
másfél flekk
A „flekk" az újságírónyelvben egy

gépelt oldalt jelent. Másfél flekk tehát
másfél gépelt oldal. Ezzel a
rovatcímmel, a rovatban pedig a címhez
illő rövid írásokkal ezután gyakran fog
találkozni az olvasó. Miért éppen
másfél flekk:? Úgy érezzük,, ennyi he-
lyen már el lehet mondani valami lénye-
geset egy színházi előadásról, jelenségről
vagy szerepről. A kis terjedelmű kri-
tika - és nemcsak a kritika, hanem a
jegyzet, portré, glossza, karcolat is -
sajátos műfajt képviselhet. Néha a
színházi előadásoknak valamelyik rész-
mozzanata válik különös jelentőségűvé.
Egy írói megfigyelés, egy rendezői ötlet,
egy színészi pillanat, a díszlet vagy csu-
pán egyetlen jelmez. Esetleg egy mellék-
szereplő vagy statiszta jelenléte, és az is
lehet, hogy egy gondolat, amelyre
fölfűzhető az egész produkció. Ilyenkor
ezek érdemesek a megörökítésre.

Ezek az írások természetesen má-
sok, mint a „szabályos" kritikák.
Negyvenöt gépelt (vagy hatvan nyomta-
tott) sorban nem is lehet szabályos
kritikát írni. A „másfél flekkesek"
szerzői vállalják az arányok megbil-
lentését, a szubjektív hangvételt és a tö-
mör fogalmazáshoz nélkülözhetetlen
szókimondást. A rövidség olykor előny :
állásfoglalásra kötelez, és világos fo-
galmazásra sarkall. A műfaji lehetősé-
gek pedig szinte végtelenek.

„Másfél flekk" című új rovatunkkal
mindenekelőtt az a célunk, hogy telje-
sebb képet adjunk a magyarországi
színházi bemutatókról. Elöljáróban
szeretnénk leszögezni : a rövidség nem
értékmérő. Egyetlen előadást sem mi-
nősítünk azzal, hogy röviden vagy

hosszan írunk róla. Ugyanígy az sincs
szándékunkban, hogy bíráló jellegű
megjegyzéseinket gyűjtsük össze ezekben
a kis terjedelmű írásokban - ha mostani,
első jelentkezésünkkor túlsúlyba kerül-
tek is a kritikai észrevételek. Egy rit-
kábban művelt, bár nem hagyományok
nélküli műfajt kívánunk jogaiba
visszajuttatni, a több szempontú, síne-
sebb elemzés érdekében. (A szerk.)

MADÁCH KAMARASZÍNHÁZ

Colbert

Németh László Colbert-drámájának föl-
oldhatatlan ellentmondása, hogy nem
kívülről értékeli hősének történelmi
szerepét, hanem a maga lelkét költöztetve
belé, a halálra készülő ember meg-
hasonlását ábrázolja a világgal. XIV.
Lajos fénykorában nagyhatalmú pénz-
ügyminiszteréről inkább Saint-Simon
herceg értékelését fogadhatjuk el : „Bölcs,
de erőszakolt kormányzása csődöt mon-
dott, minden lehető segélyforrása ki-
merült, úgy, hogy végezetül ledöntötte
azokat a régi és tisztes sorompókat, me-
lyeknek pusztulása szükségképpen maga
után vonta az állam pusztulását." Igaz, a
dráma nemcsak a központosított mo-
narchiát európai hatalommá tevő, két-
ségkívül nagy tetteket sorolja elő; a mérleg
másik serpenyője - a gyóntató

Bessenyei Ferenc mint Colbert
(Iklády László felvétele)

jezsuita páter szavaiban - megtelik a
könyörtelen történelmi igazsággal: azzal,
amivel mindezért fizetni kellett.
Franciaország népének a nyomorral;
Colbert-nek magának a feléje áramló gyű-
lölettel, szándékainak visszájára fordulá-
sával és életének végső csődjével.

De a dráma nem erről a lelkiismereti
válságról szól, hanem a magát kegyvesz-
tettnek vélő Colbert passzív lázadásáról

a mindeddig kiszolgált, hálátlan király
ellen.

Bessenyei Ferencnek egyedül kell elját-
szania a drámát; nem ezt, hanem az
előbbit, az izgalmasabbat, a lelkiismeretit.
Mégpedig úgy, hogy nem indíthat másból,
mint a „colbert-i sértődésből": az
uralkodó, sokallva a versailles-i kert új
rácsainak árát, halálos ellenfelével, a
takarékoskodó Louvois-val példálózott.
Van ebben az indításban, valószínűleg
Németh László szándékának ellenére,
valami komikus. A bölcs Colbert mintha
csak besétálna Louvois csapdájába, aki -
megint Saint-Simont idézzük - „gondolta,
kimeríti majd Colbert kincstárát, és így
végezhet vetélytársával".

Bessenyei nem a (megíratlan) történelmi
személyiséget, és nem is a dráma-író
lelkéből lelkedzett, a hálátlan világ
karjaiból önmagát kiszakító és az utókor
emlékezetére bízó tépelődőt játssza el.
Szétfeszítve a színdarab és a színpad szűk
kereteit, saját szituációjából csihol drámát:
a magára utalt, termékeny gondolatait és
robusztus energiáit kényszerűen a
körülményekhez csillapító alkotó ember
zaklatott belső világát tárja föl.

Colbert-je ezért megrendítő: egy kivé-
teles művész önmagát teszi a dráma szín-
terévé.

K. T.

THÁLIA STÚDIÓ

A hétfejű tündér

„Ha három lábon gyábokorsz, a kálán
pugra nem tudsz menni" - mondja
Mikkamakka Lázár Ervin egyik meséjé-
ben. Mert Mikkamakka ilyeneket mond.
Persze nem mindenki érti meg. Aki pél-
dául nagyokos, az biztosan nem érti meg.
Az sem, akinek nincs fantáziája. És nem
értik meg a kiszikkadt szívűek, a
dölyfösek, a begyöpösödött agyúak, a
lelketlenek, a humortalanok, a kedvet-
lenek és kedélytelenek, a földhözragadtak
és nehézkesek, a sínen gondolkodók és az
érzelemszegények .. .

Kővári Katalin, aki a Thália Stúdióban
csokrot kötött Lázár Ervin - hirtelen nem
találok jobb elnevezést - Mikkamakka-
ciklusából, érti az író hőseit: Bruckner
Szigfridet, a nagyhangú, öreg oroszlánt,
Szörnyeteg Lajost, a legjobb szívű
behemótot, Aromót, a féktelen agyvelejű
nyulat, a kék színű Ló Szerafint, a
szűkszavú Dömdödömöt, Gepárd



Géza alőrmestert, Vacskamatit és a töb-
bieket. Csak a Kisfejű Nagyfejű Zor-
donbordont nem érti, de őt nem is akar-ja
megérteni őt a többiek sem értik, mint
ahogy nem értik az értelmetlen tilalmakat,
a fenyegetést, a rosszindulatot és más
efféléket.

lázár Ervin meséi tehát megjelennek a
színpadon, és nem érdemes azon töp-
rengeni, hogy felnőtteknek szólnak vagy
gyerekeknek, és a szereplők emberek-e
vagy állatok. Mindenkihez szólnak, aki-
nek szíve és értelme van a szépre, és aki
hisz a kicsit tótágast állá világ igazságai-
ban. A szereplői pedig mi vagyunk.

Leginkább Buss Gyula (Bruckner
Szigfrid) és S. Tóth József (Kisfejű
Nagyfejű Zordonbordon) értik ezt a Thália
Stúdió előadásában.

Ami nem jön át a nem létező rivaldán,
az a „lírai én"; az író személyisége, amely
ott van a mesék dialógusai mögött, fanyar
poézissel vonva be őket, például az ilyen
mondatokban: „Dömdödöm csak annyit
mondott: »döm« , majd kis szünet után
enyhe gúnnyal hozzátette: »dödöm«."

Ezt a legjobb rendező sem tudja meg-
rendezni, sem eljátszani a legjobb színész.

K . T .
SZEGED

Negyven gazfickó és egy
ma született bárány

Oldrich Danek Heródes király és a bet-
lehemi gyermekgyilkosság témájára írt
színpadi parafrázist, melyben a nyílt ön-
vizsgálat kíméletlenségével keresi a vá-
laszt arra a kérdésre : hogyan regenerálód-
hat a társadalmi és egyéni lelkiismeret,
mely a hatalommal való visszaélés idején
súlyos sérüléseket szenvedett? A darab
magyarországi bemutatója a debreceni
színház stúdiójában zajlott le 1969-ben,
Giricz Mátyás rendezésében, aki most a
szegedi közönséggel is megismertette
Danek drámáját, immár nagy színpadon.

Giricz a debreceni Kis Színpad néhány
előadásával sajátos atmoszférájú politikai
színházat teremtett, melyet nemcsak az
elkötelezett művész igazságkereső
szenvedélye fűtött, hanem jól körülha-
tárolható, korszerű stílusjegyek is meg-
határoztak: így a játék örömét hangsúlyozó,
vahtangovi ihletésű törekvés, vala-mint a
hatvanas évelvben Európa-szerte ható,
kisszínházi mozgalmakkal össze-

Ma rt i n Má r t a és i f j . Új laky László
Danek darab jában (Hernádi Oszkár fe lvéte le )

csengően az intimitás fokozott igénye. A
Giricz-féle színház legsajátosabb jegye
épp e kettős ihlet találkozásából eredt: a
játékos ötletelv már-már szétfeszítették ezt
az intim színházat, a játék mégis a
bensőségességből merítette igazi impul-
zusait.

Azt mondhatnánk, a szegedi Nemzeti
Színházban lényegileg ugyanazt az elő-
adást látjuk, mint néhány esztendeje
Debrecenben, de épp a „lényegileg" kife-
jezés nem helyénvaló. A szegedi Negyven

gazfickó jó előadás, de lényegében más, mint a
debreceni. Ugyanaz az igazságkereső
szenvedély fűti, mint elődjét, ám a Giricz-
féle intim színház belső dialektikája,
tartalmi jegyek és a játékstílus belső,
kamatozó feszültsége eltűnt. A stúdióból
importált ötletek, melyek ott felfokozottan
hatottak, itt erőtlenek, néhol visszájukra
fordulnak. Csak sajnálhatjuk, hogy
Gyarmathy Ágnes, aki tervezőként az
említett debreceni előadásokban már-már
társrendezőnek bizonyult Giricz mellett,
nem gondolta újra a darabot: így akkori
munkája igazi leleményeihez lett hűtlen.
Színészileg erős a szegedi előadás: a
legtisztább alakítás Nagy Zoltáné, de a
többiek is - elsősorban Martin Márta,
Kovács János, Garai József, Kátay Endre,
Király Levente, ifj. Újlaky László -
mindent megtesznek a sikerért.

P. ,d.

BÉKÉSCSABA

Város esti fényben

Bárány Tamás író-olvasó találkozóra ér-
kezett X. városba. Azon múlt-e (mint a
darabbeli író esetében), hogy a helyi ille-
tékesek nem várták az
autóbuszmegállónál, vagy más tényezőn,
mindenesetre az írót a megszervezett
találkozón túl is érdekelni kezdte a város.
Divatos kifejezéssel úgy mondhatnánk:
szociológiai szempontból. ,A gombaként
szaporodó paneles toronyházak mellett a
múltat őrző és idéző Földszintes épületet:
nem-csak a városképet jellemzik, hanem a
település lakóit is., A régi és az új
küzdelme, a társadalmi tudat
átformálódásának folyamata izgatta az
írót, aki úgy döntött: szociografikus
regénytár a városról.

A könyv megjelent esztendőkkel
ezelőtt, kétrészes tévéjáték is készült
belő-le, majd - többé-kevésbé ennek
alapján

kétrészes színmű. A békéscsabai szín-
ház minden jel szerint úgy vélte, a mű-
ben felvetett kérdések általános vonat-
kozásokban - ma Békéscsabán is aktuá-
lisak. Nagy kár, hogy Bárány Tamás nem
riportregényt írt. Mert az összegyűjtött
anyag valóban riportszerűen izgalmas
lehetne, ha a szerzői kéz nem formálná
erőltetetten (így, idézőjelben)
„irodalommá": Bárány hősei mesterkélten,
itt-ott fülsértő brosúraszerűséggel,
minden belső hév, meggyőződés nélkül
beszélnek, téziseket és statisztikákat
illusztrálnak. A dialógusokban úgy vész
nyoma a dokumentalitásnak, hogy nem
születi l: meg helyette a mélyebb írói
hitelesség.

Ekképp kérdéses marad a színház
darabválasztása. Orbán Tibor rendezése
rokonszenves: minthogy emberi sorsokat,
jellemelvet nem szálaltathat reg, az
érzelmek visszafogásával, világos vonal-
vezetéssel megkísérel valamiféle színpadi
szociográfiát csiholni az élettelen anyag-
bál. A harminctagú együttesben maga a
rendező is fellép; a legtöbb élet kovács
Lajos tekintetében és Szentirmai Éva
egy-egy hangsúlyában fedezhető fel. A
színdarabbeli író szerepében Győrffy
Lászlóra hárul a feladat, hogy Le Sage
sánta ördögének ambíciójával beleessen
az otthonok (jelképesen) felemelt tetői
alá.

P. A.



GYŐR

Az a lány

Érdemesnek látszik, az NDK Színház-
művészeti Napjai ürügyén, egy pillantást
vetni hazai munkástémájú drámáinkra,
színpadi munkásábrázolásunkra: vajon
mennyire felkészültek színházaink erre a
sokszor. sablonosan ábrázolt és emiatt -
bármily nevetségesen hangzik is - kényes-
nek tekintett feladatra: hasznosan,
ízlésesen, gondolatokra kényszerítően. Ha
csupán az adatokat, vagyis az NDK-beli
Magyar Színházi Napok és az NDK
magyar-országi Színházművészeti
Napjainak mű-sorát hasonlítjuk össze,
máris lényeges különbséget látunk. Mi
mindössze Kertész Ákos Névnapjával
„neveztünk be" a tárgyalt témából, míg a
német dráma-írók az itthoni
eseménysorozatra mint-egy féltucat
munkástémájú darabot kínáltak. Jogosan
feltételezhető tehát, hogy az NDK-ban
van színházi hagyománya a munkástéma
színpadi ábrázolásának.

A műsorfüzetleltár önmagában sem-mit
sem bizonyítana, sajnos a győri elő-adás
meggyőzött: ez a társulat nem elég erős,
nem elég felkészült ahhoz, hogy a
munkások valóságos mindennapjairól,
valóságos problémáiról hiteles képet
fessen. Nehezen várható is ez egy olyan
előadáson, ahol a felvonásvégi pofont még
a következő felvonás kezdetén is orcára
szorított kézzel illik jelezni. Nehezen
képzelhető el ott, ahol valódi emberi
helyzetek közvetítésére overallos ope-
rettfigurákkal vállalkoztak. Könnyen be-
látható, hogyan fordul önmaga ellen az
eredeti cél: a munkások káromkodásig hű
ábrázolása rossebező munkásparódiát
szül. Nem is karikatúrákat - ezerszer
újrarajzolt, ízetlen vicceket. A munkás-
osztálynak ez a zserbó-néni ábrázolása
jelentős mértékben abból adódhat, hogy
az operettjátszásnak erőteljesebb hagyo-
mányai élnek itt, mint a munkásábrázo-
lásnak.

Idekövetelődzik az előadás másik
komoly fogyatékossága is. Nem ismerem
a darab eredeti szövegét. Bertolt Brecht
A z ulmi szabó című versét, amely az
ihletője Joachim Brehmer művének,
azonban igen, éspedig Eörsi István több
mint kitűnő, drámai fordításában. Győrött
a vers és a dráma György Agnes
magyarításában jelenik meg. Hiányosan.
Nem versszakok, sorok vagy rímek ma-

Vennes Emmy és Patassy Tibor
Brehmer darabjában (Kaszás János felv.)

radnak el, mindössze gondolatok. Az az
összeszorított fogú remegés, amely Brecht
költeményét drámává, eszmék
ütközőterévé emeli. Gyanítom, hogy
többek között ennek a gyenge fordítás-nak
is köszönhető, hogy az előadás részünkről
szenvtelen bámészkodássá alakult át.

H. A.

VESZPRÉM

Mikor jön Ehrlicher?

Ehrlicher természetesen nem jön. A vá-
rakozás ellenben alkalmas arra, hogy a
város jótevőjeként ismert gyárigazgató
(Szobaszlay Sándor) egyetlen estén szem-
benézzen egész eddigi életével, eddigi
munkájával és talán a jövőjével is.

Ehrlicher tehát nem érkezik meg Rainer
Kerndl darabjában. Megjelenik azonban
helyette két munkás (Bakody József és
Dévai péter), akik épp most végeztek el
valamely továbbképző tanfolyamot, és
köszönetet óhajtanak monda-ni a város
„gazdasági szentjének". A két pityókás
figura megjelenése dramaturgiailag
indokolt. Akkor érkeznek ugyanis, amikor
a belterjes mellébeszélés és háló-szoba-
filozofálgatás a „melósok" jövőjéről, már
kezd mindenki számára tűrhe-

tetlenné válni. Tisztességes, ámde rövid-
látó igazgatónk többször kisétál ugyan a
teraszra, hogy gyönyörködjön a városka
panorámájában, de a sörözők hangzavara
nem hallatszik fel idáig. Megjelenésük
tehát mindenképpen szükségszerű.

A problémát mindössze az okozza, hogy
honnan érkeznek a színpadra! Pétervári
István rendezésében ugyanis vala-mely
zenés vígjáték két figurája felejtődött a
színfalak mögött, hogy az ügyelő
szólítására betántorogjon, és rövidke bo-
hózattal szórakoztassa a megjelenteket. A
gyárigazgató és neje (Demjén Gyöngy-
vér) sem tulajdonít nekik nagyobb
jelentőséget, sőt az ott-tartózkodóvendég
(akit Takács Katalin alakít) éppenséggel
hülyét csinál belőlük „Párizsból-jött-
elvtársnő"-műsorával. Elvesztik tehát
helyzetalakító funkciójukat, bár erről sem
a többi szereplő, sem a közönség nem vesz
tudomást. Utóbbiak hálás tapssal
jutalmazzák a nyúlfarknyi, műsoron kívüli
fellépést, előbbiek gondterhelten
roskadnak magukba. De hogy a két tán-
coskomikus fellépése miért okoz lelki
traumát a főhősnek - erre nem kapunk
választ az előadástól. Ebből az előadásból
is hiányzik tehát az az emberrangúan
ábrázolt munkás, aki meggyőzne minket
arról, hogy nem csupán rövid muszáj-
vendégségbe érkezett színházainkba, ha-
nem főszereplője, főalakja színházi gon-
dolkodásunknak.

H. A.

Bakody József és Takács Katalin
Kerndl darabjában (MTI fotó)


