
neszerzőre találna A' Tétényi Leány, új mű

születhetne az Ötödfélszáz Énekek
dallamainak felhasználásával! A gazdag
gyűjtemény színes, sokrétű zenei világá-
ból bő választék adódik: műdalokból, a
15. századig visszavezethető dallamokból,
gyermek- és diákdalokból, virágéne-
kekből, borivó- és táncnótákból, népda-
lokból és népiesekből. Garay Obsitosából

daljáték lett. Fazekas Lúdas Matyija zenés

színpadra került. Ide kívánkozna A'
Tétényi Leány is, ha nem is átkomponált
formában, de dalbetétekkel, tánc-
dallamokkal ellátva: zenés, népies vígjá-
téknak. Előbbi két nagy sikerű darabnak
elbeszélő költemény volt az alapja.
Utóbbiban a friss szellemű párbeszédek és
kacagtató jelenetek adva vannak. Ha
végignézünk a szereplők során, szinte
mindhez illik a dal vagy tánc: Juli, az
okos, fiatal tétényi leány, „Ráckevi Fer-
kó", ifjú legény, „Ráckevi Öreg ember",
„Csizmazia és Varga", „Lovas legény"
paraszti szereplők. A rangosabbak közül:
a tétényi Öregbíró és a „Budai Bíró",
„Trézsi egy Udvari Leányka", „Fodor, a'
Király komornyikja", de talán még az
„Udvari Cancellarius" és „Szilágyi Máté,
Felső Örsi fijatal Prépost" számára is
akadna karakterükhöz, helyzetükhöz illő
dal. A népi naiv képzelet szerint
megjelenő ifjú Mátyás királyt sem
„alatsonyítaná meg" sem a dal, sem a tánc.
„A színnek gyakor és kemény
változtatássai", aligha okoznának gondot
mai rendezőinknek. Inkább az len-ne az
első leküzdendő nehézség, hogy az 1816-
ban megjelent könyv nehezen hoz-
záférhető, az ország legnagyobb könyv-
táraiban is ritkaságszámba megy. Kérdés,
hogy a kisméretű (in 8-e), 189 lapos
irodalomtörténeti érdekességű könyvet
nem lenne-e érdemes újra megjelentetni?

Pálóczi Horváth Ádám halálának ez
évben van százötven éves évfordulója.
(1820-1970). Sok ma is élő, énekelt dala,
dalszövege mellett talán fel lehetne
ébreszteni Csipkerózsa álmából A ' Tétényi
Leány-t? Hátha beválna a másfél százados
jóslat, hogy „e' Darab a' Magyarnak
mindenkor lelkes mulatására fog
szolgálni?" Nemcsak Tétényben és Budán,
a cselekmény színhelyén, hanem
Visegrádon, ahol keresik a Mátyással
foglalkozó darabokat, Szentendrén, ahol
nagy sikerrel „rázzák le a port" régi
theatrumi darabokról. Mindenütt, ahol
szívesen hallgatnák a Mátyásról szóló
adomákat, s örömmel tapsolnának a csa-
varos észjárásnak és a „szép Nem" dia-
dalának.

KUNSZERY GYULA

Színház - Budán

A negyedszázados évfordulók soroza-
tában - úgy érezzük - méltánytalanság
lenne nem megemlékezni egy érdemes,
sajnos, rövid életű színházi vállalkozás-
ról, a Budai Színházról. Buda éppen hogy
csak felszabadult, Pest még olyan messze
volt tőle, mint Makó Jeruzsálemtől, a
leendő Szabadság-híd ideiglenes
faszerkezetét szovjet utászok még csak
ácsolgatták, az utcákon még temetetlen
lótetemek és kilőtt autóroncsok hevertek,
az óvóhelyi szakáll még ott díszelgett
ugyancsak megsoványodott képünkön,
amikor a kissé korpulens termete ellenére
is igen agilis Tapolczai Gyula
hirtelenében összetoborzott, s pusztán a
földrajzi adottság következtében össze-
kovácsolódott színjátszó társaságával fel-
ütötte tanyáját a cisztercita atyák lágy-
mányosi, Villányi úti neobarokk gimná-
ziumának dísztermében.

Eleinte csak vegyes műsorú matinékat
rendeztek. Persze, hogy csak matinékat,
hiszen villany még nem volt. A legelsőt
alig egy-két héttel Buda felszabadulása
után. Az iskolai környezet nagyon is
stílusos volt, hiszen akkoriban szinte
elölről kellett kezdeni mindent, a szín-
házat a szerzetesi „iskoladrámánál".
Persze azért nem lenne igazságos a hely-
színhez az iskolai előadások önképző-
körös, műkedvelő reminiszcenciáit fűzni,
mert ez a díszterem a maga nemében tö-
kéletes kis kamaraszínház, jól felszerelt
színpaddal és hatszáz személyes nézőtér-
rel.

A színházavató premieren, az első ve-
gyes műsorú rendezvényen, valamint az
utána következő előadásokon ezen sorok
írója is jelen volt. A közönség téli-
kabátba öltözötten gyülekezett, mert még
zimankós idő volt, a terem pedig fűtet-
len. De aztán lassan-lassan átfűlt a lel-
kesedés, a színpadi kultúra melegétől. A
műsor az Internacionálé eléneklésével
kezdődött; 25 évi eltiltottság után kissé
akadozottan ment a szöveg. De azért nem
történt nagyobb gikszer, sőt még a
szerzetesi gimnázium megszentelt falai
sem dőltek össze. Azután Tapolczai el-
harsogta a „foltozott irhájú német zsol-
dosok" balladáját, s ennek a harcias

számnak mintegy dialektikus ellenpárja
volt Tatjána levele Anyeginhez Bajor Gizi
póztalan, de feledhetetlen muzsikájú
felolvasásában. A hallgatónak az volt az
érzése, hogy ez a levél így felolvasva
egészen más irányba terelte volna Puskin
verses regényének cselekményét: Anyegin
nem utasíthatta volna vissza Tatjána
megrázó szerelmi vallomását.
Visszaemlékezünk még Páka Jolán
hatásos énekszámaira és a Barna Anci-
Misoga László művészházaspárnak az
akkori elesettségben nagyon is elkelő
szívderítő komédiázására.

Április derekán már megerősödött a
színtársulat annyira, hogy bemutathatták
Molnár Ferenc egyfelvonásosát, a
Marsallt Ányos Ferenc rendezésében;
május 4-én pedig már egy teljes estét
betöltő darabbal jelentkezhettek: He-
yermans századfordulói holland író
négyfelvonásos halászdrámáját, a Re-
ményt adták elő. Maga a darab minden
irodalmi értéke és kapitalizmusellenes
célzatossága ellenére inkább csak a
Horthy-korszak reakciósságához viszo-
nyítva hathatott forradalmi merészségű-
nek, de az előadás - Abonyi Tivadar
rendezésében és Upor Tibor díszletei
közepette - kifogástalan volt. Hadd
jegyezzük fel kegyeletes visszaemlékezés-
sel a valóban áldozatos szereplőknek -
azóta bizony már nagyon is megritkult
 névsorát: Vízvári Mariska, Tapolczai
Gyula, Szilágyi Szabó Eszter, Lázár Gida,
Barna Anci, Haraszti Mici, Misoga
László, Bessenyei Ferenc, Szederkényi
Ada, Kovács Irma, Pető Endre, Bazsay
Lajos, Halasi Iván, Tarnay Vera.

Húsz nap múlva, május 25-én már új
 illetve nagyon is régi - darabbal je-
lentkeztek, a Rang és móddal. A Budai
Színház „műsorpolitikájába" ezúttal be-
lejátszott a családi hagyományok kegye-
letes ápolása; a magyar biedermeiert
elénk varázsoló darabnak a szerzője
ugyanis, néhai való jó Szigeti József,
Tapolczai Gyula dédapja volt. Előadása
már határozott elkanyarodást jelentett a
színház kezdeti „forradalmi" irányától,
hiszen benne legfeljebb csak egy kis eny-
he társadalomkritika fedezhető fel, a
hajdani magyar úri osztály fő hibájának, a
módtalan rang, a kastalan ernyő, a cifra
nyomorúság életformájának kipel-
lengérezése. A fentebb felsorolt nevekhez
ebben a darabban újak is járulnak:
Gyimesi Pálma, Bartos Gyula, Szegedi
Szabó István.

Sajnos csak eddig tart a Budai Szín-ház
krónikája. Több darab előadásának



nem leltük sajtóbeli nyomát, ellenben
július 5-én már egy kesernyés hangú
„nekrológot" olvashattunk a Mai Napban:
„A Budai Színház bezárta kapuit ..."

A teljesség kedvéért hadd emlékezzünk
meg még néhány sikertelen próbál-
kozásról. 1946 szeptemberében Pala-
sovszky Ödön nyitotta meg a Dolgozók
Színházát a Mányoki út 16. szám alatti
szakszervezti házban egy Shaw-darab-bal,
A z ördög cimborájával. De éppen csak
hogy megnyitotta a színházát, s az-tán -
mindjárt be is zárta. 1948 tava-szán pedig
Galamb Sándor Rottenbiller utcai Kis
Színháza jött át néhány napos
vendégszereplésre a cisztergimnáziumba.
Kolozsváry Béla Az én falumban című
énekes játékát adták elő.

Azóta sincsen színház Budán. Valóban,
színházat csinálni Budán - eltekintve az
egykori hagyományos nyári operettektől -
még normálisabb viszonyok között is
kockázatos vállalkozást jelentett. A
Várszínház kivételével még rendes
színházi épülete sem volt, s a budai
közönsége saját színházai szempontjából
inkább közönységnek volt nevezhető. A
fátum Tapolczaiék nemes kezdemé-
nyezését is utolérte: amilyen mértékben
javult a közlekedés Pesttel, olyan arány-
ban szerteszéledt a Budai Színház közön-
sége és színészi gárdája is. A felszabadu-
lás utáni budai színjátszás ma már csak
egy érdekes epizódja a hazai színháztör-
ténelemnek ... A színészet múzsája, Thália
pedig azóta is elkérdezheti Bornemisza
Péterrel: „Vajjon s mikor leszön jó
Budában lakásom? I"

A N E W Y O R K - I M E TR O P O L I T A N

O P E R A

valósággal csodaszerű módon, amikor senki
sem várta, december végén négy és fél havi
sztrájk után, mégis megnyílt: december 29-én
az Aidára ment fel ismét a függöny. A
szakszervezetek tehát győztek, ki-préseltél:
Bingből a három évre kiterjesztett lépcsőzetes
fizetésemelési programot, amelynek révén a
Met eddigi, 3,5 millió dolláros deficitje meg
fog kettőződni. Persze senki nem kétli, hogy
Bing és a milliárdos „trustee"-k meg fogják
szerezni a szükséges 7 milliót. Az ügyes
igazgató egyébként már azt is kimódolta,
hogyan nyújtsa meg az ily módon 3 1 - r ő l 16
hétre zsugorodott szezont: júniusban
szezontoldó fesztivált rendez.

L a T r i bu ne de G e n é v e , 1969. de c e m be r 29.

szemle

B A L O G H G É Z A

Gondolatok a képtárban
Varga Mátyás kiállítása
a Nemzeti Galériában

A SZÍNHÁZ hasábjain hosszú hónapokig
cikkeztek, vitatkoztak, érveltek
díszlettervezőink a magyar színpadi kép-
zőművészet helyzetéről, múltjáról és
múltban gyökerező jelenéről. Olvashattunk
megvalósult, módosult és még inkább meg
nem valósult elképzelésekről. Volt, aki a
tervező magányos elszigeteltségéről
vallott, az akaratok, szándékok
találkozásának sorozatos meghiúsulásáról,
mások a „Gesamtkunst"-ban való
feloldódás küzdelmeiről számoltak be saját
tapasztalataik alapján. A különféle nézetek
összevetéséből megfogalmazódott a
díszlettervező funkciójának lényege, helye
és szerepe korunk és minden kor,
Magyarország és minden ország
színházművészetében. A tervező egyéni-
ségének nem csupán a drámában kell fel-
oldódnia, de alkalmazkodnia kell - többek
közt és mindenekelőtt - a rendező
egyéniségéhez, elképzeléseihez, ízlésvilá-
gához.

Varga Mátyás negyvenesztendős mun-
kásságának gyűjteményes kiállítása egy
darab színháztörténet. Kézzelfogható, ma is
jelen idejű lenyomatai régen volt, nagy hírű
produkcióknak, amelyek már csak
emlékezetünkben, recenziókban meg
albumokban élnek. Mindig különös va-
rázslat, amikor a reprodukciókról már

jól ismert képet végre eredetiben láthat-
juk. Színházban élő és gondolkodó ember
számára sokszorosan különös csoda az
igazi, már-már egyetlen hiteles doku-
mentumot „élőben" megismerni olyan
előadásokról, amelyekről csak hallott-ol-
vasott, de soha nem láthatott. És egy kicsit
újra élni soha nem rekonstruálható,
nagyszerű előadások élményét.

A művész számára persze nagyon
kockázatos az ilyen vállalkozás. A dísz-
lettervező munkája - ha csak tervek,
vázlatok formájában is - fennmarad és újra
mérlegre kerül, míg az előadás
érvényessége megszűnik a darab „teme-
tésén", megszűri az emlékezet. Varga
Mátyás meri vállalni önmagát, s ön-
magával együtt alkotótársait, akik szintén
jelen vannak munkáiban. Meri vállalni
nem szuverén alkotásait, alkalmaz-
kodásait, hivatása lényegét: a mű, a kor
szolgálatát. Vállalja idejétmúlt, részletező,
naturalista munkáit is, mert egy kor-szak
színházszemléletéből fakadnak és az
alkalmazott művészetnek vállalnia kell azt
a színház-koncepciót, amelyet szolgál. És
hogy hittel, nagy mesterségbeli tudással
művelte azt is, bizonyítják az e
korszakokból való legjobb munkái: a

Jegor Bulicsov, a Hamlet, a III. Richárd,
a Nők iskolája iskolát teremtő
díszlettervei.

Ugyanakkor egy hamis mítoszt is el-
oszlat ez a kiállítás: Varga Mátyást úgy
szokás napjainkban emlegetni, mint nagy
tudású, tapasztalt mestert, akinek szem-
lélete, formanyelve ma már elavult,
gondos aprólékosságán, részletező realiz-
musán kellő tisztelettel mosolyogni illik.
Hogy mi mindent tud és tudott már
harminc évvel ezelőtt is a színpadi képző-
művészetről, azt bizonyítja 1937-es Ame-
rikai Elektrája, Bánk bánja, 1947-es
Tragédiája és persze jelenkori munkái:
Brecht Galilei jének színpada, a Cillei és a
Hunyadiak és a Mózes lényegre re-dukált,
nagyvonalú és monumentális képi
megfogalmazása. (És Apostol című
leheletfinom és mégis férfias-szikár tus-
rajza, hogy egy mondatban szót ejtsünk
„szuverén", színházon kívüli munkás-
ságáról is.)

Ami mégis elégedetlenséggel és bosz-
szankodással tölti el a látogatót, az a
kiállítás rendezése. Vitatható az a kon-
cepció, amely - mint a katalógus beve-
zetője mondja - „a megrendelés kívá-
nalmainak csomópontjában sorakoztatja
fel a műveket". Az időrendi káoszt
magyarázhatjuk azzal, hogy nem szín-
háztörténeti kiállítást látunk, s - aminek




