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színháztörténet
Sok színész, aki hosszú ideig főszereplő
lkatú volt, egy bizonyos kor vagy éppen
izikai állapot miatt epizodistává alakul -
egalábbis azzá kellene hogy alakuljon. A
aj az, ha ezt a tényt nem fogadja el,
ovábbra is főszerepekhez ragaszkodik.) A
ossz értelemben vett demokráciára pedig
gy példát mondanék. Egy alkalommal
eugrópróbát tartottunk az egyik darabból.
aj, járkálás zavart meg munkánkban.
iderült, a műszakiaknak lejárt a
unkaidejük - csomagoltak. „De kérem, itt

róba van!" - tiltakoztam. Ők csomagoltak
ovább... Tehát a színésznek is vissza kéne
dni a rangját. Megtörténik, hogy hiányzik
gy kellék, a színész kiabál a tény miatt,
e mindenki személyes sértésnek veszi. Ha
éldául egyik társam férje beteg vagy a
ásik náthás - sokszor elnézik, hogy

ésik, hogy fegyelmezetlen. Ez szerintem
lhumanizmus, áljóság - hiszen mindaz,
mit itt elmondtam, az esti előadás
ovására történik. A színházhoz
elegszívű diktatúra kell !

E számunk szerzői:

BALÓ JÚLIA újságíró, a Film Színház
Muzsika munkatársa

BARTA ANDRÁS újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

BELIA ANNA a Színházi Intézet munka-
társa

BÉCSY TAMÁS az irodalomtudományok
kandidátusa, a pécsi Tanárképző Főisko-
la docense

CSERJE ZSUZSA az Irodalmi Színpad
rendezőasszisztense

FODOR GÉZA az ELTE Esztétikai Tan-
székének tudományos kutatója

FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

HÁMORI ANDRÁS egyetemi hallgató

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense

RÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

SIPOS ANDRÁS filmrendező

SZŰCS MIKLÓS a Színházművészeti Szö-
vetség munkatársa

TAKÁCS ISTVÁN újságíró, a Magyar
Ifjúság főmunkatársa

RÉVY ESZTER

Húsz év - húsz évad

Visszatekintés a József Attila Színház
múltjára

1956. július 1-i határozatával a Minisz-
tertanács a Magyar Néphadsereg Színháza
(Vígszínház) kamaraszínházából frissen
önállósított József Attila Színházat Bu-
dapest Főváros Tanácsa mint főhatóság
alá rendelte. A Művelődésügyi Minisz-
térium által létrehívott önálló színház az
1956-57-es évadban kezdte meg műkö-
dését. Kialakulásának, fejlődésének immár
húsz esztendős történetét az alábbiakban
természetesen csak nagy vonalakban
tudjuk áttekinteni. Mégpedig lehetőség
szerint nem elveszve az egyébként igen
érdekes részletekben, hanem kiemelve a fő
vonásokat, tendenciákat, problémákat,
melyek alapvetően meghatározták a
színház húszéves fejlődésének irányát.

Előzmények

A peremkerületek lakosságának kulturális,
ezen belül színházi igényeit színvonalasan
kielégíteni - ez a nagyon is reális igény
már a felszabadulás utáni első években
felmerült. Különösen élénk problémát
jelentett ez Budapest egyik legnagyobb
munkáskerületében, Angyalföldön. E
színházi igények kielégítése irányában tett
lépések közül az első komolyabb az volt,
mikor a XIII. kerületi Tanács az eredetileg
a kerületi pártbizottság tanácskozási
termének „Erkel terem" néven használt
helyiségét 1953. december 10-től Déryné
Színpad néven igénybe vette színházi
előadások céljaira. A Váci út 63. szám
alatti helyiség ettől a naptól kezdve
működött színházként, helyesebben
színházi helyiségként. A XIII. kerületi
Tanács által itt rendezett előadások -
darabra szerződtetett színészekkel -
elsősorban operettek voltak (Nebáncsvirág,
Gül Baba stb), nem különösebben nívós
produkciókként.

1954 októberében azonban a Magyar
Néphadsereg Színháza kamaraszínházat
alapított Déryné Színház néven, mely
átvette a Váci úti helyiséget, ahol a kerü-
leti tanács által működtetett Déryné
Színpad működése ezzel megszűnt.

A Magyar Néphadsereg Színháza ka-
maraszínházaként működő Déryné Szín-
ház az első évadban (1954/55) négy be-

mutatót tartott: Kisfaludy: Csalódások,

Heltai: A néma levente, Kipphardt:
Shakespeare kerestetik és Dihovcsnij:
Nászutazás című műve került előadásra.
Ezen előadások közül a mai napig kedves
emlék Heltai A néma leventéje Ladányi
Ferenccel a címszerepben. Partnere Rutt-
kai Éva volt.

Mivel azonban a peremkerületek szín-
házi ellátottságán a Déryné Színház mű-
ködése sem változtatott sokat, 195 5
januárjának végén érdekes riportokat
olvashattunk a különböző lapokban
(Színház-Mozi, Népszava stb). A Magyar
Néphadsereg Színházán belül megindult
egy új színház szerveződése, mely a ma-
gyar, de talán az európai színházak törté-
netében is egyedülálló jelenség: a fővá-
rosi vándorszínház. Az előzetes riportok-
ban Szendrő József, a megnyíló új szín-
ház igazgatója és Berényi Gábor, a jö-
vendő fiatal főrendező nyilatkoztak a
létesítendő új színház terveiről, elkép-
zeléseiről: „A József Attila nevét viselő új
színház legfőbb feladata lesz, hogy a
főváros külső munkáskerületeit szín-
vonalas előadásokkal, prózával, zenés
vígjátékkal, operettel lássa el." Ennek
megvalósításához háromféle társulat szer-
veződött: egy prózai, egy zenés vígjáté-
kokat játszó és egy operett-társulat
zenekarral, tánc- és énekkarral, vagyis a
műfaj megkövetelte teljes apparátussal.
1955 tavaszán, József Attila születés-
napján egyszerre két kultúrházban kezdte
meg működését az új színház. Első két
bemutatója Jókai Az aranyembere és
Móricz Nem élhetek muzsikaszó nélkül című
vígjátéka. Mivel azonban rövid időn belül
nem sikerült úrrá lenni a társulat
összetételének alapvető gyengéin,
elsősorban nem sikerült egységes játék-
stílust kialakítani a legkülönbözőbb mű-
fajokat képviselő színészekkel, a látoga-
tottság rohamosan csökkent. Olyanynyira,
hogy az előirányzott szubvención túl
fellépő deficitet az 1955 nyarán az
Állatkerti Színpadon valamint a Vö-
rösmarty Színpadon tartott szabadtéri
előadások sem hozhatták be. Miután ez a
„régi" József Attila színház nem tudott
megállni saját lábán, ezért 195 5 végén a
Magyar Néphadsereg Színháza beolvasz-
totta - nevének megtartásával - Déryné
kamaraszínházába, melynek nevét 1955
őszén az Allami Faluszínház kapta meg.
E „vegyes" évad bemutatói közül ízelí-
tőként említünk néhányat: Barta Lajos:
Zsuzsi, Tabi László: A kalóz, Mihalkov:
Vidám álom, Moliére: Kénytelen házasság,
A férjek iskolája, Shaw: Fanny első szín-



darabja, Shakespeare: A makrancos hölgy,

Sartre: A tisztességtudó utcalány.
A felsorolt művekből látszik a felelős-

ségteljes keresés-kutatás, ahogy a ka-
maraszínház peremkerületi színházi
funkcióit próbálták kibontakoztatni. Vál-
tozatlanul óriási problémát okozott azon-
ban a társulat heterogén összetétele, a
rengeteg tájelőadás - az 1955-56-OS évad
69o előadásából 72 táj!- és számos belső
művészeti és műszaki probléma. Az
előadások művészi színvonala nem emel-
kedett, a hatalmas előadásszám ellenére a
látogatók száma sem gyarapodott. A be-
vételi terv lényeges elmaradásával ismét
súlyos deficit jelentkezett. A helyzet
tarthatatlanná vált, amikor 1956 tava-szán
megszületett a Művelődési Minisz-
tériumnak az a döntése, mely megszüntette
a Magyar Néphadsereg József Attila
kamaraszínházát, és helyette ön-álló József
Attila Színházat hozott létre azzal a
feladattal, hogy mind a Váci úti
helyiségben, mind a peremkerületekben
tartson előadásokat.

Első lépések - az első két évad

Az 1956 júliusától folyamatosan szerve-
ződő önálló színház a következő
összeállításban indult: igazgató: Fodor Im-
re, korábban a Bányász Színház színésze,
majd a Magyar Néphadsereg Színházának
gazdasági - vagy ahogy akkor mondták -
üzemigazgatója, főrendező a Pécs-ről ide
szerződött Lendvai Ferenc, rendezők
Lovas Edit és Benedek Arpád, dramaturg:
Mátrai-Betegh Béla, aki így nyilatkozik a
színház műsortervi elképzeléseiről: „A
József Attila Színház az elmúlt évben
elsősorban új magyar da-rabok
színrehozásával érdemelte ki az úttörő,
kezdeményező jelzőt. Ezt a »hagyományt«
az idén is követni akarjuk." De nézzük
meg azt is, hogy hivatalos jelentésben
hogyan is fest az induló szín-ház helyzete:
a színház ,,...lényegében határozott
feladatot nem kapott. Azzal indították
útjára, hogy fele arányban operettekkel,
fele arányban prózai darabokkal
igyekezzék közönségét megszerezni... A
színháznak nem állt módjában új együttest
szerződtetnie, kész társulatot kellett
átvennie (6o színészt, ebből 3o színésznőt)
azzal a megkötéssel, hogy a 6o-as
létszámot induláskor csökkentenie kell 14
fővel" Ezek után nézzük meg
részletesebben, hogyan is alakult az első
két évad.

1 9 5 6 - 5 7 : az első szezon, melynek októ-
berében máris drámapályázatot hirdetett a
színház. Ez világosan kijelöli a

megírandó és előadandó művek célját: „A
pályázat alapfeltétele, hogy a pályamű
bátran foglalkozzék a társadalmi haladás
kérdéseivel, s szolgálja mondanivalóját
újszerűen, a színpadi kísérletezés minden
eszközével." A pályázatot sajnos elsodor-
ta az elkövetkező idők ellenforradalmi
vihara, de azért már az első néhány évad is
fel tudott mutatni határozott politikai
aktualitást hordozó műveket, eredeti
magyar drámákat. Sorrendben a bemu-
tatók: Kellér Dezső Schöntan-átirata, A
szabin nők elrablása, Souvajon: S z é p kis
família, Gáli József: Szabadság-hegy, Be-
nerzky: A z esernyős király, Fejér István -
Kállai István: Irány Caracas, és végül
Anouilh: Találka Párizs mellett.

Az évad vitathatatlanul legnagyobb
sikerei a zenés vígjátékok. A szabin nők
elrablása 200 előadást ért meg Lovas Edit
rendezésében, Szenes Iván dalszövegeivel,
Bilicsi Tivadar vendégfelléptével. A z
esernyőt király Ladányi Ferenc
vendégfelléptével, Mátrai-Betegh Béla
rendezésében 64, és végül az Irány Caracas
59-es előadásszámot ért el. Ez a Fejér--
Kállai-vígjáték különben az évad érde-
kességei közé tartozik : röviddel az ellen-
forradalom lezajlása után bátran és nyíl-
tan figurázza ki a disszidálási „divatot", a
közönség tetszésével találkozva és élénk
kritikai vitát provokálva, mely nem a
darab témáját, hanem inkább a megírás
színvonalát kifogásolta helyenként.

1957-58: az évad négy bemutatója
sorrendben: Callegari: Megperzselt lányok,

Sardou : Váljunk el!, Fejér István: Bekötött

szemmel és Karel Capek: Emil/a Marty titka.
Ebben az évadban már világosan ki-

rajzolódik az igények jelentkezése és
iránya. Itt lehet igazán lemérni azt,
mennyiben különleges közönség a Jó-zsef
Attila Színházé, és nagyjából milyen az
előadásokkal szembeni követelmény. A
Callegari-dráma Ráday Imre rendezésé-
ben 142-szer ment, bebizonyítván ezzel,
hogy Angyalföld színházában nem kizá-
rólagos műfaj a zenés vígjáték, hanem
komoly érdeklődés kíséri a jól előadott és
- a színház történetében először - remekül
propagált „nehezebb műfajt'". Ugyanezt
bizonyítja Fejér István darabja, melyet
Benedek Árpád rendezésében 62
alkalommal játszottak. A darab nagy kri-
tikai és közönségsiker, a színház darab-
választásának helyességéhez nem fér
kétség. Ugyanakkor az évad zenés víg-
játéka szintén siker: Sardou Váljunk el!
című műve Lovas Edit rendezésében 16 5
előadást biztosított.

Így az 1957-58-as évad végére tisztá-
zódott az a kép, mely két év mozaik koc-
káiból állt össze. Le lehetett mérni, hogy
a József Attila Színház közönsége abból a
feltörekvő munkásosztályból került ki
túlnyomó többségében, amely nem is oly
rég, a két világháború között a legna-
gyobb veszélyek, ellenséges ideológiai és
hazug propagandahullámokkal dacolva,
nagy nehézségek árán tanulta a marxista
eszméket. Ez a tehetséges, tanulni és kul-
turálódni vágyó, legjobbjaiban lassan új
értelmiségünket alkotó munkásság egy-
értelműen állást foglalt a színház mellett,
előadásait több-kevesebb rendszeresség-
gel látogatva. Az első két évad nagy si-
kerei világosan megmutatták az igényt: a
társadalmi drámák közül elsősorban a
magyar valósággal, létproblémákkal fog-
lalkozók a legvonzóbbak, és emellett a
nívós zenés játékok, ha lehet, ezek közül
is inkább a magyar termés között vá-
logatva - mint erre az Irány Caracas
példája mutat. Angyalföld munkáskőzön-
sége részint elgondolkodtató társadalmi
jelenségek színpadi bemutatását, részint a
nívós szórakozást jelentő, szán ukra
komoly mondanivalót tükröző vígjátékok
vagy zenés játékok előadását látogatta és
látogatja szívesen.

1958 nyarán már biztos volt a színház
létjogosultsága a magyarországi színházi
életben. Eljött az ideje, hogy a színház
vezetői pontos megfogalmazását adják
programjuknak: „A színház célja az, hogy
névadó költőjéhez méltó - a szó nemes
értelmében - irodalmi színház legyen!...
Hordozója akar lenni a szocializmus
eszméinek a színházművészet minden
eszközével, és amennyire lehet, elősegíti
az új mai témájú magyar szín-
műirodalom fejlődését. ...továbbra is a
munkásosztály színháza kíván enni, és
szeretné megerősíteni helyét Angyal-föld
népének szívében. Előad minden olyan
drámát (akár tragédia az, akár zenés
vígjáték), melynek mondanivalója a tár-
sadalmi haladást szolgálja, és a szónak
nemesebb értelmében modern (akár 2000
éves is lehet) és a mához szól. A modern-
séget a mű tartalmi, belső igazságában
látja, nem formai megoldásokban.'

A „felemelkedés" szakasza: 1958-62

Az 1956-62 közötti időszakot, ha érdemes
és lehet húsz esztendőn belül periodizálni,
az első virágzás vagy felemelkedés korá-
nak nevezném. Ez persze nem jelent
felhőtlen periódust, ellenkezőleg, a ma is
gondot okozó jelenségek egy része már
akkor is sok fejtörést okozott. Elsősor-



ban a vígjátékválasztás és -játszás terén.
Mindenesetre az 1958-as évadban indul
meg az eleinte igen sikeres, később szín-
telenebbé váló Rozov-sorozat, melynek
kezdő darabjában - Boldogság merre vagy?
Bodrogi Gyula első kirobbanó sikerét
aratta. Az igényes szórakoztatás jegyé-
ben klasszikus művekkel is sikeresen
próbálkozik a színház: Lope de Vega A
kertész kutyája című vígjátéka Egri István
rendezésében emlékezetes sikert aratott.
A vígjáték női főszerepét játszó Komlós
Juci Füst Milán jegyzetei szerint ez
alkalommal Bajor Gizi alakításának
emlékével is felvette a versenyt. Ugyan-
csak Komlós Juci és Sinkovits Imre fő-
szereplésével nagy siker - és r32 előadás
- Sardou Szókimondó asszonyság című
vígjátéka, Egri István rendezésében.
Kállai István 1958 decemberében bemu-
tatott újabb drámája, a Kötéltánc 7o elő-

adást ért meg, József Attila-díjat kapott,
és az egyik legsikeresebb produkcióként
emlékezetes.

A közönség végérvényesen hozzászo-
kott, hogy Angyalföldön nemcsak mű-
ködik színház, de bármely más régi pesti
színház kiemelkedő produkciói sorában
rangosnak számító előadások is születnek
itt. Ez a korszak több, már akkor
közkedvelt vagy azóta megszeretett szí-
nészünknek nyújtott sokrétű lehetősége-
ket: Komlós Juci és Ráday Imre felejt-
hetetlen színészpárosa ezekben az éva-
dokban vált igazán emlékezetessé, Gobbi
Hilda gazdag pályafutása sok kedves
szerepét játszotta el ezekben az években.
És a fiatalok: Kállai Ilona, Szemes Mari,
Örkényi Éva, Sinkovits Imre, Bodrogi
Gyula mind-mind e társulat tagjai-ként
aratták első komoly sikereiket. Egri
István és Ráday Imre rendezői mi-

nőségükben is kitűnő előadásokat pro-
dukáltak, de rendezett rajtuk kívül Szine-
tár Miklós, Máté Lajos, Lovas Edit, Se-
regi László - hogy csak néhányukat em-
lítsük. Fiatal társulat, koncepciózus ren-
dezőgárda. Az első korszak - egy-egy
bukás ellenére is - feltétlenül, egyértel-
műen pozitívan értékelhető. Bár már
ebben az időszakban is mutatkoznak olyan
darabválasztási gyengeségek, mint Hedda
Zinner Egy kis bécsi kávéháza vagy Le Sage
A csalafinta bárónő című vígjátéka. Persze
baj még nincs, de ezek az első jelek
egyenesen mutatnak a később nagyobb
számban előkerülő „víg-játékipari
termékek" felé.

A virágzás szakasza: 19&2-68
Az 1962-63-as évad a változás, a to-
vábblépés évét jelentette. Az immár hat
évada dolgozó színház társulata kipróbált,
tehetséges, nagy ígéreteket hordozó szí-
nészek sikeres együttesévé kovácsolódott.
Kialakult a maga „külön" közönsége, de a
„hagyományos" színházlátogató közönség
is számon tartotta már. A szín-ház az 1962-
63-as évadra bérletsorozatot hirdetett; az
első alkalommal 5600 bérlettulajdonosra
számítottak. Az el-múlt öt év mérlege
kedvező volt: 1700 előadás zajlott le 25
különböző műből, több mint egymillió
néző előtt. Ebből csak az 1961-es év 207
00o nézőt hozott. A színház minden
szempontból túljutott a gyermekéveken, a
szervezés és tervezés első nehézségein, és
eljutott ahhoz az időszakhoz, amikor
kultúrpolitikáját kiteljesíthette, kapcsolatát
közönségével elmélyíthette, az előadásra
szánt műveket művészi szempontból to-
vább csiszolhatta, előadásait tökéletesít-
hette.

Mindezek elősegítésére a nyugdíjba
vonult Hegedűs Tibor után - Lendvai
Ferenc 1958-ban elszerződött a színháztól,
utódja Hegedűs Tibor lett - az 1962-63-as
évadtól új főrendezőt kapott a színház,
Kazán Istvánt, aki őszinte lelkesedéssel
látott munkához. Rendezői munkáját az
1968-69-es évadig általában siker övezte,
olyan előadások születtek ezalatt, melyeket
nyugodtan nevezhetünk színháztörténeti
jelentőségűeknek. A színházhoz kerülése
utáni első esztendőket az egész
műsorpolitika fellendülése jellemezte.
Mindent egybevetve el kell ismernünk ezt
a hat évadot a szín-ház eddigi legjobb
korszakának. Természetesen ez az időszak
is tartalmaz buktatókat, de egészében erős,
koncepciózus együttes jól irányított
munkáját reprezen-

Szemes Mari Illyés Gyula: Malom a Séden című drámájában (József Attila Színház)



tálják a bemutatásra kerülő művek. Az
olyan színházat, ahol minden évadnak
megvan a maga nem egy, hanem átlagosan
két-három feltétlen kiemelkedő sikere,
méltán nevezhetjük sikeresnek, virág-
zónak.

1962-63: az évad mindjárt sikersoro-
zattal kezdődik: Jaroslav Dudek vendég-
rendezésében Dumas-Planchon 1 /áram
testőr című vígjátékával. (Ez volt az a
híressé vált előadás, melyben Dudek -
Sinkovits sajátos, sokszínű tehetségére
alapozva - 13 különböző szerepet ját-
szatott el vele egy előadáson belül.)
Kiemelkedő siker Kállai István új darab-
ja, a Férjek a küszöbön, Kazán István
rendezésében, élénk kritikai visszhangtól
kísérve. Az évad legnagyobb érdekessége
és talán legszebb produkciója Tennessee
Williams Üvegfigurák című drámája,
szintén Kazán rendezésében. „Őszinte
elismerés illeti a József Attila Színházat,
hogy műsorára tűzte s még inkább azért,
hogy a nagy művészi fel-készültséget
kívánó drámát szinte hibátlanul adta elő" -
ez volt az általános-nak mondható kritikai
vélemény. Az előadás nagy sikert hozott a
két főszereplőnek: Örkényi Évának és
Sinkovits Imrének - az Üvegfigurák
kettejük felejthetetlen alakításának
emlékében él. Es végül az évad nagy zenés
sikere: Deval Potyautasa Benedek Árpád
rendezésében, Törőcsik Mari - vendégként
- és Bodrogi Gyula főszereplésével, mely
152 előadást ért meg.

1963-64: az évad folytatása az előző évi
sikersorozatnak. Mindjárt az első bemutató
Kazán rendezésében Osztrovszkij
Hozomány nélküli melyasszonya, mely „a
színháznak fennállása óta legmagasabb
színvonalú megnyilvánulása"

vélekedtek róla kritikusai. (Főszerep-
lője Darvas Iván volt.) Az évad másik két,
ehhez fogható sikere Szomory Dezső II.
József császára - ugyancsak Kazán
rendezése - Darvas főszereplésével.
Mindkét előadásnál a rendező, a színészek
és maga a darabválasztás egyaránt létre-
hozói az osztatlan sikernek. Harmadik-
ként ismét egy zenés darab következik a
sikerlsitán: a 117 alkalommal játszott,
Imádok férjhez menni című Maugham-
vígjáték Benedek Arpád rendezésében. A
kritikai vélemény itt már erősen meg-
oszlott az üggyel kapcsolatban : megjósol-
ták a darab vonzereje folytán a közönség-
sikert, erősen vitatva annak valódi érté-két.
Mindenesetre az előadás Váradi Hédi,
Darvas Iván és Bodrogi Gyula
főszereplésével művészi szempontból

- legalábbis eleinte - nem volt komolyan
kifogásolható, bár Bodrogit ebben az
időben kritikusai már egyre többet fi-
gyelmeztetik bizonyos elkerülendő mo-
dorosságaira.

1964-65: a szezon Kazán rendezésében
ismét Osztrovszkij-művel kezdődött, az
Utolsó áldozattal, de a siker nem volt a
Hozomány nélküli menyasszonyéhoz mérhető.
Kállai új zenés vígjátéka, a
Keménykalaposok is jóval gyengébb az
előzőeknél. Az évad kiugróan nagy sikere
Anouilh drámája, a Becket avagy az isten
becsülete, Kazán rendezésében, Darvas
Iván és Koncz Gábor főszerep-lésével.
Ritkán lehetünk tanúi olyan szín-házi
sikernek, amely a kritikusok egybe-
hangzó elismerése mellett a közönség
nagyfokú tetszésével is találkozik. Ez az
Anouilh-darabnál megtörtént, megvalósult
az egyetértés lelkesítő csodája. Sajnos
azonban az elkövetkező években nem
ismétlődött meg siker ebben a mű-fajban
és ilyen hőfokon.

1965-66: az évad szenzációja Barillet-
Grédy A kaktusz virága című zenés
vígjátéka Kazán rendezésében. A kirob-
banó sikerű előadás 119-es sorozatot ért el
- és új típusú musicalprimadonnát avatott
Voith Agi személyében. Fellépése szinte
robbanásként hatott az addig kissé
ellaposodott, elszíntelenedett zenés
műfajban, közönség és kritika egyaránt az
új csillagnak kijáró ünnepléssel vette
körül.

Az 1966-69-es évadok a fentiek után
nyugodtan össze is vonhatók, a stagnálás,
helyenként a tagadhatatlan visszaesés jelei
mutatkoznak. Mintha ki-fáradtak volna a
színház szellemi energiái; a
darabválasztások sematikusak, az elő-
adások művészi színvonala sem fejlődik
tovább a megkezdett jó úton. Egy-egy
darab előadásszámai közepesek, három
évad alatt egyetlen kiugrás André Lulu
című zenés darabja Benedek Arpád ren-
dezésében, 119 előadással.

Feltétlen érdekes megemlíteni, hogy bár
ebben az időszakban szép számmal
játszottak magyar műveket, de igazán
emlékezetes előadás, egyértelműen nagy
siker nem született. Ennek ellenére fel-
tétlenül színvonalat és színt jelentettek
még: Gyárfás Miklós: Kényszerleszállás
(1966), Egy nő , akinek le lke van (1967),
Kállai István: Csodabogár (1966), Mester-
házi Lajos: Férfikor (1967), Németh
László: Nagy család (1968). Nem ugyan-ez
az igényesség jellemzi már Berkesi
András: Thomson kapitányát (1968),
Kopányi György: Neveletlen példaképét

(1968), nem is beszélve Gabányi Árpád:
Aba Sámuel királyáról (1969). A zenés
műfaj előadásai is csak számokban hoz-
nak eredményt. De a közönség szemében
a Voith-Bodrogi páros felléptetésének
változatlan sikermechanizmusa egyelőre
még feledteti a súlyosabb hibákat.

Az átmeneti időszak: 1969-71

Az 1969-7o-es évad kezdetére Kazán már
elhagyja a József Attila Színházat. Ez az
évad két zenés sikert hozott, de ezek
színvonala már meg sem közelítette az
előző évekéit (Kerr: Mary, Mary és a
Chaucer műveiből dramatizált Canterbury
mesék). Ezek az esztendők jelen-tették a
színház eddigi történetének mély-pontját,
melyből igazán a mai napig sem sikerült
teljesen kilábalni. A társulat összetétele is
jelentősen megváltozott az elmúlt évek
alatt: súlyos veszteségek érték a színházat
éppen azoknak a művészeknek
elszerződésével vagy nyugdíjba
vonulásával, akik mind a drámai. mind a
vígjátéki vagy akár zenés műfajokban is
kiválóak voltak. A színház
műsorösszeállításának színvonala is
nagyot esett ebben a két esztendőben -
úrrá lettek a sablonok. Olyannyira, hogy a
kritika is felfigyelt a színház
bizonytalanságára. Goldoni A szmirnai
komédiások és Hašek Svejk a hátországban
című vígjátékai-nak bemutatása kapcsán
kifejtették ama véleményüket, hogy
különösen Goldoni művén keresztül
(Szirtes Tamás rendezése) a színház
megtalálhatná valódi, jó értelemben vett
„népszínház" jellegét. A Hašek-
adaptációval is általános volt az
egyetértés, amit viszont megjegyzés
tárgyává tettek, az a mű nem c ég szín-
vonalasnak ítélt színpadi átdolgozása
Bodrogi Gyula műveként.

1971-től

Ahogy 1962-ben megérett a színház a to-
vábbfejlődésre, továbblépésre, úgy 1971-
72-es évadja is szükségszerű változásokat
követelt. A változást ezúttal Berényi
Gábor főrendezősége hozta magával. Az
első évad műsorpolitikája már világossá
tette az új főrendezői koncepciót: elég, ha
az általa rendezett műveket végignézzük.
Egy klasszikus: Beaumarchais Figaró
házasságának ízlése, játékos előadása;
Kertész Akos Makra című regényének
színpadi átültetése, nagy sikerrel, jelentős
lépésként. Vegül egy zenés vígjáték,
vegyes sikerrel: Neil Simon Ígéretek,
ígéretek című művének bemutatása. A
program mindenesetre világossá vált: a
komoly magyar szín-



padi irodalom felkarolása, igényes, szín-
vonalas szórakoztatás, ha lehet, klasszikus
művekkel. A program azonban bármeny-
nyire világos volt, az elmúlt évek során
maradéktalan megvalósítása mégsem si-
került. Így is születtek az elmúlt évek-ben
nagyszerű előadások, ha a kirobbanó nagy
sikerek - legalábbis e színház életében
korszakalkotó - teljesítmények váratnak is
magukra. Érdemes azért - különösebb
részletezés nélkül - végigszaladni ezeknek
az esztendőknek bemutatóin.

Az 1972-73-as évad két érdekessége az
új Kertész Akos-mű, mely a Névnap címet
viselte, és Suassuna furcsa, érdekes
darabja: Akutya testamentuma. A Kertész-
darab Berényi rendezésében, Suassuna
műve Seregi László rendezői mun-
kájaként közönség- és szakmai sikerként
egyaránt elkönyvelhető. A kutya testa-
mentuma külön érdekessége volt Bodrogi
Gyula és Haumann Péter remek színész-
kettőse, melynek Haumann Péter elszer-
ződése miatt sajnálatos módon nem lett
folytatása.

Az 1973-74-es évad nagy nyeresége a
Shakespeare-vígjátékciklus megindítása.
A sorozatban eddig három bemutató
zajlott le: A makrancos hölgy Seregi
rendezésében 1974-ben, a Sok hűhó
semmiért Berényi rendezésében 1975 áp-
rilisában és Awindsori víg asszonyok ismét

Seregi rendezői munkájaként 1975 de-
cemberében. A sorozat igen nagy nép-
szerűségre tett szert a közönség minden
korosztálya, de különösen a fiatalság
körében. Az évad érdekességei közé tar-
tozott Szigligeti Liliomfi című darabjának
zenésített, sőt beatesített változata Seregi
rendezésében, és Braginszkij-Rjazanov:
Ma éjjel megnősülök című víg-játéka,
immár százon felüli előadásszámmal,
Benedek Árpád rendezésében. Ez utóbbi
darab ékes bizonyítéka annak, hogy
mennyire kívánna a közönség jól megírt,
mai témájú, a mai élet gondjaival,
problémáival foglalkozó vígjátékokat lát-
ni.

Az 1974-75-ös évad kiemelkedő tel-
jesítménye, érdekessége lehetett volna a
Páskándi-mű: A kocsi rabjai. A megvaló-
sítás azonban nem tudta elfeledtetni, sőt
esetenként hangsúlyozta a mű eredendő
hibáit. O'Neill Vágy a szilfák alatt című
drámája igen nagy közönséget vonzott -
sőt vonz napjainkban is. Seregi László
következetes, koncepciózus rendezői
munkája azonban mégsem érvényesülhet
maradéktalanul a kompromisszumos
megoldásokból született szereposztás
adottságai közt.

Végül elérkeztünk az évadok sorában az
ideihez, melynek eddigi bemutatói közül
egy biztos siker, jó előadás: Ayckbourn:
Nálunk, nálatok, náluk című vígjátéka Be

nedek Árpád rendezésében. A többi be-
mutatóról - a már említett, Seregi rendezte
A windsori víg asszonyokról, Suksin:
Jómadarak című szatírájáról (rendező:
Berényi Gábor), Miller: A salemi bo-

szorkányok című drámájáról (rendező:
Berényi Gábor) és Kaló Flórián vígjá-
tékáról - majd dönt az idő.

Minden effajta összefoglalás hibája, hogy
óhatatlanul kimaradnak belőle köz-tudott
dolgok. Például a színház sikeres külföldi
vendégjátékai vagy „tájolásai". Vagy a
statisztikai adatok. Mégis szükségesnek
érezzük megemlíteni, hogy a színházat
fennállása óta évenként átlag 210-230 000

néző látogatja, vagy hogy az évenkénti
kiadott bérletek száma 12-14 00o között
váltakozik. Mindez részletesebb tanulmány
tárgyát képezheti majd, a lényegen
azonban nem változtat: sikerült az
angyalföldi kerületben életképes színházat
létrehozni. Hogyan tovább? A József Attila
Színháznak ma már más a közönsége, mint
amelyet an-nak idején megnyert magának.
Ízlésében fejlettebb, véleményében
önállóbb, általában műveltebb. A színház
további fejlődését döntő mértékben
befolyásolja a rugalmasság, az érzékenység
minden felvetődő probléma iránt, és a
bátor vállalás a kitűzött célok érdekében.

*

1976. március 1-én Miszlay Istvánt nevezték ki
a társulat új igazgatójának. A József Attila
Színház történetének következő fejezete immár
az ő működéséhez fűződik.

(Aszerk.)

Tóth Judit, Horváth Gyula, Haumann Péter és Bodrogi Gyula Suassuna: A kutya testamentuma
című vígjátékában (Iklády László felvételei)


