
premiert. Emberi helytállásának, szak-mai
hősiességének túlzott dicsérete azonban
már-már mentségnek tűnhet, és attól
tartok, hogy elvonja a figyelmet Tábori
művészi teljesítményétől. Alakítása
annyira sokrétű, komplex volt, hogy a
kritika vegyelemzése is szinte szükség-
szerűen, különböző következtetésekre jut.
Egy kritikában például Jónásné „groteszk
emberséges" alakját, alakítását dicsérték.
Számomra a házmesterné figurája azért
volt abszolút hiteles, mert a színész nem a
figura groteszkségére épített, hanem szinte
mindenfajta túlzás nél-kül, a figurával
belülről azonosulva bontotta ki Jónásné
jellemrajzát. Tényként vállalta
gyengeségét, aljasságát is, amelyet a darab
és a színész játéka szerint is társadalmi és
lélektani indítékok hitelesítettek. Jónásné
lelki sztriptízéhez hozzá-tartozik az a
másik, amelynek egymást követő
fázisaiban az asszony ruhadarabjaival
együtt veti le forgatagos női múltját és
vigasztalanul sivár jövőjét is. Ehhez
valószínűleg sokkal nagyobb merészség
kell, mint a glamour girlök vetkőzéséhez.

A tragikomédia többi szereplőjének az
író nem kínált ilyen izgalmas lehetőséget.
A színpadra idézett két csapat mérkőzé-
séből mindenesetre a Frangepán utca
került ki győztesen. Mádi Szabó Gábor
alkoholista karikatúrájába megértően
rajzolt emberi vonások keveredtek, Szabó
Sándor pitiségében félelmetes
tömbbizalmija pedig izgalmasan elegyíti a
kispolgár, az érdekember agresszivitását és
a kisfunkcionárius betanult,
megkövesedett gesztusait. Tahi Tóth
Lászlónak az alkoholgőzbe borult író
figurájában sikerült megőriznie valamit
önmaga eltékozolt lehetőségeiből. Minden
mondatában érezzük, hogy szerepet
játszik, de ez nem Tahi Tóth, hanem
Herceg Pista szerepjátszása. A szocioló-
gus-team tagjai - Lukács Sándor, Bán-sági
Ildikó, Béres Ilona, Venczel Vera -
pontosan és hibátlanul eljátszották a rájuk
bízott figurákat, de önmagukból szinte
semmit nem adtak a szerephez. Bánsági
Ildikó láthatóan maga sem hiszi el, hogy
szeretnie kell, érdemes Rudi alakítóját,
Koncz Gábort. Venczel Vera viszont
beleszürkül a színpadi jelentéktelenségbe.
Elsősorban rájuk vonatkozik az a
feltételezésem, hogy ha a reflektor-fényen
kívül töltött percekben több energiát
fordítanak színpadi jelenlétük tartalmának
kifejezésére, még intenzívebbé,
gazdagabbá vált volna az elő-adás.

Nem kétséges, hogy Csurka István
tragikomédiája ismét hosszú sikerszériát
hoz itt és most a Vígszínházban. Ez a
megszorítás nem jóslat, inkább csak fel-
tételezés, hogy tudniillik ez a tragikomé-
dia első osztályú minőségben, főként
hazai fogyasztásra készült. Határainkon
túl (talán Lengyelországot kivéve) való-
színűleg sokkal kevesebbet értenének,
élveznének belőle, mint mi a Szent István
körúton. Mint ahogy ötven év múlva sem
jelenti majd ugyanazt a Ház-mestersirató a
nézőknek, mint nekünk, most, a hetvenes
évek végén. Tévedések elkerülése végett,
ezt nem a darab rovására, kizárólag
jellemzésére mondom. Volt idő, amikor
az exportdráma pejoratív minősítésnek
számított az irodalmi, színházi kritikában.
Színházi életünknek (és a magyar
drámairodalomnak) elengedhetetlen
szüksége van ilyen, itt és most érvényes
darabokra is. A többit meg bízzuk az
utókorra.

Örüljünk inkább annak, hogy ezt a
bízvást megjósolható sikert az író (és a
színház) nem a közönségnek tett enged-
ményekkel, hanem a levegőben lógó
problémák éles megfogalmazásával, a
közhelyeket is eredeti módon láttató
szemléletével, gondolkodva szórakoztató
dialógusokkal és színekben, árnya-
latokban bővelkedő jó előadással vívta ki.

Következő számaink tartalmából:

Nánay István:
Magyar drámát! Mindenáron?

Koltai Tamás:

Pisti, küzdj ... !

Almási Miklós:
A mi urunk, Luka szineváltozása...

Keresztury Dezső:
Sinkovits, az eszményítő realista

Pályi András: Napló

színészekről

Mészáros Tamás:
Beszélgetés Spiró Györggyel

BÁNYAI GÁBOR

Ha volna harminc
kopejkánk.. .

A mi Csehovunk Miskolcon

A színpad gyengén megvilágított dobogót
mutat. Tárgyak nem élnek rajta, minden
sötét és halott. Mintha már valami után
lennénk, s nem a kezdetén. Baloldalt egy
tonettszék, rézsútosan a nézőtér felé
fordítva. Megtört szemű, kissé viharvert
külsejű nő ül rá. Végigtekint a semmibe
vesző, kietlen dobogón. Szemében hitek
múltával tükröződő dac és fáradtság. Ő
Nyina, a Sirály, Csehov színházat és
művészetet faggató hősnője. Már túl van
mindenen: Trigorinon, a színház megtört
varázsán, a szerelmen is. Sosemjárt
vidékek várják, kisstílű előadások még
kisstílűbb közönséggel, borissza szeretők
és egyszer jutalom-játékok is. És ekkor
mégiscsak hitet tesz a hivatása, a
színészet, a színház mellett. Mert már
megtanult tűrni, keresztet viselni, tudja, ez
is a színház, s ha erre gondol, már nem fél
annyira az élettől.

A színpad keresztútjának magányos
vándora, aki most továbbindul talán épp
Jelec felé, rezignáltan adja át helyét a
másik kiégettnek s már végképp semmi-
ben sem hivőnek, Ivan Ivanovics Nyu-
hinnak, aki a dohányzás ártalmasságáról
készül előadást tartani. Az álszínpad ál-
függönye legördül, s a kortina előtt a
hevenyészett színpadi szemétdombon
egyedül marad az előadó. Körötte szét-tört
csehovi kellékek : gramofon, melyből
mintha orosz népdalok csendülnének föl,
elrozsdált fák, melyek már hulladéknak is
mocskosak. Elkezdődik a panaszáradat, s
csak a dohányzásról nem hallunk semmit.
Az előadó elnyűtt ruhájában toporog a
dobogó előtt. Nincs a szín-padon, de
közöttünk sem. Csak közelebb hozzánk.
Ide inkább tartozik, mint oda.

Egyre közelebb is jön hozzánk. Elő-vesz
a zsebéből néhány füzetet, felesége
iskolájának nyomtatott tantervét, s árulni
kezdi. Példányonként potom harminc
kopejkáért. A részvétlenséget látva
leengedi az árat húsz kopejkára. De így
sem kell. A néző ül a zsöllyében, s némi-
leg feszengve veszi tudomásul, hogy neki
sincsen harminc kopejkája. Amivel pedig
legalább a mai estére megmenthetné az
előtte ágáló szerencsétlent a szokásos
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zámonkéréstől. Lehet, hogy a néző bol-
og is, mert nincs pénze.

De ha lenne? Ha tudnánk és akarnánk is
egíteni? Ha harminc fillért kérne Nyuhin,
améleonként alkalmazkodva az idegen
zíntérhez?

Vége lenne akkor az előadásnak ? Meg-
zűnne a színház varázsa? Vagy be kel-
ene vallanunk, hogy nem ismerjük a ha-
árt illúzió és valóság között? Meg kel-
ene mutatnunk részvétlenségünket? El
ellene ismernünk már a kezdet kezdetén,
ogy Nyuhin akár közülünk is elő-
éphetett volna, hogy Nyuhin behelyette-
íthető ?

Illés István, A mi Csehovunk-előadás
endezője ezzel a harminc kopejkás üggyel
eszi egyszer és mindenkorra játszó-társsá
ézőjét. Akarom-nem akarom ját-
zótárssá. Mostantól nincs kibúvó, a szín-
adiatlanított színpadi helyzet foglyai
agyunk. Tudjuk, hogy színházról és
ézőjéről egyszerre lesz szó. Hogy a kettő
özött az a kortina nem igazi.

allomás a színházról

magyar színház úgy istenigazában a
etvenes évek elejétől tűzte zászlajára
sehov nevét és gondolatiságát. Korra és
űvészi meggyőződésre való tekintet

élkül igyekezett mindenki éppen vele
egfogalmazni a világhoz s nem utolsó-

orban a színházhoz való viszonyát. Nem
életlen, hogy éppen a fiatalok vágták
utba először a Trigorinok vélt vagy valódi
gazát, s keresték a Nyinák és Trepljovok
ehetőségeit. A színházban megfogalmazni

színház célját és szerepét: így került föl
ég formai értelemben is néha az idézőjel,

kiemelő jelecske Csehov műveire.
udva, hogy mindez nem lehet atelier ügy,
ely a nézőket megkíméli az

llásfoglalástól.
Illés Istvánnak is megvolt a maga

irálya. De a hittétel mellé már akkor be-
opózott egy keserű kérdőjel: milyen jogon
tasíthatók el a már elért eredmények egy
ég meg sem született, alig körvonalazott

jnak a nevében? Kit kell valójában
yinának legyőzni, ki a valódi ellenfél ?
iért hisszük, hogy a szín-házi valóság
egfelel a környezet tükör-képének?
A választ a mostani előadás egy újabb

dézőjellel adta meg. Ezúttal ugyanis nem-
sak az hangsúlyos, hogy a színpadi szín-
adon játszódó események csak bizonyos
ávolságtartással értelmezhetők. Sokkal
nkább az, hogy a színpadi valóság nem-
sak a néző, a környezet, hanem a játszó
zemélvek részére is fikció. A színházat

csinálók kétféle játékáról van itt szó: egy-
szer az alapszínpadon, mely határterület
az aktív és a passzív személyek között,
másszor az ácsolt dobogón, mely szinte
bárhol lehet. A miskolci színház alap-
színpada adja az állandó és meghatározott
tér- és időkoordinátákat. A rátett, festett
körfüggönyű színpad helye és ideje
meghatározhatatlan. Lehet, hogy a XIX.
századi oroszországi Jelecben van. Nem
biztos.

A két idézőjel nem oltja ki egymást.
Erősíti.

Az előadást nyitó Nyina-monológ a
dobogón hangzik el. A még halott üres
térben. Nyuhin a valódi színpadon sirán-
kozik. Azután a színész dolgavégeztével
ledobja redingot-ját a szemétkupacra, ala-
kot vált, s a következő pillanatban már a
Kölcsönös Hitelintézet kipirosított igaz-
gatójaként vesz részt a Jubileum groteszk
abszurditású ünnepségében. A Nyinát
játszó színésznőt a Leánykérés Natalja
Sztyepanovnájaként látjuk viszont a do-

bogón. Pontosabban - és ez a lényege
Illés harminc kopejkás ötletének - a ren-
dezés azt sugallja, hogy nem a színész-
nőt, Vándor Évát látjuk, hanem a Natalját
játszó Nyinát. Lehet, sugallja az elő-adás,
hogy a Trepljovtól való búcsúzás után
Nyina ide, mondjuk Jelecbe jött, s épp ez
a szerep várta.

Itt érkezünk cl ennek az előadásnak a
színházi hitvallást érintő kulcsértelmezé-
séhez. Illés István három-négy éve pálya-
társaihoz hasonlóan azt akarta csak meg-
fogalmazni, hogy milyen fajta színház-
ban hisz. Arról beszélt, hogy milyennek
szeretné ő látni a színházat. Gondolatok,
hitvallások és ideák foglalkoztatták.
Mára változott, keseredett a kép. Most
csak azt akarja. bemutatni, hogy a meg-
fogalmazott ideákkal, a magasztosan és
gyönyörűen hangzó gondolatokkal
szemben milyen valójában a színház.

Ennek egyik forrása a szükség is lehe-
tett. Hiszen az öt egyfelvonásos rengeteg
színészt igén lel, s számuk csakis úgy

Jelenet A mi Csehovunk miskolci elvadásából



csökkenthető, ha több szerepet játszik
ugyanaz a színész. De lényeges : nem
ugyanaz a miskolci színész, hanem
ugyanaz a - maradjunk ennél - jeleci
színész. A fölösleges kellékek pedig ki-
kerülnek a miskolci színház szemétdom-
bot jelző színpadára. Funkciótlanná vál-
nak az egyik helyen, hogy hangsúlyozot-
tabbat kapjanak más helyütt. Bármily
jókedvű játék follyjék is a jeleci szín-
padon, a látvány azt sulykolja belénk: a
játszó személyek mögött egy-egy Nyina
sorsa, ábrándjai és csalódásai, kipróbált
vagy elvetélt tehetsége állnak.

Illés nem mond véleményt a jeleci szín-
házról. Csak bemutatja. Intrikáival, ripa-
csériáival, tehetségeivel együtt. Nem vé-
leményez, de elérzékenyülni sem enged.
Nem teszi lehetővé, hogy sajnálkozzunk a
színészei által alakított figurákon, ki-zárja
a részvétet. Inkább megmutatja, hogy az
egykori Nyinák és az öngyilkosságot
elszalasztott Trepljovok hol tart-hatnak
ma. Furcsa: ezen meg-megborzongva
ugyan, de mégis inkább nevetünk. A
színészeknek, a jelecieknek sem adatik
meg az önsajnálat lehetősége: hiszen még
a Hattyúdal kiérdemesült, nagy szerepekre
emlékező színészéről is ripacs volta,
tehetségtelensége derül ki, s nem az, hogy
az élete kátyúba jutott.

A színházi ideákon túli torokszorítóan
nevetséges és nem ideálisan tehetséges
színházi gyakorlatról, a nemcsak Jelecben,
de a csak szépelgés után megélhető
színházról szól egyfelől ez a Csehov-
összeállítás. Csehov maradt a zászlón:
csak a zászlót megtépázták közben.

Hitvallás a közönségről

A színházi stihozáció sajátságos törvényei
következtében a jeleci színpadon zajló
történetek furcsa mód visszacsatolódnak a
miskolci színház nézőterén ülőkhöz. A
kettős idézőjel azt ugyanis megaka-
dályozza, hogy a színészeket is alakító
színészeket rokonszenvünkbe fogadjuk,
vagy sorsukon szánakozzunk; azt viszont
éppenséggel eléri és erősíti, hogy a dobo-
gón megjelenített figurákban és esemé-
nyekben magunkra vagy a másikra is-
merjünk. Az abszurdan groteszk bohózati
helyzetekben így minden külső, kívülről
jött aktualizálás nélkül is a saját
szituációinkat véljük felismerni. A ben-
nünket körülvevő környezet megjelení-
tésének szintjén tehát Jelec - nevezzük
bárhogy - Miskolccá vagy bármi mássá
válik, a két hely és fogalom váratlanul
fedésbe kerül. A lényeg az itt és most.

A harminc kopejka csavarja itt is be-ütött.
Első megközelítésben a megelevenített

figurák és szituációk csupán egy-egy vagy
több emberi gyengeségre, fonákságra
irányítják a figyelmet. Nyuhin A dohányzás
ártalmasságáról szólva a sokakban látensen
létező papucsságot és alárendeltségi
hajlandóságot testesíti meg. A Jubileum
ütődött hivatalnokfigurái egy elavult
szervezeti-hivatali rendet lepleznek le
önszántukon kívül. A Leány-kérés nem
kevésbé ütődött bohócai monomániásan
hajtogatják a maguk apró, de fontosnak
tudott élményeiket, érveiket, s a személyes
tulajdonuk esze-veszetten kisszerű
védelme közben ön-magukból is
kivetkőznek. A Lakodalom vendégei oly
mértékben élnek cím- és rangkórságban,
hogy a magasrangú katonának,
tábornoknak nézett egyszerű tengerészt
annak lelepleződése után gondolkodás
nélkül kilökik maguk közül. A Hattyúdal
búcsúzó színésze annyira nem ismeri
önnön lehetőségeit, önnön tálentumát,
hogy végül a részeges súgót is Ophéliának
elfogadva Hamletként siratja el önmagát.

Illés ezeket a bohózati szituációkat
túlhajtja, az abszurditásig felnagyítja. A
párbeszédeket olyannyira fölpörgeti, a
beszélők ostobaságát úgyannyira kiemeli,
hogy azzal egyszersmind az ostobaságot
mint tulajdonságot és a párbeszédeket is
megszünteti. Nem figurákat akar
jellemezni ugyanis, hanem ad abszurdum
vitt szituációkat. A párbeszédekből így
lesz egymást nem értő emberek mono-
lógja, soha össze nem találkozó mondat-
sor. A magyar Csehov-játszás egyik fele-
más, de életképes útjának hittük sokáig a
bohózati elemek hangsúlyozását a nagy
Csehov-darabokban, így gondolván elér-ni
a tragikomikus összhatást. Illés most e
látszólag kisebb lélegzetvételű bohóza-
tokban az éppen abszurditásukban reális
élethelyzeteket fedezi föl, s éri el, hogy a
darabok összessége a mi Csehovunk és a
mi életünk egyfajta összefoglalása is
legyen.

Ez az összeállítás nem emberi gyenge-
séget, társadalmi visszásságokat állít pel-
lengérre. Egy együttélő - értsd: együtt
teremtő és együtt romboló - közösség
felelősségét firtatja. Alpári történetek sok
tanulsággal - írta alcímként a plakátra el-
képzelését a rendező. Tegyük hozzá:
alpári történetek, melyeket az alpáriságot -
értsd: tehetségtelenséget, önzést, egymásra
nem figyelést, káros monomániát,
önbecsapást, értéktelenséget stb. -

elfogadó közösségek éltetnek halhatat-
lanná.

Hitvallás a közönségről: de nagyon
keserű hitvallás. Illés szerint a megket-
tőzött játékteret körülülő nézők nagyjából-
egészében a megjelenített figurákhoz
hasonlóan élnek. Vagy legalábbis mindent
elkövetnek annak érdekében, hogy az
életüket gyakran jellemző abszurd
szituációk ne szűnjenek meg. A néző tehát
akarva-nem akarva kénytelen azonosulni a
látottakkal, s legfeljebb kikérheti magának.
Hiszen a jeleci szín-paddal is a
szemétdombot képező elő-színpad köti
össze. Választhat a kettő között.

Pamflet a tehetségtelenségről

Illés István ezúttal azonban nem elégszik
meg azzal, hogy akár a színház, akár a
közösség-közönség életét, gyakorlatát és
szituációit diagnosztizálja. Azt is bemu-
tatni igyekszik, hogy a kettő összefügg, s
némi - színházban megengedhető -
egyszerűsítéssel közös eredőtől származ-
tatja.

Ennek pontosabb megértéséhez röviden
szólnunk kell a miskolci színház
helyzetéről. Közismert, hogy az elmúlt
évad végi átszervezések vidéki színháza-
inkban kisebbfajta népvándorlást in-
dítottak el. Az átszerződési hullám igen-
igen érzékenyen érintette épp a miskolci
színházat, melyet szinte legjobb erőitől,
sztárjaitól fosztott meg az átrendeződés.
(Erről nem kis felelősségérzettel és sok
keserűséggel nyilatkozott maga Illés
István a SZÍNHÁZ 1978/10-es számá-
ban.) Olyan emberek távoztak, akikre
jórészt Illés is felépítette a maga előadá-
sait. A Csehovokat is. Most tehát nem
kevés öniróniával fogott bele a maga
Csehov-képének összefoglalásába. A tető-
szerkezetet úgy kellett felraknia, hogy
közben éppen csak a támasztóoszlopokat
bontották el alóla.

Az eredmény sajátságos lett. Amit az
adott legjobb erőkkel létrehozott Csehov-
előadások nem tudtak maradéktalanul
megvalósítani, azt a kisebb intenzitású
színészekkel dolgozva ez az össze-állítás
megteremtette: még sohasem volt olyan
következetes a rendezői gondolat-menet,
mint ezúttal. Ez idáig csak éreztük, hogy
egy nagyobb szabású koncepció törik meg
az előadásokban: most ez az elképzelés
kristálytiszta megfogalmazást nyert.
Hasonlatunknál maradva: ami nem
sikerült Miskolcon, igazolást nyert
Jelecben. Egy megkeseredett szituáció,
egy kilátástalanabbá vált helyzet



tisztultabb látást eredményezett. A tragikus
paradoxon: ha ez a tisztánlátás, ha ez a
letisztult koncepció jobb színészi meg-
formálásban kerülhetett volna a nézők elé,
most a magyar színházművészet egyik
kiemelkedő alkotásáról kellene szólnunk.

És most már visszatérhetünk arra a
közös eredőre, melyből Illés előadásának
mindkét célzatát levezeti, mely a szín-házra
és az azt létrehozó-támogató-ellenző-
passzívan befogadó közösségre egyaránt
meghatározó a rendező szerint. Ez az
eredő: a tehetségtelenség. Annak szinte
minden megnyilvánulási formájában.

Illés hangsúlyozza az egyéni tehetségte-
lenséget. Megkérdőjelezi azt az
elhivatottságra épülő színházi gyakorlatot,
mely egyenlőségjelet igyekszik tenni elhiva-
tottságérzet és tehetség között. A Hattyúdal
borgőzösen emlékező színésze valaha
bizonyosan úgy indult a pályának, mint a
Sirály Nyinája. De minden mondata,
önmutogatóan elmondott idézete csak arról
győz meg, hogy legfeljebb kitartását
becsülhetjük, s nem rátermettségét
csodálhatjuk. Egyszerű kis szerencsétlen
vidéki ripacs ágál és zokog előttünk, aki
nem hajlandó szembenézni önnön
értéktelenségének zsákutcájával. S lehet,
hogy tiszteljük kitartásáért, de kivetjük-
kinevetjük önbecsapásáért.

És itt már nemcsak a egyén tehetség-
telenségéről van szó, hanem mindennek
közösségi vetületéről is. A tehetségtelenség
ugyanis bár minden pillanatban - hol jól,
hol kevésbé felismerhetően leleplezi
önmagát, a saját maga számára kiépít egy
önvédelmi mechanizmust. Lehet ez tudatos
vagy öntudatlan. Az előbbi veszélyesebb,
de az utóbbi sem kevésbé káros. Egymás
valódi értékeinek fel nem ismerése, a vélt
értékek alapján való be-sorolás, a
kontraszelekció és a társadalmi előítéletek
így végső soron egyazon tőről fakadnak.
Ezt a tehetségtelenségből adódó
önbecsapási mechanizmust teszi nevetség
tárgyává A mi Csehovunk.

A miskolci színház jelenlegi helyzeté-ben
az egyik legfontosabb feladat, hogy ez a
mechanizmus önmagán belül ne
alakulhasson ki, ne erősödhessék meg.
Hiba lenne ugyanis azt a következtetést
levonni, hogy lám az adott erőkkel is lét-re
lehet hozni érdekes előadásokat. Hogy
tulajdonképpen nem történt semmi, csak
tovább kell dolgozni. Mert akkor olyan
előadások fognak születni, mint a Clavigo
volt ebben az évadban. Azt kell belátni,
hogy a jelenlegi szituációban, a

jelenlegi erőkkel a Clavigo típusú előadások
a természetesek, s A mi Csehovunk a kivétel.
Illés összeállításának éppen az a bátor
öniróniája, hogy a jeleci színház
széthullottságát, festett művilágát, gyakorta
tehetségtelenségét és dilettantizmusát
párhuzamba meri állítani saját szín-házának
pamfletjével. A Clavigo álmodernista
álkorszerűségét kétségkívül jó szándék
hozta létre: de egy új színház
megteremtéséhez A mi Csehovunk tisztázó
szándékú szembesítésére van szükség.

Illés István eddigi négy Csehov-ren-
dezése hitvallás volt. Az ötödik, a mos-
tani, inkább keserű szembenézés, pamflet.
Várja még őt a Ványa bácsi és a Platonov,
melyekben a két szemléletmód talán
harmóniába juthat.

Ehhez viszont jobb színházra lesz
szüksége. Melynek megteremtésére a jeleci
elöljáróságnak harminc kopejkánál többet
kell áldoznia.

A mi Csehovunk (Misklci Nemzeti Színház)
Díszlet: Gergely István. Jelmez: Fekete
Mária. Rendező: Illés István.

Szereplők: Varga Gyula, Fehér Tibor, Péva
Ibolya, Máthé Eva, Matus György, Vándor
Eva, Maróti Gábor, Somló István, Máthé
Eta, Somló Ferenc, Ittes József.

E számunk szerzői:

BÁNYAI GÁBOR újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

BŐGEL JÓZSEF
a Kulturális Minisztérium főelőadója

BUDAI KATALIN
a Színházi Intézet ösztöndíjasa

CSÍK ISTVÁN újságíró
DEÁK ATTILA a FŐMO sajtóreferense
DÉVÉNYI RÓBERT

a Népművelési Propaganda Iroda
irodalmi szerkesztője

ÉZSIÁS ERZSÉBET
a Kulturális Minisztérium főelőadója

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

HUSZÁR JÁNOS
a HUNGAROFILM Propaganda
Csoportjának vezetője

KOLTAI TAMÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

KÖRÖSPATAKI KISS S ANDOR újságíró,
az Új Tükör munkatársa
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
RÓNA KATALIN újságíró,

a Hungarian Travel Magazine munkatársa
SAÁD KATALIN újságíró
SZEREDÁS ANDRÁS dramaturg,

a Pannónia Filmstúdió munkatársa
TARJÁN TAMÁS

az ELTE XX. századi magyar irodalom
tanszékének tanársegédje

RÓNA KATALIN

Színház
az egyfelvonásosokért

Bemutatószínpad Dunaújvárosban

Öt év nem nagy idő a színháztörténetben.
Öt év mégis sok ahhoz, hogy távlatából új
színházról, új színházi vállalkozásról
beszéljünk. Netán ennyi idő után
fedezzünk föl egy Budapesttől alig hetven
kilométerre működő színházat.

Nézzünk magunkba. Nem tűnt föl, hogy
alakult Dunaújvárosban a Bartók Béla
Művelődési Központban a vendég-
játékoknak otthont adó nagyszínház mel-
lett egy Bemutatószínpad? Valójában ez
így nem igaz. L sorok íróját sem érte vá-
ratlanul a meghívás a színpad legújabb
előadására, nem egyet látott már az elő-
zőekből is. Hogy - a Disznójáték kivéte-
lével - miért nem foglalkoztunk eddig a
Bemutatószínpaddal? A választ utólag
nehéz megtalálni. Inkább próbáljuk meg
pótolni a mulasztást, s mielőtt a Bemu-
tatószínpad két előadásáról szólnánk,
tekintsünk vissza az elmúlt fél évtized
történetére: a színpad megalakulására,
vezérlő elvére, az előadásokra.

Önálló gondolkodás - kísérletezés

A Művelődési Ház nagy színháztermében
hónapról hónapra - s már jóval korábban
is, nemcsak az utolsó öl évben - budapesti
és vidéki színházak vendégszerepelnek.
Ebben az évadban a Nép-színház, a
kecskeméti Katona József, a kaposvári
Csiky Gergely, a szolnoki Szigligeti Színház
és a Mikrószkóp Szín-pad produkcióiból áll
össze a dunaújvárosi évad. A bemutatók
színe javából válogat a Péterffy Attila
igazgatása mellett Smuk József népművelő
vezette dunaújvárosi színház. Eleinte a
könnyedebb produkciókból válogatott
többet a színház, majd egyre inkább a
nehezebb fajsúlyú produkciók felé hajlott a
műsor-választásban. A komolyan vett
műsor-politika színvonalas, értékes
előadások csokrával fogadja ma már a
dunaújvárosi színházszeretŐ közönséget.
A teljességre semmiképpen sem törekvő
fölsorolásunk megpróbál képet adni az
elmúlt évek programjából. A kecskemétiek
O'Neill Boldogtalan holdjával, Páskándi
Rejtek-helyével, Sarkadi Oszlopos
Simeonjával, a szolnoki Szigligeti Színház
Örkény Kulcskeresőkjével, a Bernarda Alba
házá-


