
dezi O'Neill Egy igazi úr című darabját,
Orosz György Pinter Születésnapját.
Tervezzük Hervé Nebáncsvirágját és egy
mai magyar darabot. Én Ördög Szilvesz-
ter Kapuk Thébában című darabját rende-
zem, egyik főszereplője Bánfalvi Ági
lesz. A Krúdy-évforduló alkalmából mu-
tatjuk be Nyíregyházán az Arany meg az
asszonyt és Móricz Sátán című egyfelvo-
násosokat Rencz Antal rendezésében. A
nemzetközi gyermekévre Tamási Áron
Búbos vitézével és Schwajda Lúdas Matyi-
jával készülünk.
 Ez évben nem folytatja Shakespeare- és

Csehov-rendezéseit ?
 Vidéki színházaink két koncentrikus

körön helyezkednek el, az egyik kör száz,
a másik kétszáz kilométer sugarú, a
középpont Budapest. A külső körön,
melyen Debrecen is elhelyezkedik, más a
színházcsinálás nehézségi foka. S nekem
itt kell a színházat vezetnem. A most
uralkodó állapotban nem érzem olyan
konszolidáltnak magam, hogy a saját
örömeimet űzzem. De az ember nehezen
van meg örömök nélkül. Mindez arra
késztet, hogy előbb-utóbb, valahol a saját
örömömet kell keresnem.

Szolnok és Szeged

Lapzárta után érkezett a hír, hogy a
szolnoki Szigligeti Színház igazgatását
Kerényi Imre, a Szegedi Nemzeti Szín-
házét Pál Tamás vette át; őket idő hiá-
nyában már nem tudtuk megszólaltatni.

Értesülésünk szerint a szolnoki színház
műsortervében az alábbi bemutatók sze-
repelnek: Albee: Nem félünk a farkastól, L.
Tolsztoj-Rozovszkij : Legenda a lóról,
Örkény István: Vérrokonok, Brecht-Weill:
Koldusopera, Mrożek: Tangó, Gorkij:
Hamis pénz, Ibsen: Kísértetek, Bernstein:
West Side Story.

A szegedi színház az évad első felében
bemutatja Gogol: Háztűznézőjét, Csurka
István: Döglött aknák című darabját,
Puccini Bohémélet és Verdi Giovanna
D'Arco című operáját, Hervé Nebáncsvirág
ját, valamint egy Móra Ferenc-regényből
készült gyermekelőadást. ( A szerk.)

NÁNAY ISTVÁN

Színházi nyár '78

A színházi események nyári megsokaso-
dása kétségtelenül azt jelenti: ma az egy-
kori „uborkaszezonban" is nagy a kö-
zönségigény a színház iránt. Sőt, ha lehet,
nagyobb, mint a szezonban, hiszen a
szabadságok idején olyanok is rászánják
magukat egy-egy előadás megtekintésé-re,
akik máskor munkájuk, beosztásuk,
elfoglaltságuk miatt ezt nehezen vagy
egyáltalán nem tehetik meg.

Ugyanakkor, kimondva vagy kimon-
datlanul, a színház alkotóinak is ígéretes
önkifejezési lehetőséget jelenthet egy-egy
nyári produkció. Olyan darabokat lehet
ilyenkor előadni, melyeket máskor külön-
böző meggondolások miatt nem, olyan
társakkal lehet szövetkezni egy-egy fel-
adatra, akikkel közös művészi nyelvet
tudnak vagy szeretnének beszélni, füg-
getlenül attól, hogy egy színházban dol-
goznak-e.

De ha végignézzük a nyári produkció-
kat, ennek a szellemi-művészi megújulás-
nak kevés nyomával találkozunk. Több-
nyire ugyanaz a langyos középszer ural-
kodik a nyári színházi életen is, mint amit
a „téli" produkciók alapján meg-szoktunk.
Sőt, még a szokottnál is több a
rutinmegoldás, ami a színészek részé-ről
részben érthető : egy részük vagy pihenés,
regenerálódás helyett vállalt pénz-kereseti
elfoglaltságnak tekinti a nyári fellépést,
vagy pihenése mellett „mellékesen"
dolgozik.

Ám a rutin legfőbb oka a műsorvá-
lasztásban, a rendezői munkában meg-
nyilvánuló kényelmesség és igénytelen-
ség, amely még mindig abból a tévhitből
táplálkozik, hogy nyáron a közönség
könnyű szórakozást, gondolkodást nem
igénylő kikapcsolódást kíván. Emiatt
legtöbbször még a rangos, gondolatéb-
resztő irodalmi alapanyagból is felhígított,
kommersz előadás születik.

E vélekedés tarthatatlanságának ékes
bizonyítéka az a néhány ellenpélda, amely
egyértelműen igazolja: ha azonosan gon-
dolkodó művészek közös célért fognak
össze, olyan művészi eredmény jöhet
létre, amely a közönség gondolkodó ak-
tivitására épít, s amely nemhogy a nyári,

de az egész szezon valódi eseményévé
avathatja a vállalkozást. Mindenekelőtt az
idei gyulai szenzációra, Székely János
Caligula helytartójának Harag György
rendezte előadására, a Pécsi Nyári Szín-
ház kezdeményezéseire, a táci Gorsiumi
Játékokra, vagy régebbről a Körszínház
néhány előadására utalhatunk.

Ezek azonban ma még kivételek. A
nyári színházi élet egészére furcsa kettős-
ség jellemző: egyfelől új és új színi kez-
deményezések, illetve a repertoár gazda-
godása (Shakespeare, Katona József,
Madách, Kosztolányi művei, régi magyar
drámai emlékek felelevenítése, klasszikus
görög tragédiák és komédiák, határainkon
kívül élő magyar művészek
vendégeskedése stb.), másfelől a megva-
lósításban legtöbbször tettenérhető mű-
vészi kompromisszum, kényelmesség és
gondolattalanság.

Mi látható Budapesten?

Mint cseppben a tenger, úgy tükröződik
mindez Budapest nyári színházi ellátott-
ságában. Mit láthatott a néző az idei
nyáron? A Városmajori Szabadtéri Szín-
padon Gandillon-Fényes Szabolcs A ki-
kapós patikárius című bohózatát - tavaly-
ról. A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon
a Turandotot, a Parasztbecsületet és a
Bajazzókat, a Carment - szintén tavalyról.
A lényegében budapesti színpadnak
tekinthető - hiszen túlnyomó részben a
fővárosból autóznak ki a nézők - Szent-
endrei Teátrumban Shakespeare a Tévedé-
sek vígjátékát - úgyszintén az előző
nyárról. Ezeken kívül a Budai Park
Színpadon caracasi, brazil, spanyol, perui
táncegyütteseket, magyar néptánc
műsorokat, operettestet, tánczenei
ősszeállításokat (Made in Hungary, Ko-
vács Kati-est) és a Halló, itt Balaton ! című
esztrádot. A Margitszigeten a moszkvai
Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-
Dancsenko Zenés Színház balett-társu-
latának vendégszereplését és hangverse-
nyeket. Új színfoltként a Hilton szálló
Dominikánus udvarában Pergolesi- és
Dittersdorf-kamaraoperák előadását a
külföldiek pénztárcájához igazított áron. A
Körszínházban pedig Longfellow amerikai
költő eposzkísérletéből készült, és
könnyes-érzelmesre sikeredett Hiawata
című indián sztorit.

Ami a műfaji sokszínűséget illeti, tu-
lajdonképpen nem lehet egy rossz szavunk
sem, a kínálat gazdag. Még akkor is, ha a
produkciók jelentős része felújítás. Hiszen
egy-egy nyáron csak tíz-tizen-öt előadást
tartanak egy darabból, így a



játékszín
közönség és a művészek részéről egyaránt
jogos a kívánság: a sikeres műveket minél
többször játsszák! De ugyan-akkor azt is
figyelembe kell venni, hogy a rendszeres
színházlátogatók - akik nyáron is a
törzsközönséget alkotják - egy ilyen
ismétlésekre beállított nyáron szín-házi
élmény nélkül maradnak. S ez máris jelzi
legfőbb hiányérzetünket: Budapesten -
belső és külső idegenforgalmához,
kétmilliós lakosságához képest - igen
kevés a színházi esemény. Alig van olyan
világváros, amelyben több mint két hó-
napon át jóformán semmilyen színházi
előadás nem látható. Márpedig Budapesten
nem látható. A már lassan hagyományossá
váló, ám korántsem emelkedő színvonalú
Egy kis hazai, a Magyarok
Világszövetségének vidám, zenés, táncos
műsora, amit az egyetlen nagy be-
fogadóképességű légkondicionált szín-
házban, a Fővárosi Operett Színházban
tartanak, ugyebár mégsem tekinthető
színházi előadásnak.

Budapest színházi életének folyama-
tossá tételéhez nem elsősorban a szabad-
téri játékalkalmak megsokszorozása a
megoldás, hanem a légkondicionált kő-
színházak működtetése. Egyrészt mert
éghajlati, időjárási viszonyaink mindig
bizonytalanná teszik a szabadtéri prog-
ramokat, másrészt mert ezáltal lehetővé
válna, hogy olyan fővárosi vagy vidéki
színházi előadások legyenek láthatók
hosszabb ideig, amelyek a magyar szín-ház
jó színvonalát képviselik, és a hazai és
külföldi nézők érdeklődésére egyaránt
számot tarthatnak. Így sokszínűbbé
válhatna a nyári színházi kínálat és a ko-
molyabb, igényesebb produkciók is helyet
kaphatnának. Mert ezek bizony évek óta
hiánycikknek számítanak a fővárosban. Öt
évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy
Szentendrén a szórakozás és a gondolati-
művészi igényesség szintézisét kaphatja a
néző. Ám az évek során itt is a könnyedebb
szórakoztatás lett uralkodó (lásd a La
Mancha lovagját, vagy azt, hogy a Tévedések
vígjátéka és különösen az azt ki-egészítő
Templom téri játékok idén, a második évben
jócskán vesztettek a bemutató
frisseségéből, a komédiázás ízléses-
ségéből).

A szentendrei és a fővárosi nyár legfőbb
tanulsága alighanem az, hogy bár egy-egy
sikeres produkció felújítása mindenképpen
indokolt lehet, ezzel párhuzamosan új
bemutatót is kell tartani, s mint-egy
repertoár jelleggel játszani Szentendrén
csakúgy, mint például a Városmajori
Színpadon. (Hogy ennek a megnyújtott

szentendrei szezonnak milyen közigazga-
tási következményei lennének, az más
kérdés!)

A Balaton - a senki földje

Budapest mellett a másik legnagyobb
idegenforgalmi gócpont a Balaton. Kis
túlzással a fél ország és negyed Európa ott
nyüzsög, de a kulturális ellátottság
kényszerűen a tánczenei műsorokra és
néhány hangversenyre korlátozódik. Igé-
nyesebb produkciót, színházi előadást
hiába keres az üdülő, mindenekelőtt a mi-
nősíthetetlenül rossz színpadi, pódiumi,
színháztermi körülmények miatt. A hely-
zet némi javulását ígérte a néhány éve át-
adott Siófoki Művelődési Központ, rend-
szeres színházi előadásra azonban csak az
idén került sor. A kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház tavalyi társulatának zöme
Ruszt József rendezésében két egyfelvo-
násost mutatott be: Dürrenmatt Pör a
szamár árnyékáért valamint Jozef és Karel
Čapek A végzetes szerelem játékai címűeket.
E két darabot Ruszt már tizenvalahány
évvel ezelőtt megrendezte az Egyetemi
Színpadon, azoknak az előadásoknak ak-
kor és azóta legendás hírük volt, az akkori
társulatból ketten - Hetényi Pál és
vendégként Adamis Anna - a mostani
előadásban is játszottak, és Ruszt az ak-
kori koncepciót, koreográfiát, térszerve-
zést lényegében változatlanul plántálta át.
Kérdés: lehet-e egy rendezői elképzelést

megismételni, egy évtized után is, más
szereplőkkel, életre kelteni? Mennyiben
módosulnak a hangsúlyok az eltérő sze-
replők és az eltelt idő miatt ? Azt, aki elő-
ször találkozik ezekkel a művekkel, e
kérdések kevéssé érdeklik, mégis azok
értékítéletének magyarázatául is szol-
gálhat a visszautalás.

A két darab és előadás közül Dürren-
matté megkopott, ám a Čapek-mű ma is
élő és aktuális. A Pör a szamár árnyékáért -
eredetileg hangjáték volt - példázat:
hogyan válik az érdekszövetségek vi-
szálykodása, az emberi önzés és ostobaság
következtében egy semmi kis ügyből mint
ürügyből - vajon Strution, a fogorvos egy
szamárral kibérelte-e annak árnyékát is a
szamárhajcsár Anthraxtól? - egy egész
várost elpusztító belháború? Sem a
gondolat, sem a darab formája nem túl
eredeti, de tíz évvel ezelőtt új-szerű volt
az a játékstílus, amelyben színre vitték ezt
a művet. A színpadon levő dobogó mint a
játék kiemelt hely-színe, néhány paraván,
két-három sima, hokedliszerű szék
stilizáltan jelezte a teret, a helyszíneket; az
azóta megunt szín-játszó uniformis, az
egységes zsákvászon öltözék akkor jelent
meg; a játszók állandóan kettős szerepben
léteztek: játszották szerepüket,
ugyanakkor a brechti elidegenítés
szellemében kiléptek figurájukból, és
kommentálták cselekedeteiket,
mondataikat. Ez a játék bármily

Almási Éva (Gertrudis) és Bessenyei Ferenc (Bánk) a szegedi szabadtéri Bánk bán-előadásban



újszerű volt a maga idejében, ma már kis-
sé eljárt felette az idő. Hiába tisztes An-
dorai Péter, Trokán Péter, Áron László,
Hetényi Pál, Sára Bernadette, Biluska
Annamária, Farády István, Horváth Jó-
zsef (illő lenne nevet változtatnia, hiszen
más, jeles pályatársa is viseli ugyanezt a
nevet!) színészi munkája, az előadás hi-
degen hagyja a nézőt. Csak Kézdy
György Anthrax szerepében érezteti meg
időnként azt a naiv hitből táplálkozó fa-
natikus tartást, amivel ezt a darabot talán
maibbá lehetett volna hangolni.

A Čapek-mű látszólag szintén egyszerű
képlet: egy commedia dell'arte társulat
tagjai között szított szerelmi viszályban
hogyan játssza ki az intrikus Brighella
egymás ellen a poetikus Gilles-t és a
behemót Trivalint, hogyan lesznek mani-
pulációjának áldozatai a férfiak és ho-
gyan lesz játékszere, vágyainak célpont-
ja Izabella. Ám az egyszerű, színházi kö-
zegbe helyezett szerelmi történet az em-
ber kiszolgáltatottságáról, tragikus ma-
gányáról, manipulálhatóságáról szól. Ta-
pintható feszültség uralkodik a nézőtéren
és a színpadon, pontosan megkoreog-
rafáltak a mozgások, a megszólalások, a
figurák térbeli és időbeli jelenléte, kivá-
lóak a bohócsminkek, és mégsem ezekre
a szűken vett szakmai részletekre figye-
lünk, hanem arra az érzelmi erőre, ami a
játékba vonja a nézőt. Farády István
Gilles-je nemcsak szerelmétől búcsúzik
párbaja előtt, hanem mindattól, amitől
szerepköre - a gilles-ség - megfosztotta
az életben. Trokán Péter Trivalinje attól

érdekes, hogy nála Trivalin és a Trivalint
játszó színész személyisége nem ta-
lálkozik, miként a társulat többi tagjánál
ez természetes, tehát Trokán eljátssza
Trivalint és a Trivalint játszó színészt is.
Hetényi Pál maga a megtestesült intrikus,
alakítása a több mint egy évtizeddel
ezelőttihez képest is gazdagodott,
mélyült. Kacska kéztartását, meggörnyedt
testtartását mint maszkot veszi fel
mindannyiszor, ha fellép a dobogóra, és
szabadul a maszktól, ha indulata elragad-
ja, jelezve: a társulaton belüli színész és a
szereplő érzelmei hogyan játszanak át egy-
másba. Kézdy György Dottoréja és An-
dorai Péter Charamouche-a az összekötő
kapocs a közönség és a társulat között.
Mintegy az ő szenvedésükön, keserű szo-
morúságukon, kiábrándultságukon, te-
hetetlenségükön keresztül ragad meg
bennünket a banális történet mélyebb,
áttételesebb igazsága. Ezt a közvetítő
szerepet mindketten rendkívül pontosan
kidolgozott, visszafogott játékkal oldot-
ták meg.

E felemás siófoki előadás után még in-
kább megfogalmazódik az óhaj : folytat-
ni kell ezt a kezdeményezést. Sőt, nem
egy társulattal és nem néhány előadás
erejéig. Adva van ez a társulás - amely-
nek tagjai zömmel már a Népszínházhoz
tartoznak -, más fővárosi vagy a veszp-
rémi és leginkább a kaposvári színház
társulata, ezekre sokszínű programot le-
hetne építeni. Még akkor is, ha most a
közönség érdeklődése még igen változó
volt. Ennek a szokatlanság, a viszonylag

ismeretlen darabok és a hiányos propa-
ganda egyaránt okai lehetnek. De ha
megszokják, hogy a Balaton mellett is
lehet színházba menni, biztosan megjön az
érdeklődés is. Egyelőre még csak Sió-
fokon, de később talán másutt is.

Szeged csendes jubileuma
Az idei volt a felújított Szegedi Szabad-
téri Játékok huszadik évadja. Nem volt
látványos, csinnadrattás önünneplés, csak
az elmúlt húsz év alatt kikristályosodott -
és némileg megmerevedett - műsorpolitika
tudatos vállalásával kialakított program,
akárcsak más évben. Mintegy hirdetve,
fontos ügynek tartják az ünnepi játékokat,
de csak részének - meghatározó részének -
a Szegedi ünnepi Heteknek. Kiállítások,
folklór programok, hangversenyek,
filmbemutatók, tudományos konferenciák,
sportversenyek, a Szegedi Ipari Vásár, a
szegedi ifjúsági napok rendezvényei adják
azt a kulturális és gazdasági hátteret,
amelybe illeszkedik a Játékok.

A sokféle rendezvény vonzó hatása el-
lenére a közönség lényegében ma is az
egy napra Szegedre látogatókból tevődik
ki. A városnézés, a halászlé, birkapaprikás
ebéd vagy vacsora, az iszogatás éppen úgy
hozzátartozik ezeknek a nézőknek a napi
programjához, mint az esti elő-adás. (Sőt,
még jobban, hiszen sokszor - és nemcsak
Szegeden, de Gyulán, Egerben is
tapasztalható - fél busznyi brigád-
közösségek ácsorognak jegyet kínálva az
előadások kezdetekor a bejáratoknál!)

S miközben az elmúlt években nem ke-
vés erőfeszítést tettek a város gazdái, hogy
a Játékok hátterét megteremtsék, a Játékok
szerkezete, színvonala megkopóban van.
A Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója,
Horváth Mihály többször kifejtette, hogy
Szegeden nem lehet kockázatos
kísérletekbe fogni, szilárd, jól bevált
műsorpolitikát kell folytatni. S bár ez
elvben sok szempontból igaz, mégis
lassan-lassan azzal a következménnyel jár,
hogy a Játékok elveszti vonzerejét. Az
elmúlt öt év programja arra int, hogy felül
kellene vizsgálni az opera-daljáték-prózai
mű-balett-néptánc műsorszerkezetet.
Végig kellene gondolni, hogy az irdatlan
méretű színpad csak nagyon kivételes
esetben alkalmas - és akkor is már-már a
művészi eredményt kockára tevő
kompromisszumok árán - prózai művek
előadására. Lehetetlenség, hogy egy
prózai mű előadásának struktúráját néhány
mikrofon helye szabja meg, és hiába
szerveződik minden

Zsadon Andrea és Suka Sándor a János vitéz szegedi előadásában



játék a mikrofonok köré, így is csak szö-
vegtöredékek jutnak el a hatezres néző-
sereghez. A korszerű színészi játékról
ilyen térben szó sem lehet, a finom esz-
közök láthatatlanok, a nagy gesztusok
teatralitáshoz vezetnek. S akkor még nem
szóltunk a Dóm által meghatározott
látvány gúzsbakötő hatásáról, a hosszú
járások miatti kényszerű lassú tempóról és
ritmustalanságról. Tehát ezen a színpadon
minden együtt van ahhoz, hogy
élvezhetetlen előadások szülessenek. A
rendezők és a közreműködők dicséretére
válik, hogy ezek ellenére újra és újra
megpróbálkoznak a lehetetlennel, bár
általában csekély eredménnyel.

Nem sokkal kedvezőbb a helyzet az
operák és a daljátékok esetében sem, de
mivel ezeknél jobban megszokott a sta-
tikus játékmód, így inkább elfogadjuk a tér
játékkötöttségeit. Ezeknek az előadá-
soknak viszont az volt a legnagyobb
vonzereje - akárcsak a Margitszigeten -,
hogy olyan jelentős, világhírű vagy „csak"
kiváló képességű énekesek, köz-
reműködők adták az előadások gerincét,
akik kedvéért eleve érdemes volt Szeged-
re vagy a Margitszigetre zarándokolni. Az
utóbbi időben azonban egyre fogyat-
koznak a „nagy nevek" és a jelentős éne-
kes egyéniségek, így az előadások is egy-
re szürkébbek lesznek. A Dóm tér igazi,
látványos műfaja a tánc, akár klasszikus
balettről, akár néptáncról van szó. Szeged
nyilvánvalóan nem vállalhatja, hogy csak
a táncnak ad helyet. Így a Szegedi
Szabadtéri Játékok fejlődését a helyszín
alapvetően determinálja.

Az idei nyáron Erkel Ferenc Hunyadi
László című operáját és Kacsóh Pongrác
János vitézét ismét bemutatták (húsz év
alatt az Erkel-opera hetedszer, a János vitéz
hatodszor került a műsorba), ezúttal Mikó
András, illetve Vámos László
rendezésében. (A János vitéz szegedi elő-
adása alighanem előtanulmány volt a
daljáték operett színházi bemutatójához 1)
Ezenkívül a moszkvai Sztanyiszlavszkij és
Nyemirovics-Dancsenko Zenés Szín-ház
balettegyüttese Delibes Coppeliáját adta
elő, és immár tizennegyedszer az Állami
Népi Együttes is bemutatkozott. A prózát
ezúttal nem felújítás képvisel-te, Katona
József Bánk bánja először szerepelt a Dóm
téren.

Lengyel György rendezőnek csak
részben sikerült úrrá lenni a tér adta ne-
hézségeken. A legfőbb probléma maga a
darabválasztás. Ugyanis a Bánk bán lé-
nyegében kamaradarab, ennélfogva min-
denhova illik, csak éppen a Dóm térre

nem. De ha már ott játszatják el, akkor
újabb nehézség az, hogy a dráma tele van
dramaturgiai buktatókkal, következet-
lenségekkel, melyeken Illyés Gyula át-
igazítása sem segített. (Lengyel György
több ponton vissza is tért az eredeti szö-
veghez.) Márpedig szabadtéren, különö-
sen ilyen körülmények között, fokozott
követelmény a jól követhető, világos
cselekményvezetésű dramaturgiai felépí-
tés. A darabból adódó nehézségre egyet-
len példa: az első felvonásban, midőn
Bánk titokban visszatér az udvarba, ta-
lálkozik Petúr bánnal, aki elhívja őt a bé-
kétlenek összejövetelére, s búcsúzóul azt
mondja: „A jelszónk lészen: Melinda!"

Erre Bánk, miközben Petúr távozik,
elkiáltja magát:

„Melinda!? (Sok ideig nem tudja magát
szóra venni.)

Az Melinda jelszavok !
Melinda szép, mocsoktalan neve Ma
szemfedőül szolgál egy setétben
Ólálkodó csoport között! - Titoknak Lett
zára a Melinda szabad neve!"

Egyetlen pillanatba számtalan indulat,
érzés van összesűrítve. A csodálkozó-in-
gerült felkiáltástól el kell jutnia Bánknak
a felismerésig: nemcsak a közéletet, a ma-
gánéletét is valami veszély fenyegeti. Ám
ehhez alig van írói segítség, a felisme-
rést, a kételyt, a félelemre, a féltésre, a
féltékenységre okot adó események,

személyek képeinek felidézését és elhes-
sentését a színésznek szöveg nélkül kell
eljátszania, tehát mindazt, ami a férfi lel-
kében lezajlik, míg „sok ideig nem tud-ja
szóra venni magát". Ez egy intimebb
térben megvalósulhat - bár ritkán történik
meg maradéktalanul -, de mit lehet
csinálni a szegedi színpadon? Semmit,
marad a kiáltás és a felfokozott indulat,
amelynek összetevői homályban marad-
nak, a bán tetteinek egyik legfontosabb
motiváló kiindulópontja érthetetlenné
válik. Bessenyei Ferenc ráadásul ezt a
„Melindá!?"-t olyan fájdalomtól el-csukló
fortissimóban dörgi, mintha már Ottó és
Melinda találkozása után lennénk, tehát a
szituáció és a színészi esz-köz tökéletes
diszharmóniában van.

Az előadás megjelenítésében a rendező
nagy segítségére volt Fehér Miklós
impozáns színpadképe és tere. Román
kort idéző súlyos, vaskos oszlopcsarnok
borítja csaknem az egész színpadot, az-az
az óriási teret mélységében leszűkítették,
ezáltal a cselekményt a színpad elejére
hozhatták, valamint az oszlopok sűrű
erdeje további térelválasztásokra is
lehetőséget adott. A tér így egyszerre vált
szűkké, magasságában nyomottá, és
beláthatatlanul tággá; nem tudni, hol van
az oszlopcsarnok vége, s azt sem, mikor,
hol, kik bújnak meg az oszlopok mögött,
és hallgatják ki az előtérben folyó
beszélgetéseket.

Madách Imre Civilizátora az Universitas együttes előadásában (Gyulai Várszínház) (MTI fotó,
llovszky Béla felvételei )



Ebben a térben mód kínálkozott arra,
hogy a színészek elszakadjanak a bevált
szabadtéri figuraábrázolási módszereik-
től, és realistább alakítást nyújtsanak.
Ebből a szempontból Tordy Géza Bibe-
rachja a legsikerültebb. Tordy kerüli a
nagy gesztusokat, a hangoskodást, az
intrikus figurák sztereotípiáit, mégis ál-
landóan jelen van, Biberachjának átélhe-
tő, emberi indulatai vannak, úgy válik a
cselekményt befolyásoló főszereplővé,
hogy közben háttérben is marad. Almási
Éva Gertrudisa is a reális hangvétel
győzelme, az energikus, már-már erő-
szakos, de valóban uralkodásra termett
embert árnyaltan, sok hangon megszólal-
tatva állítja színpadra. Mindketten meg-
találták a szabadtéren még éppen elfo-
gadható részletezés és a szükséges felfo-
kozás arányát. Hozzájuk hasonlóan Szeg-
váry Menyhért (Ottó) és Molnár Piroska
(Melinda) is számos megszokott klisétől

szabadította meg figuráját, és új voná-
sokkal gazdagította, emberibbé tette
szerepét.

Ám a dráma mégiscsak Bánkról szól.
Bessenyei Ferenc meg sem kísérelte,
hogy ebben az új hangvételt kereső elő-
adásban megszabaduljon a Dóm téren
már oly sokszor bevált manírjaitól. Az ő
tolmácsolásában üres deklamálásként
szóltak Bánk szövegei, amiket hamis,
teátrális gesztusok kísértek. Bessenyei
Bánkja körvonalazatlan, ágáló figura,
tettei, indulatai érthetetlenek és értelmet-
lenek. De nem kevésbé bántó volt Kállai
Ferenc Petúr bánja sem. Kállai többször
bebizonyította, hogy képes eszközeinek
megújítására, ám most a leginkább de-
valválódott kállais manírokkal próbált
súlyt adni szerepének. Hozzájuk társult
Kovács János elhibázott, már-már
nevetségessé váló Tiborc alakítása.

Mivel a három főszereplő játéka min-

den szempontból korszerűtlen, az elő-adás
egésze - kétségtelenül meglevő részértékei
ellenére is - kínosan kongó lett.

Duna menti népek barátsága

Gyulán is évfordulót ünnepelhettek: ti-
zenötödik alkalommal szólalt meg Erkel
melódiája a gyulai nyár rendezvényeinek
szignáljaként. A Gyulai Várszínház jelen-
tősége évről évre nő; öt éve lett művészeti
vezető Sík Ferenc, ez évtől kezdve a
Várszínház önálló intézmény. De nem
ezek a szervezeti változások adják a Vár-
színház jelentőségét, sokkal inkább az a
kibontakozó koncepció, amelynek lé-
nyege: Gyula ne csak néhány előadás
színhelye legyen, de a nyári hónapokban
a színházi társulás az egész város kultu-
rális közéletének alakítója. Színházi alko-
tó műhellyé szeretnék tenni Gyulát, ahol
mindazok, akik év közben különböző
színházakban dolgoznak, ne csak ven-
dégszerepeljenek, hanem igazi közösségi
munkában vegyenek részt, fokozott ön-
megvalósítási lehetőséget kapjanak. Ez
intenzív mesterségbeli tréninggel, közös
gondolkodással és munkával éppenúgy
együtt járna, mint a művészi energiákat
felszabadító pihenéssel. Mindez termé-
szetesen az eredeti célkitűzés szellemé-
ben: Gyula a korszerű történelemszem-
lélet jegyében fogant történelmi drámák
bemutató fóruma maradjon. E koncepció
jegyében már második éve az előadások
színhelye nemcsak a vár, hanem szinte az
egész város, és ezzel együtt gazdagodott a
program tematikailag és mű-fajilag.

Az idei szezon központi gondolata: a
Duna menti népek barátságának ápolása a
művészet eszközeivel. Ennek értelmé-ben
három bemutatót tartottak a Várban. A
környező országok folklórjában is
fellelhető motívumokból építkezett
Sárospataky István Kőmíves Kelemenné cí-
mű drámája, amit Tibor Rakovszky, a
pozsonyi Nemzeti Színház főrendezője
állított színpadra; az erdélyi Székely
János Caligula helytartója című drámáját
Harag György, a kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház főrendezője rendezte;
Gobby-Fehér Gyula A budaiak szabadsága
című történelmi eseménysorát pedig
Szabó István, a szabadkai Népszínház
művésze vitte színre. Emellett szlovák,
román, szerb-horvát nyelvű előadást, il-
letve irodalmi műsorokat tartottak. A
gyulai nyár kiegészítő programsorozata -
a nemzetközi gyermekév előkészí-
téseként, valamint a Gyermekszínházak

Jelenet Euripidész Hekabé című tragédiájából (Pécsi Nyári Színház)



Nemzetközi Szövetségének Gyulán tartott
vezetőségi ülése tiszteletére - gyerek-
színházi előadások, műsorok bemutató-ja
volt. Hegedűs Géza Fehérlófia című
mesejátékát békéscsabai színészek adták
elő Nagy András László rendezésében,
Sólyom Kati és Kemény Henrik önálló
műsorokkal szórakoztatta a gyerekeket.
Második éve ad arra is jó példát Gyula,
hogy az amatőr és a hivatásos együttesek
jól kiegészíthetik egymás munkáját. Az
Universitas együttes felújította Kosztolányi
Dezső tavaly Gyulán bemutatott Szörnyét,
ezenkívül Madách Imre Civilizátorát
játszotta.

Sík Ferenc koncepciója vitathatatlanul
rokonszenves, ám a megvalósítása
meglehetősen felemás. Igaz, ha ennek a
nyárnak semmi más eredménye nem lett
volna, mint a Caligula helytartójának kiváló
előadása, akkor is feltétlen elismerés
illethetné a Gyulai Várszínház vezetőit,
hiszen a szerző, rendező, hely-szín,
színészek tökéletes egymásra találása nem
kis részben az ő érdemük. De nem egy
bemutatót tartottak, hanem hármat, és a
másik kettő nemcsak a Harag-rendezés
mellett, de abszolút értelemben is
korszerűtlennek tűnt.

Ami a Sárospataky-művet illeti, igaz-
talan lenne a szigorú hangú elmarasztalás,
hiszen a Kőmíves Kelemenné a szerző első,
kiérleletlen darabja, arról nem is beszélve,
hogy az utolsó percben, kény-szerű
műsorváltozás miatt került a programba, és
sem író, sem rendező nem volt felkészülve
arra, hogy igazítson, javítson a drámán.
Gobby-Fehér Gyula darabját és Szabó
István rendezését viszont sem-mi nem
menti. A mű naiv, romantikus szemléletű
történet arról, hogy 13o2 és 1307 között
hogyan egyensúlyoz az egy-re erősödő kis
Buda Anjou Károly és III. Vencel
birodalmának szorításában. A
nagyhatalmak között élő kis népek sor-
sának problémája nagyon is élő lehet, te-
hát nem a mű alapkonfliktusával van ba-
junk, hanem ennek kibontásával. A
történelmi darabok kliséi, az események
elmesélése a gondolati lényeg drámai
összeütközésekben való kiteljesítése he-
lyett, semmittevésre kárhoztatott nagy-
számú statisztéria és sztereotíp figurák
szerepeltetése - ezek jellemzik a darabot,
de a rendezést is. Szabó István nem tudott
ellenállni a vár kínálta teátrális lehe-
tőségeknek, és még a darabban meglevő
értékek is elvesztek a mozgalmasságra
koncentráló színre vitelben.

A Gyulai Várszínház jelentős kultu
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sákányi Eszter, Szakács Eszter és Balogh Tamás az I. Erzsébet című Foster-színmű pécsi szabadtéri
ális centrummá válhat. De csak akkor, ha
Székely János-Harag György-előadás

ltal kijelölt úton halad, nem pedig a
ásik két bemutató képviselte irányzatot

öveti. Következetes, erőteljes, a
elvállalt gondolati koncepció és a sza-
adtéri adottságokat egyként figyelem-be
evő dramaturgiai munka a továbbiakban
lengedhetetlen. Ehhez jó előre
isztázandó a műsorterv csakúgy, mint a
észtvevő művészek köre. Egy olyan, az
gész magyar színházi életre kiható
lőadást, mint a Caligula helytartója, to-
ábbra is műsoron kellene tartani, kevés-
é eklektikus műsorra kellene töreked-ni,
lképzelhető lenne - a valódi mű-
elyszellem jegyében - egy-egy rendező
öré felépíteni egy nyár rendezvényeit és
gy tovább. Magyarán: az eddigieknél
atározottabb arcélt kellene adni a Vár-
zínháznak, hiszen ehhez - úgy tűnik
gyre inkább megérnek a külső és belső
eltételek.

Egy új kezdeményezés
Pécsett először rendezték meg a Pécsi
Nyári Színház elnevezésű rendezvény-
sorozatot. Eck Imre, a Nyári Színház
művészeti vezetője és Bagossy László
igazgató olyan komplex színházi formát
próbál kialakítani, amelynek középpont-
jában a méltán híres Pécsi Balett tevé-
kenysége áll. Önálló műsorral lépett fel a
Pécsi Balett (Johann Sebastian Bach
Parasztkantáta - szellemes, fapapucsban
járt, jó koreográfiájú Eck-kompozíció
Monteverdi Tancred és Clorinda párviadala
- Tóth Sándor négyszemélyes, invenció-
zus koreográfiája - és Carl Orff Carmina
Burana - sok frappáns megoldással, egé-
szében mégis túl sok rutin elemmel épít-
kező Eck-mű) amelyben nemcsak az Ál-
lami Operaház szólótáncosai (mint pél-
dául Keveházi Gábor, Sipeki Levente,
Uhrik Dóra) léptek fel, de a művek mind-
egyike énekszólamot is tartalmaz, így
Mihály András karmester mellett Pászthy

lőadásán



Júlia, Marczis Demeter, Gulyás Dénes és
Kovács Zoltán a társművészetet képvi-
selték. Ugyanakkor a rendezvény legje-
lentősebb önálló produkciójában, Wilde
Saloméjában a balett fontos, a prózát kie-
gészítő feladatot látott el. Műfaji szem-
pontból sokszínű volt a program, a Tettyei
Játékszínen előadott Euripidész Hekabéja
és Foster I. Erzsébete mellett a bábjátszás is
fontos helyet kapott: a pécsi Bóbita
együttes műsorán kívül a kolozsvári
Állami Bábszínház előadását is láthattuk.
Mindezen kívül néptánc mű-sor,
szabadtéri szoborkiállítás, Reneszánsz
vigasságok címmel udvari zenével, tán-
cokkal, mutatványokkal színesített kora-
beli lakoma felidézése, zenei estek egé-
szítették ki a programot. És még valami: a
Gyulai Várszínház nagy sikerű előadása, a
Caligula helytartója.

Öt helyszínen folytak a rendezvények, s
arra a két hétre, amíg a Nyári Színház
tartott, valóságos fesztiválvárossá vált
Pécs. Az első év még sok szempontból a
kezdeti szervezési nehézségek jegyében
telt el, kevés volt a szálláshely, nem min-
dig koordinálták a programokat, a köz-
lekedést stb. Mégis a Gyulai Várszínház
mellett ez tűnik a legígéretesebb és leg-
koncepciózusabb nyári színházi kezde-
ményezésnek.

A tettyei színpadon már az előző évek-
ben is tartottak színházi előadásokat, így
például néhány évvel ezelőtt a Pécsi
Nemzeti Színház Camus Caliguláját ezen a
helyszínen is előadta. Egy éve színjátszó
tábor keretében két, részben amatőr,
részben hivatásos színészekből álló tár-
sulat Arisztophanész A nőuralmát, illetve
Peter Hacks Szép Helénáját adta elő.
Ugyanazok a rendezők - Babarczy László
művészeti vezető irányításával - idén
ismét lehetőséget kaptak egy-egy
produkció elkészítésére. Bucz Hunor, az
egyik legfelkészültebb amatőr rendező
most is klasszikus szerző művét válasz-
totta: Euripidész Hekabéját. Míg a A nő-
uralom sok kitűnő megoldást tartalmazott,
a Hekabé kudarc lett.

Egyre többször és több helyen próbál-
koznak azzal, hogy a hivatásos és az ama-
tőr színház közötti távolságot csökkentsék.
De ez csak akkor lehetséges, ha az amatőr
színházak legalább olyan művészi
színvonalat képviselnek, mint a hivatáso-
sak, hiszen a nézőnek nem az a fontos,
hogy milyen színház játszik, mindkét al-
kotóközösség számára azonos esztétikai
mércét kell alkalmazni. Természetesen
előfordulhat, hogy egy produkció nem úgy
sikerül, ahogy létrehozói szerették

volna, ám egyrészt egy induló színházi
rendezvény nem engedheti meg magának,
hogy bemutatkozáskor olyan disszo-
nanciák rontsák az összképet, mint ami-
lyen a Hekabé volt, másrészt egy-egy
rosszul sikerült vagy félig kész amatőr
produkció ma még többet árt, mint
használ a kétféle színházi csoportosulás
közötti egymás mellett élés ügyének.

A Hekabé kudarcának több oka van:
végiggondolatlan a koncepció, az ön-célú
látvány- és akusztikus elemek -
mérlegszerűen billegő, körbeforgatható
díszletmonstrum, frakkos gordonkás a
szín közepén, nyers tojás összeroppantása,
hörgések, nyüszítések stb. - rá-
terpeszkednek az előadásra; a legfőbb ok
azonban: a társulat éretlen a feladat-ra. A
színjátszók elemi szinten sem képesek az
euripidészi hősök megformálására. A
rendező szakmai vaksága érthetetlen,
mivel módja lett volna felkészültebb
amatőr vagy hivatásos színészek szere-
peltetésére. De csak a címszerepet bízta a
Pécsi Nemzeti Színház művésznőjére,
Sólyom Katalinra, aki viszont egymagá-
ban nem volt képes az ár ellen úszni, az ő
alakítása - mely részértékekben nem szű-
kölködött - felolvadt az egész zavaros-
ságában.

Lengyel Pál, a kaposvári színház tagja
Paul Fosternek, a La Mamma társulat
háziszerzőjének I. Erzsébet című
történelmi pamfletjét rendezte. Kiváló
szórakozást jelentett Erzsébet angol és
Mária skót királynő közötti háborúskodás
ismert, de újszerű, gunyoros, nem túl nagy
igényű, mai hangú felidézése. Egy
korabeli vándor színtársulat játssza a
darabot, tehát a szereplők hol a trupp
tagjait személyesítik meg, hol szerepüket,
nem is egyet. Remek figurák vannak a
darabban, és a színészek rend-kívül
élvezték a munkát, a tettyei romok köré
telepített színpadról sugárzott a játék
öröme. És ez sem akármilyen eredménye
egy nyári játéknak! Ugyanakkor pompás
játékötletek kavalkádjának is tanúi
lehettünk. Mégsem állt össze az elő-adás.
Egyrészt a színpadi adottságok mostoha
volta, illetve a pontosabb dramaturgiai
csiszolás hiánya miatt a síkok váltása
nehézkes, emiatt a fergeteges játék
minduntalan leállt, másrészt az ötletek
elfedték a szándékot: miért éppen ezt a
művet játsszák, mi az, ami a játékosság
mellett és mögött fontossá teheti a be-
mutatót? E hiányérzet azonban jórészt
csak az előadás után fogalmazódik meg, a
produkció közben mindenekelőtt Szakács
Eszter, valamint Csákányi Eszter,

Lukáts Andor, Mucsi Sándor, Csutora
Ferenc, Gőz István - meg a többiek -
játékát élveztük.

A Pécsi Nyári Színház szenzációjának
ígérkezett az a komplexnek nevezett
színházi kísérlet, amely zenét, balettet,
prózai drámát próbált összeötvözni. Eck
Imre rendezte Oscar Wilde egyfelvoná-
sosát, a Salomét, amelyhez Petrovics Emil
írt zenét és amit a Pécsi Balett háromszor
húsz perces táncepizóddal teljesí-tett ki. A
szenzáció ugyan elmaradt, de a
próbálkozás mégis számos részeredményt
hozott, s ami még lényegesebb: a kísérlet
éppen kísérlet voltában mutat túl
önmagán. Eck Saloméja olyan alkotói
magatartást reprezentál, amely igazából az
egyedüli lehetséges magatartás lehet-ne,
függetlenül attól, hogy nyári vagy téli
produkció születik-e. Az a leszállított
igényű alkotói magatartás, amelynek
jelmondata: nyárra jó ez is - s az ezen
bóvlit kell érteni -, tarthatatlan. Eck pró-
bálkozása is bizonyítja, hogy nyáron is
kell és lehet új utakat keresni, új kifeje-
zésmódokkal kísérletezni.

Mi az, amitől a Salom nem lett átütő
erejű színházi este? Hiszen Erdős János
díszlete - a fehér színpad közepén húsz-
harminc alacsonyabb-magasabb fehér
henger, melyek együttesen egy oszlop-
csarnokot idéznek vagy annak romját -,
valódi is, meg képzeletbeli is egyszerre.
Az előadás világítása a szó jó értelmében
profi munka. A cselekmény kezdete előtt
színes fénynyalábok periodikus
felvillanása világítja meg a szín-pad egy-
egy szektorát, sejtelmes hatást váltva ki.
Mivel Wilde tobzódik a színek leírásában,
újabb és újabb árnya-latokkal gazdagít
minden színt, s a színek burjánzó jelzős
szerkezetei fonják át meg át a darab
textusát, Eck rendezésében is kiemelkedő
fontosságú a világítás szín-dramaturgiája.
A dráma fordulatait színekre kottázta Eck,
de a színváltások nem tapadnak a
szöveghez, és csak né-ha válnak
didaktikussá. Petrovics Emil négy
hangszerre (fuvola, hárfa, trombita -
ütősök) írt, de egyszerre csak két-két
hangszeren szóló zenéje kitűnő; nem kí-
sérő-aláfestő zene, hanem önálló mű, és
egy percre sem juttatja eszünkbe, hogy
Richard Strauss korszakos operát írt ebből
a darabból. Eck táncai, Salome lelki
világának kivetülései általában kifejezők,
bár bizonyos klisékké merevült elemek
ismétlődése néhányszor üresjáratot ered-
ményez, a második táncos epizód, a hét-
fátyoltánc gondolatilag kissé lapos, míg a
harmadik, a Salome halála utáni vízió,



helyenként szájbarágó. (Vegyük figye-
lembe, hogy a táncok nehézségi fokát
nagyban meghatározta az a prózai tény,
hogy Salome szerepét nem balett-tré-
ninghez szokott színésznő játszotta-tán-
colta, így részben érthető, miért lettek a
balett egyes részei viszonylag egysíkúb-
bak.)

Eck azonban magára hagyta a színé-
szeket, emiatt ahány színész, annyiféle-
képpen volt jelen a színpadon, vagy csak
felmondta szövegét. A prózai részek jóval
erőtlenebbé váltak, mint a zenei-táncos
epizódok. A próza halványságának másik
oka viszont kétségtelenül az, hogy
Galambos Erzsi nem tudott megbirkózni
Salome rendkívül nehéz szerepével.
Túlontúl lefoglalhatta energiáját a
táncokban rá rótt feladat, és alig jutott
figyelme a figura valódi megalkotására. A
máskor életteli alakításokat nyújtó
színésznő ezúttal manírosan, érzelmi fe-
dezet nélkül állt ki a színpadra. Így eleve
nem jöhetett létre a négy főszereplő kö-
zötti izzó , lefojtott indulatú konfliktus-sor.
Hiába igyekezett körvonalazni Heródiás
királyné szerepét Bókay Mária, hiába adta
figurájához ki tudja hányadszor emberi
tartását ifj. Kőmíves Sándor Jochanaan
szerepében, hiába kitűnő Vég-vári Tamás
Heródes király szerepében, ha hiányzik a
dráma gyújtópontja. Vég-vári Tamás
alakítása külön is szót érdemel. Egyedül ő
érezte meg a mű expreszszionista-
szecessziós légkörét, és leginkább ő találta
meg az ehhez adekvát vibráló, végletes
érzelmekkel élő ábrázolást.

A rendező végül is elveszett a részletek
megoldásában és elmaradt a szintetizálás,
ami ebben az esetben azt jelen-tette, hogy
nem kristályosodott ki a mű felépítése,
mondandója sem. Fenn-tartásaink, a
kétségtelen féleredmény el-lenére is,
feltétlenül folytatandó az a törekvés, hogy
egy színházi formában magas színvonalon
különböző művészeti ágak kifejező
eszközeit egyesítsék. Egy ilyen mű
dramaturgiai, hatáselemző, rész- és
összpróba munkája jóval meg-haladja egy-
egy szokványos produkció felkészülési
idejét. De Pécs művészeti életének belső
struktúrája predesztinál-ja Eckéket, hogy
folytassák a Saloméval megkezdett utat.

Gorsiumi antik játékok

Sajátos színfoltja a színházi nyárnak a
táci római romok között folyó Gorsiumi
Játékok. Néhány elszórt próbálkozás után
- például a győri Kisfaludy Szín-

ház, a Huszonötödik Színház, a Madách
Színház vendégjátékai - tavaly kezdték
meg a ténylegesen csak a romok adta
helyszínre komponált, önálló előadások
szervezését. A Gorsiumi Játékok ren-
dezője Karinthy Márton, a tavalyi
Euripídész-darabok - Alkésztisz és He-lene -
után a tragédiaíró nagy ellenlábasának,
Arisztophanésznek töredékben maradt
komédiáját, a Plutoszt mutatta be. A nagy
területen elhelyezkedő romváros egészét
bejátszató, jó iramú, drasztikus, éles
nyelvű, mai aktualitásokkal sem
fukarkodó játékban Koltai Róbert, Kern
András, Pogány Judit, Szombathy Gyula
és a többiek együttes munkájának,
ugyanakkor remek karakteralakításának
örülhet a néző. A kellemes és nemes szó-
rakozás kitűnő példája az előadás.

Egervár és Eger

Egerváron, egy Zala megyei község ha-
tárában levő kastélyban tartják az Eger-
vári Estéket, amelynek második éve
művészeti vezetője Sándor János. Zenés
komédiákat - Mozart A színigazgató, Do-
nizetti A csengő --, ismeretlen magyar

szerzők komédiáit Borka asszony és György
deák, Kocsonya Mihály házassága illetve új
bemutatóként Bartsai László A jártas-
keltős vőlegény és Csokonai Vitéz Mihály
Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak
című vígjátékát játszották a közel ötszáz
személyes udvari színpadon. Emellett
előadóesteket, a falu barokk
templomában hangversenyeket tartottak.
A várban az udvar intim tere, a választott
darabok és a vaskos, mégis ízléses
játékmód jól harmonizált egymással, az
előadások kellemes estéket szereztek a
túlnyomórészt a közeli Zalaegerszegről
kikocsizó-kibuszozó közönségnek. Az
Egervári Esték jó példa arra, hogyan lehet
a helyi igények kielégítésére - és nem
mindenáron országos jelentőségre
kacsingatva - igényes nyári játéklehető-
séget teremteni.

Az Agria Játékok rendezvényeiről -
melynek gazdája Eger, művészeti veze-
tője Romhányi László - viszont sem az
igényesség, sem az ízlésesség nem mond-
ható el. Harmadik éve dicséretes buzga-
lommal bányásszák elő a régi századok
magyar drámaemlékeit, és miután rá-
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akadnak egy-egy irodalmi gyöngyszem-re,
azon nyomban élvezhetetlenné alakítják.
Ahogy tavaly a Balassi Bálint-darabot, a
Szép magyar komédiát vagy idén a XVII.
századi Constantinus és Viktória című költői
játékot és Simai Kristóf A szerelemféltők
című, 1797-ből való komédiáját
beatesítették, ahogy Fazekas Lúdas
Matyiját otrombán és idejétmúltan
aktualizálgatták, ahogy a szereplők leg-
többje a ripacskodás legvégső határáig
elmerészkedik, csakhogy nevetést csi-
karjon ki a közönségből, ahogy elrontják a
vár gótikus szárnyának látványát a
különböző és többnyire giccses díszlettel -
ez minden, csak nem ízléses szórakoztatás.
Ezek a produkciók a tucatáru bulvár
bohózatocskák színvonalára szállítják le
irodalmunk méltatlanul mellőzött műveit,
holott ezek avatott kezekben valódi drámai
értéküket is megmutat-hatnák. Az Agriai
Játékok vezetői rosszul értelmezik a
popularitást, amikor a nemes irodalmi
anyagokból olcsó, hatás-vadászó
produkciókat hoznak létre. Ezen az
összhatáson csak némileg változtat az,
hogy idén Bánffy György Bethlen Mik-lós
Önéletírásából készített Noé galamb/a című
monodrámája, illetve Madách Férfi és nő
című zsengéje egy másfajta lehetőséget is
körvonalaz.

Lakótelepen, tanyákon

Az eddigiekben csak a legnagyobb kisu-
gárzású vagy az új kezdeményezéseket
jelentő nyári színházakat vettük számba.
Nem szóltunk a hagyományos szombat-
helyi rendezvényekről, Mozart Varázsfu-
volájának az Iseumban tartott előadásáról,
amelyhez ezidén Händel Theseus című
operája is kapcsolódott hallei vendégmű-
vészek tolmácsolásában; vagy a soproni-
fertőrákosi ünnepi hetekről, amelynek
keretében például a nyár elején a kecske-
méti színház a Koldusoperát, a kaposváriak
pedig a Sybillt játszották a kőfejtőben. Es
ki tudja számon tartani, hány városban és
községben tartanak még kisebb-nagyobb
rendezvényt.

Érdemes azonban szót ejteni a Tanya-
színházról és a budapesti lakótelepeket
járó együttesekről. Ezek nem várják, hogy
a közönség menjen az előadásukra, ők
keresik meg nézőiket, felismerve azt a
szociológiai tényt, hogy az emberek egyre
nehezebben mozdíthatók ki otthonukból.
A Tanyaszínház már több éve működik,
egymással laza kapcsolatban lévő
társulatokkal, a lakótelepi színház egészen
új kezdeményezés. Mindkét színház
tevékenységét az határozza meg,

hogy csak olyan darabokat és csak úgy
játszhatnak, ami érdekli, megfogja az
embereket akkor is, ha különböző más
elfoglaltságukat kell otthagyniok a mű-
vészi élményért. Ennek műfaji és játék-
stílusbeli jellemzőit részben még meg kell
találniuk a játszóknak, de így is a
következő évek egyik fontos közműve-
lődési-színházi kezdeményezését indí-
tották el, megérdemlik a fokozott figyel-
met.

Összegezésféle

Egyetlen nyár színházi eseményeit figyel-
ve is, bizonyos általánosítások tehetők. Így
például hiába van mind több helyen igény
a nyári színházra, lényegesen nem
bővíthető a nyári színházak köre. Bár
jogosan hiányolják a diósgyőri várban a
színházat, vagy elgondolkodtató, miért
nincs Debrecenben vagy Veszprémben
rendszeresen nyári színházi előadás, a nyári
színház kiszélesítésének határt szab az
anyagi javak szűkössége vagy a színészek
más irányú kötelezettségei, a helyhiány,
vagy az, hogy a színészeket is megilleti a
pihenés. De mindezeknél is erősebb be-
folyásoló erő az, hogy nem mindegy, kik
szövetkeznek egy-egy színházi előadás,
előadássorozat létrehozására. Annak nem
sok értelme van, hogy csupán a hakni
kedvéért legyenek itt vagy ott előadások,
annak sem, hogy X vagy Y hitbizo-
mánynak tekintse megszerzett művészeti
vezetői rangját, akár jót, akár rosszat csi-
nál. Kezdenek kialakulni: hol érdemes
vagy lehet fesztiválszerűen színházi na-
pokat tartani és hol „csak" helyi jellegű és
kisugárzású színházi tábort vagy elő-
adáscsokrot. Sürgősen megoldandó a fő-
város és a Balaton színházi ellátása, kü-
lönös tekintettel az idegenforgalomra.
Minden egyes nyári színháznál az eddi-
gieknél szigorúbb koncepcióra van szük-
ség, alaposabb dramaturgiai munkával,
átfogóbb szakmai és elemző műhelymun-
kával társítani a produkciók létrehozását.
A nyári színházi előadásokra való
felkészülés egy rendezői-színészi eszköz-
tárt felfrissítő, megújító továbbképző
kurzus szerepét is betölthetné. S végül:
akkor lesz igazán sikeres a nyári színházi
szezon, ha szerves egység jön létre a nyári
és a téli évad között - mindenek-előtt a
művészi igényesség dolgában.

KOLTAI TAMÁS

A helytartó
lelkiismereti drámája

Székely János színműve Gyulán

Decius római lovag szerint, aki Caligula
császár állandó követe Szíriában, Publius
Petronius föltalálta a tétlen hatalmat.
Petronius, a császár szíriai és júdeai
helytartója az erdélyi Székely János Ca-
ligula helytartója című darabjában azzal ér-
demli ki gyermekkori barátjától ezt az
elismerő megjegyzést, hogy nem viszi be a
zsidók jeruzsálemi templomába Caligula
szobrát. Vagyis nem teljesíti a parancsot, a
nem-cselekvést emeli pozitív tetté,
passzivitását, tétlenségét szegezi szem-be a
parancs végrehajtását sürgető föl-
szólítással.

A darabnak ez az első rétege a hata-
lommal való szembeszegülés lehetőségét
kutatja. Csakhogy Petronius mint császári
helytartó, maga is része ennek a ha-
talomnak. Kénytelen azonban fölismer-ni,
hogy saját önálló hatalma viszonylagos,
valójában Caligula hatalmának függ-
vénye, s a császár hatalma - furcsa para-
doxonként - mégis az ő (és a hozzá ha-
sonló többi helytartó) hűségén alapul. A
dráma kezdőpontján Petronius hűsége
föltétel nélküli. Egészen addig, amíg a
lelkiismeretével ellentétes parancs végre-
hajtására kényszerül. Ezen a ponton
ellentétbe kerül hűség és lelkiismeret. Ez a
belső, erkölcsi dráma Székely János szín-
művének második rétege.

A téma ismerős, többek között a szín-
padról is. Petronius következő szavai
például a Tótékat juttatják eszünkbe, va-
lósággal Örkény darabja elé kívánkoznak
mottó gyanánt: „A hatalom természetes /
Végső határa az a pont, ameddig / Az
alattvalók türelme kitart." Székely hőse
azonban hozzáteszi ehhez: „Csak-hogy
nem így van. Az alattvalók / Kis türelmét
egy polgárháború / Kilátása a végtelenbe
nyújtja." Voltaképpen még mindig a Tóték
problematikáján belül vagyunk, hiszen a
polgárháború rémét mint az alattvalók
türelmét nyújtó tényezőt a
kiszolgáltatottság számos más változatával
helyettesíthetjük. Székelynél azért kap más
megvilágítást ez a gondolatsor, mert
Petroniustól származik, aki mégiscsak a
hatalom (igaz, csupán afféle köztes
hatalom) képviselője. Ebben különbözik
Teleki, illetve Illyés Petronius


