
mondta cl Péter kancellár szerepét a kü-
lönben kiváló alakító készségű Őze Lajos,
holott a pápát magára hagyó közvetlen
környezet reprezentánsa lehetett volna.
Ugyanígy a nélkülözhetőségig szürkült
Adelhaid szerepében Zolnay Zsuzsa; s csak
a retorikus ágálás funkcióját töltötte be a
római polgárok deputációja. Csupán Avar
Istvánnak sikerült a néma jelenléték idején
is érzékeltetni azt a személyiséget, aki
Gergely eszmei örökét is vállalni tudja
majd, mert birtokában van a politikai
fogások alkalmazásának is. Játékát - túl a
szöveg lehetőségein - kiegészítette a sajátos
derű benyomásával, s ezzel késztetett a
drámát továbbgondoló asszociációkra.
Helyes rendezői felfogás adta Desiderius
szerepét olyan nagy jelentőségű színésznek,
mint amilyen Básti Lajos. Kulcsszerep ez,
hiszen az apát mondja ki azt a bűnt,
amelyben Gergely vétkes.

Bizonyára csak a véletlen műve - de az
ország első színházában ennek a vé-
letlennek sem lehet helye -, hogy a pre-
miert követő negyedik előadásra már
hetekkel korábban sem lehetett jegyet
kapni. Telt házat hirdetett a pénztár, ezzel
szemben a nézőtér éppen csak két-
harmadig népesült be. Az elfoglalt he-
lyeken leplezetlenül unatkozó diákok ültek.
Talán nem csoda, hogy a tizenhat-tizenhét
évesek többségét nem zaklatta fel Gergely
pápa dilemmája. De jegyre vadászó,
pénztár előtt ácsorgó felnőtteket igen.
Amiből arra merek következtetni, hogy
nem túl szerencsés megoldás ezt a Németh
László-drámát diákbérlet-ben adni, s kivált
nem közvetlenül a be-mutató után.
Könnyen meglelhet, hogy a fáradtszínészi
játéknak is ez volt egyik indítéka.

Németh László: VII. Gergely

(Nemzeti Színház)

Rendezte: Marton Endre. Díszlet: Csányi

Árpád. Jelmez: Schäffer Judit.

Szereplők: Sinkovits Imre, Avar István,

Kálmán György, Moór Mariann, Makay Margit,

Zolnay Zsuzsa, Őze Lajos, Raksányi Gellért, Básti

Lajos, Tarsoly Elemér, Horváth József, Izsóf

Miklós, Versényi László, Velenczey István, Konrád

Antal, Szél Richárd, Balogh László, Pásztor

János.

TARJÁN TAMÁS

Shakespeare-összes

A János király Kecskeméten

Napjaink magyar színházi életében pél-
dátlan az a következetesség, ami Ruszt
József 1971 óta formálódó „Shakespeare-
ciklusát" jellemzi. A Hamlet, a III.
Richárd, a Troilus és Cressida mellé a
debreceni Rómeó és Júlia társult, legutóbb
pedig - amint erre jó néhány kritika
fölhívta a figyelmet - Schiller Don Carlosát
shakespeare-izálta a rendező. A János

király most egyfelől tudatosan választott
párja (ellentettje is, ikerdarabja is) e
„harmincnyolcadik Shakespeare-
darabnak", másfelől lezár-ni,
megkoronázni is látszik az egész sorozatot.

A János királyban együtt van Ruszt
Shakespease-színházának minden eleme.

Ez azonban nem jelenti, mintha a János
király volna - akár csak megközelítően is -
a sorozat legjobb produkciója.

A hatalom olyan kulcsfogalom, amely a
királydrámákon kívül is majd mindegyik
Shakespeare-dráma nyitja lehet.

Ez azonban nem jelenti, mintha a Já-
által kétségtelenül sokat forgatott Jan
Kott-i értelmezés is ezen alapszik. Ruszt a
„hatalomra rendezte" az említett
darabokat, az egy Rómeó kivételével; ott
elsősorban a szerelem érdekelte. (Major
Tamás emlékezetes, sokat vitatott
rendezése megfelelő bizonyíték: e mű is
könnyűszerrel illeszkedhetnék a sorba.)

János, Anglia 1199 és 1216 között
uralkodott királya a tehetségtelenül rossz
hatalom képviselője. Az alma messze esett
a másik almától: fivére s elődje a trónon az
Oroszlánszívű jelzőt kapta a történelemtől
- ő a Földnélkülit. Vereséget vereségre
halmozott, elvesztette franciaországi
örökös tartományait, s kénytelen volt III.
Ince pápát országa hűbérurául elismerni.
1215-ben, kevéssel halála előtt kibocsátotta
a Magna Charta Libcrtatumot, s alighanem
ez volt egyet-len maradandó uralkodói
tette. Shakespeare épp erről nem ejt szót,
János azonban minden gyarlóságával
együtt is bírja rokonszenvét.

A miértre a darabot átdolgozó Dür-
renmattól kaphatjuk a legprecízebb vá-

laszt. Shakespeare számára János Anglia;
ellenlábasa, Fülöp = Francia--ország. A
független s majdani világuralmára
készülődő Anglia mindennél szentebb, és
Jánosnak - cselszövésen evidkélve,
vértócsákon gázolva át - végül sikerül
szabad (legalábbis Franciaországtól nem
fenyegetett) trónt hagynia kisfiára.

Dürrenmatt a XX. század tapasztalatain
sarjadt polgári szkepticizmusával
átalakította a képletet: János = Fülöp =
feudalizmus = egyház; tehát egyformán
rossz, s a maga pecsenyéjét sütögető
valamennyi hatalom.

Ruszt Dürrenmattnál is merészebb
színházi matematikus. János királya és
Fülöp királya is egyenlő a feudalizmussal,
de egyáltalán nem akarnak egyenlők lenni
egymással. Mégis azzá lesznek, mert a
nem világi (bár nagyon is az ő világukból
való) hatalom: az egyház - ravaszul és
szemforgatóan fölébük kerekedve - egy
sorba taszítja őket. Az apja halottas ágya
mellől trónra emelt ifjú Henrik egyik
reménybeli támasza a pápa, Pandolf
bíboros képében; s a kiváló bíboros Lajos
francia dauphint is a kezében tartja.

A rendező határozottan különbséget
tesz a gyilkolni gyáva, dadogón ár-
mánykodó, kisszerűen gonosz, ingatag
koronák és a céltudatosan, szakképzetten
gonosz tiara között; koncepciójával (és
szövegmódosításaival) megsokszorozza az
egyházat képviselő pápai legátus helyzeti
energiáját - főszereplővé avatja Pandolfot.

2.

Ha a dráma hangsúlyai Ruszt József ér-
telmezésében el is tolódnak az eddig
megszokottól, azért nem szorulnak hát-
térbe a tulajdonképpeni főhősök sem: a
címszereplő János, valamint Henrik másik
reménybeli támasza: Richárd, a Fattyú.

A Troilus és Cressida operettkirályaitól a
zseniálisan ördögi III. Richárdig ível a
shakespeare-i zsarnokok sora; s a két véglet
között Claudius és Schiller átigazolt Fülöp
királya: egy-egy pompás zsarnokárnyalat.
Energikus egyéniségük mellől mostanáig
hiányzott a Hamlet-ként vívódó, de nem
hamleti tehetségű János: vele vált teljessé a
zsarnokok arcképcsarnoka.

Ruszt nagyszerűen ismeri emberét. János
fedezet nélküli önbizalma már kezdetben is
meg-megrebben, ám vad szívű, féktelenül
hatalomvágyó anyja közelében gyávának
mutatkozni gyáva,
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Shakespeare: János király (Kecskeméti Katona József Színház). Pandolf bíbornok (Kölgyesi György) és
Essex gróf (Major Pál) Henrik herceg (Mádi Tibor) koronázásán

s erőre is kap az erélyt sugárzó
anyakirálynétól. Gyöngesége azonban épp
át-meneti győzelmeiben mutatkozik meg, és
saját diadalának lesz legyőzöttje, ami-kor
foglyul ejti ellenlábasát, a trónjára pályázó
kamasz Arthurt. (Azaz dehogyis Arthur
kívánja ezt a koronát: anyja, Constantia és a
fejedelmi „pártfogók" játékszere ő.) A
zsarnoknak ne legyen lelkiismerete,
Jánosnak azonban van : ki akarja végeztetni
a fiút, parancsot is ad - de retteg a tettől, a
következményektől. S ahol tétova a
zsarnok, ott tétovák és ellágyulók a szolgák
is: a hóhérnak kiszemelt Hubert megkíméli
Arthur éle-tét.

Amikor a kis herceg - végzetes véletlen
folytán - mégis meghal, s a Jánosban
gyilkost gyanító lordok a franciák pártjára
állnak, János eljut a fölismerésig: „Vérben
vetett alap nem biztosít; Mások halála életet
nem ad." Az ilyen vallomás a zsarnok
halála; Jánost hamarosan megmérgezik.

A királyt, amennyire ez lehetséges,
nyilvános „gyónása" némiképp menti
szemünkben. Ruszt János egyházellenes-
ségének („Monostorink, apátságinak fi-
zessék / E had költségeit") hangsúlyo-
zásával is kivívja szikrányi rokonszenvünket
hősének. A szöveg megfelelő részeinek
fölerősítésével (s ismét némi át-írással, ami
egyébként Forgách András költői
segédletével történt) sikerül el-fogadhatóvá
tenni a befejezés Shakes-

ugyanakkor (esetleg apró módosítással) a
legtöbb Shakespeare-drámában föl-
használható, a hatalom kérdése köré
szervezett művekben alkalmazható
„Shakespeare-elem" is Ruszt József
színházában.

3.
A többi szereplő, illetve a drámai moz-
zanatok, cselekvéstípusok nagy része ha-
sonlóképp levezethető Ruszt korábbi
rendezéseiből. A rendező - ismétlem -
ezeket az alakokat és cselekvéseket nem
fosztja meg egyszeriségüktől, mindent és
,mindenkit a János királyba komponál; de
képes az általánosból, a (proto)tipikusból is
fölvillantani annyit, hogy az ember- és
cselekvésegységek számos más darabba
zavartalanul „átvihetők" legyenek. Blanka,
a kasztíliai királylány például a Don
Carlosban az Erzsébet királynő nevet - és
ugyanezt a kék bársonyruhát - viselte; de
(mint a meg nem értett, elsorvadó szerelem
jelképe) máris alakulhatna tovább; akár
Ophéliává is. Még szembetűnőbbek a most
Essex és Chatillon nevet és viszonylag
magas rangot bíró udvari emberek, akik
udvaroncokként, udvari papokként Rosen-
crantz és Guildenstern-koruk óta egyre
otthonosabban járnak darabról darabra

talpnyalni, viszályt szítani, hallgatózni.
Feladatuknak immár a tökély szintjén
tesznek eleget. A szerepkör két kiváló
karakterszínészhez (Major Pál, Hetényi Pál)
tapadt; nélkülük ma már elképzelhetetlen
volna Ruszt-rendezés. (Hetényi a János
királyban, a kezdet és a vég perceit
leszámítva, karba tett kézzel ácsorog, fülel,
passzívan is beszédes, feszélyező
jelenlétével kelt feszültséget.)

Lényegében ugyanebbe a sorba tartozik
a szívet és hazát könnyedén cserélő főurak
csoportozata, az anyakirály-né Eleonóra, az
anyakirályné-ónjelölt Constantia, vagy a
viszályt szító intellektuálisabb típusát
képviselő Pandolf is. S nemcsak a
szereplők használhatóak föl ismét valamely
más darabban, hanem egy-egy jellemző
cselekvésük is alap-elemmé kristályosodott
(így az őrülés, Átkozódás, Árulás stb.).

4.

Az eddigi vívmányok összegzésének, il-
letve a már kialakítottak újbóli alkal-
mazásának szándéka a díszletben és a
jelmezben a legnyilvánvalóbb. Ruszt ál-
landó alkotótársának, a rendezői szán-
dékot mindig pontosan értő-értelmező
Csányi Árpádnak a színpadán ezúttal ott
találjuk a már a Hamletből ismerős ácsolt

peare-nél nem kellően indokolt pátoszát.
Richárd, a Fattyú - az Oroszlánszívű

sarja - elválaszthatatlan a királytól: János
ránjta ki egy tyúkpörből, s emeli egyenesen
a legfőbb méltóságok egyikére - ő viszont
jobb m'eggyőződ'ése ellenére is híven
'szolgálja az egész királyi családot:
megmenti Eleonóra (a nagymama) életét,
'csatát nyer, döntő pillanatokban tanácsot
ad Jánosnak, s végül Henrik-nek ajánlja
kardját.

A Fattyú a János király legjobb szerepe
- ezért lehetett a Dürrenmatt-adaptáció
lényege is az ő előtérbe állítása. Ruszt nem
a dürrenmatti utat járja a figura
megformálásában - sakkal inkább korábbi
rendezéseinek egy-egy 'hasonlatos
kulcsszereplőjét élteti benne tovább.
Richárd Ajax és Thersites a Troilusból,
Horatio a Hamletből, sőt egy kissé Posa
márki a Don Carlosból. János alakjával a
zsarnokok sorát egészítette teljessé a
rendező; a Fattyúban pedig komplex
shakespeare-i hőst teremtett. Richárd igéje
látszólag csak ennyi: „Ha-rang, könyv,
gyertya vissza nem riaszt, Midőn kacsintva
hí ezüst, arany", s ehhez nagy példától veszi
a bátorítást, hiszen .,a királlyal érdek szót
szeget" állapota láttán válik haszonimádóvá
(s ezzel is kortársunkká). Kapzsisága mellé
azonban fürge ész, 'cinizmusához hűség és
baráti érzület, szertelen'kedés'eihez katonai
vitézség járul.

Richárd, a János király Richárdja -



padokat, amelyeken a jelenésükre várók
foglalnak helyet. A kétszintes, de igen
egyszerű központi emelvény sok minden-re
alkalmas létrájával ugyancsak a Hamletet,
emeletességével a Troilus díszletét idézi, a
ki-be cipelt trón: kapocs a Don Carlossal.
Ez a díszlet jól és ötletesen funkcionál - ide
alkalmas tere volna más Shakespeare-
daraboknak is; anyagával és
egyszerűségével modernnek hat - lényege
szerint viszont a Shakespeare-korabeli
színpadra utal. (Érdemes Benedek
Marcellnek az 1500-as évek angol szín-
padára vonatkozó néhány mondatát idézni -
mintha csak Ruszt egyik Shakespeare-
rendezésének leírását olvasnánk: „A
kellékeket ki-be hordták, még a királyi
trónt is, bár az néha egész idő alatt ott
maradt a színen. Ha az egyik szereplő
ágyban feküdt s a jelenetet valamilyen
okból nem lehetett a hátsó színpadon
játszani, ágyastul hozták be és vitték ki.
Minden színváltozás azzal (kezdődött és
végződött, hogy a szereplők be-jöttek és
kimentek ...")

Poós Éva jelmezei hasonlóképpen
többszörös rendeltetésűek: anyaguk, sza-
básuk korhű is, mai is; hozzá is adnak
valamit a fölöltöztetett figurához, meg cl is
idegesítenek kissé tőle. A ruhák nagyobb
része ezúttal nem új: sokan jellemükkel
együtt öltözéküket is magukkal hozták a
Don Carlosból, s föltűnik egy-egy öltözék
a régebbi darabokból is.

az egyébként vitatható - irodalmi érté-
kelésnek részigazságai ellenére sincs túl
nagy szerepe.

Sokkalta fontosabb a Don Carloshoz,
Ruszt legutóbbi rendezéséhez való viszony.
A Schiller-mű után nagyon hamar (talán
túlzott sietséggel) került színre ez;
hangsúlyozottan a „rímelés" igényével. A
János király szituációjában mindvégig
hasonló, kifejletében ellentétes a Don
Carlossal - de sem a hasonlóság, sem az
ellentét nem eléggé kidolgozott. A Fülöp
király-János (király párhuzam a
legmegoldottabb; egymástól zsarnoki te-
hetségük mértékében térnek el. Ezenkívül:
Fülöp egy jószándékú lépéssel - éppen
mert zsarnok - még tragikusabbá ront
mindent, János egy rossz szándékú lépéssel
(ezúttal az Arthur elleni merényletről van
szó) végül is - saját halála árán és
nagyrészt akaratán kívül - a sajátjánál
esélyeiben jobb és tisztességesebb hatalmat
hoz létre.

Inkább látványos, mintsem megoldott a -
bosszúból - Fülöpnek segítő Eboli és a -
bosszúból - János ellen fenekedő
Constantia párhuzama, vagy a
cselekménymeneteket döntően befolyásoló
Posa márki és a Fattyú „kapcsolata".

A János királynak a Don Carloshoz való
viszonyában akkor lenne teljes értéke, ha:
1. éles ellentéte volna annak, vagy: 2.

magasabb szinten megismételné azt. Ruszt
rendezésében mindkét lehető-

ség megpendül (erőteljesebben az első), de
igazi kibontakozásuk elmarad.

A Don Carlos formanyelve - noha
egymástól meglehetősen távol eső ele-
mekből állt össze - megrendítően egységes
volt. A díszlettel is hangsúlyozott
keresztrefeszítésr-motívumhoz remekül il-
lett a választott (modern zene, a színpadi
puritánság, a díszletezést végző zsoldos-
rezonőrök elidegenítő hatású tevékenysége.
Mostanra egyik-másik elem, ha lehet, még
gazdagodott is: a változó funkciójú, halált,
hatalmat, reményt jel-képező, mindig
máshová terülő vörös bársonydarab a János
királyban rongyokká tépődött-
alacsonyodott. Ezek a piros rongyok a
csaták halottait takarják - mintegy jelezve:
hogyan realizálódik az, ami a trón
közelében tervezte-tett. A két díszletező-
rezonőr maian hányaveti mozgása,
majdhogynem rágógumit rágcsáló közönye
viszont abban a pillanatban vesztett
sokkoló hatásából, amint alkalmanként
valóságosan is szereplői lettek a drámának.
Az új elemeik közül remeklés a
pantomimikus csata-jelenet - ám csupán
külsődleges a hát-térre vetített Csontváry-
festmény; el-vont tétel marad, (hogy
Shakespeare a görög színház romjain
építette volna föl a maga színházát.

Meglehet: nem igazságos a János királyt
a Don Carloshoz s többi elődjéhez mérni -
mert mint önálló produk-

5.
Az eddigiekből kitűnt, hogy Ruszt a János

király esetében folytatta a politikus színház
kialakítására irányuló törekvéseit;
energikusan, koncepciózusan terem-tette
meg a társadalmi-történelmi szituációt;
elemezte és jellemezte a figurákat. A
shakespeare-i szöveghez (és a 25 év alatt,
többszöri nekifutásra elkészült, nagyszerű
Arany János-i magyarításhoz) hűen állította
színpadra a művet - a nem csekély
szövegmódosítás, átrendezés ellenére is ;
munkája mégsem történelmi képeskönyv,
hanem aktuális állás-foglalás.

Miért van hát, hogy a János király -
amely pedig Ruszt S h a k e s p e a r e -
színházának majdnem minden elemét tartalmazza,
s majdnem mindegyiket az eddigi
legkidolgozottabb formában vagy épp a
szintézis szintjén - legjobb esetben is csak a
Troilus és Cressida meg a Don Carlos után
következhet a sorban?

Tekintsünk el a legkevésbé jelentős
indoktól, miszerint itt Shakespeare egyik
leggyöngébb művéről van szó. Ennek -

János király (Trokán Péter) parancsot ad Hubertnek (Baranyi László),
hogy gyilkolja meg a kis Arthur herceget



ció, hibáival és befejezetlenségeivel is
egyike a legjobbaknak ebben az évadban.
De - mint már említettem - az előadás a
rendezői szándék szerint sem elsősorban
önmagában létezik; valósértéke (és Ruszt
József pályája szempontjából való értéke)
csakis a tárgyilagos összehasonlítás alapján
ítélhető meg.

6.

Az emlékezetes sikerű Troilus és Cres-
sidában a rendezőnek minden színészéből
magas szintű teljesítményt sikerült
előhívnia; s ez áll javarészt a Don Carlosra
is. Most viszont több szereposztási
gyöngeség is akad - ez is belejátszik hi-
ányérzetünkbe. Kezdjük azonban a
kellemesebbel : vannak kiemelkedő
alakítások is a János királyban. A címsze-
replő Trokán Péter színészi tehetségének
kiteljesedése mintegy szimbóluma is
lehetne Ruszt egyre gazdagodó
Shakespeare-ciklusának. Trokán a Hamlet
Horatiójától kezdve egyre nagyobb felada-
tokat oldott meg egyre magasabb szinten, s
nagy sikerű Posa márkija után jutott el
János királyig. Ruszt rendezői logikájából
és Trokán színészi alkatából is inkább az
következett volna, hogy a Fattyú szerepét
formálja meg - de Jánosként is remekel.
Járásában, tekinteté-ben,
hanghordozásában is állandóan ott lebeg a
tetteinek következményeitől rettegő
középszerű ember idegőrlő félelme.
Trokán Péter János királya mindvégig érzi-
érezteti, hogy rossz és vesztett ügyet
szolgál, de azért újra és újra erőt, hitet
szuggerál önmagába. Trokán e vergődtető
kettősségre építi szerepét, hogy azután
megmérgezésekor alapegyéniségét engedje
érvényre jutni: szelíden s szinte meg-
könnyebbülten fogadja a közelgő,
megváltó halált. Tetteivel rokon- s ellen-
szenvünket váltakozva nyeri el - búcsújakor
mégis inkább életének, jellemének tragikus
voltát hangsúlyozva.

Erőssége az előadásnak Eleonóra és
Constantia egymás szemét kikaparni akaró
királynékettőse : Gurnik Ilona és Szakács
Eszter is kőkemény egyéniséget formál, a
trónért és fiukért mindenre kész
perszónákat. Trónra függesztett te-
kintetükben a hatalom őrülete lobog;
mindketten felelősek gyermekük haláláért.
Gurnik sötét humorú gúnyolódást, Szakács
néha őszinte anyai érzéseket kever a
figurába, így biztosítva, hogy Cons-
tantiához vonzódjunk inkább.

Baranyi László már a ravaszkodni, időt
húzni kényszerülő angiers-i polgár
szerepében is figyelemre méltó karakter

színészi képességekről tesz tanúságot;
Hubertként pedig roppant gazdag alakot
formái. Játéka a szomorúan jelentéktelen
udvaroncsorsot és a bátor férfiasságot
elegyíti, önsajnálat és nagyképűség nélkül.
Ez az ember pontosan ismeri ma-gát;
Arthur megvakítására is azért vállalkozik,
mert lelke mélyén tudja: képtelen erre -
tehát megmentheti a gyermeket. Baranyi
az elmaradt vakítás érzelgősségre csábító
pillanataiban is megőrzi Hubert
fegyelmezettségét, középszerűségében is
értékes emberségét.

Varsa Mátyás (a Fattyú) szerepének csak
egyetlen összetevőjét tudja érzékeltetni : a
katonás bátorságot, harciasságot. Varsa
megismétli Ajax-alakítását; ám Thersites
gyógyító cinizmusa, Horatio
férfibarátsága, Posa önfeláldozása és esze
nincs meg benne. Pandolf bíboros fontos
alakjának Kölgyesi György nem ad kellő
súlyt. A Don Carlosban puszta
megjelenésével is az inkvizíció félelmetes
képviselője lehetett, most viszont
elmélyültebb, jóval színesebb szerepfor-
málásra, érthetőbb, tisztább beszédre
lenne szükség.

Major Pál és Hetényi Pál ezúttal is
tökéletes illúziót keltve udvaronckodik,
Forgács Tibor és Fekete Tibor grófjai a
„megideologizált" köpönyegforgatás
bajnokai; Lengyel János korrektül for-
málja, de e főuraknál semmivel sem je-
lentősebbnek mutatja a francia királyt.

7.

A János király nem a legjelentősebb, de
mindenképp szép és fontos állomás Ruszt
József pályáján. Egyetlen előadásba sű-
rítette mindazt, amit a legutóbbi évék
következetes munkája során Shakespeare-
színházában fölhalmozott. A produkció éli
a maga öntörvényű életét, ugyanakkor
"Shakespeare-szótár", miniatűr
"Shakespeare-összes" a szó legjobb
értelmében. Bizonyság arra, hogy Ruszt
történetileg megalapozott, politikusan
végiggondolt koncepcióval, önálló
szemlélettel és eszköztárral rendelkezik e
művek tolmácsolására.

Shakespeare: János király (Kecskeméti Katona
József Színház)

Rendező: Ruszt József. Fordította: Arany

János. Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Poós Éva.

Szereplők: Trokán Péter, Mádi Tibor, Hortobágyi
István, Fekete Tibor, Major Pál, Forgács Tibor,
Baranyi László, Szilárdy István, Varsa Mátyás,
Biluska Annamária, Lengyel János, Muskát
László, Gyulai Antal, Kölgyesi György, Hetényi
Pál, Gurnik Ilona, Szakács Eszter, Sára
Bernadette, Basa István.

NÁNAY ISTVÁN

Nincs vágy a szilfák alatt

A munkáskerületekben, munkásvárosok-
ban mostanában egyre több színházi elő-
adást, koncertet, kiállítást rendeznek.
Érthető, hisz a korszerűbb munkásmű-
velődés poltikai-társadalmi követelmény
lett, s ennek megfelelően, ennek
érdekében a kulturális intézmények a
maguk módján igyekeznek tenni valamit.
Anélkül, hogy egy-egy „belvárosi" szín-
ház „külvárosi" szereplésének fontosságát
és hasznosságát megkérdőjeleznénk,
kétségtelen tény: bármely előadás egymaga
nem teheti színházbaráttá, színházértővé a
munkásközönséget. Még a ,színházak
több-kevesebb rendszerességgel tartott -
bérleti - előadásai sem. Csak olyan
színház, amely eleve a mun-
kásközönségnek játszik, ennek minden
követelményét, kötöttségét és következ-
ményét vállalva.

Ilyen típusú színház - egyelőre és sok
tekintetben sajnos - csak egy van: a József
Attila Színház. Ennek törzsközönsége
Újpest, Angyalföld munkássága, de többek
között Kispesté és Csepelé is. Ezt a
törzsközönséget igyekszik szolgálni -
időnként kiszolgálni - a színház.

Mivel különleges feladata-felelőssége
van a színháznak, különösen lényeges és
tiszteletre méltó az az állandó törekvés és
- mondhatni - gyakorlat, hogy a mű-sor
jelentős részét kitevő szórakoztató zenés
vígjátékok, valamint a mai magyar és a
szocialista országok drámái mellett a
klasszikusok népszerű, közérthető, a
mának és közönségüknek szóló,
ugyanakkor az íróhoz is hű előadásban
szólaljanak meg. A nézők mindennap-
jaihoz áttételesen kötődő élményszerzés,
valamint ízlésnevelés és ismeretterjesztés
lehet ez egyszerre.

Ennek a törekvésnék kitűnő példája
Shakespeare A makrancos hölgy elő-adása,
amelyet Seregi László rendezett. (Az
előadásról részletes kritika olvas-ható a
SZÍNHÁZ 1974. júniusi számában.) Az
előadás egyszerre vérbő reneszánsz
komédia és mai kicsengésű, kesernyés
tragikomédia. Úgy modern, hogy végig
Shákespeare szellemében, hozzá hűen
folyik az előadás. Csak éppen meg-találta
a rendező a műnek azt a pontját.
amelyben szembesítheti a négyszáz év-


