
sen őszinte és perzselően forró volt já-
tékban-hangban egyaránt, hogy a hatal-
mas közönség lélegzet-visszafojtva figyel-
te minden pillanatát.

Hozzá hasonló színész-énekes szemé-
lyiség nem akadt több. Alekszandra Mil-
cseva Carmenj e hangban általában szépen
megoldottnak nevezhető, színészi meg-
valósítás terén azonban megragadt az
agyonjáratott sablonoknál. Kár, hogy erre
Mikó András nem figyelt föl, mert a
legkülönfélébb helyzetekben mindig
ugyanazt a „cigányos" mozdulatot nézni
nem túl igényes szórakozás. Igaz, Mil-
cseva még mindig jó színésznek mond-
ható az olasz Jone Jori mellett, aki a Pa-
rasztbecsület Santuzzájaként lépett elénk.
Az, hogy a rendező - Békés András -
szemmel láthatóan nem fektetett külö-
nösebb súlyt a színészi munkára, az majd
minden énekesnél nyilvánvaló volt. De
amit ez a különben szép, bár nem minden
regiszterben egyaránt kiegyenlített hangú
fiatal énekesnő színpadi alakításként
produkált a legrosszabb fajta énekesi
teátralitásban, az minden képzeletet fe-
lülmúlt. Ennyi rég elavult, tehetségtelen
„operista" gesztust igen ritkán lehet látni.
De ilyen ízléstelen színpadi maszkot is.
Ehhez hasonló elfelejteni való alakítást
csak David Ohanesiannak sikerült
nyújtania a Carmen Escamillójaként, me-
lyet azonban mint a Bajazzók, Toniója,
illetve a Parasztbecsület Turidduja némi-
képp helyrehozott. Kár, hogy eléggé
kevés az a szerep, melyet alkatilag leg-
alább távolról elhihetővé tud tenni.

Mindent összevetve meg kell állapíta-
nunk, hogy a rendezők sajnálatosan ke-
veset foglalkoztak az énekesek színészi
munkájával, alakításaival. Szemmel lát-
hatóan mindegyikük „hozta" a zenei

megfogalmazáson kívül bevált alakítását
is. Ennek következtében aztán nem szü-
lethetett igazán összehangolt játék, mint
ahogy egységes játékstílus sem. Ha vi-
szont erre nem fektetnek kellő súlyt ren-
dezőink, akkor erre a néhány szigeti es-
tére olyan énekeseket, illetve színész-
énekes vagy énekes-színész egyénisége-
ket kellene meghívni, akik az egyes sze-
repkörök minden szempontból avatott és
elismert interpretálói. Ebben az eset-ben
külön érdekesség, hogy szerepfelfogásuk,
alakításuk miben nyújt valami újat az
eddig látottakhoz képest.

Mascagni: Parasztbecsület. Szövegét G. Verga
novellájából G. Targioni Tozetti és G. Menasci
írta. (Margitszigeti Szabadtéri Színpad)

Rendezte: Békés András. Karigazgató:
Sapszon Ferenc. Díszlet: Csányi Árpád.
Jelmez: Tordai Hajnal. Vezényel: Sándor
János.

Szereplők: Jone Jori, Benito Maresca,
Jablonkay Éva, David Ohanesian, Számadó
Gabriella.

Leoncavallo: Bajazzók. (Margitszigeti
Szabdtéri Színpad)

Rendezte: Békés András. Karigazgató:
Sapszon Ferenc. Díszlet: Csányi Árpád. Jel-
mez: Tordai Hajnal. Vezényel: Sándor János.

Szereplők: Benito Maresca, Wilma Ver-
nocchi, David Ohanesian, Kishegyi Árpád,
Póka Balázs, Orbán László, Moldvay József.

Bizet: Carmen. Szövegét Prosper Mérimée elbe-
szélése nyomán írta: Henri Meilhac és Ludovic
Halévy. (Margitszigeti Szabadtéri Színpad)

Rendezte: Mikó András. Díszlet: Forray
Gábor. Jelmez: Márk Tivadar. Koreográfus:
Péter László. A gyermekkórust betanította:
Botka Valéria. Vezényel: Oberfrank Géza.

Szereplők: Michele Molese. David Ohane-
sian, Kishegyi Árpád, Németh Gábor, Begá-
nyi Ferenc, Nagy János, Alekszandra
Milcseva, Wilma Vernocchi, Zempléni
Mária, Budai Lívia. .Szólót táncol: Pártay
Lilla.

SZÜCS MIKLÓS

Készülődés Győrött

A Győri Kisfaludy Színház mindmáig a
legmostohább körülmények között dol-
gozó vidéki társulat. Az elavult színház-
épület méltatlan körülményei csaknem
lehetetlenné tették a koncepciózus tár-
sulatfejlesztést, műsortervezést és mű-
helymunkát. Nem voltak adottak a szín-
vonalas színház személyi feltételei sem,
mivel a színészek sem szívesen szerződtek
Győrbe, s a kritikusok sem figyeltek
kellőképpen a bemutatókra.

Két éve új igazgatója és vezető rende-
zője van a színháznak Cserhalmi Imre és
Meczner János személyében, akiket meg-
bíztak az egy év múlva, 1978 őszén meg-
nyíló új színházépülethez méltó társulat
szervezésével. Hatvanöt év után a győri
lesz az első új színházépület hazánkban,
az ország legkorszerűbb színháza. A fo-
kozott figyelmet egyrészt ezért, más-részt
az elmúlt két évad kezdeti lépései miatt is
megérdemli a társulat. Ezt a fokozott
figyelmet bizonyítja, hogy Ben Jonson: A
hallgatag hölgy, Galgóczi Erzsébet: Kinek a
törvénye?, Tennessee Williams :
Üvegfigurák és Jean-Paul Sartre: Temetetlen
holtak című drámáinak előadásairól a
SZÍNHÁZ 1977. februári, májusi, júniusi
és júliusi száma is elemző kritikákat
közölt.

Az új színház összehasonlíthatatlanul
nagyobb, több szempontból eddig isme-
retlen feladat elé állítja a színház művé-
szeit; többszörösére nő a színpad, nagyobb
lesz a nézőtér, a műszaki személyzet és a
társulat létszáma.

Hol tart ma a győri színház? Elegendő-
e az elmúlt időszakban tapasztalt fejlődés?
Vajon minden szempontból fel-készülten
várja-e a társulat az új színház birtokba
vételét? Ezekre a kérdésekre próbálok az
elmúlt évad tapasztalatai alapján
válaszolni.

A feltételek
A társulatfejlesztés terén határozott elő-
relépés tapasztalható, hiszen hosszú évek
után ebben az időszakban több főiskolás
szerződött a színházhoz. Ennek ellenére
még mindig betöltetlen néhány szerep-
kör, hiányzik a 3o-4o év közötti női és
férfi vezető színész a társulatból. Kevés

Jone Jori és Benito Maresca a margitszigeti Parasztbecsületben (MTI fotó)



a színháznál a rendező is, hiszen a ven-
dégrendezők ellenére (Nagy András
László, Egri István) Meczner János vezető
rendező például a szezonban nem
kevesebb, mint négy darabot állított
színpadra. ( A hallgatag hölgy, A kör
négyszögesítése, Kinek a törvénye?, Temetetlen
holtak.) Hasonló a helyzet a díszlet- és a
jelmeztervezés terén is. Ilyen megterhelés
mellett felkészült, elmélyült, egyenletesen
jó munkát, legalábbis hosszú távon, nem
lehet végezni. Mielőbb szüksége lenne a
színháznak egy tapasztalt dramaturgra.
Jelenleg ugyanis a rendező-színész Vas-
Zoltán Iván a színház dramaturgja is. Az
év végén átadásra kerülő harminc
összkomfortos garzonlakással jelentősen
javulnak majd a színészek élet-
körülményei.

A műsor
Az 1976/77-es színházi szezonban alap-
vetően megváltozott a műsor szerkezete.
Eggyel csökkent a bemutatók száma, és
így az egyes előadások kidolgozására, a
felkészülésre több idő jutott. Ugyanakkor
az egy előadásra jutó nézőszám nem
csökkent, hanem 478-ról 508-ra emelke-
dett. Módosult a prózai és zenés művek
aránya, az előbbi javára. Ugyanakkor
újdonság volt, hogy újból láthatott ope-
raelőadásokat a győri közönség. A szín-
ház ugyanis nem eléggé dicsérhető módon
megállapodást kötött az Állami
Operaházzal, amelynek értelmében a fő-
városi művészek Győrött évente rend-
szeresen kamaraoperákat mutatnak be.
Ebben az évadban három Budapesten
előkészített egyfelvonásos kisoperát,
Schenk: A falusi borbély, Pergolesi : Az
úrhatnám szolgáló és Menotti: A telefon című
darabját adták elő nagy sikerrel Mikó
András és Boschán Daisy kidolgozott,
színvonalas rendezésében.

Az évad bemutatói vegyes képet mu-
tatnak. Több dráma igényes, színvonalas
színre vitele mellett néhány alig bemutat-
ható darab gyenge előadását is láthattuk.
Az igényes szórakozást, a humort Molière,
Katajev, Ben jonson művei szolgáltatták.
A kortársi drámairodalmat Galgóczi,
Krasinski, Williams, Sartre drámái
képviselték. Az évad kiemelkedő sikerű
prózai előadásai a Kinek a törvénye? (43
előadásban), a Halál részletre és a Temetetlen
holtak voltak. A két utóbbi előadással
május végén sikerrel vendég-szerepelt a
társulat a Budapesti Gyermek-színházban.
Érdekes módon két zenés darab,
Szigligeti- Tabi-Vincze: Párizsi

vendég és Száraz-Romhányi-Aldobolyi:
Pincebuli című műve a kevésbé sikeres
előadások közé tartozik.

Az előadások
A sikeres előadások közül a Halál
részletre, a kevésbé sikeresek közül a
Pincebuli érdemesebb alaposabb
elemzésre, annál is inkább, mivel a két
előadás kritikájával még adósak vagyunk.
A siker és a sikertelenség mindkét
esetben első-sorban az előadásokra és
nem a darabok-ra vonatkozik.

A lengyel dráma bemutatójának tulaj-
donképpen csak örülnünk kellett volna,
hiszen színpadjainkon sajnos ritkán ta-
lálkozunk lengyel írók műveivel. Örö-
münk azonban nem lehetett teljes, mert a
szerző és a darabválasztás sikerültebb is
lehetett volna. Janusz Krasinski ugyan-is
nem tartozik a lengyel drámairodalom

élvonalába, de a Halál részletre című mű-
vénél, amellyel a Kisfaludy Színház ka-
maraszínházát nyitotta meg, jobb drá-
mákat is írt már. Nem az a baj, hogy ná-
lunk nincs kellő hagyománya a fekete
humornak, hanem az, hogy a Halál
részletre mondanivalója, irodalmi értéke
nagyon csekély. A darab „hőseit",
Kuzmát és Olest, gyilkosságért halálra
ítélték, és egy siralomházban várják az
ítélet végre-hajtását. Nincs esélyük az
életben maradásra, de ők mindenáron
életben akarnak maradni. Erre a
helyzetre, az élet és a halál közötti
vergődésre épül a néha ön-célú játék. A
két gazember, hogy életét
meghosszabbítsa, apránként mindig
újabb és újabb véres tettét vallja be. Ami-
kor már nincs mit beismerniük, gyilkos-
ságokat találnak ki, vállalnak magukra.
Minden egyes kitalált gyilkossággal leg-
alább ötven nappal meghosszabbítják éle-

Rupn i k Károl y és Jászai Lászl ó a Halál részl et re c ímű Krasinski -d rámában
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tüket, amíg ugyanis az egyik ügy vizsgá-
lata és tárgyalása tart, addig nem kerülhet
sor az előző ítélet végrehajtására.
Röviden ennyi a dráma cselekménye. Két
mindenre elszánt, teljesen lezüllött,
elállatiasodott, értéktelen ember börtön-
életét látjuk. Vagyis az író nem emberi
sorsokat mutat be. Kuzma és Oles meg-
ölik a foglárt, tervbe veszik a börtön or-
vosának, egy öreg, ártatlanul elítélt rab-
társuknak meggyilkolását, de ha már más
lehetőség nincs, egymásra is kezet emel-
nek.

Azt hiszem, különösebb bizonyításra
sem szorul, hogy ezekért az emberekért -
bár a halál állandóan ott leselkedik rájuk
- nem tudunk izgulni, sorsuk rész-vétet,
szánalmat nem kelt bennünk, nem
szeretnénk, ha végül is sikerülne meg-
menekülniök. A darab végén a halál jel-
képes akasztásával az élet, az életösztön
győzelmét sugallja az író, de ez kevés a
drámához nélkülözhetetlen katarzishoz.

A felsorolt kifogások ellenére az elő-
adás mégis sikeres. Miért? Mert a laza
szövetű, sokszor közhelyszerű párbeszé-
dekből álló mű kitűnően rendezhető, és
két nehéz, de nagyszerűen megoldható
szerepet kínál. Vas-Zoltán Iván jól meg-
választott kitűnő ritmusú előadást ren-
dezett. A szereplők mozgatásához, a
színpadtér kihasználásához jelentős se-
gítséget nyújtott a remek játéktér, Meller

András funkcionális, stilizált díszlete és
kifejező jelmezei, bábfigurái.

A rendező jól eltalálta a darab stílusát
és előadásmódját. Ígyekezett a darab
hiányosságait, buktatóit elkerülni. Ez
azonban nem mindig sikerült. Szemmel
láthatóan ő is, színészei is mindvégig
harcot folytattak a darabbal, hogy ne
engedjenek az egyébként erős csábítás-
nak, és az előadás ne a jópofaságok, a
poénok felé tolódjék el. Néhány esetben
a csábítást nem tudták legyőzni. A kül-
sődleges elemek néhány esetben elsődle-
gessé váltak, túlzott szerephez jutottak a
kellékek. Szerencsére Vas-Zoltán Iván-
nak minden mélypont után sikerült szí-
nészeit visszavezetnie a helyes útra. Ez
kitűnő színészvezetésének, hangulat- és
atmoszférateremtő képességének kö-
szönhető. Különösen szépen megoldott
jelenete volt az előadásnak a külső világ
beszűrődése, érzékeltetése a rácsos bör-
tönablakokon keresztül. A fiatal rendezőt
dicséri, hogy az előadás minden te-
kintetben az írott dráma színvonala fölé
emelkedett.

A két főszerep színészileg és fizikailag
is igen komoly feladat elé állította a
mindvégig színpadon levő Jászai Lászlót
és Rupnik Károlyt. Jászai László a rend-
kívüli koncentrációt igénylő feladatot
szinte hibátlanul, nagy rutinnal, sok szín-
nel oldotta meg. Tökéletesen azonosulni
tudott a durva, elvetemült, gonosz, rafi-

nált és kegyetlen „nehéz fiúval",
Kuzmával; hangulatváltásait bravúrosan,
természetes könnyedséggel játszotta el.
Sikerült a figurát hitelessé és kellően
ellenszenvessé formálnia.

A pályája kezdetén álló Rupnik Károly
derekasan helytállt, mindvégig partnere
tudott lenni Jászai Lászlónak, ha színészi
eszközei még nem is olyan gazdagok.
Játékában elsősorban az idősebb társat
tisztelő, félszeg, tőle sokszor félő, csen-
des, akaratgyenge, önállótlan, de már
teljesen megrontott fiatal bűnöző figuráját
rajzolta meg. Testtartására, mozgására
azonban több figyelmet kell fordítania.
Mozgása néha darabos, amely
valószínűleg az óriási feladatból és
megterhelésből is következett.

Csengery Aladár az idős, naiv tudós
szerepében nagyszerű karakteralakítást
nyújtott.

Száraz György, Romhányi József és
Aldobolyi Nagy György Pincebuli című
musicalje magán viseli az utóbbi években
született valamennyi sikertelen mai ma-
gyar zenés játék (musical!?) összes hibá-
ját. A Piros karavánt kivéve egyetlen
valódi, időálló zenés mű sem született az
elmúlt időszakban. A zenés műfaj
gondjainak boncolgatása ezúttal nem
feladatom. A sorozatos kudarcok okaival
azonban ideje lenne már alaposabban
foglalkozni.

A Pincebuli egy könyvraktárban játszódik,
ahol egyhangúan, unalmasan tel-nek
egymás után a hétköznapok. Az új fiú
megérkezése után, a megszokott rend, a
látszólagos felszíni nyugalom felbomlik.
A fiú ugyanis színes, rejtélyes világból, a
cirkuszból került a raktár dolgozói közé. A
vágyaiktól, álmaiktól messze el-maradt
emberek, akik önmagukat és egy-mást is
áltatják, legendát szőnek a fiú köré,
felruházzák azokkal a tulajdonságokkal és
képességekkel, amelyekkel ők nem
rendelkeznek, és a fiú belemegy a játékba.
Pincebulit rendeznek, ahol mindenki, ha
rövid időre is, az lehet, ami lenni szeret-
ne. A mulatság azonban balul üt ki, min-
denki lelepleződik: ki a múltját, ki a je-
lenét szépítette, a fiúról kiderül, hogy csak
világosító volt a cirkuszban, nem
légtornász, az ökölvívóról, hogy még
kesztyű sem volt a kezén, a boldog családi
életet élő anyáról, hogy évek óta egyedül
neveli három gyermekét, és így tovább ...
A fiú helyére egy kaszkadőr kerül, és újra
kezdődik az önámítás, a színjátszás.
Száraz György az életet hazudozással
megszépíteni próbálókat sze-

Bende Ildikó és Almássy Gizi a Pincebuliban (Győri Kisfaludy Színház) (Kaszás János felvételei )



arcok és maszkok

líd iróniával gúnyolja ki, de sajnos ennél
többre nem vállalkozik. Az ilyen maga-
tartás mögött húzódó tragédiákból már
csak megsejthetünk valamit, olyasmit,
hogy környezetünk, körülményeink mel-
lett elsősorban saját magunk vagyunk
felelősek a tévutakért, a szürke, tartal-
matlan, üres életért. Az elején groteszk,
ironikus, társadalomkritikát ígérő
musicalből a végén csupán szelíd, megbo-
csátó, langyos operett lett. Ehhez a telje-
sen jellegtelen, dallamtalan, agresszív
zene, Romhányi József közhelyektől
hemzsegő dalszövegei, és Hortobágyi
Margit helyenként a jóízlés határát át-lépő,
a közönséget mindenáron szórakoztatni
akaró, látványosságra törekvő rendezése is
hozzájárult.

A színház művészi munkája szempont-
jából talán elsődlegesen fontos és tanul-
ságos, hogy nincs egységes színészi játék-
stílus, ennek megfelelően az előadásnak
sem egységes a stílusa. A színészek közül
messze kiemelkedett Bende Ildikó, aki
musicalt játszott, a többség azonban
operettet, egy részük pedig harsány bohó-
zatot. Egyben azonban egységesek:
mindenáron nevettetni akarják a közön-
séget, és ez az erőlködés színészi és ren-
dezői túlzásokhoz, felesleges jópofásko-
dáshoz, ízléstelen világítási effektusokhoz
vezet.

Mindent összegezve, az elmúlt szezonban
látott előadások színvonala a korábbi
évekhez viszonyítva sokat emelkedett. A
színészi játékban és a rendezői munkában
határozott előrelépés tapasztalható. A
fejlődés ellenére a társulatnak ahhoz, hogy
zökkenőmentesen költözhessen át az új
színházba, további tehetséges, fiatal és
középkorú színészekre, rendezőkre,
tervezőkre, dramaturgra, műszaki
személyzetre van szüksége. Hasznos
lenne, ha néhány jelentős fővárosi és
vidéki rendező, a hiányzó szerep-kör
pótlására színész - esetleg vendég-ként -
Győrött dolgozna. Bevált, nagy-szerű
kezdeményezésnek bizonyult az
Operaházzal kötött megállapodás.

Az új győri színház kitűnő technikai
adottságokkal rendelkezik majd, de ezek
önmagukban még nem biztosítják a
színvonalat. A színház, a város, a megye
vezetőinek a következő évben az eddigi-
nél gyorsabbá, intenzívebbé kell tenni a
felkészülést, az ország legkorszerűbb
színházának zavartalan megnyitása érde-
kében.

HEGEDÜS GÉZA

Básti Lajos példaadása

Nem lexikoncikket és nem színháztörté-
neti fejezetet akarok írni róla. Á nélkü-
lözhetetlen adatok eddig is olvashatók
voltak, és mostantól kezdve nyilván még
bőségesebben olvashatók lesznek minden
hazai színészeti lexikonban; művészi
életútja, alakítóerejének jellege, művészi
nagyságának mifélesége pedig minden
bizonnyal megtalálja a szakszerű elemzőt,
aki megírja azt a magyar színháztörténeti
fejezetet, amelynek vagy kizárólagos
tárgya vagy fő alakja Básti Lajos lesz. Én
mindehhez eleve a baráti szemtanú
évtizedek alatt kibontakozott képzetét, a
személyes emlékek alakította összképet
szeretném hozzátenni, s egyben-másban
előlegezni is azok számára, akik idők

múltán, talán már személyes emlékek
nélkül, a tudomány egzaktságával vagy a
művészet látomásával fogják felidézni
színháztörténelmünkben immáron hal-
hatatlanná személytelenedett alakját, aki
oda sorakozott a mi századunk emléke-
zetükkel is szüntelenül ható, példaadó
színjátszó klasszikusaink - Jászai Mari,
Beregi Oszkár, Ódry Árpád, Hegedüs
Gyula, Pethes Imre, Somlay Artúr, Bajor
Gizi, Rátkai Márton, Timár József, Uray
Tivadar - sorába, akik méltó ranggal jöt-
tek, voltak és mentek az előző évszázad
európai magyar színjátszást teremtő leg-
nagyobbjainak - Megyerinek, Kántor-
nénak, Dérynének, Egressynek, a két
Lendvaynak, Vízvárinak, Prielle Korné-
liának - megürült, de nem nyomtalan
helyére. Őket, ama legrégebbieket is újra
meg újra kell idéznünk; egyedi egyénisé-
güket és közvetlenül vagy áttételesen ható
példaadásukat mindújra megfogalmazni
tudományos és művészi szükség-szerűség.
És hogy a magam példájára hivatkozzam:
amikor egy ízben az idősebb Lendvay
Mártonról, más alkalom-
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