
uracskája pénzzé tehető munkabírását --
mert „vinni kell valamire" -, aki csupa
ócska közhelybe és méregdrága „cuki"
ruhákba burkolózik, aki tudja, hogy mit
szabad, mit illik, mit lehet, tudja, hogy „az
ember nem rúghat fel mindent",
gyűlöletesen magabiztos, és fölénye biztos
tudatában mozog a Bódog családban, s még
le is nézi őket, pedig „Bódogabb" a
Bódogoknál... Halász Jutka verhetetlen a
színpadi megjelenésben, maxiruhás,
páváskodó belépését akár-melyik
operettprimadonna megirigyelhetné. Kitűnő
nyitány ez a bevonulás egy olyan
alakításhoz, amelyben éppen a teljes
azonosulás termeli ki az iróniát. Ez a Saci
annyira „igazi", hogy az már nem is lehet
igaz .. .

Nehéz jelképnek lenni

A színpadi egyensúlyt ott nehéz fenn-
tartani, ahol az író is egyensúlyát vesz-tette.
A bravúros ötlet: a jelképes meg-váltó
megjelenése csak jelzés marad. Az ötlet
bármennyire is frappáns, csak ötlet, s nem
szervesül a darabbal. Egy jelképnek nehéz
dolga van ebben az aprólékos gonddal
realitásnak elfogadtatott szín-padi világban.

Várkonyi nem oldhatta fel ezt a meg-
oldatlanságot, bár Imrus helyét talán
pontosabban megjelölhette volna ebben a
családi koordináta-rendszerben, s Emberfit
is emberebbé fogalmazhatta volna a
jelképiség rovására. Az írói elgyengülés
két színészre is lehetetlenül nehéz
feladatot rótt. Így Imrus hiába rendelkezik
még némi reális léttel, a figura elvont
jóságával Kiss István nem tud mit kezdeni.
Igyekszik ő is Tahi Tóth László
Emberfijéhez hasonlítani - naivan
„angyaliak" és lebegőek mindketten -, de
ahogy a kárhozatot nem tudják elűzni
Bódogék feje fölül, úgy az unalmat sem
maguktól.

Bódog úr a darab utolsó pillanatában
kétségbeesetten körülnéz, és megkérdi:
„Csak érteném meg egyszer, hogy mi
olyan nevetséges mindig? Mi olyan ne-
vetséges?"

A nézőtéren még egyszer felzúg a ne-
vetés. Ők értik.

Szakonyi Károly: Adáshiba, Pesti Szín-
ház.

Rendezte; Várkonyi Zoltán; díszlet:
Drégely László; jelmez: Kemenes Fan-ni.
Szereplők: Páger Antal, Bulla Elma,
Béres Ilona, Ernyey Béla, Halász Judit,
Kiss István, Tahi Tóth László, Kozák
László.

NEMES MÁRIA

E g y é v a d G y ő r ö t t

Még a felületes újságolvasó is tud annyit
Győrről, hogy az ország hatodik leg-
nagyobb városa, nagy iparközpont; ide-
genforgalom; Kazinczy-verseny; újabban
modern műveket megszólaltató kitűnő
zenekar stb. A kevéssé tájékozott idegen a
város rangjának megfelelő színházépületet
azonban hiába keresné. A Kisfaludy
Színház egy nem színháznak épült
helyiségben játszik, amelynek semmiféle
felújítás nem képes színházkülsőt - he-
lyesebben -belsőt adni. Akik valaha is
látták a színpadot és környékét közelről,
már unásig tudják, hogy ott minden
produkció a csodát kísérti. A színpadnak
mélysége szinte nincs, magassága alig, a
változások előkészítésére csak az egyik
oldalon van hely (ez túlzás: helyecske), az
akusztika tökéletlen. Fontos erről beszélni,
mert a körülmények hatása a műsorra, az
előadásokra nem jelentéktelen. A közönség
nem tekintheti a körülményeket, csak az
eredményt, s igényei a televízió
elterjedésével fokozódnak. Győrnek amúgy
is sajátossága (a színház helyzetét
nehezítve), hogy a budapesti adáson kívül
osztrák és szlovák műsor is könnyűszerrel
nézhető, s így a tévé még egy korszerűen
felszerelt színház művészileg-technikailag
magas színvonalú előadásaival is
versenyezhet. A tévé más szempontból is
befolyásolja manapság a színházak
programját. Egy vidéki színház ma már
nemcsak a saját városa közönségéhez szól.
A műsor összeállításába belejátszik, hogy
a szín-ház egy-egy ősbemutatóját vagy
érdekes kísérletét, rangos előadását
közvetíti a televízió, egy országot ültetve a
szín-ház nézőterére. A közvetítés
népszerűséget szerezhet a színésznek,
elismerést a színháznak, növelheti a
presztízsét saját városában is. Persze
tévéközvetítés egy-kettő van egy évben
(Győrből ebben az évadban a Célfotó
előadását láthattuk), a műsor egészét a
város igényei határozzák meg.

Kinek játszik a győri színház'?

A nagyobb városokban egyik jelentős
színházlátogató réteg valóságosan és po-
tenciálisan az egyetemi, főiskolai ifjúság.

Győrött ez a réteg hiányzik. A most épülő
Műszaki Főiskola hallgatói talán majd
pótolják ezt a hiányt - persze ebbe még
néhány év beletelik. Viszont jelen-tős a
középiskolás és középiskolás korú nézők
száma. Nyilván elsősorban nekik szólt idén
a Csalódások és A kőszívű ember fiai
előadása. Az operettet nagyon sokan
kedvelik a városban. Ők a műfajon belül
elég széles választékot kaptak: a Bob
herceg, a Maya és a Szibériai rapszódia
szerepelt a műsoron. Ebben a műfajban
ütnek vissza legjobban a mostoha technikai
körülmények - ha a tévében egyik este a
párizsi Lido műsorát közvetítik, másnap a
győri szín-házban a Bob herceg nem megy
látványosságszámba. Ettől függetlenül,
minden operettfelújítás anyagilag jövedel-
mező, az érdeklődés és a népszerű szí-
nészek, az ismerős dallamok biztosítják a
sikert.

A nevetni vágyók táborának széles
skálán kínált választási lehetőséget a
színház: a zenés vígjátéktól a szatíráig,
vagyis a Szegény kis betörőtől A revizorig.
(Doktor úr, Csapó György: Al-kulcsos
komédia; Black Comedy.)

A „csemegék", ősbemutatók kedvelői-nek,
az újdonságokra vágyóknak is adott
lehetőséget a program: A Musza Dag
negyven napja dramatizálását, R. Bolt
Kinek se nap, se szél c. darabját, Ustinov
Célfotóját, Weiss Vietnami vitaira-tát
(utóbbiak a Stúdiószínpadon kerültek
bemutatásra, a Weiss-darab azonban
technikai okok miatt csak a jövő évadban
kerül repertoárba). Az utolsó be-mutató
több szempontból is érdekes: a fertőrákosi
barlangszínház első, színház-avató
bemutatója az Oidipusz király, a győriek
előadásában.

A fentiekből látható, hogy Győrött
igyekeznek változatos, érdekes, minden-ki
számára választékot nyújtó műsort
összeállítani. Az érdeklődés felkeltését
szolgálja az a törekvés is, hogy egy-egy
szerepre más színházból népszerű művé-
szeket hívnak meg, hogy még vonzóbbá
tegyék a produkciót, rangosabbá az elő-
adást. (Például fellépett a Doktor úrban
Bilicsi Tivadar, a Mayában Medgyesi
Mária, a Bolt-darabban Bujtor István, a
Musza Dag ...-ban Nagy Attila, az
Oidipuszban Koltai János.)

A műsor

Egy évad műsorának összeállításában
persze a közönség igénye mellett millió más
szempont is érvényesül - például a

szereplehetőségek, é s a művészi-techni-
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kai adottságok, az előző év, évek mű-sora.
Egy vidéki város közönsége: alig-alig
változó törzsközönség, számukra évenként
1 2 - 1 6 újdonságot kell produkálni. A győri
színház már sok magyar szerzőt felfedezett
és újrafelfedezett, eb-ben az évadban ez a
törekvése kevéssé nyilvánult meg, a
darabválasztásban inkább a „biztonsági
játék" érvényesült.

A z élm ények

Csak látszólagos ellentmondás, ha győri
élményeim sorában elsőnek Robert Bolt
Kinek se nap, se szél c. darabját említem.
Élményekről beszélek, hiszen nem
osztályozni akarom a látottakat, ez se nem
jogom, se nem szándékom, hanem a
színház értelmét és célját - a megragadó,
formáló, visszaidézhető élményt kutatom.)
A darab műsorra tűzésével és eljátszásával
a színház maga állította fel az optimális
mércét (rendező: Várady György és Rencz
Antal). A kitűnő darabban egy remek
alakítás: Solti Berta lan Morus Tamás
szerepében. Ez a kiváló színész, akit a
filmek többé-kevésbé parasztapaként
skatulyáztak be, minden tekintetben
hiteles, emlékezetes Lordkancellárt
formált. Egy embert, aki kénytelen hőssé
lenni. Az erkölcsi tisztaság egységébe
foglalva kristálytiszta közegben villódzik
egy teljes jellem. Konok és szelíd,
családszerető, ravasz, hű, éleselméjű - azzal
a bizonyos „eszköztelen" színészi játékkal
kifejezve, amely csak a tehetség, a
mesterségbeli tudás és a szerep
találkozásának ilyen magas színvonalán
jelentkezhet. Olyan egyszerűen
fogalmazott meg egy jellemet, hogy annak
nagyszerűségéhez nem férhet kétség. Solti
a hangjának, tekintetének, tartásának egy-
egy rezdülésével minden lelkiállapotot,
szándékot tökéletesen kifejezett. Morust,
az embert ábrázolta, hogy jelképet
adhasson.

A másik emlékezetes produkció A re-
vizor előadása volt (rendező: Szilágyi Al-
bert), jó felfogásban, jó tempóban, minden
agyonjátszás, erőszakoltság, oroszoskodás
nélkül, a mának is szólóan. A lényeges
pontokon jó színészi alakítások, közöttük
is két kiemelkedő. A Polgár-mester: Solti
Bertalan. Ha Morusról mondhattuk, hogy
nagyszerű, a Polgár-mester meg éppen
kisszerű. Solti itt a szerep jellegének
megfelelően határozott vonásokkal,
keményen, lényegretörően fogalmazza meg
a figurát, kiemeli a fontosat;
karikaturisztikus módszerrel, de nem
karikatúrát ábrázol. Polgármestere
szervilis, hajlongásra-mosolygásra min

dig kész, de nem joviális; nevetséges, de
nem szánalomra méltó alak. S. Tóth József
Hlesztakovja a legjobb alakítása az
évadban játszott számos főszerepe között
(a sok bemutató következtében egy-egy
színész öt-hat főszerepe nem számít
ritkaságnak). S. Tóth könnyedén, elegánsan
oldja meg az igényes szerepet.
Stílusbiztonság, ritmusérzék, átgondolt, jó
felépítés, sokszínű, dinamikus megvalósítás
jellemzik ezt az alakítását.

Egy másik élmény: ugyanebben az
előadásban egy remek díszlet, amely éppen
csak utalásszerűen jelez egy kort, a
rendezői szándékot megértve és megva-
lósítva, a darab korán túlmutatva álta-
lánosabb érvénnyel enged asszociálni,
remek játékteret, kitűnő látványt ad.
Baráth András tervező, e darab s az
ugyancsak kitűnő Csalódások-díszlet al-
kotója, véleményem szerint az ország egyik
legjobb díszlettervezője. Minden díszlete a
mostoha körülményekkel vívott csata egy-
egy győzelme, az ötlet, fantázia, ízlés,
tudás, művészet fegyverzetében.

Öröm volt még a Célfotó stílusos össz-
játékát látni; öröm volt Csapó György
színpadi szerzővé avatása; A Musza Dag
ősbemutatójának vállalása; a Maya igényes
színpadra vitele.

A régi és a z új

Egy évad lezárása az élmények és tanul-
ságok összevetését hozza az új évad
szándékaival. Évről évre világosabban
látható, hogy minden színház igyekszik
valami sajátosat, csak rá jellemző érde-
kességet nyújtani a városbeli és az or-
szágnyi közönségnek. A szegedi opera,
Pécsi Balett, a debreceni stúdiószínpad a
veszprémi és kecskeméti magyar drá-
maműhely ezt mutatja. A győri színház is
keresi saját arcát, egyéniségét. Az ú évad
talán többet mutat majd ebből.

Köpeczi Bócz István rajza

Beszélgetés
a stúdiószínházról

Május végén rendezték meg a Békés-csabai
Színházi Napokat, azzal a céllal, hogy
színházaink stúdióelőadásainak
seregszemléje legyen. Maga a tény, hogy ezt
a fesztivált meg lehetett rendezni, arra az új
jelenségre mutat, hogy vidéken és
Budapesten egyaránt egyre több
színházunk hoz létre stúdióbemutatókat.
Békéscsabán vitát is rendeztek A stúdió-
előadások rendezői problémái címmel. A
vitaindítót Giricz Mátyás, a Debreceni
Csokonai Színház főrendezője tartotta.
Szerkesztőségünkbe meghívtuk leg-
régebben működő két stúdiószínházunk
két legtevékenyebb rendezőjét: Giricz
Mátyást, aki eddig három stúdióelőadást
rendezett Debrecenben (Kerekes Imre:
Kapaszkodj, Malvin, jön a kanyar!; Barbara
Garson: MacBird; Oldrich Danek:
Negyven gazfickó meg egy ma született
bárány), valamint Léner Pétert, a Thália
Színház rendezőjét, aki a Thália Stúdió
legtöbb bemutatóját rendezte. (Eörsi: Sírkő
és kakaó; Görgey: Hírnök jő; Népfürdő;
Csurka: Ki lesz a bál-anya?) Alább
rövidítve közöljük a magnetofonra vett
beszélgetést.

- Mi a stúdiószínház? Hogyan lehetne
meghatározni ezt a „műfajt"?

GIRICZ: Kiderült, hogy a stúdió-
színházak a legkülönbözőbb célzattal jöttek
létre. Egyes esetekben azzal az igénnyel,
hogy a szakmai eszközök meg-újításának
műhelyei legyenek. Másutt azért, hogy
olyan darabok, amelyeknek bizonyos
részletei kultúrpolitikailag kifogásolhatók,
egészében azonban értékesek, színpadra
kerülhessenek, szűkebb közönség számára.
Azután van olyan igény is, amelyik
egyszerűen a színészi eszközöket, a
rendezői eszközöket kívánja frissíteni.
Szerintem létrejöttükben az egyetlen
alapvetően közös indíték: a vidéki
színházak társulatai nagyon meggyengültek.
Mindenféle dramatizálás nélkül mondom
ezt, objektíven. Talán az egyetlen vagyok,
aki végigültem mind a három fesztivált.*
Minden egyes előadást megnéztem. Még
engem

* A kaposvári, a debreceni és a békés-csabai
fesztiválokról van szó. (A sze rk . )


