak egy telefon c.
vígjátéka és Örkény István Tóték című tragi-
komikus groteszkje. S közben a zenés vígjátékok:
Mona Marie mosolya, Ne szóljatok bele!, Éjféli
randevú. Öt zenés és öt prózai előadás. A prózai
előadások belső arányai szinte támadhatatlanok:
egy magyar klasszikus; egy külföldi klaszszikus;
két mai magyar és egy 20. századi kül-földi
dráma.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a szolnoki szín-
háznak sokfajta közönségréteg igényeit kell
kielégítenie s művészi szinten, tulajdonképpen
szerencsésnek tarthatjuk e műsortervet. S az is
magától értetődő, s minden vidéki színházra több-
kevesebb általánosítással jellemző, hogy a zenés
darabok átlag tizenöt-húsz előadással tovább
élnek a színpadon, mint a prózai bemutatók. Ha
most mégis kétségeket támasztunk az idei évad
művészi eredményeivel szemben, akkor ennek
okát semmiképp sem a műsorra került
darabokban, a műsortervben kell keresnünk,
sokkal inkább a megvalósítás, a színpadra állítás
módjában és hangsúlyában.

Alaposabban szemügyre véve most már a mű-
sortervet, egy - s nemcsak a szolnoki színházat
jellemző - jellegzetes vonásra azonnal felfigyel-
hetünk: egyfelelől a kiválasztott zenés vígjátékok
többnyire a műfajnak nem éppen legjobb s
legszellemesebb képviselői, de éppen vázlatos-
ságuknál fogva nagy játéklehetőségeket rejtenek
magukban. Színész és rendező számára a tehet-
ségkibontás és az ötletek végtelen terét, a közön-
ség számára pedig a minden gondolkozás kény-
szerétől mentes szórakozás örömét. Másfelől
előadtak néhány olyan drámát - a Marlowe-, a
Lorca- és az Örkény-bemutatókra gondolok -,
melyek rendezői értelmezésben, színészi mun-
kában, ensemble-teljesítményben átlagon felüli
erőket s tehetséget kívánnak. Túlságosan nagy rés
tátong így a Mona Marie mosolya és a II. Edward
között. Közönség és művész számára egyaránt.

S mi lett a megvalósult előadások eredménye ?
A II. Edward művészi megoldatlanságát a Mona
Marie szívderítő, jókedvű előadása felejtette a
nézőkkel. Kétségtelen érdeme a szolnoki szín-
háznak, hogy felfigyelt az elmúlt években né-
hány, színpadon kirobbanó sikert arató drámára,
és vállalkozott bemutatásukra. A II. Edward
brechti átdolgozása különösen izgalmas vállal-
kozás, hiszen a 20-as évek elejének német prob-
lémáihoz kötődő dráma a mai színpad értelme-
zésében kettős gondolati töltést ígér. Csakhogy
míg Brecht Marlowe művét épp a jelenhez szólás
drámai hangjainak felerősítésével tette idő-
szerűvé s korához szólóvá, addig a szolnoki elő-
adás, Berényi Gábor rendezésében, az epikus
dráma mondanivalóját nem gazdagította a szín-
padi megformálás jelenidejűségének drámai-
gondolati erejével, sodrásával. Az előadásnak
voltak önmagában érdekes, néha lenyűgöző pil-
lanatai, egészében mégis elhibázott volt. Elhi-
bázott és fárasztó. Fárasztó, mert a rendezői
értelmezés leegyszerűsített jellemeket és helyze-



teket állított színpadra, az epikus dráma sok-
színű világát fehérben-feketében akarta kivetí-
teni, s így épp gondolati lényegétől fosztotta meg
a művet. S a gondolati-érzelmi hatástól az elő-
adást.

Marlowe drámájának bemutatása hatalmas
művészi vállalkozás, nagyobb társulattal s anyagi
erőkkel rendelkező színháznak is becsületére
válna tisztesen jó előadása. Csakhogy a nagy
technikai és művészi apparátussal rendelkező
színházak akkor is létrehozhatnak látványos-
mozgalmas „klasszikus" előadást, ha nincs
igazán önálló rendezői elképzelésük. Mostohább
körülmények esetén azonban (amikor például két
jelentősebb szerepet is egy színészre kell
kiosztani a rendezőnek, az epizodisták gyengék
stb.) egyetlen egy dolog képes feledtetni a mű-
vészi-technikai hiányosságokat: olyan érdekes,
egyéni rendezői mondanivaló, melynek gondo-
lati-érzelmi izgalma átsegíti az előadást a tech-
nikai-művészi hiányokon és buktatókon. Épp ez
a gondolati izgalom, nézőteret felvillanyozó szín-
padi varázs hiányzott a szolnoki I I . Edward-
előadásból, s így lett az évad nagy művészi vál-
lalkozásából közepes teljesítmény.

S egyben kiindulópontja az idei évad fonák
értékrendjének. Már a Leányvásár előadásának
lendületes-játékos humora jelezte, hogy a szín-
ház nagy művészi vállalkozásai közben kineve-
lődik-összekovácsolódik egy fiatal színészgárda,
mely nagy játékkedvvel, számtalan ötlettel,
örömmel és tehetséggel próbálja tartalmassá szí-
nezni a tartalmatlan zenés komédiákat. A Mona
Marie mosolya s különösen a Ne szóljatok bele!
előadásai iskolapéldái voltak annak, hogy miként
lehet s kell a semmiből színházat csinálni. Az
évad kezdetén, a műsorterv ismeretében nagyon
valószínűnek látszott, hogy az idei szolnoki színi-
évad kiemelkedő művészi eseményei a I I .
Edward, a Vérnász és a Tóték bemutatója lesz-
nek, s furcsamód az évad sikeres színeit végül is, a
várakozással ellentétben, a zenés vígjátékok öt-
letgazdag s jókedvű előadásai hozták. De tekint-
sük át sorjában a prózai bemutatókat.

A Néma leventét még az előző évadban, táj-
előadásban mutatták be, az előadás a tájszínpa-
dok nehéz körülményei között edződött, s csak
ezután került be a kőszínházba. Orbán Tibor
rendezői értelmezése a megszokott nemesveretű
reneszánsz mesedráma helyett a művet mint já-
tékos-szecessziós, verses szerelmi évődést értel-
mezte, s ez az értelmezés lehetőséget teremtett a
dráma ténylegesen drámai-emberi vonásainak
hangsúlyozása mellett a mesejáték emberi köz-
vetlenségének, játékos pajkosságának, humorá-

nak színpadi megjelenítésére is. Az előadás szám-
talan technikai-művészi fogyatékossága ellenére
épp e pajkoskodó, játékos hangvétellel terem-tett
kellemes színházi estét.

A I I . Edward előadását követő prózai bemu-
tató García Lorca Vérnász című lírai tragédiája
volt. Lorca zseniális művét színpadra állítani nem
könnyű feladat. Az író szándékosan eltekint az
egyes alakokat és eseményeket meghatározó-
előidéző okok részletes kifejtésétől, a részletes
jellemrajztól. Alakjainak tetteit nem reális körül-
mények pontosan ábrázolt következményeinek
mutatja, hiszen maga az ábrázolt eseménysor
mindennapiságában végül is érdektelen. A mű
drámai erejét a kimondatlan szavak s a véghez
nem vitt tettek visszafojtottsága adja, az a balladai
sejtetés, ami az egyszeri eseménysor mögötti
összekuszált emberi érzelmeket, indulatokat,
kapcsolatokat jelzi. Azokat a tetteket, amelyeket
logikailag közvetlenül nem mindig lehet igazol-ni,
s amelyek mégis vagy talán épp ezért mindig
magukban hordozzák a további, logikátlan-nak
tűnő, de mélyen emberi cselekedetek lehetőségét:
a menyasszony kísérletét az emberi életre s e
kísérlet reménytelenségét, a vőlegény kamaszos
értetlenségének szükségszerűen tragikus
végkifejletét, Leonardo hűtlenségének
értelmetlenül tragikus végét.

A színpadi megvalósítás csak akkor tudja fel-
idézni Lorca tragikus erejű s népi ihletésű költői
világát, ha a színpadi ábrázolás kifejezőeszkö-
zeivel megteremti az események mögött húzódó
indulatok, a ki nem mondottan is egymást fel-
tételező emberi érzések feszült légkörű, balladás
mese-realitását. Székely Gábor gondosan fel-
épített, drámai előadást rendezett, de a költői erejű
tragikus ballada helyett realista drámát állított
színpadra. Így megfosztotta a színpadi alakokat és
helyzeteket többértelmű költői izgalmuktól, s csak
az egyszeri történet drámaiságát elevenítette meg:
szimbolikus lírai balladahősök helyett egyszólamú
drámai hősök állnak a szín-padon.

Egy színház, különösen egy vidéki színház
nem vállalkozhat csupán világ- és városmegváltó
művek bemutatására. De egy vígjátéknak, mely
mai életünk gondjait-bajait kívánja a nevetés
erejével kipellengérezni, művészi erővel kell a
nevetés lehetőségét megteremtenie, nem csupán
kabarésablonokkal, mint Fehér Klára Csak egy
telefon című vígjátéka teszi.

A Vérnász rangos előadása és a Mona Marie

színvonalas bemutatója egyazon közönségréteg-
ben is tartalmas élményt válthat ki. A I I . Edward

nagyon keveseknek kívánt szólni, kevés



sikerrel, a Csak egy telefon viszont mindenki
számára csillogtat áligazságokat. Egy színháznak
minden bemutatójával, a művek fajsúlyából kö-
vetkező erővel, de az igazság szintjén kell mű-
vészetet teremtenie. Olcsó megoldásnak tűnik a
keveseknek szóló, tartalmas I I . Edwardot a tar-
talmatlan - de sokak számára tartalmatlan - Csak
egy telefonnal ellensúlyozni.

Az évad végén született meg az évad leginkább
élményt jelentő bemutatója. Örkény István Tóték
című tragikomédiáját eredeti felfogásban láthatta-
élvezhette a szolnoki közönség. Az őrnagyot nem
mint a háború démonikus szimbólumát láttuk
viszont, hanem olyan figura-ként, aki maga is a
háború, az elembertelenedett világ szenvedő
megalázottja, tehetetlen áldozat, akinek
idegrendszerét felőrölte a háború, a józan (s
főként a humánus) cselekvés iránti érzéket kiölte
belőle az érzéketlenné keményedett valóság. Az
őrnagy így csupán tehetetlen foglya értelmetlen
létének. A rendezői elképzelés a megjelenített
emberi szituációk fölé helyezi az abszurditás
tényét: a háborút, mely értelmetlen, embertelen és
követhetetlen, s az emberek életét akaratuktól
függetlenül befolyásolja, sodorja torz irányba.
Vitára késztető ez az értelmezés, mert Örkény
drámája - jóllehet az abszurd drámák
formanyelvét használja - épp abban több a
becketti vagy ionescói világképnél, hogy az
őrnagy és Tót emberi szembenállásában nem az
emberi léten kívül keres megfejthetetlen és
értelmetlen (tehát ezért abszurd) helyzeteket és
erőket. A Szolnokon látott előadás talán
leegyszerűsíti az író drámai kérdésfelvetését, de
ki-munkált művészi eszközökkel, rokonszenves
mondaniakarással teremti meg azt a szűkkörű 'és
beszűkült világot, melyben a háború áldozata-ként
Tót és az őrnagy egyaránt vergődik. A Fehér
Miklós tervezte díszlet ugyanúgy művészi
összhangban van Székely Gábor rendező
koncepciójával, ahogyan Török Iván kemény
atmoszférájú díszletterve tökéletes kifejezője volt
a I I . Edward rendezői koncepciójának. A tábori
levelezőlappal borított előfüggöny, a régi
lemezjátszó képe Karádi hangjával s az időt
időtlenül mérő, ódivatú csörgőóra mindvégig
nemcsak az előadás keretét, hanem drámai alap-
hangjait is megteremti, a műviségében is fájdal-
masan emberi valóság megidézésével.

A Ne szóljatok bele! című icipici zenés vígjáték
sikerével azonban egyetlen prózai bemutató sem
vetekedhetett. Természetes az effajta művek
színvonalas előadásának széles közönségsikere,
gondot csak az okoz, ha az évad művészi-eszté-
tikai értékelésében is túlontúl nagy hangsúlyt

kapnak az ilyen bemutatók, ha a prózai előadások
művészi fiaskóit vagy akár csak részletgyen-
geségeit a zenés gondtalanságok sikere felejteti, s
ha egy évad legsikerültebb előadásaként a kö-
zönség s a művészek egyaránt a Ne szóljatok bele!
című zenés játékot említik.

Persze a Mona Marie mosolya vagy a Ne
szóljatok bele! sikere kétoldalú dolog. Mert nem-
csak arról van szó, hogy e habkönnyű előadások
gyógyírt jelentettek a nehezebb művészi ered-
ményekért vívott csatában szerzett sebekre,
hanem arról is, hogy néhány fiatal művész, ren-
dező és színész nem csupán évadközi rutin-
munkának tekintette ezeket a bemutatókat. Már a
Mona Marie előadásán feltűnő volt, hogy a
színészek milyen jókedvűen gyúrták, alakították,
fűszerezték saját ötleteikkel az előadást. Ez a
jókedvű színházcsinálás, önfeledt komédiázó
kedv a Ne szóljatok bele! előadásán Bor József
tapintatos rendezői munkájával is párosult. A
színészek - okos mértéktartással - nem vették
komolyan a darabot, de nem is komolytalankod-
tak. Ott parodizáltak, ahol már elviselhetetlenül
szentimentális a szöveg s a zene, és amikor
végképp semmiféle támpontot nem kínál a darab,
akkor saját jókedvükkel mentik a menthetőt. Jól
érzik magukat a színpadon, s a közönség jól érzi
magát a nézőtéren. Csak az utolsó tíz percben
veszik komolyan a művet, s vélnek tartalmas
mondanivalót kihámozni a darabból. Ennek a tíz
percnek erőltetett okoskodása már felesleges.

Viszont kétségtelen, hogy míg a prózai előadá-
sok majd mindegyikének színvonala lényegi vitát,
nemegyszer ellenérzést kelt, az idei szolnoki évad
zenés bemutatói kellemes estéket s vidám
szórakozást jelentettek. Elgondolkoztató, hogy
vajon helyes-e ennyire kettéhasítani egy színház
gyakorlatát, a zenés és a prózai társulatot ennyire
távol tartani egymástól, s hogy vajon azok a fiatal
művészek, akik önfeledten végig-komédiázták az
évadot, nem lennének-e alkalmasak tartalmasabb
feladatokra is?

Három fiatal művész portréját érezzük még
szervesen az évad eredményeihez tartozónak.
Mindhárman pályájuk jelentős fordulópontját
hagyták idén maguk mögött.

I f j . Újlaky László ötödik évadját töltötte Szol-
nokon, ahol egyre nagyobb rutinnal oldotta meg a
széplelkű fogorvosok, tévedhetetlen szépemberek,
magabiztos hódítók és szimpatikus amorózók
egész sorát. A Mona Marie mosolyában még
elsősorban játékkedvét és alakszínező ötleteit
élveztük, a Ne szóljatok bele! Vendrey-szerepe
már jellemábrázolásra is ösztökélte a fiatal szí-



nészt. Szemüvegesen, gondosan választott frizu-
rával, igyekvő fejbólintásokkal érkezett színpad-
ra, vígjátéki Luciferként, aki gondosan szerel-
mes, gondosan tiszteletteljes, alaposan udvarias,
józanul korlátolt, s apró gonoszkodásai közepet-
te is gondosan kerüli, hogy drámai fordulatot
okozzon a vígjáték eseményeiben. Okos önirónia
és következetes alakformálás : két új s lényeges
szín a színész kifejező kelléktárában. S egy-ben
bizonyítéka annak, hogy olykor a papír-figurából
is lehet színészi eszközökkel hús-vér embert
faragni.

Krasznói Kláriról régóta tudjuk, hogy kitűnő
szubrett, nagyszerűen táncol, énekel, játékkedvé-
vel lendületben tartja az előadásokat. Hogy drá-
mai színésznő is tud lenni, azt az Éjféli randevú
Bambinájaként bizonyította idén. Az elesett kis
bohóclány, aki az igazi színház és az elegáns
hotel magatartás-útvesztőiben csetlik-botlik,
tulajdonképpen nagyon hálás sikerszerep. De
indulatokat átélni egy revüoperettben hangosko-
dás nélkül, egy pillanatra sem szentimentálissá
válva megéreztetni valamit egy gyerekember
bohóc tétovaságából - ez színésznői erény.

Vajda László két remek színészi alakítással
hívta fel magára a figyelmet. A II. Edward
előadásában egy, a kivégzést is tisztességes mes-
terségnek tekintő szakember-hóhér büszkeségé-
vel magyarázgatta a halálra szánt királynak a
halálnemek közötti minőségi különbségeket.
Megrázó és döbbenetes pillanatokat éltünk át a
nézőtéren, mert a színész épp az alak emberséges
értetlenségét mutatta meg, került minden morbid
hatást, s az emberi esendőség s értetlenség
tragikumával hitelesítette a figurát. Az em-
bertelenségben feloldódó emberség görcstelen
megérzése hitelesítette a Tóték postását is. Nem
tragikus és komikus, groteszk és megrázó pilla-
natok követték egymást a fiatal színész játékában.
Vajda László a postás lassan apró darabokra tö-
redező emberségének törmelékeiben is teljes
egyéniséget, a dolgokat egyszerre kívülről s
belülről szemlélő, de megítélni nem tudó értet-
lenség fájdalmasan torokszorító keserűségét éli
át minden pillanatban, s közvetíti meglepően
letisztult művészi eszközökkel.

Egy évad eredményeit summázni, végered-
ményben jónak vagy végeredményben rossznak
ítélni egy színház egész évi művészi munkáját:
szükségszerűen egyszerűsítő s egyben torzító
megoldás. Elhibázottnak vagy jónak tartott törek-
vésekről kívántam csak szólni, hibákról a kijaví-
tás reményében s erényekről, melyek további
eredményes munkára ösztönöznek.
A S P A N Y O L L O P E D E V E G A - D Í J A T

1932-ben alapították, a nemzeti drámairoda-

lom istápolása céljából. A díj elnyerése biz-

tosítja a szerzőknek azt is, hogy még az évben

a madridi Teatro Espanol műsorára tűzi a

színdarabot. A zsüri viszont igényes, ezért

1932 óta többször is előfordult, hogy meg-

felelő pályamű hiányában nem osztották ki a

díjat.

A sajtó azonban mintha még igényesebb lenne.

Az elmúlt évtizedek díjnyertes művei közül

keveset tartott méltónak a Teatro Espanol

színpadára. Így az 1968. évi nyertest, Ma-

nuel Pompbo Angulo pszichológiai drámáját,

a T e g n a p v á r t a l a k - o t ( T e e s p e -

ro a y e r ) sem.

A darab főszereplői - két nővér - ugyan-azt a

férfit szeretik. Manolo egyiküket, Elenát

választja. Házasságuk azonban nem sikerül.

Születik egy kislányuk, de Manolo rövid idő

elteltével elhagyja feleségét, Elenát. Elena

újra összeköltözik nővérével, Mariaval. A két

nővér együtt neveli a kislányt, Maryt, aki

sokáig nem is tudja, kit tarthat

édesanyjának. Amikor a lány felnő és sze-

relmes lesz, közös erővel próbálják vissza-

tartani a házasságtól. Tervük nem sikerül és

ők ketten újra egyedül maradnak.

Manuel Pompbo Angulo műve semmivel sem

jobb a pszichologizáló tucatdrámák többségé-

nél és érthetetlen, hogy a Lope de Vega-díj

zsürije, amely kínosan vigyázott arra, hogy

1964 és 1967 között ne ítélje oda a díjat -

most egy ilyen közepes színdarabot tüntetett

ki.

Az előadás eklektikus. A spanyol rendezők

sokat tanultak Barrault-tól, Maurice Béjart-

tól, Paolo Grassitól és Grotowskitól, de a

díszletfalakba bújtatott világítótestek és az

időnként fel-felvillanó piros-lila fények sem

változtatják az előadást érdekesebbé vagy

korszerűbbé. A T e g n a p v á r t a l a k nem

törte meg tehát a spanyol hivatásos szín-

házművészet monoton középszerűségét.
(Primer Acto 1969/4)




