
zajló folyamatokat. Egyébként a színpad
tárgyi világa, ide értve Havas Fanny jel-
mezeit is, hangsúlyozottan reális. Az elő-
adás hál' istennek nem a darab pittoreszk
elemeit élezi ki, hanem arra helyezi a fő
súlyt, hogy végletes formák közt min-
dennapi folyamat tanúi vagyunk. Ezt ér-
zékelteti Kis János barátjának, jóbnak
(Lukács Andor) átlagrohadt figurája vagy a
főbérlő (ifj. Mucsi Sándor) átlag-férji
átlagreakciói. Igaz: tanúi vagyunk
extravaganciáknak is. Kiss István - Kis
János szerepében - úgy borotválkozik meg,
hogy szakállára keni fel, majd letörli onnan
a szappant; és olyankor szalajtja le
Vinczénét borért, amikor a szín-padon még
teli üvegek pompáznak. Az ilyen ötletek
azonban igen jelentőségteljesek. Kis János
számára az élet köznapi folyamatai
elvesztették értelmüket; a funkciók
jelzésekké koptak, a minden-napos
borotválkozás neki éppúgy nem sikerülhet
(hiszen szakállas), ahogy a mindennapos
berúgás sem megy (mert ahhoz naponta
teljesen ki kellene józanodnia). Ilyen
körülmények közt nem a borhiány készteti
borvásárlásra (nincs igazi borigénye),
hanem a borvásárlás aszkétikus aktusa,
amely elkülönült már szükségleteitől.

Az előadás köznapi realitása elsősorban
a pompás nőalakokra épül fel. Molnár
Piroska Mária szerepében végletekig
póztalan, egyszerű. Halk beszéde a
családiasan szűk térben rendkívüli hatású:
a nézők előrehajolva lesik minden szavát,
holott kidolgozott, pontos gesz-tusai eleve
nem hagynak kétséget mondandójának
lényege felől. Pogány Judit nagy lélektani
finomsággal, apró-lékos gonddal és
meghökkentő személyes hitellel állítja
elénk a társbérlő Zsuzsit. Monori Lili mint
Vinczéné ismét tanúbizonyságot tesz
kivételes tehetségé-ről. Slendrián mozgása,
impertinens hanghordozása és komikusan
gusztustalan gesztusai segítségével olyan
figurát elevenít, akivel nem azonosulhat;
mégis tökéletesen felidézi, kívülről mutatja
meg ellenállhatatlan humorral, de úgy,
hogy közben nem tagadja meg a rá-bízott
figurát.

Az öreg Vinczénét játszó Monori Lili
fiatalsága azonban rendkívüli feladatokat
rótt a rendezőre. A penetráns bűzt, amely
Sarkadi figuráját jellemzi, most össze
kellett házasítani valamiféle visszataszító,
de mindig jelenlevő szexuális varázzsal.
Stúdióelőadáson, a nézőktől bolhaszök-
kenésnyire nem lehet egy fiatal színész-nőt
aszexbombává átalakítani. Gazdag

levonta az előállott helyzetből fakadó
következtetéseket, még egy gruppenszexes
végkicsengésű táncjelenetet is
belerendezett Monori kedvéért a darab-
ba, és mindvégig azon volt, hogy a go-
noszságnak ez a már nem is evilági láto-
mása, fiatalsága és időnként felvillanó
vonzereje segítségével köznapi és érzék-
letes jelentéshez jusson. Ez a szándéka
azonban csak akkor valósulhatott volna
meg maradéktalanul, ha a főhőst játszó
Kiss István pótolja keménységben mind-
azt, amit így a némiképpen humanizált
Vinczéné elveszített. Kettőjüknek ugyan-is
csak egymás vonatkozásában lehet
érvényes művészi léte: Kis János egye-sül
Vinczénével. Tiszta haszon, ha ennek a
lelki testvériesülésnek erotikus asszo-
ciációi is vannak. De ennek az erotikának
a hatását nyomatékosan ellensúlyozni kéne
a felvállalt gonoszság embertelen,
aszkétikus iszonyatával.

Kiss István kitűnően eleveníti meg a
rábízott Kis János egyik rétegét: a fejte-
getőt, az önmagyarázót. Fontos réteg ez,
mert Sarkadi elképzelése szerint a főhős-
ben végbemenő rémséges folyamat tudatos
penzum, válasz a spontánul pocsék
külvilágra. De ez az önmagyarázat csak
akkor teljes értékű, ha időnként látható-
vá válik az a borzalmas alvilág, mely Kis
Jánost Vinczéné felé mozdítja; hiszen
éppen ez az alvilág szorul önfeltárásra.
Kiss István a figurának ezzel a rétegével
többé-kevésbé adósunk marad. Minthogy a
düh, a kétségbeesés és a bosszúvágy
indulatai társadalmi töltésűek, ezek hiánya
a figurát az egyéni nyomorúság és a
patológia felé tolja el. Szerencsére Kiss
István igen értelmes színész, és ezért
magyarázatai közben mindenütt jelezni
bírja, miről van szó; de a jelzés nem pó-
tolja a megrendítő élményt. Ha megtalálná
azt a néhány drámai pillanatot, ami-
kor rövidzárlatosan kisül figurájából az
elviselhetetlen feszültség, akkor a kapos-
vári Simeon nemcsak izgalmas, jó előadás
volna, hanem jelentékeny színházi tett is.

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon avagy lássuk,
Uramisten, mire megyünk ketten (Kaposvár,
Stúdiószínház)

Rendezte: Gazdag Gyula m. v. Díszlet:
Antal Csaba m. v. Jelmez: Havas Fanny m. v.
A rendező munkatársa: Lengyel Pál, Saád
Katalin.

Szereplők: Kiss István, Molnár Piroska,
Pogány Judit, Monori Lili, Lukács Andor,
ifj. Mucsi Sándor, Balázs Andor, Jeney
István, Somogyi Géza, Stettner Ottó, Galkó
Bence, Kaskó Erzsébet, Serf Egyed, Szalai
József.

RÓNA KATALIN

Szórakoztatni is lehetne

A Szombat, vasárnap, hétfő és a
Bunbury

Még a legigényesebb színházlátogatók is
természetesnek veszik, hogy a színházak
plakátjain újra és újra vígjátékot fedeznek
föl. Nálunk azonban az utóbbi időben
hagyomány a vígjáték lebecsülése. Rossz
tradíciók következtében szeretünk
megfeledkezni a komédia arisztotelészi
rangjáról, arról, hogy az igazi víg-játék
igényes színpadi alkotás, élő figurákkal,
eleven szituációkkal. A vígjáték
önmagában még nem jelent alacsonyabb
rendű művészetet, csak akkor válik azzá,
ha oda nem figyeléssel, unalomig ismételt
színpadi eszközökkel értéktelenítik. Ha az
alkotók maguk sorolják a közönségnek tett
engedmény kategóriájába, s nem akarják
tudomásul venni, hogy a vígjátéki előadás,
ha művészi színvonalú, ízléses és igényes,
épp olyan színházi elő-adás, mint a
tragédia; s a vígjáték sem eredendően
igénytelen ízlést kíván szolgálni.

Ám ezt a gondolatot csak a színházak, az
előadások igazolhatják vagy cáfol-hatják.

Az évad első hónapjában két vígjátéki
bemutatót ajánlottak a közönségnek a
budapesti színházak. A József Attila
Színház Eduardo de Filippo Szombat,
vasárnap, hétfő című komédiáját, a Madách
Színház Kamaraszínháza Oscar Wilde
Bunburyjét. A két előadás igazolja téte-
lünket, jól illusztrálja, mit tehet a színház a
komédiáért. Pontos kórképét adja, hogyan
alakul a színpadi sorsa egy gyenge
kommersz vígjátéknak, amelyet jó ér-
zékkel visznek színre, s hogyan alakul egy
másiké, egy valószínűleg alapjaiban sokkal
értékesebbé, amelyet rutinmegoldásokkal
próbálnak életben tartani.

Hogyan készül
a makaróni á la Siciliana?

Hogyan készül a makaróni á la Siciliana ?
valószínűleg ezt is megtudnánk az olasz

vígjáték mesterétől, ha három helyett négy
napon át pergetné vígjátékának
eseményeit. Igy azonban csak az át-ható
hagymabűz és a nápolyi ragu receptje jut el
a nézőhöz. A receptet, bár-mily bonyolult
is, nem bánnánk, de a hagymaszagot a
színházban még a bő-



vérű olasz naturalizmus is nehezen bírja el!
A Szombat, vasárnap, hétfő, amelyet N a g y

Magda szellemes fordításában tűzött
műsorára a József Attila Színház,
erényeiben és fogyatékosságaiban is tipikus
Eduardo de Filippo-darab. Őrzi a jel-
legzetes De Filippó-i erényeket: a
könnyedséget, az elnéző emberismeretet, a
fölényes iróniát és nem utolsósorban a
csalhatatlan színpadismeretet. Ugyanakkor
magával hozza a szerző gyengeségeit is: a
könnyű fajsúlyú mondanivalót, a dagályos
stílust, az örökös túlbeszéltséget, az
érzelgősségbe hajlást. S ennek az írói
látásnak az adekvát dramaturgiájában
Eduardo de Filippo ezúttal is hű ön-
magához. Kifejezési formája az egyszerű
családi félreértésen alapuló szituációra
épülő csillogó, bravúrosan megtekert,
fordulatokban bővelkedő, ám valójában
igen könnyen kibogozható cselekmény-
vezetés.

Szombaton a vasárnapi nagy családi
ebéd előkészületeivel indul a játék. Min-
denki izgatott, mindenki sürög-forog. A
család, a vendégek, a szomszédok vala-
mennyien felvonulnak a hatalmas kony-
hában. Ki ötletekkel, ki ajándékokkal járul
hozzá a hétvége fénypontjához, Donna
Rosa csodálatos nápolyi ragujához. Csupán
a családfő, Don Peppino lesz egyre
ingerültebb, féltékenységét alig tudja
leplezni.

Vasárnap, a családi ebéd, a makaróni-
evés áhítatos szertartása alatt kitör az el-
fojtott indulat, dühödten támad feleségé-re
és a csábítónak vélt szomszédra.

Hétfő a megoldások, az összeborulások
napja. Minden tisztázódik, minden
kezdődhet elölről, hiszen elmúlt az ün-
nepnap, új hét kezdődik .. .

Ennyi Eduardo de Filippo mondaniva-
lója, és nem kell a bohózatírón számon
kérni a filozófiát, nem kell De Filippo
művében mélységeket keresni, nem kell
magvas gondolatok után kutatni ott, ahol
nincs. Valószínűleg a rendezőnek, Seregi
Lászlónak is ez volt a véleménye, s biztos
érzékkel rálelve a darab lehetséges
stílusára, ezért elégedett meg azzal, hogy
habkönnyű, jókedvű előadást teremtsen.
Fergeteges tempót diktál, pörgeti, forgatja
színészeit, senki se feledje, hogy valódi
olasz komédiát lát. A könnyed játékosság
dominál az előadásban, s az ötletek
sziporkázása, gyors egymás-utánisága csak
néhol válik hivalkodóvá.

A De Filippó-i világ belső hitelét a
színészek közül Pálos Zsuzsának és Dégi
Istvánnak sikerült igazán megteremtenie.

A József Attila Színház valószínűleg
vezető színésznőjének, Szemes Marinak
kívánt kedvezni, bravúros szereplehetőséget
teremteni a Szombat vasárnap, hétfő
bemutatásával. S a színésznő teljes
szívével-lelkével hálás akar lenni Donna
Rosa parádés, komédiázásra alkalmat adó
szerepéért. A forró vérű nápolyi asszony
minden anyai ösztönét, asszonyi szen-
vedélyét, közönségességét, hangulatvál-
tását, hisztériáját, összeomlását, szomo-
rúságát és vidámságát színesen, izgalmasan
eleveníti meg. Néhol már túlságosan is
színesen. Nagy kár, hogy a minden-áron
való nevettetés érdekében nem volt
hajlandó felülvizsgálni ötleteit, s úgy
tetszik, a rendező is fölöttébb szabadjára
engedte. Így aztán, amikor a darab során a
családban elszabadul a pokol, elszabadul a
színpadon is. Szemes Mari megállít-
hatatlanul éli az olasz családanya cirkuszát.
S hatalmas fájdalmában annyira
megsajnálja magát, hogy nem veszi észre,
hogy ez is csak játék, nincs itt szó semmi-
féle nagy tragédiáról; ez is csak komédia,
nincs szükség ezekre a mindent elsöprő
szenvedélyekre.

Figyelemre méltó kis karakterszerepé-
ben a főiskolás Tahi József. Félszeg, suta,
rajongó kamaszfigurája tehetséges alakítás.
Vigyázni kell, nehogy ezután túl gyakran
lássuk tőle ugyanezt.

A többiek, Soós Lajos, Bánffy György,
Dancsházy Hajnal, Vogt Károly, Újréti

Eduardo de Filippo: Szombat, vasárnap, hétfő (József Attila Színház). Rosa „kiborul'"
(Bakó Márta, Szemes Mari és Téri Árpád)

A csúnyácska, hol síró, hol nevető cse-
lédlány alakjában Pálos Zsuzsa sok
árnya-latú humort szólaltat meg. Puhán
szögletes mozdulatokkal, ártatlannak
tűnő tekintettel, eleven komédiai
tehetséggel, biztos arányérzékkel
mintázza plasztikusra Virginia szerepét.
Együtt él, együtt örül, együtt szenved
Don Peppino nagy családjával, s közben
még arra is marad kedve, hogy egy-egy
groteszk fintorral ironikusan minősítse
az eseményeket. Az ő nevetésében,
nevettetésében benne rejlik a nápolyi
élet igazságának felis merése,
lelepleződése is. Ettől lesz alakítása
több szerepénél, ezzel tudja a kis
szerepet is jelentőssé tenni.

Dégi István a kedves, szenilis
nagypapa figuráját teszi élővé, hitelessé.
Az egy-kori kalapos nagypapa csetlik-
botlik a színen, a családban
mindenkinek útban van, mindenkinek az
idegeire megy, s természetesen neki is
mindenki útban van, őt is mindenki
idegesíti, kivétel csak kedvenc unokája.
Bölcs öreg ő, akinek bölcsességét nem
veszik komolyan, egy-szerű igazságait
nem hallgatják végig, hiszen úgyis
szenilis. Dégi István szívszorító belső
szépséggel rajzolja teljessé az
öregember szerepét. Líra és fanyar iró-
nia, fájdalom és nevetés megannyi
színéből rajzolja meg a nagyapa alakját.
S ezúttal is, mint pályáján annyiszor,
művészetének teljességével teremt
embert a színpadon.



Oscar Wilde: Bunbury (Madách Kamaraszínház), Piros Ildikó (Cecily), Paudits Béla (Algernon),
Tímár Béla (John) és Bencze Ilona (Gwendolen)

László kedvvel formálják meg komikus
szerepüket. Csinády István ismeretlen
okból túltágított színpadterében játszódnak
a három nap eseményei. Kemenes Fanny
ruhái hitelesen mutatják az elképzelt
nápolyi család harsány ízléstelenségét.

Mennyire tudunk angolok lenni?

Egyre reménytelenebbül próbálom föl-
fedezni az okokat, amelyek megmagya-
rázzák, miért kell Oscar Wilde egykor tán
csakugyan élesen gunyoros, csípős
vígjátékát, a Bunburyt - zenével vagy
anélkül - nyolcvanegy évvel megírása után,
egy alapvetően megváltozott filozófiájú,
társadalmi felépítésű világban
nyolcévenként műsorra tűzni.

Talán felnőtt egy olyan generáció,
amelyik valóban színházi, művészeti hi-
ánynak, veszteségnek érezné, ha nem
láthatná az Importance of Being Earnest
könnyed, bohó, társadalmilag szelídített
iróniájú történetét? Nem vagyok erről
meggyőződve.

Talán a rendezőnek lenne új mondani-
valója a későviktoriánus erkölcsi tanítá-
sokat fölváltó komédiával? Oscar Wilde
paradoxonjaiban fedezte volna föl korunk
izgató kérdéseit? Nem hiszem.

Színészeinek talált volna jutalomjátékot
kínáló szereplehetőséget ? Ez minden-
esetre feltétlenül indokolná a bemutatót.
Ám az előadás nem ezt mutatja.

Így valószínűleg egyetlen lehetőség
marad: a színház a közönség érdeklődését
biztos sikernek vélt alkotással kívánja
fölkelteni. És ezt a biztos sikert Oscar
Wilde darabjában vélte fölfedezni.

A két angol ifjú, John Worthing és
Algernon Moncrieff egymástól függet-

Wilde koráról lett volna mondanivalója,
talán elrejthette volna a darab avíttságát.
Játékos, biztos koncepciójú, egyszerű,
visszafogott előadásmóddal, komolyan
megfogalmazva, mulatságos stílusparódi-
ává korszerűsítve elérhette volna, hogy
megfeledkezzünk a cselekmény semmit-
mondásáról, érdektelenségéről. Ám az
„angolosra" hangolt színészirányítás, a
karikaturisztikus felfogás Wilde teljes
félreértéséről tanúskodik. Szirtes Tamás
rendezése már az első jelenetben stilizálni
kezd, már az első gesztusoknál mindent
idézőjelbe tesz. S nem veszi észre, hogy ez
nem az ő feladata. Megtette ezt már az író.
Wilde színpadi világa ugyanis eredetiben
sem sugallhat mást, mint kora angol nemesi
életformájának gúnyrajzát. Így aztán az
előadás mindvégig kettőzött idézőjel között
zajlik - a kettős tagadás pedig állítás,
amelyben Wilde iróniája nyafogó
szenvelgéssé, üres sablonvígjátékká lesz.

Az pedig természetes, hogy ebben a
felfogásban a színészi játék illusztráció-
ként hat. A színészek egy-egy harsány
jelzéssel, az iróniának vélt túljátszás va-
lamennyi eszközével próbálják szerepüket
kacagtatóvá tenni. Itt már egy pillanatra
sem merül föl, hogy a rendezés bár-mit is
közvetíteni tudott volna színészeinek Wilde
igazi világából. Maga sem érti, tehát
színészeivel sem tudja megértetni a
paradoxon mesterének szellemét.

A Bunbury előadása alkalom, hogy né-
hány szót szóljunk Szirtes rendezői mun-
kájáról, az utóbbi szezonokban mutatott
teljesítményeiről, amelyek a színpadi al-
kotások félreértésének sorozatát hozták. S
hogy ennek a felületes műelemzés, a
művészi világától idegen darabválasztás, a
színpadi sablonok, az egyszerű megszo-
kások elfogadása-e az oka - nem tudjuk.
Ám szeretnénk arra fölhívni az évekkel
ezelőtt tehetségesen induló fiatal rendező és
színháza figyelmét, hogy nem ártana
észrevenni a rendszeres arányvesztéseket,
lépéstévesztéseket. Feltétlenül meg kell
keresni az okát - és ezt leginkább Szir-
tesnek magának, magában kell megke-
resnie. S akkor talán meg lehetne találni
azokat a műveket is, amelyekben Szirtes
Tamás rendezői elképzeléseit következe-
tesen és eredményesen végig tudja vinni.

A színészek a Bunbury előadásán külső-
séges megoldásokra kényszerülnek. Az
alapvető tévedés: attól még egyetlen
színpadi figura sem látszik angolnak, ha
affektált hanghordozással beszél, finom-
kodó mozdulatokat tesz. A Madách

lenül azonos játékot űz. Algernon, ha
megunja a londoni nagyvilági életet,
nem létező vidéki barátjához, Bunbury-
hez siet, s John, ha vidékről a londoni
nagyvilágba vágyik, nem létező Szilárd
öccsét „kénytelen" meglátogatni. Ez a
bunburység mindkettőjüket váratlan for-
dulatokba sodorja. A tökéletesen össze-
kuszálódott szálakat a véletlen egymásra
találások sorozata oldhatja meg csupán.
De hát nem is Wilde lenne a szerző, ha
az összekuszálódott szálak nem
bogozódná-nak ki egy csapásra, ha nem
napfényes befejezésnek tapsolhatna a
közönség.

Wilde, aki szerette a művészt bűnös-
nek tartani, darabjaiban a bűnösséget
szereplőire is kiterjesztette. Nála min-
denki hazudós, képmutató. Cselekede-
teiben, érzelmeiben, gondolataiban
senki sem lehet őszinte. Mindenki
álarcot hord, hogy a játék végére
mindenki lelepleződjék, levethesse
álarcát. Ám mifélék ezek az álarcok,
mifélék a szereplők bűnei? Jelentéktelen
jellemhibák, apró emberi gyarlóságok.

Így aztán a színház nem is csalódik
Wilde-ban. Színpadi rutinja, paradoxo-
nokban bővelkedő dialógusai még évti-
zedek múltán is kétségtelenül megteszik
a magukét, ha nem is hibátlanul. Az idő
nem múlt el nyomtalanul fölötte sem.
Mondanivalója némiképp megkopott, a
ma nézőjének nem sokat jelent. Szelle-
messége olyan szellemesség, amely ma
már nem sziporkázik, nem lepi meg ele-
mentáris erővel a közönséget. S ha a
rendezés nem tudja valamilyen módon
fölfrissíteni, az előadás óhatatlanul una-
lomba fullad.

Szirtes Tamás rendezői munkája sem-
mivel sem gazdagította a darabot. Ha



Színház Kamaraszínházában pedig min-
denki nagyon finom, mindenki nagyon
előkelő, nagyon szellemes és főként na-
gyon angol akar lenni. És természetesen
igen szórakoztató. Ezért aztán valószínű-
leg valamennyien nagyon jól szórakoznak
egymásnak előadott szellemességeiken.
Röpködnek a paradoxonok, a tréfák, a
szójátékok. Mulatnak a színészek . . . a
közönség helyett is.

A bájos-bohó angol fiatalembereket
Paudits Béla és Tímár Béla játssza. Már az
is kérdés, miért kell őket teljesen egy-
formára igazítani. Ez nyilván valamiféle
téves rendezői ötletből ered, mellyel aztán
nincs mit kezdeni. Szirtes egyenlőségjelet
tesz John és Algernon közé: két nyegle,
nyafogó amorózó, akikben igazán kevés a
„Szilárd"-sághoz szükséges erő, annál több
a clownszerűség. Gesztusaival,
arcrándításaival, hangsúlyaival egyikük
sem jut tovább a külsőséges ábrázolásnál.
Ezeket a formális eszközöket viszont
mindketten bántón túllicitálják.

Psota Irén sem tud kilépni a rendezés
adta formális lehetőségek kereteiből.
Ezúttal ő sem értette meg, hogy itt nem
kell bohóckodni, elég vígságot kínál a
szöveg, de csak ha belső komolysággal
adják elő.

Dégi István Antonio nagypapa szerepében
(Iklády László felvételei)

Piros Ildikó bájosan finom Cecilyt hoz a
színre, kedvességével közelít a wilde-i
naiv vidéki leánykához. Bencze Ilonát
Gwendolen karikatúrájának megrajzolá-
sára késztette a rendező. A karikatúra
kétségtelenül jól sikerült, csak nem erről
szól a darab. Wilde Gwendolenja
mosolyogtató a torzító elrajzolások nél-
kül is. Fónay Márta és Zenthe Ferenc
jókedvvel, humorral játssza a nevelőnő és
a tiszteletes szerepét.

A wilde-i fintort villanásnyi jeleneté-ben
Lane inas alakítójának, Kéry Gyulának
sikerült megfogalmaznia. Talán rá kellett
volna figyelni az előadás többi
résztvevőjének segíthetett volna.

Szinte Gábor díszletei és Piros Sándor
jelmezei pontosan igazodnak a produk-
cióhoz - se nem jobbak, se nem rosszab-
bak annál.

*

Mikor szórakoztat a komédia, mit tehet
egy színház, egy előadás a vígjátékért -a
két bemutató pontos válaszokat adott.
Nem jelenti ez természetesen azt, hogy
nem örülnénk jobban, ha a József Attila
Színház igényesebb alapanyagot válasz-
tana a szórakoztatás eszközéül, színvona-
lasabb műveken bizonyítaná teljesítőké-
pességét. Mint ahogy valószínűleg a
Bunbury sem tartozik Oscar Wilde leg-
időállóbb alkotásai közé, mégis, ha egy
színház műsorára tűzi, legalább kísérelje
meg, hogy az előadás hangvételével a ma
ízléséhez közelítse a későviktoriánus szel-
lemet. Mert lehet, sőt kell szórakoztatni a
közönséget, de semmi esetre sem a be-vált
utak ismétlésével az egyik estén, művészi
célok nélkül, az igényes színház
kizárásával a másik színpadon.

Eduardo de Filippo: Szombat, vasárnap, hétfő
(József Attila Színház)

Fordította: Nagy Magda. Rendezte: Seregi
László. Díszlet: Csinády István. Jelmez:
Kemenes Fanny.

Szereplők: Szemes Mari, Soós Lajos,
Dancsházy Hajnal, Vogt Károly, Dégi Ist-
ván, Bakó Márta, Tahi József f.h., Faragó
József f.h., Dzsupin Ibolya f.h., Bánffy
György, Loránd Hanna, Makay Sándor,
Újréti László, Pálos Zsuzsa, Kránitz Lajos,
Téri Árpád, Köves Ernő.

Oscar Wilde: Bunbury (Madách Színház
Kamaraszínháza)

Fordította: Hevesi Sándor. Rendezte: Szir-
tes Tamás. Díszlet: Szinte Gábor. Jelmez:
Piros Sándor.

Szereplők: Psota Irén, Tímár Béla, Paudits
Béla, Bencze Ilona, Piros Ildikó, Fónay
Márta, Zenthe Ferenc, Kéry Gyula, Bálint
György.

NÁNAY ISTVÁN

Színművek
Szlovákiából

A Budapesti Művészeti Hetek rendezvé-
nyeivel egyidőben tartották meg a
Csehszlovák kultúra és barátság napjait.
Kiállítások, színházi és filmbemutatók,
valamint a Prágai Nemzeti Színház és a
Szlovák Nemzeti Színház vendégjátékai
jelentették a barátsági napok legfőbb
ünnepi eseményeit.

A Prágai Nemzeti Színház operaegyüt-
tese reprezentatív képet nyújtott nemzeti
operakultúrájuk kiemelkedő színvona-
láról, bemutatván Smetana A z eladott
menyasszonyát, Janacek Katja Kabanováját
és Dvorak Ruszalkáját, a cseh operairo-
dalom három klasszikus darabját. A Szlo-
vák Nemzeti Színház - amely már két
ízben, 1958-ban és 1970-ben járt Magyar-
országon - Shakespeare Lear királya
mellett két mai szerző darabját: Osvald
Zahradnik Páva szonatina és Jan Solovic
Meridián című társadalmi színművét ját-
szotta. A csehszlovák kultúra napjai al-
kalmából ugyancsak szlovák szerző mű-
vét, Ivan Bukovčan Struccok estélye című
tragikomédiáját mutatta be a Miskolci
Nemzeti Színház. Ha ezekhez
hozzávesszük, hogy a magyar tévé a
szlovák nemzeti felkelés évfordulója
alkalmából a komarnói Területi Magyar
Színház elő-adásában nemrégiben
közvetítette Solovic Meridiánját, valamint
ugyanez a színház a közelmúltban
játszotta Solovic egy másik darabját, az
Ezüst Jaguárt, képet kaphatunk a mai
szlovák drámaírás és színjátszás
helyzetéről.

Mi más lehetne egy-egy nemzeti kul-
turális rendezvény legfőbb célja, mint
hogy közelebbről megismerkedhessünk a
szomszéd népek kulturális életével, ered-
ményeivel. S míg a könyvkiadás, a film-
forgalmazás, de még a képzőművészeti
élet is könnyebben, mozgékonyabban
tudja az alkotások cseréjét lebonyolítani,
addig a színházművészet eredményeit
csak országlátogatások során alkalmilag
megtekintett előadások, illetve a nagyon
nagy szervezéssel és kiadással járó ven-
dégszereplések alkalmából lehet figyelem-
mel kísérni.

Holott minden szocialista országban a
színjátszás fejlődéséhez szükséges lenne a
szomszédos országok klasszikus és mai


