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A Radnóti Miklós Színpad
első bemutatóiról

Október 4-én végre megnyithatta kapuit az
átalakított egykori Irodalmi Színpad,
melynek társulata több évi heroikus ván-
dorlás után újra állandó otthonra lelt. A
nehéz körülmények azonban nem je-
lentenek kizárólagos gátló tényezőt. A
nomád életnek megvan a maga sajátos
összekovácsoló ereje is, és az Irodalmi
Szín padnak sem kell ezeket az esztendő-
ket veszteséglistára írnia. Szellemében
megerősödve, törekvéseit, elképzeléseit
szilárdan megfogalmazva várhatta a név-
adó ünnepséget. Amikor a pódium „név-
adójául" Radnóti Miklóst választották, régi
szellemükben cselekedtek; a magas szintű
költészet és a humanista világ-szemlélet
szószólói kívánnak maradni továbbra is.

Az újra megnyitás ünnepe tehát csupán
piros betűs nap a Színpad életében.
Jóllehet a technikai nehézségek
csökkentek, de a gondok továbbra is
gondok maradnak, megoldásuk pedig a
várható örömöket is előre megszabják.
Ezért időszerű, hogy az évad négy
bemutatója kapcsán elgondolkodjunk a
műfaj - a pódiumművészet - sajátos
összetevőiről és a Radnóti Színpad
funkciójáról ennek a feladatnak a
betöltésében.

Hogy szükség van-e pódiumművészetre
vagyis vers- és prózaszínpadra?
Megkerülése volna a kérdésnek, ha azzal
bizonyítanánk, hogy igény van rá, tehát
kell. Az igény ugyanis már eredmény.
Azáltal jött létre, hogy a pódium igazolta
önmaga létezését, produkált, sőt produk-
cióinak folyamatossága és színvonala ré-
vén bejutott a köztudatba. Evidenssé vált,
az evidencia pedig nem ismeri a
kérdőjelet.

Pedig nagyon is bonyolult, ellentmon-
dásos jelenségről van szó: olyan műalko-
tások más közegbe való áthelyezéséről,
amelyek eredetükben nem igényelték ezt a
transzponálást. Olvasásra szánt, belső
elmélyülést, sőt meditálást igénylő mű-
vekről, ahol a betűk vizualitása is csak
technikai eszköz, még ha százszorosan
bonyolult áttételeken keresztül is. Ha az
irodalmi művek agitatív szerepét hoznánk
ellenérvül, különös tekintettel a politikai
lírára, a költő azon szándékára,
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ülöp Zsigmond és Nagy Attila Kocsis István Tárlat az utcán című egyfelvonásosában
ogy versét zászlóként hordozzák körül
ég akkor is ott állna „irodalmi herme-

izmusában" a költészet megannyi pro-
ukciója, nem is beszélve a prózáról,
melynek szerzője sok mindenre ügyel a
omponálásnál, de arra nem, hogy az
lőadhatóság követelményeinek eleget
egyen. És mégis, a megszólaltatásnak -
ízvást állíthatjuk - nincsenek korlátai
legfeljebb terjedelmiek).

Egyszerű erőszaktevés volna ez? Ko-
ántsem. Az ok a már említett agitatív
endenciában keresendő, elsősorban ter-
észetesen a politikai, világnézeti agitá-

ióéban. De agitálni lehet - és kell is - a
zépség, a művelődés, az egyéni és tár-
adalmi belső gazdagodás ügyében. Ezt a
ajta agitációt nevezzük közművelődési
rogramnak, s hogy ez a program helyes
olitika jegyében fogalmazódott meg, azt
izonyítja a fent említett társadalmi
gény. A pódiumműfajt tudomásul vette a
özvélemény, mi több, szüksége van rá:
özüggyé lett. Nélküle a magyar szín-
átszás szegényebb lenne.

Természetesen a jelenlegi helyzet nem
alami jól elképzelt papírprogram lekot-
ázása. Menet közben született - és szü-
etik! -- a pódium műfaja, mégpedig to-
ábbi ellentmondásokat sugallva. Hogy
sak a legalapvetőbbet említsük: mihelyt
ialakul egy elképzelés, egy jónak tűnő
egoldás, máris szinte alkalmazhatatlan-

ak látszik a következő produkcióban. A
ablonveszély, a manírok teremtődése itt
úgy látszik - még fokozottabb, mint a

zínházban. És ez a jelenség a pódium
inden területére egyaránt vonatkozik: a

zerkesztésre, a rendezésre, az előadó-

művészetre, nem is beszélve a jelmez- és
díszlettervezésről.

A Radnóti Miklós Színpad első négy
bemutatója közül három antológia, tehát
szerkesztett műsor. (Ez az arány körül-
belül megfelel az előző évek gyakorlatá-
nak, ami azt jelenti, hogy a szerkesztés-
nek igen komoly szerepe van a színpad
életében.) És rögtön hozzá kell tennünk,
hogy a műsorok szerkesztői egyre maga-
biztosabbak, egyre igényesebbek lesz-
nek. Különösen szerencsés az az eset,
amikor a szerkesztő és az előadóművész
egyazon személy, amint ezt Szentpál Mó-
nika Krónika az magyaroknak dolgairól című
estjénél tapasztalhattuk. A XVI-XVII.
századi magyar irodalomból olyan egysé-
ges válogatást kaptunk, amelynek szer-
kezetét eleve megszabta a művész egyé-
nisége, ízlése - s mindez áttekinthető és
gazdag kultúrtörténeti keresztmetszetté
lényegült. Nemcsak eszmék, gondolatok,
művészi hitvallások adták a programot,
hanem ezeknek hátterét is megteremtette a
művész-szerkesztő: viselkedésformákat,
étrendet, divatot és így tovább. Ha a
kitűnő zenei válogatást és a táncokat is
hozzávesszük - márpedig ezek szorosan
beletartoznak a kompozícióba -, akkor
afféle pódium „Gesammtkunst"-
produkciónak tapsolhatott a közönség.

Szerkesztett est volt a Színpad nyitó-
műsora, a Radnóti-program is, Sem emlék,
sem varázslat címmel. Hogy nem azt a
sikert hozta, amit a Színpad hívei vártak,
nemcsak a szerkesztő Gelléri Ágnesnek
róható fel, hiszen mindenfajta antológia
szerkesztése vitatható. A szerkesztő kon-
cepciója természetesen egy a lehetőségek
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közül, mint ezt a Radnóti-oeuvre bemu-
tatásánál is tapasztalhattuk. Két nagy körre
épült a kompozíció: az elsőben az eklogák
adták a gerincet, no meg Dante, akinek
Vergiliusa Radnótinak is kalauzául
szegődött éppen az ekloga műfaji
megválasztásában. Az Isteni színjáték sorai
így mintegy mottóként vezették be a
Radnóti-eklogákat. A második rész
szerkezeti gerince a Naptár, amelynek
hónapjai szinte magukba szippantottak
minden jelentős verset. S még ha talán
érződött is a „szerkesztettség" ebben az
elgondolásban, semmi esetre sem lehetett
oka a halványabb összteljesítménynek.
(Erről majd később.)

Ugyancsak Gelléri Ágnes szerkesztette
a Bizakodva című csehszlovák estet, ami-
nek egyik darabja - Miroslav Stehlik
hangjátéka, A bizalom vonala - később ki-
vált a műsorból, és repertoárdarabbá lett.
Már magának a hangjátékműfajnak bevá-
logatása is feltétlenül új színt hozott a
Színpad életébe. A program a Csehszlovák
Kultúra Hete alkalmából jött létre, és ez
szabta meg skálájának szélességét is. Jó
megoldásnak véljük, hogy a szlovák
népballadák és a Bartók gyűjtötte szlovák
népdalok első részbeli túlsúlya után - a
második részben - a modern élet
problematikája kapott hangot a már em-
lített hangjátékban. A továbbiakban Wol-
ker és az éppen akkoriban elhunyt Novo-
mesky neve fémjelezte az összeállítást.

Négy bemutató - négy rendezői elkép-
zelés. A Radnóti Miklós Színpadnak és
elődjének munkája évek hosszú során át
bizonyítja, hogy legnehezebb dolga ott van
a rendezőnek, ahol kizárólag költészettel
találja magát szemközt. A prózai művek
pódiumdramatizálása, a monodrámák,
dialógok - nem is beszélve a vegyes
műfajú kompozíciókról - lényegesen
jobban tűrik, sőt igénylik a rendezést, mint
a versek. Es így van ez most is. Gáspár
Jánosnak jutott a legnehezebb feladat, a
Radnóti-est megrendezése. Gáspár János
rosszul álmodta meg a Radnóti-versek
tolmácsolását. Az egyéb-ként kiváló
talentumú művészek csak hellyel-közzel
rezonáltak a feladatukul kapott versekkel,
s az összkép szétesés, elmosódás,
darabosság lett. Talán csak Kozák András
és Pécsi Ildikó tolmácsolta a verseket
egyenértékűen az egyéb-ként nívós
szereposztásból. Ritka, nagyon ritka az a
művész, aki minden fel-adatot testhez
állóvá tud alakítani. Ugyan-akkor minden
feladatnak megvan a maga ideális
interpretátora. S a rendező dolga, alapvető
feladata ezt megtalálni.

A másik három bemutatónál sikeres volt a
„szereposztás". A legkönnyebb dolga
ezúttal Bencze Zsuzsának volt, hiszen
Szentpál Mónika estjének meg-rendezése
csak egy alapvető jó elképzelés végső
simítását jelentette. Úgyszintén Gosztonyi
Jánosnak - a csehszlovák est rendezőjének
- is voltak eleve „nyerő lapjai", hiszen
Jancsó Adrienne-nél ideálisabb
megszólaltatója a balladaköltészetnek
nincsen. A Stehlik-hangjátéknál
Gosztonyi szinte hibátlanul találta meg a
legalkalmasabb művészeket és egyben a
hangjáték pódiummegoldásának lehető-
ségét. A szereplők mozgatásával majd-
hogynem forgószínpadi elevenséget va-
rázsolt elő.

Dobai Vilmos volt a rendezője Kocsis
István két darabból álló estjének: Tárlat az

utcán, illetve Bolyai es t e . Premiernek csak
ez utóbbi tekinthető, a Tárlat az utcán

ugyanis vidéki siker után érkezett Pestre,
és kapott - a Darvas-Bessenyei duó mellé
- második szereposztást, Fülöp Zsigmond
és Nagy Attila személyében. Az eleve
színpadra szánt műfaj - dialógus és
monodráma - hálás szerepet kínált a
rendezőnek, amit Dobai kitűnően oldott
meg. Különösen a Bolyai estéje emelkedett
ki a jó produkciók sorából is, nagy
művészi élményt nyújtva Sinkovits Imre
alakításában.

A színpadkép, a jelmezek, a zenei aláfes-
tés, a mozgásművészet megannyi része-se
egy pódiumműsor sikerének vagy
sikertelenségének. A Radnóti Miklós
Színpadnak minden oka megvan, hogy
büszke legyen a társművészetekkel való
együttműködésre. Egyik erőssége a Szín-
padnak Meluzsin Mária, akinek jelmezei -
jellemzések. A négy idei bemutató
színpadképei közül Jánosa Lajosé emel-
kedik ki a két Kocsis István-est díszlete-
ként, de Péterfy László is remek couleur
locale-t biztosít Szentpál Mónika estjéhez,
akár Csikós Attila a Bizakodva című
műsorhoz. Csupán a Radnóti-est díszleteit
éreztük helyenként harsánynak, hi-
valkodónak.

Végezetül egy zenei élményt kell meg-
köszönnünk: Kecskés András összeállítá-
sában a Collegium Musicum XVI-XVII.
századi programját, amely nélkül ez a
hangulatos, kedves korkép feltétlenül
szegényebb lett volna.

BUDAI KATALIN

Pamutbokros lllyria

Vízkereszt a József Attila Színházban

Shakespeare neve hallatán azonnal mű-
ködésbe lép az automatizmus: a darab jó,
azzal baj nem lehet. Vizsgálandó viszont
a színre állítás, a szereplőgárda, a fény-
hatások. Úgy tűnik, nincs ennél hálásabb
feladat kritikus számára: a művet magát s
viszonyát a színpadhoz már nem kell
méltatnia.

A József Attila Színház azonban gon-
doskodik arról, hogy a homályba vesző ki-
indulóponton is eltöprengjünk. A Shakes-
peare-vígjátékok sorozatszerű bemu-
tatását, újraértelmezését ugyanis szerve-
sen beépítette műsorpolitikájába. Erről a
színházról sokszor elhangzott: munká-
soknak, homogén közösségnek játszik
Angyalföldön. De helyesen értelmezve a
munkásművelődés címszót jó ideje már
nem lefelé, tévhitek miatt engedményeket
téve, hanem bátran, új, fajsúlyos műveket
is beengedve, maga után vonja a
közönséget; vagy inkább elébe siet a fo-
kozódó igényeknek.

Így feltehetően a Vízkereszt, vagy amit
akartak című vígjáték sem esetleges vá-
lasztásként folytatja A makrancos hölggyel,
a Sok hűhó semmiérttel s A windsori víg
asszonyokkal megkezdett ciklust. Ez utóbbi
éppen modernkedő-archaizáló
ötletpetárdái miatt bizonyult gyengének,
míg az ugyancsak Seregi László rendezte
Makrancos - inkább túlozzunk, semmint
beérjük határokat egybemosó dicsére-
tekkel - emlékezetes, maradandó érték.

A Sok hűhó ízlésesen mértéktartó, ele-
gáns, reneszánsz világot idéző rendezése
az egyik legkimunkáltabb, átgondoltabb
előadást teremtette meg. Éppen ezért
néztünk várakozással a negyedik Shakes-
peare-bemutató elé, mely ismét Berényi
Gábor rendezése. Vajon miért a Víz-
keresztet választotta a Sok hűhó után? Két
nagy csomópontot sejtünk itt: a férfi-nő
kapcsolat ezerfényű villódzásának s a
nagy komikus szerepeknek egymást met-
sző köreit. Lehet-e nagyobb ínyencfalat
színésznek Benedeknél, Falstaffnál, majd
Böffen Tóbiásnál vagy Malvoliónál? S
lehet-e igényesebben megtisztító nevetést
fakasztani bármelyik romlandó, tiszavirág
életű bulvár-vígjátékkal? Mert
vigyázzunk : a négy fergeteges komédia


