
G
a

DÉRY TIBOR: TÜKÖR (VÍGSZÍNHÁZ)

PAP ÉVA (VERA), TOMANEK NÁNDOR (A BÍRÓ) És TAHI TÓTH LÁSZLÓ (VIKTOR)

BRATMANN MIHÁLY

ondolatok
Tükör előadása után

Anélkül, hogy a művet olvastam, az
előadást láttam volna, örültem annak a
ténynek, hogy egy 1947-ben bemutatott
darabot láthatok huszonkét évi szünet
után újra a színpadon. Előre örültem,
mert arra gondoltam, hogy ez az előadás
sokat segíthet a mai magyar dráma ügyé-
nek. Hiszen ahhoz, hogy színházi kultú-
ránk egyre teljesebben és színesebben fe-
jezze ki a mi mai életünket, nem elég
pusztán más országok színházi életének
tanulmányozása vagy másolása: saját
múltunkból - eredményeinkből és hi-
báinkból - is tapasztalatokat kell szerez-
nünk, még akkor is, ha azok nem két-száz,
hanem csak húszévesek.

A Tükörnek - akárcsak egy igazinak -
lényeges része a „keret": ebben az esetben
egy feddhetetlen polgári család, amely
rádiós közvetítést hallgat egy feddhetetlen
polgári család életéről. A Vígszínház
előadásában (az 1947-es nemzeti
színházbeli felfogással ellentétben) a két
család tagjait ugyanazok a színészek
játsszák, aminek helyességéről a napi- és
hetilapok kritikáiban meglehetősen
ellentétes nézetek vitáztak egy-mással.
Pedig hatásos ez az elgondolás. A darab
egészének szempontjából is, meg azért is,
mert nagyszerű játékra ad lehetőséget.

A két család tagjait játszó színészeknek
egy-egy figurát két változatban kel-lett
megteremteniük, s ennek a két vál-
tozatnak mindenben hasonlítania - és
mindenben különböznie kellett. Mégpedig
ugyanannyira hasonlítania, mint kü-
lönböznie és viszont.

A színház művészei így aztán az írott
szöveg nem mindig feszes kötelén egyen-
súlyoztak hasonlóság és különbség között,
és ha csak egy lépést is elhibáztak,
menthetetlenül lezuhantak a földre. S a
színházban, ellentétben a cirkusszal, ahol
háló védi az artistákat, az ilyen zuhanás
mindig szomorú következményekkel jár.

Ketten mentek végig megingás nélkül
ezen a kötélen: Tahi Tóth László és Su-
lyok Mária.

Tahi Tóth rádióhallgató fiatalembere
úgy váltott át egyik szerepéből a másikba,
hogy közben mozgásban, mimikában,
szövegmondásban semmit sem vál-
toztatott. Belül változott meg: éreztük,
hogy ez a fiú, akin ugyanaz a szürke ruha,
ugyanaz a nyakkendő és ugyanaz a cvikker
van, most másképpen gondolkozik,
másképpen érez, mint két perccel

ezelőtt; másfajta gondok nyomják, és
másfajta örömök hevítik. Tahi Tóth
mestere az ismétléseknek. Sokáig emlé-
kezetes marad például az a különbség,
amely a következő két mondata között
feszült: „Ez az apám háza és nem az
enyém! Ez az apám háza és nem az
enyém!" Az első mondatban félszeg, ijedt
és magyarázkodó - a másodikban már
tehetetlen düh, kitörni készülő indulat és
mélységes elkeseredettség is van: a két
mondat együtt tökéletes jel-

lemrajz, felér egy pszichológiai tanul-
mánnyal.

Sulyok Máriának, aki ezúttal rövid
szerepéből csinált főszerepet, szintén van
egy mondata, amiről beszélnünk kell. A
család a rádió körül ül, mindjárt kezdődik
a közvetítés. Súlyok a szakácsnő; őt is
hívják, hallgassa meg velük együtt egy
honi család életének három napját.
Megköszöni, majd megkérdi: „Gyilkosság
is lesz?"

Ez a mondat írói telitalálat és színészi
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SULYOK MÁRIA MINT KAROLIN
SZAKÁCSNŐDÉRY TIBOR TÜKÖR CÍMŰ

SZÍNMŰVÉBEN

(VÍGSZÍNHÁZ)
ravúr egyszerre. Benne van az a kor,
melyben feddhetetlen életű családok
örében a gyilkosság még csak nem is
zokatlan, benne van az is, hogy nem-csak
gy gyilkosság lesz, hanem több százezer,
s hogy ez a három nap csak a kezdet;
enne van az azok hangjában bujkáló
légedettség és kancsal izgalom, akik azt
itték, hogy ezeket a gyilkosságokat csak
ádión keresztül fogják hallgatni és nem
ket fogják gyilkolni; benne van az egész
arab. Ezután már igazán csak azért
aradtunk a helyünkön, hogy megtudjuk,

ikerül-e az írónak és a színháznak három
rában is kifejeznie mindazt, ami három
zóban olyan tökéletesen sikerült.

Valahol a második rész közepén szerepel
z a szó: kurva. A közönség kissé
elmorajlik: halk nevetés, pár tenyér
sszecsattan - és az előadás megy tovább.
enki sem csodálkozik, senki sem bot-
ánkozik meg: a kritikákban - pedig mindet
égigolvastam - nem tesznek említést róla.
ezzeg húsz évvel ezelőtt...
A darab ősbemutatójakor, 1947-ben

osszú riport jelent meg a Film Színház
uzsika ősében, a Színház című hetilapban

rről a szóról; meginterjúvolták Déry
ibort és a színházigazgató Major

Tamást; Gobbi Hildát, aki mondta és
Sallay Kornéliát, aki kapta, mi a véle-
ményük a szóról és hatásáról. Arra a közös
megegyezésre jutottak, hogy a nézők
reagálása - halk nevetés, bátortalan taps -
egy reálisabb, őszintébb és igazabb
színház érdekében való kiállásuk jutalma,
a közönség fejlődésének a jele.

Ez valószínűleg így is volt, így kel-lett
lennie. De vajon a mai, hasonló reagálás
ugyanazt jelenti, mint 1947-ben?

Az előadás végén kis taps; rövid és
gyenge. Igaz, a darab utolsó mondatainak
nem sok köze van a darab egészéhez: nem
old meg és nem zár le semmit - a közönség
gyanakodva ülve marad. Várja a
befejezést. De amikor már vitathatatlanul
vége az előadásnak, és a színészek is sorra
meghajolnak a függöny előtt, akkor sem
erősödik fel a taps, s nem is tart tovább,
csak addig, amíg az utolsó szereplő is
eltűnik a függöny mögött. Vajon miért? A
színház tele van, a darab, ha vannak is
hibái, érdekes, az előadás egészen kitűnő,
és Budapesten, ha nem is többnek, de
néhány tízezer embernek feltétlenül kell
akadnia, akiket ez érdekel. Akkor hát. .. ?

Csak egy dologra tudok gyanakodni



- és ez bármelyik színházra igaz lehet,
véletlen, hogy éppen a Vígszínház és a
Tükör kapcsán próbálom bizonyítani. Ez az
előadás - ugyanúgy, mint a premieren kívül
szinte valamennyi, legalábbis az első
hetekben - bérleti előadás volt. A nézőtéren
túlnyomórészt a hétfőre szóló H bérlet
tulajdonosai ültek, akiket ez a darab, ez az
előadás vagy érdekelt, vagy nem. A
bérletet túlnyomó többségük biztos, hogy
nem ennek a darabnak a kedvéért vette -
van a Vígszínház műsorában ennél
csábítóbb is. Így aztán jó részük idegenül
üli végig az előadást, ha egyáltalán
végigüli. Emlékezhetünk tavalyról olyan
előadásokra is, amelyek előtt kint volt a
„Minden jegy elkelt" tábla, és a nézőtér
mégis üres volt.

Akit viszont esetleg érdekelne ez a
darab, az nem ül itt: mivel a bérletek
gyakran majdnem telt házat jelentenek, s
ha van is egyáltalán jegy, akkor az az
erkélyre szól, emeletre, ott is hátra, az
utolsó sorokba. S mivel egy nagyon jó és
egy nagyon rossz jegy között mind-össze
pár forint a különbség, a néző nem veszi
meg a rosszabb jegyet, inkább né-hány
hétig vár.

Igen ám, de közben a bérleti előadá-
sokon a már előbb említett okok miatt
elmarad a várt siker: ennek a híre pil-
lanatok alatt elterjed a szakma, a kritika és
azon néhányak körében, akik netán nem
tartoznak az előbb említett „céhek"
egyikébe sem, s így aztán esetleg már azok
sem nézik meg a darabot, akik korábban
még meg akarták nézni.

Vannak természetesen kivételes sikerek.
Ilyen esetben a bérletes ház is tapsol, és
kitartóbbak a bérlet nélküliek is. De kisebb
siker, közepes siker lehetősége elúszhat
ilyen körülmények között.

Ezeket a veszélyeket rejti tehát magában
a bérletrendszer - egészen addig, amíg a
színházak ki nem alakítják azt a sokat
emlegetett profilt, ami által valóban saját
közönségre tehetnek szert, és amíg valóban
lényeges különbség lesz az, hogy valakinek
a Madáchba vagy a Vígszínházba van
bérlete.

De addig akármilyen furcsa, így van - a
bérletrendszer éppen a profil és ezen belül
főként a sajátos műsorterv kialakulását
gátolja. Mert többek között mit akar egy
színház, amikor következő évi műsorát
megtervezi? Meg akarja tar-tani
bérletezőit, és ha lehet, újakat akar
szerezni, az sem baj, ha más színház bér-
letezői közül. Tehát olyan műsort igyekszik
összeállítani, amiben mindenki meg-találja
a kedvére valót, és amellyel valószínűleg
lepipálja a konkurrens szín-házat is: ha az
Shakespeare-t mutat be, akkor ő is elővesz
egyet, ha az Racine-t, akkor ő Corneille-t,
ha az Max Frischt, akkor ő Dürrenmattot.

És ily módon megnyeri a bérletezőit - és
elveszti a közönségét.

E L J E G Y E Z T E M S Z E M C E R U Z Á V A L . .

Kedvenc lemezeim

A hallhatatlanság - nem halhatatlanság. A

nagyképűség - nem nagyképesség. A

balkezesség - nem baloldaliság.

Szerepedben ne isteni légy - emberi!

A színházjegy a pénztárban este hétig sok

forintot ér. Az előadás kezdete után egy fillért

sem.

Rendező! Az emberi tenyérből egy szál szőrt

sem tudsz kihúzni. Mert nincs! A színészből

se próbáld „kihúzni", ami nincs benne, mert

ellenségeddé lesz!

Megszüntetendő!...

hogy ön deka gátlástalan szemtelenség több

legyen, mint egy kiló tehetség;
hogy az igazgató azért legyen igazgató, mert
hazudik, vagy azért hazudjon, mert igazgató;

hogy az igazgatónak fájjon minden tagja;

hogy önkritika helyett Ön kritikát gya-

koroljon. (Vagyis az önkritikája ne úgy

kezdődjön: Ön a hibás!)

Változnak az idők...

A színész nappal játszik - este él. Mondta G.

B. Shaw. Ugyanez mára áttéve: a színész

nappal játszik - este elidegenít.

Rendezői diktatúra

A diktatorikus rendezés olyan rendezői
módszer, melyben a színésznek keveset
szabad, de amit szabad - azt muszáj.

Javaslat

Minden új színházvezetőnek javaslom, hogy
székfoglaló beszédében tegye meg az alábbi
két ígéretet:
Barátaim! Ígérem, hogy színházunkat új
színekkel fogom gazdagítani; továbbá, nem
íróasztal mellől kívánom a színházat vezetni,
irányítani.
(Teljesítés: rögtön rendelje cl az irodák
azonnali kifestését és álljon fel az íróasztalra.)

ERDŐDY KÁLMÁN

H O N T F E R E N C

Színikritika három tételben

Gáspár Margit Embert enni tilos című
szatirikus játéka Veszprémben

1. Megjegyzések a színikritika
műfajáról

Mi a színikritika tárgya? A darab vagy
az előadás? Világos: nem a szín-darab,
kiszakítva az előadásból és nem az
előadás, elvonatkoztatva a színdarabtól.
Úgy vélem, a színikritika tárgya a
színdarab lehetőségeiből és a színház
adottságaiból (a rendező törekvéséből, a
társulat képességeiből, az anyagi és egyéb
feltételekből) létrejött új egység: közös
színházművészeti alkotás, amelyben meg-
van a maga meghatározott szerepe, érde-
me és felelőssége színháznak és szerző-
nek, sőt, még a közönségnek is, produk-
ciónként más-más arányban. Ha egy
szobrot vagy egy regényt bírál a kritikus,
egy tárgyban rögzített, befejezett és vál-
tozatlanná kristályosodott művet kell ér-
tékelnie, tekintet nélkül a felhasznált
márvány vagy érc kibányászásának kö-
rülményeire, a kiállítóterem méreteire és
látogatottságára, a papír és a nyomda-gép
minőségére. A szobor vagy a regény
alkotója egy személy: a szobrász vagy az
író. A színházművészeti alkotás esetében
más a helyzet. Itt az esztétikai hatás
milyenségét döntően befolyásolják a mű
létrejöttének feltételei: adottságai és kö-
rülményei. A színházművészeti alkotás a
törekvések érvényesítéséért és a feltételek
értékesítéséért vívott közös küzdelem
eredménye.

Ebben a küzdelemben most tiszteletre
méltó győzelmet aratott a veszprémi szín-
ház. Es nem is először. Bár most talán az
eddig legnehezebbet. A veszprémi színház
a magyar vidék egyetlen egy-tagozatú
színháza. Csak prózai műfajú
színdarabokkal elégíti ki a város és kör-
nyéke zömében műszaki értelmiségiekből
és munkásokból álló közönségének vál-
tozatos színházi igényeit. És ennek a
feladatának becsülettel eleget is tesz.
Műsorán új magyar drámák jelentős sikert
aratott ősbemutatói, modern és klasszikus
vígjátékok, tragédiák felújításai
szerepelnek, bátor koncepciójú, alaposan
előkészített előadásokban. Ez az
egytagozatúság önmagában is fokozott
erőfeszítést követel a társulattól.

Ezúttal is nagy ütközetbe indult az
együttes, amely szorgalmasan, fegyelme-
zetten és lelkesedéssel készült egy nap-
jaink mélyében rejtőző problematikát
megragadó új magyar dráma ősbemuta-
tójának szép és nehéz feladatára, Péter-
vári István igazgató-rendező vezetésé-


