
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



Jelenet a Szlovák Nemzeti Színház Lear király-előadásából (Ikládi László felvétele)

drámairodalmának, színi kultúrájának
pontosabb ismerete. Ki tudja hányszor és
hány helyen fogalmazódott már meg a
jogos igény: játsszanak színházaink több
lengyel, cseh, szlovák, bolgár, szerb, hor-
vát, NDK-beli, román, szovjet drámát. Ne
csupán „elvárásból", egy-egy kötelező
feladót kipipálása kedvéért, de a
szomszédaink s közvetve a mi életünk,
gondjaink, bennünket és őket egyként
foglalkoztató általános érvényű és napi
problémák megfogalmazása, bemutatása
miatt. Ehhez azonban jó darabok kellenek
és alapos drámatörténeti, dramaturgiai,
színházi tájékozottság. Ehhez járul-hatnak
hozzá a nemzeti kulturális napok is. Azzal,
hogy a bemutatkozás kapcsán megnő az
érdeklődés az illető nemzet kultúrája, így
színi kultúrája iránt, s azzal , hogy felhívják
a figyelmet bizonyos szerzőkre, darabokra,
irányzatokra.

A csehszlovák kulturális és barátsági
napok alkalmából bemutatott előadások
érdekes kettősséget mutattak: a darabok
témája kivétel nélkül izgalmas, modern,
ugyanakkor megvalósításuk - írói és
színházi - nincs összhangban a témával és a
problematikával. Emiatt szétválik az írói-
alkotói szándék és a megvalósítás módja.
Hiába, a szándék tisztasága, be-
csületessége, a nem eléggé árnyalt figurák,
a hagyományos klisék és divatos
megoldások közepette a mégoly élő és
húsba vágó konfliktusok nem bontakoz-

kovácsolni. Ezzel szemben családja, főleg
fiai - Ilja és Miki - érvényesülésük érde-
kében mindenáron fel akarják használni a
csak a társadalomnak élő Benedik Tamást.
Ebben a kettős erkölcsi nyomásban
felőrlődik a főhős, és szívroham végez vele
- ennyi a Meridián története. Az Ezüst
Jaguárban a család néhány évvel később
Prágába készül, hogy átvegye azt a magas
állami kitüntetést, amit Benedik Tamás
halála után példaadó kommunista életéért
kapott. Apró epizódok szakítják meg a
készülődést: Hala mérnök lepénzeli a
család nagyobbik fiát, Ilját, aki össze-
köttetései révén esetleg könnyebben jut-
tathatja lakáshoz a rászorulót; betoppan az
Amerikából érkezett rokon, Mary né-ni;
összetűz a két Benedik fiú, az élhetet-
lenségig becsületes Miki és a dolgok
könnyebbik oldalát kereső Ilja. Tulajdon-
képpen mindkét darabban kétféle kor-szak
forradalmi alapállásáról van szó, arról,
hogy bár megváltoztak három év-tized alatt
a körülmények, a feladatok, de az erkölcsi
magatartás alapelvei, vonásai nem
változhatnak meg, akár a hatalom
megszerzése a cél, akár a kevésbé látvá-
nyos békés építőmunka. De miközben ez a
lényeges mondandó megfogalmazódik,
számos olyan mellékcselekményszál és
mellékes tanulság kap helyet a darabokban,
ami már-már elfedi az alapkonfliktust és
mondanivalót.- A Meridiánban a protekció,
az Ezüst Jaguárban a hálapénz elleni
hadakozás csaknem fontosabb lett, mint az
erkölcsi konfliktus, a realista életképek
szétaprózzák a cselekményt, önálló életet
kezdenek élni, az alapdilemmát újra meg
újra a deklarált igazságok hangoztatásával
lehet csak érvényre juttatni.

Bukovčan Struccok estélye is második
darabja egy drámasorozatnak, amelyben az
egyén társadalmi felelősségét kutatja a
szerző. A S tru ccok estélyében 25 éves
érettségi találkozóra gyűlik össze a híres,
hírhedt VIII. B osztály néhány tagja, azok,
akik csínyből, vagányságból, elkö-

telezettségből annak idején a fasiszta csa-
patok, a Hlinka-gárdisták ellen becsülettel
helytálltak. Felidézve a németek és a
szlovákok börtöneit igazságtalanul meg-
járt volt osztályfőnökük és szeretett latin-
tanáruk hányatott sorsát, önvizsgálatot
tartanak: ki milyen eszközökkel mire vitte,
és hogyan tud szembenézni hajdan-volt
önmagával. Siralmas képet fest ezekről az
emberekről az író. Gyávák lettek, akkor is
félnek, amikor csak ár-nyakkal állnak
szemben, féltik a kis egzisztenciájukat, és
magára hagyják taná-

hatnak ki, nem szervül a mondandó és a
cselekmény.

De lássuk a példákat. A Páva
szonatina az elmagányosodásról, a
kapcsolatteremtés vágyáról szól. Titusz
Gara nyugdíjas bányász
apróhirdetéseket ad fel nem létező
régiségeit kínálva eladásra. Mind-ezt
azért, hogy a panelház negyedik eme-
letén legalább a hirdetésre jelentkezők
nyissák rá az ajtót, beszélgessenek vele.
Az egyik hirdetésére jelentkezik a darab
másik főszereplője, Marian Belan, aki
éppen tiltott határátlépéséért kiszabott
börtönbüntetéséből szabadult - disszidált
felesége után ment bosszút állni, fel-
rúgva kamionsofőri egzisztenciáját - és
nem tud magával mit kezdeni. A két
magános férfi közel kerül egymáshoz,
életük kezd rendbe jönni, már-már párt
is talál-nak maguknak, ámde a
házsártos, gonosz szomszédasszony
szétzúzza kiegyensúlyozódó életüket. A
magány mint fontos és nálunk is
meglevő társadalmi gond az extrém
alakok, a véletlenekre épülő extrém
szituáció, a bevált dramaturgiai
fogásokra épülő darabszerkezet, a
túllírizált epizódok miatt bagatell üggyé
válik.

Solovic darabjai egy sorozat két
műve. Mindkettőnek a Benedik család a
főszereplője. Benedik Tamás
mozdonyvezető aktív résztvevője volt a
szlovák nemzeti felkelésnek. De
ellentétben annyi más társával, aki
jelentős karriert futott be, ő nem akar és
nem is tud múltjából tőkét



rukat, embertársaikat. Azok, akik hajdan
még „repülni szerettek volna", most
megelégszenek a strucc életével, a repülni
nem tudó madár életmódjával: ha valami
baj van, gyorsan bedugják fejüket a ho-
mokba. Kemény, a nézőket is önvizsgá-
latra késztető dráma ez. Mégis, a mellékes
epizódokkal, a találkozó külsőségeinek
hangsúlyozásával - tánc, ugratások,
vacsora, egy rövidzárlat, amik a késleltetés
dramaturgiai funkcióját lennének
hivatottak betölteni - állandóan meg-
akasztják a furcsa önvizsgálatot.

A darabok ellentmondásosságát nem
csökkentik az előadások sem. A Szlovák
Nemzeti Színház Páva szonatináját Milos
Pietor rendezte, a színészek - különösen
Gustav Valach, érdemes művész Gara
alakjában és Ivan Rajniak Belan alakjában
- a realista színjátszás magasiskoláját
mutatták be. Az a fajta minden részletre
kiterjedő, aprólékosan kidolgozott, a
szituációk lehetőségeit jól kihasználó
szerepépítkezés, amit a szlovák színészek
bemutattak, bizony hiányzik a magyar
színpadokon, amikor mai témájú társa-
dalmi színművet játszanak. Ugyancsak a
realista játékmód nyilvánult meg a Pavol
Haspra rendezte Meridiánban is. Ám míg a
Páva szonat inában az alakok plaszticitását
az alakítások humora adta, addig a
Meridiánban mintha túlzottan komolyra
formálták volna meg a figurákat a szí-
nészek. Érdekes összevetni a Meridián
kétféle előadását. A Magyar Területi
Színházban Konrád József rendezte a
darabot, a realista szituációteremtés és
figuraalakítás hasonlóan jellemzi az ő
rendezését is. Ám ez az előadás kevésbé
tragikus, mint a Szlovák Nemzeti Szín-
házé. A Fehér Jaguár t Takáts Emőd ren-
dezte, s megpróbálta a sok epizódra bomló
darabot egységben tartani. Azonban
minden igyekezete ellenére is önálló
betétként hatott jó néhány jelenet, bár a
maga nemében jól megoldott epizódként.

Külön érdemes szólni a miskolci
színház előadásáról, Jurka László ren-
dezéséről. Paradox módon, amikor a
realista színjátszás bizonyos elemeit az
előzőekben számon kértük, ebben az
előadásban éppen ezek okoztak némi
zavart a játékstílusban. A szerző tragi-
komédiának jelöli a darab műfaját. Az
előadásban azonban a tragikomédia nem
jött létre, az önvizsgálat egymást
marcangoló vitája már-már tragikus, a
közjátékoknak ható realista epizódok sora
pedig inkább komikus volt. S nemcsak
amiatt, mert ez utóbbi részletek több
lehetőséget kínáltak a szabadabb, ha
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ukovčan: Struccok estélye (Miskolc, Nemzeti Színház). Dariday Róbert, Varga Gyula
úgy tetszik komikusabb megközelítésre,
de azért is, mert a színészek ezekben a
részekben a bevált, társalgási drámai
játékmódjukra hagyatkoztak, s ez szem-
besítve a viták sallangtalan, szikárabb
stílusával, önmagában is megmosolyog-
tató. A társasági, magánemberi reakciók
és az önvizsgálatot tartó társadalmi ember
magatartása került itt szétválasztva
egymással szembe. Annak bizonyságára,
hogy a tragikomédia miként maradt el,
álljon itt az előadás egyik utolsó epizódja.
A második rész elején a több mint
illuminált állapotban lévő, Világfinak
nevezett, s az életben a legkevesebb-re
vivő szereplő a pincérlánytól egy
mosdótálat kér, úgymond: Pilátus tálját. A
darab csúcspontján, amikor már min-
denkiről kiderült, hogy amikor megtehette
volna, nem állt az osztályfőnök pártjára, a
pincérlány behozza a kért mosdótálat és
leteszi a színpad előterébe. Mónika, a
minden férfi által körülrajongott volt
osztálytárs elhalad a színpadon félkörben
álló szereplők mellett és el-oltja a
díszgyertyákat, s mintegy be-zárja azt a
kört, amit a nézőtér első sora és a
szereplők alkotnak, s amelynek a
középpontjában áll a mosdótál (ami ugye
nem Pilátus tálja, de azért ebben is lehet
mosni kezeinket!). S ebben a helyzetben
folytatódik a színpad mélyén Marek, az
önvizsgálat elindítója és a hozzá
csatlakozó részeg Világfi példa-

beszéde a struccságról. A helyzet, az
elemek kiszámítottsága, a közönségnek
közvetlenül szóló mondatok hangsúly-
talan helyen való elmondatása megfoszt-
ja a szituációt az átélhető többrétegűség-
től, s nem lett sem tragikus, sem komi-
kus, de leginkább nem lett tragikomikus.

Mindent összevetve: tanulságos talál-
kozások voltak ezek az előadások a szlo-
vák drámairodalom néhány alkotásával.
Tanulságosak, és a további elmélyültebb
találkozások igényét felkeltők. S nem-
csak a szlovák drámákkal, de a cseh és a
többi szomszéd ország drámatermésével
való találkozás igényét is ismételten
felkeltették.

s Paláncz Ferenc (Veres Attila felvétele)


