
véssé modoros indulatba jövetelei, meg-
gondoltan növekvő határozottságú köz-
belépései, alig észrevehetően fokozott
hangemelései egy valójában „hálátlan"

főszerep alapos elemzésének példái.
Batarcev igazgatót nagyszerűen alakítja

Avar István. Mi sem mutatja ezt jobban,
mint hogy teljes elhallgatásának,
magábaroskadásának hosszú perceiben se
vagyunk képesek szem elől téveszteni:
gallérjába süllyedt állának durcás rezdü-
lései mukkanás nélkül adják a tudtunkra,
milyen illúziókat veszt - megérdemelten és
némi belátással körítve.

Madaras Józsefnél aligha képzelhetni
magyar színházban ideálisabb Potapovot.
Fellengzősség nélkül jeleníti meg a
hetvenes évek széles kitekintésre törekvő,
eszményi munkását abban a teljes szemé-
lyiségét igénylő nagy játékában, ahol nem
csak úgy kell meggyőznie ellenfeleit, hogy
erkölcsösebbnek bizonyul náluk a
munkásigazság következetes
képviseletében, hanem le is kell győznie
megátalkodott ellenállásukat, amellyel
akarva-akaratlan állják útját a tények
alapján fölismert igazság
érvényesítésének. Komkovval vitatkozva
tűnik fel élesen, mennyire közösségi
ember ő, és milyen anarchista alkat
Komkov, akit Szersén Gyula játszik, a
kelleténél lágyabban.

Bámulatosan jó alakítást nyújt sze-
mélyzetisként a karakterszínésszé érő
Szokolay Ottó. Eleinte azt hisszük, enyhén
túlkarikíroz, de aztán örömmel jövünk rá,
hogy nagyon is átgondolt és tudatos a
szerepfölfogása. A nyíltan fenyegetődző
vállalati patrióta - magyarán:
mundérbecsületet védő - terv-
osztályvezetőhöz viszonyítva (aki a szín-
padon a kötelességét teljesítő Agárdi
Gábor) ez a Ljubajev-Szokolay sokkal
veszedelmesebben nyájas kerékkötője az
„alulról jövő" kezdeményezéseknek. Jó
volt Raksányi Gellért, Horváth József,
Pápai Erzsi az „életesebb" és Ronyecz
Mária (közgazdászlány) meg Pathó István
(félreállított szakember) az „intel-
lektuálisabb" szerepekben.

Alekszandr Gelman filmforgatóköny-
veiben többször kerül szó a betonról, a
beton megmunkálásáról, minőségéről;
arról, hogyan kell vele bánni. Hason-
latként, beszédfordulatokban, példacél-ra
is használja a szót nemegyszer a szerző.
Első színdarabja olyan, mint a tiszta
alapanyagokból jól elkevert, szakérte-
lemmel fölhordott és elterített, nem töré-
kennyé dermedt s morzsalékossá se
finomkodott beton: kopásálló, szilárd,
tartós.

GÁBOR ISTVÁN

Egy évad
az Odry Színpadon
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Teljesen igazat kell adni a Színház- és
Filmművészeti Főiskola rektorának, aki
egy régebbi nyilatkozatában ezt mondta:
,,...egy főiskola nívóját csak az eredmény
igazolja, belső életét a bennfenteseken
kívül voltaképp senki sem ismeri." Azért
értek vele egyet, mert ezen a főiskolán
különösképpen le lehet mérni az oktatás
színvonalát az eredményeken, vagyis a
vizsgaelőadásokon, és egyáltalán nem
fontos, hogy ehhez bárki ismerje a
főiskola belső életét. Tájékozódnia
természetesen nem árt a bírálónak a tan-
rendről, az oktatott tárgyak témáiról,
óraszámáról, de tulajdonképpen mind-ez
kiderül, amikor a vizsgaelőadáson
fölmegy a függöny. Egy-egy alakítás az
előzőleg átböngészett tanrendnél is
biztosabban tanúskodik arról, hogy
kaptak-e a hallgatók ,elegendő beszéd-
technikai, ének-, táncórát, de még arról is,
hogy látogatták-e a színház- és művé-
szettörténeti órákat. Ez utóbbival szembe
lehetne ugyan állítani a korábbi évtize-
dekből olyan ösztönös színészeket, akik
főiskolai végzettség és kimagasló mű-
veltség nélkül is pompásan játszottak el
híres klasszikus szerepeket, de nyilván-
való, hogy korunk színpadkultúrája egy-re
kevésbé kedvez az ilyen típusú mű-
vészeknek. A vidéki színház - a kezdő
színészek zömének első munkahelye -
olyan változatos igényeket támaszt tár-
sulata ifjú tagjai iránt, hogy azt csak jelen-
tős szakmai tudással lehet kielégíteni. Es
ez a szakmai tudás ma már egyre tágabban
értelmezendő: bele kell érteni a sokoldalú
színészi mesterségen kívül az általános
műveltségnek is számos elemét.

Mindezeket előrebocsátva, ha egy-egy
vizsgaelőadás megtévesztheti is a nézőt, a
teljes évad bemutatói feltétlenül meg-
bízható képet adnak a vizsgázó színészek
teljesítményéről, az elsajátított vagy nem
tudatosult tananyagról, a művészeti
ismeretekről, hanem még a vezetők, az
osztályfőnökök ízléséről is. Mert a
műsorválasztás - a színészjelöltek egyé-
niségéhez való alkalmazkodás mellett -
híven tükrözi a rendezőtanárok viszonyát
is a drámairodalom nagy vonulatai-

hoz. Nekik ugyanis műsorpolitikai, po-
litikai, gazdasági, egyeztetési okok miatt
lényegesen kevesebbet kell töprengeniük a
darabokon; lényegében övék a világ
drámairodalma, az ókori görögöktől a
félkész mai írókig, és ebből azt választa-
nak ki, ami tetszik.

Ha elfogadjuk azt az álláspontot, hogy a
főiskola rendezőtanárainak a műsor
összeállításánál kevesebb külső, nem
pedagógiai szempontot kell figyelembe
venniük, mint más színházak vezetőinek,
akkor a múlt szezon darabválasztásával
nem lehetünk teljesen elégedettek. A
biztonság és a kompromisszum jellemezte
- egyetlen kivételtől, a Kabarétól
eltekintve - a főiskolai évadot, vagyis azt a
nyolc előadást, amelyet alkalmam volt
látni.

Simon Zsuzsa osztálya Bulgakovtól az
Iván, a rettentőt, egy másik előadáson
Harold Pinter és Sartre egy-egy egyfel-
vonásosát, A szeretőt és A tisztesség-tudó

utcalányt, később a spanyol Vallejo A z

égető sötétség című színművét, vala-mint a
Thyl Ulenspiegelnek egy szovjet
darabváltozatát adta elő.

Szinetár Miklós végzős hallgatói a
Figaro házasságát, a Csongor és Tündét, a
Kabarét játszották és egy Lorca-estet
tartottak, versek, dalok, táncok mellett a
Don Perlimplin című „erotikus halle-
lujával". Az évi program tehát jórészt a
kitaposott úton haladt: sokszor játszott
külföldi és magyar klasszikus, fő-iskolai
vagy más előadásokról ismert XX. századi
darabok, és egy zanzásított kép-regény
Charles de Coster híres művéből. A
Kabarén kívül alig akadt valamilyen
különlegesség, kivétel, eltérés a szab-
ványtól, ami jótékonyan megmozgathatta
volna a főiskolások fantáziáját. Biztonsági
műsorpolitika volt ez, amelyből ismét,
csakúgy, mint a korábbi évadban,
hiányzott az új magyar dráma. Ezt azért
kell újból megemlíteni, mert a vizsga a
főiskola nívójának bizonyítása mellett a
jövőbeli feladatokra való elő-készítés is,
ám így a főiskola nem készíti föl elég jól
hallgatóit, legalábbis a vizsgaelőadásokon
nem a színészi mesterségre. Ma már a
színházakban az új magyar dráma
megnyerte a csatát, és a mai szerzők
joggal várják azokat a fiatal színészeket,
akik eljátszhatják műveiket.
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Időrendben elsőként Bulgakov szatíráját
láthattuk, amelyet i970-ben a Katona
József Színház mutatott be Iglódi



István rendezésében, nagy sikerű, polé-
mikus előadásban. Most Simon Zsuzsa
volt a rendezőtanár, aki valószínűleg
színészpedagógiai okokból egy-egy je-
löltre Andorai Péterre és Nagy Sándor
Tamásra - két-három kisebb szerepet is
osztott. Kedves, mulatságos, jól szóra-
koztató előadás volt ez, s a néző aligha
gyanakodhatott, hogy a zsarnok ház-
mester-cárral meg a zseniális tolvajjal
Bulgakov annak idején milyen félelmetes
valóságot idézett. Ez a mélyebb szatírát
elkerülő derűs komédiázás csak egyik
oldaláról mutathatta be az osztályt,
anélkül, hogy az áttételesség, a
többsíkúság, a mába tekintés is megmu-
tatkozhatott volna a játékban.

Beaumarchais vígjátékát, a Figaro
házasságát Babarczy László rendezésében
adták elő. Ezeken a hasábokon szinte
sértés volna szólni a darabnak a francia
forradalmat előkészítő szerepéről, drá-
matörténeti jelentőségéről és azokról a
sikeres Figaro-előadásokról, amelyeket
itthon is láthatott a közönség. Ha el-
tekintünk attól, hogy az osztály a főiskolai
premierre nem készült el teljesen a
darabba], olyannyira, hogy a szöveget sem
tudták jól, sokat bakiztak, alapjában véve
mulatságos szituációkban, pergő, villódzó
ötletű jelenetekben bővelkedett az előadás.
Nem állítható, hogy a kimagasló színvonal
jellemezte volna mindvégig az egész
produkciót, de a játékosság, a színpadi
helyzetek világos értelmezése azzal biztat,
hogy a klasszikus művek között jól
eligazodik az osztály, és talán futja
energiáiból arra is, hogy a klasszikusoknak
valamiféle korszerű el-képzelését is
megvalósítsa.

A még ma is ötven év alatti, de máris
világhírt szerzett angol író, Harold Pinter
egyfelvonásosát, A szeretőt és Sartre
keserű drámáját, a néger kérdést sajátos
oldaláról megvilágító 71 tisztességtudó
utcalányt közös előadásban játszotta el
Simon Zsuzsa osztálya, tanárának
rendezésében. Mindkét darab rend-kívül
korrekt fölfogásban kapott szín-padot, de
Pinterből a fanyarság mellett hiányzott a
különféle rétegek egymásra rakása, az
abszurditás és a humorban föloldott
görcsös groteszkség fölvillantása, Sartre
művéből pedig nem sikerült kiiktatni
azokat a sablonos fordulatokat, amelyek
korunkban már-már sematikusnak hatnak.
Ugyanez az osztály adta elő Dobai Vilmos
rendezésében a kortárs spanyol szerző,
Antonio Buero Vallejo A z égető sötétség
című színművét. Egy külföldi kritikus
véleménye szerint a

most hatvanéves Vallejo a Lorca utáni
spanyol drámaíró nemzedék legnagyobb
hatású alakja, és ez a műve a mai Spa-
nyolországnak, egy félfeudális elnyomó
társadalomnak a modellje, ahol a meg-
alkuvás és a konformizmus ellen lázad a
tragikus végű főhős. Ebben azonban
inkább csak hinni kell, mert az előadásból
mindez aligha derült ki. Sem az nem vált
nyilvánvalóvá, hogy Vallejo századunk
nagy írója, sem az, hogy a vakok intézete
egy egész társadalmat reprezentál, a maga
konfliktusaival, lázadozásaival és hazug
megbékélésével. Talán azért nem vehettük
benne észre, mert a szereplők mindent
annyira túlhangsúlyoztak, olyan nagy
nyomatékkal adtak elő, hogy a néző a sok
fenyegető felkiáltás miatt nem ügyelt, nem
koncentrált a lényegre, és azt gondolta,
hogy mélység helyett csak álmélységet
tapasztal. Talán nem is nagyon tévedett,
legalábbis ezen az előadáson, amelyen
szinte valamennyi szereplő hamis hangon
szólalt meg, természetellenes
magasságban beszélt és idegenként
mozgott a darabban. Kiváltképp idegen
volt és úgy tett, mint Lakner bácsi hajdani
gyermekszínházában a gügyögő felnőtt
színész, a kedveskedően kellemkedő
igazgató és felesége. Az egyetlen Ignaciót
kivéve szerepeiket olyan modorosan adták
elő a színészek, mintha már nagyon is
rutinos tagjai volnának egy túlságosan és
veszélyesen összeszokott, közepes
képességű társulatnak.

A Csongor és Tündét, Vörösmartynak ezt
a lírai, filozofikus mesejátékát emelkedett,
érdekes, olykor virtuózan szellemes és
megkapóan fiatalos előadásban mutatták
be a főiskolások. Kerényi Imre rendezte a
művet, legtöbb mozzanatában az ifjúi
hevületre, az útkeresésre, a dráma
gondolati pilléreire támaszkodva.
Gondozott, ápolt és jól átgondolt elő-adást
tervezett meg, amely arról tanúskodott,
hogy a színészjelöltek alkalmasak a
korszerű játékra, az együttgondolkodásra a
szerzővel és velünk, ha ezt a filozófiai-
szerepértelmezési folyamatot valaki
megindítja bennük. Nem állítható, hogy
minden részletében következetes ez a
Csongor és Tünde-felfogás, de ne azt kérjük
elsősorban számon egy vizsgaelőadáson,
amit más, felnőtt szín-házi produkcióktól
sem kaphatunk meg. Sokkal érdekesebb
arra figyelni, hogy egy-egy vizsgázó
főiskolás vagy az egész osztály képes-e
átvenni a rendező ritmusát, életfelfogását,
osztozni a dráma eszmevilágában, mindezt
modernül és

mai eszközökkel értelmezni. Vörösmarty
drámájának főiskolai bemutatója azzal
biztatott, hogy Szinetár osztálya ilyen
tulajdonságokkal is rendelkezik.

Ugyancsak az ő osztálya tartotta a
főiskolai szezon kétségkívül legsikeresebb
bemutatóját: előadták Harold Prince-nek
és J. Kandernek a mozivászonról jól
ismert, remek musicaljét, a Kabarét.
Méltatása egy főképpen a színésznevelés-
re és a főiskolai vizsgateljesítményekre
figyelő cikkben talán elengedhető, de
annyit föltétlenül el kell mondani az
amerikai produkcióról, hogy rendkívül sok
jó alkalmat kínál a különféle hálás
szerepek aprólékos kidolgozására. Egy-
egy figurája annyira magába sűríti a kort,
a húszas évek végének németországi
életét, a fasizmus előtörténetét, hogyha a
feladathoz a felszín felől közelítenek, nem
lehet eljátszani. Nem hiszem, hogy a
Kabaré irodalmi remekmű, de rendkívül
hatásos, frappáns darab, amelynek mű-faja
musical lévén, jó lehetőséget biztosít a
főiskolásoknak arra, hogy képességeiket
ilyen összetett szerepekben is bizonyítsák.
És mert itt a fanyar, már-már
akasztófahumor a tragédiával ötvöződik,
abba torkollik bele, ez még magasabbra
emeli a színészjelöltek előtt a mércét. A
Kabaré előadásáról jó szívvel elmondható,
hogy mindazokat a képességeket felszínre
hozta, amelyek a végzős hallgatókban
szunnyadoznak, de nem mindig kínálkozik
alkalmuk ezeket színpadi játékba foglalni.
Kár, hogy a kitűnő produkció a főiskola
falai között maradt, és egy korábbi
musicalelőadás-hoz hasonlóan nem kapott
helyet vala-melyik nyári szabadtéri
színpadon. Csak mellékesen jegyzem meg,
hogy az idei rendkívül szürke budapesti
nyári szezonban üde színfolt lehetett volna
a főiskolások közreműködésével létrejött
Kabaré.

A zenés darabbá formált Thyl Ulenspiegel
előadására újból csak az érdektelenség a
legjellemzőbb. Simon Zsuzsa, aki
korábban oly nagyszerű művész-
pedagógiai érzékkel fogadtatta el hall-
gatóival a maga biztos elképzeléseit és az
egész bonyolult zenés műfajt, most nem
tudta teljesen érvényesíteni szándékait.
Igaz, ebben nagyrészt ludas maga az
átdolgozás is, amelynek közhelyszerű
szituációit, sablonjait, nem drámai, ha-
nem comics-szerű sűrítését a tolakodó,
hangos zene még fölerősítette. A szerep-
lők, azon túl, hogy nem nagyon jeles-
kedtek énektudásukkal, még valamilyen
„félre"-játékkal is gyöngítették a szőve-



get, és úgy beszéltek, úgy mozogtak,
mintha csak a nézők szegényes történelmi
ismereteit akarták volna gyarapítani, nem
pedig színdarabot előadni. A modorosság
uralkodott el a színpadon, még azoknál is,
akikre korábbi alakításaik alapján joggal
figyeltünk föl.

Végül, az évadban utolsóként, Szinetár
Miklós osztálya a kamarateremben egy
verses-zenés-táncos Lorca-összeállítással,
majd a második részben Lorca Don
Perlimplin é s Belisa szerelme a kert-ben
című darabjával vizsgázott, Gali László
végzős hallgató rendezésében. Az
előadásból csak a műsor második fele, az
„erotikus halleluja" tetszett. Az ezt játszó
hat negyedikes hallgató nagyszerűen
átérezte Lorca szürrealizmusát, tragikus
élethelyzeteit, tragikummal ötvözött
líráját, fintoros humorát és délszaki
erotikáját. Lorca egyébként kedvenc
szerzője a főiskolának, és teljes joggal,
mert az elmélyült szerepértelmezés lehe-
tőségét, az i zzó szenvedélyek drámai
ábrázolását, a mozgáskultúra sokszínű-
ségét kínálja. A Don Perlimplinnek a
Pinter-egyfelvonásossal több ponton ro-
kon - bár ott komikumban föloldott, itt
tragikus végkifejletű - gondolatait értő-
en, jó szakmai biztonsággal, a súlyos
sötétség tompa színeit is érzékeltetve
adták elő a vizsgázók. Rosszabbul sike-
rült a műsor első része, a Lorca költői
műveiből készült összeállítás, amely
meglehetősen hevenyészettnek hatott.
Teli volt a műsor álmodernkedéssel,
hamis érzelgősséggel, izzadsággal ki-
csiholt műkedvelő irodalmi színpadi
effektusokkal. Ezt az előadást, amelyre
már kifáradva, a szezon végén került

sor, így nem lett volna szabad a nézők elé
bocsátani. Valószínű, hogy ha a hallgatók
pusztán néhány Lorca-verset mondanak, a
zeneileg iskolázottabbak pedig
megzenésített Lorca-költeményeket éne-
kelnek, mindenféle erőltetett szcenírozás,
pantomimikus mozgás, koreográfia nél-

kül, a hatás erőteljesebb lett volna. A
készületlenség más színházban talán csak
enyhe fejcsóválást vált ki a nézőből, de a
főiskolán - és itt nemcsak Lorca-műsorra,
hanem más produkciókra is lehet
gondolni - lényeges pedagógiai kérdéssé
válik. A mesterség tiszteletére akkor lehet
igazán nevelni a színész-jelölteket, de
még azokat is, akik az alacsonyabb
évfolyamokon a végzősök produkcióját
árgus szemmel figyelik, ha a
megmunkálatlan nyerseség, a kidol-
gozatlan játék nem kerülhet a nyilvános-
ság elé.
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Mindez persze csak szubjektív vélekedés,
a tévedés jogának fenntartásával. A
Színház- és Filmművészeti Főiskola
igazgatósága azonban nagyrészt kikü-
szöbölheti a véletlent, az esetlegességet,
ha műsorválasztásában tudatosabban tö-
rekszik valamennyi - hangsúlyozzuk:
valamennyi - végzős hallgatója képes-
ségeinek, egyéniségének, alkatának sok-
oldalú bemutatására. Ez is színészpeda-
gógia, és a négy év nevelő munkája vala-
hol itt fejeződik be, a személyekhez
szabott műsorpolitikában és a hajlékony
szereposztásban.

RÓNA KATALIN

Megszelídül-e a kertész
kutyája?

Lope de Vega komédiája Szegeden

Közönségcsalogató komédiával nyitotta
meg az új évadot a Szegedi Nemzeti
Színház. A nyár derűje, vidámsága után
könnyed szórakozással ígért szelíd át-
menetet a keményebb, remélhetjük,
gondolatgazdagabb színházhoz.

A színvonalas műsorpolitikai tervezés a
spanyol aranykor büszkeségének, a
drámairodalomnak egyik legsűrűbben
játszott, legnépszerűbb komédiájával kí-
vánt a szegedi színház közönségének
kellemes, színes estét szerezni. A vidám-
ság, a nevettetni akarás mögött nem rejtve,
nem titkolva a klasszikus komédia
szatirikus társadalomszemléletét, jobbító
szándékát. A kertész kutyája szegedi be-
mutatása - Gáspár Endre rangos for-
dításában - ismét arról győzött meg, nem
okvetlenül kell az értéktelen, szín-
vonaltalan művek között keresgélni akkor,
ha egy színház önfeledten, jó-ízűen
szórakoztatni akarja a nézőket. S az
előadás megerősítette bennünk azt a
meggyőződést, hogy a klasszikus víg-játék
akkor is élő, nemesen élvezetes maradhat,
ha nem dúsítják föl modernizálásnak vélt
kiagyalt ötletekkel.

Belfor szépséges grófnője, a magát
férfigyűlölőnek hirdető Diana, amint
tudomást szerez írnoka, Teodoro és
szolgálólánya, Marcela között szövődő
szerelemről, féltékenységében szeszélyes
szerelmi játékba kezd. Magába bolondít-ja
Teodorót, majd ellöki, hogy aztán ismét
szerelmet valljon neki, s utána újra
eltaszíthassa. Amint a példázat mondja:
„Szép mese. Hőse »a kertész kutyája«. /
Nem kér a koncból e különös eb, / De ami
ennél is különösebb, / Hogy más eb kapja
meg, azt sem akarja, j S ha csak közel jön,
elugatja, marja." De vajon Teodoro
valóban szereti a gróf-nőt, vagy csupán
elhatározta, hogy szeretni fogja, s idővel
már maga is hiszi szerelmét? Nyilvánvaló,
mindenki tudja a választ, az egyetlen
lehetséges választ. Teodorót sem faragták
szilárdabb anyagból, mint asszonyát. Nála
is született mára földön állhatatosabb
jellem ... ezért is csapong, sodródik
mindvégig úrnő és szolgálója között. A
grófnőt és írnokát vezeti-segíti-gúnyolja az
elmés, furfan-
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