
játékot. Gábor Miklós, Sinkovits Imre és
Darvas Iván végletesen különböző stílusú,
tartalmú és fajsúlyú szerepekben
maradandó példaként sugárzó reneszánsz
embert tudott megalkotni. Amikor a ren-
dezés viszont valamilyen meggondolásból
magára hagyja, vagy túlzott intellektuális
elképzelésekkel visszaszorítja, esetleg a
gépezetek hangsúlyozásával, de-
korativitással elnyomja a színészi játékot,
akkor így vagy úgy mindenkor hiányér-
zetünk támad. Nem érezzük feltámadni a
sokszínű reneszánsz játék gazdagságát,
minden keservével együtt is gyönyörű
humánumát. A primitív, jelentéktelen kis
Ruzzante-darab varázsa viszont éppen ab-
ban rejlik, hogy Szőke István a színészre, a
szerepre épít, kibontakoztatva a commedia
dell'arte őseit jelző színpadi típusokat.
Ruszt perdöntő felfedezése és ma-
radéktalan sikere a nagy színésznek nyúj-
tott, mélyen elemzett, nagy szerep. Valló
Péter szellemes, önironikus játékstílusában
nemcsak a fehér, apró jelzésekkel elütő
kosztüm kissé egyenruhaszerű, ha-nem az
érdekes színészi személyiségek is némileg
nivellálódnak. Olyan ez, mint-ha egy
kitűnő karmester határozott vezetésű
pálcája alatt, zenei hasonlattal élve, szinte
hasonló hangon szólna a hegedű, a brácsa
és a fagott is a szólóképes, remek
muzsikusokból álló zenekarban. Holott az
emberi egyéniség nagy felfedezését,
kibontakozását, a reneszánsz világát kel-
lene megidéznie a színpadnak. Az új hul-
lám rendezőinek törekvése, hogy a rene-
szánsz művek gazdag lehetőségeiből fel-
tárja mindazt, amire a mai néző leginkább
rezonál, vitára késztető, pezsdítően újszerű
előadásokat eredményezett. Jellegénél
fogva legkevésbé problematikus és így
nyilván legegységesebb is Szőke István
Ruzzante-rendezése. Vitathatatlanul
bravúros és érdekes problematikus voltá-
val egyetemben Valló Péter Shakespeare-
rendezése, míg félmegoldásával is mara-
dandó, magasrendűen katartikus élmény
Ruszt-Gábor Ős-Faust-interpretációja.

CSERJE ZSUZSA

Debreceni előadások
kérdőjelei

Három színházi estéről

A debreceni színházi élet válságairól
immár hosszú évek óta igen sok szó esik
a sajtóban. Szinte szakirodalma van a lát-
leleteknek, amelyek azt vizsgálják, mi
okozza a sorozatos kudarcokat. Sorra
jöttek az új igazgatók és főrendezők, s
nyilatkoztak: hogyan képzelik megoldani
a tarthatatlan helyzetet. Részletes hely-
zetelemzést olvashattunk a SZÍNHÁZ
1977. augusztusi számában. Már ott szó
esett mindarról, ami gátja a debreceni
színházi élet egészséges fejlődésének. Az
említett igazgató- és főrendező
változásokon kívül a színészek
foglalkoztatott-sági problémáiról
csakúgy, mint az épületgondokról.
(Köztudott: azóta bezárták a
nagyszínházat.) A játszóhely kérdése
egészen az idei tavaszig aktuális maradt.
Most végre átadták a Kölcsey Ferenc
Művelődési Központ színháztermét, ám
itt is igen sok a technikai meg-
oldatlanság (rossz akusztika, díszlettáro-
lási gondok stb.).

Azt is olvashattuk, hogy a közönség
leszokott a színházba járásról, visszahó-
dítása égető feladat. Talán csak az opera-
társulat az, amely minden nehézség elle-
nére egyenletes színvonalon működik.
Am ha bízunk az újonnan kinevezett Gali
László igazgató és Lengyel György mű-
vészeti vezető reménytkeltő nyilatkoza-
taiban, akkor most valóban optimizmus-
sal nézhetünk a jövőbe. Ehhez azonban,
úgy vélem, elsősorban az eddigi művészi
munkát kell megvizsgálni.

Három előadást láttam májusban, ame-
lyek, nézetem szerint, reprezentálják az
elmúlt szezont, s bizonyos értelemben
utalnak a következő, reményteli évadok-
ra is.

Egy igazi úr

Az O'Neill-dráma hőse Cornelius Melody,
az ír származású Boston környéki kocsma
tulajdonosa, aki Wellington se-regében
őrnagyként hősiesen harcolt Napóleon
ellen, s csak egy végzetes párbaj miatt
esett ki a tisztikarból. Ekkor ha-józott át
Amerikába. Az új életbe nehezen
beilleszkedő, az őt megrövidítő utált
jenkik világából menekülni vágyó Corne-
lius az alkoholmámor perceiben most is

igazi úrnak képzeli magát. A hajdani, le-
tűnt dicsőség bűvkörében él, régi dísz-
egyenruhájában feszít a tükör előtt, min-
den évben megünnepelve a nagy csata
emlékét. S miközben büszkén, szent hit-
tel ragaszkodva álomvilágához, Byron
sorait citálja, családja és környezete éle-
tét pokollá teszi. Igy ír erről Mihályi Gá-
bor Végjáték című könyvében: „O'Neillnak
nincsenek kétségei az élethazugságok
értékét illetően. Igaz, mély részvét fűti
elesett alakjai iránt, s megérti, hogy szük-
ségük van az illúziókra az élet elviselé-
séhez. De azt is látja, hogy a képzelgések
csak elodázzák a katasztrófát, sőt a
hazugságok pusztulásba sodorják azt, aki
rabjukká válik, akiben nincs erő ahhoz,
hogy tudomásul vegye a valót... Az
O' Neill-hősök tragédiája akkor követ-
kezik be, amikor rá kell ébredniök arra,
hogy alkoholmámor táplálta álmaikat,
illúzióikat már nem lehet többé fenntar-
tani, amikor az igazság visszavonhatatla-
nul áttöri a képzelgések hurkát."

Az előadás láttán elgondolkodtam az
O'Neill-játszás módjairól, lehetőségei-ről.
O'Neill drámaírói módszerében a
helyszínek leírása az utolsó szögig pontos
és részletező, szereplőinek külsejét,
alkatát, ruházatát aprólékosan közli, a
lélektani helyzetek, kapcsolatok bonyolult
szövedékének, az érzelmek finomságai-
nak olyan mélyreható elemzését adja egy-
egy zárójeles instrukciójában, hogy drá-
máinak előadása már azzal a tökéletesség
lehetőségét hordja magában, ha minden
szerepre megtalálják a leírásnak ideálisan
megfelelő színészt, aki aztán „csak"

hitelesen, érzelemgazdagon és az instruk-
cióknak pontosan megfelelve megvaló-
sítja az író megálmodta alakot. Ennek el-
lenére elképzelhető persze, hogy egy ren-
dező nem akar mindenben hűséges len-ni
drámaírónkhoz, mert úgy érzi, akkor nem
tudná érvényre juttatni a dráma mához
szóló mondandóját. Így aztán nem
ragaszkodik a leírtakhoz, akár a díszlet-
ről, akár a szereplők lelkivilágának áb-
rázolásáról van szó. A rendezői szándékot
azonban az előadásnak kellene hite-
lesítenie.

A debreceni Egy igazi úr előadása nem
érte el a kívánt hatást, a dráma nem ra-
gadta meg a nézőt. Ennek legfőbb oka a
fent említett problémakörben keresendő.

Feltételezhetően a rendező, Rencz An-
tal a melodramatikus elemeket szerette
volna kiirtani az előadásból, ám ezúttal az
igazi érzelmek is áldozatául estek, s a pro-
dukció savát-borsát vesztette. „Csak sem-
mi ellágyulás" - mondja magának Cor-



mocskába menekülve vegetál. Ez a ren-
dezői szándék azonban nem érvényesül,
Cornelius Melody alakja - lélektani le-
egyszerűsödése miatt - tragikomikusan
ágáló alakká vált.

A feleség alakítója, Tikos Sári viszont a
túlzott érzelgősség miatt hibáz-tatható. A
férjét odaadó gyöngédséggel szerető
asszony pasztellfigurájához túlzó színészi
eszközöket használ. Arca erőltetetten
sugárzik, kitörései harsányak, monológja az
örök szerelemről szenti-mentális, s így
megfosztja az alakot keserűségen,
szenvedésen átcsillanó finom ér-
zékenységétől.

A Harfordnét játszó Csáky Magda a
dráma egyik legjobb szerepét a szürkeségig
érdekteleníti, hosszú monológját majdnem
érthetetlenné teszi. Egy túlságosan kifestett,
minden lélektani rafinériától mentes
asszonyságot jelenít meg, csipkés-díszes
hófehér ruhája sem fedi az író „keresetten
egyszerű" jelzőjét. Finom úrihölgy helyett
egy operettprimadonna vonul be a színre,
és távozik.

A kisebb szerepek alakítói mellett, akik
többé-kevésbé hitelesen élik nem túl je-
lentős színpadi életüket, csak Bánfalvy
Ágnes dicsérhető, Sára szerepében. Az
őszinte, odaadó szerelmet, a harmónia
iránti vágyat, a beteljesülő asszonyiságot
éppúgy képes érzékeltetni, mint azt a bo-
nyolult viszonyt, amely apjához fűzi: a
gyermeki ragaszkodást, tiszteletet, rész-
vétet, az időnként fellobbanó gyűlöletet és
megvetését. Gyakorlatlansága és az igazi
partnerek hiánya azonban őt is
megakadályozza, hogy még erőteljesebbé
formálja Sára O'Neill-i ihletésű alakját

nelius Melody, a dráma hőse, annyi ál-
modozás és emlékezés után szívét megke-
ményítendő. Sárosdy Rezső alakításában
furcsán hat Melody szájából e mondat,
mert addig az előadás folyamán még egy-
szer sem láttuk ellágyulni. Azt is sokszor
elmondják róla, hogy mennyit zokog, hősi
múltján kesereg, de mi nézők, nem láttuk
zokogni sem. „Az alkohol beszél belőle" -
mondják róla gyakran, lánya „részeg
vadállatnak" nevezi, ám alkoholos
befolyásoltságnak nyoma sincs. A múlton
merengő, patetikus pózokban tetszelgő és
önmagának Byron-idézete-ket ágáló
Corneliust sem áll módunkban
megismerni, hiszen az oly fontos O'Neill-i
rekvizitum, az óriási tükör, a
díszlettervező „jóvoltából" alig
pillanatokra látszik csak, pedig a tükör
előtti jeleneteknek a főhős bonyolult jel-
lemének megismerése szempontjából

nagy jelentősége lenne. Az álomvilágban
élő igazi úr helyett egy decens igazi urat
látunk, egy görcsösen halk szavút, egy
remegő kezű idegest, akinek sűrűn
felcsattanó érdes és éles kiabálásai jelzik
csak: lelkivilága meghasonlott, legvégle-
tesebb megnyilvánulása a vicsorgás,
amely ellenszenvessé teszi eltorzult arc-
vonásait. Nem O'Neill-i ideghaj ez. A cél
a főhős ilyenfajta ábrázolásával talán az
lehetett, hogy ne olyan siránkozó, pate-
tikus hőst lássunk, akinek illúzióvilága
eleve ellenszenves, egyértelműen eluta-
sítandó. Így akarná éreztetni a rendezés,
hogy ez a kemény, büszke és kegyetlen
ember még mindig tiszteletreméltóbb a
maga irreális ábrándjaival, mint az az ír
paraszti mivoltába visszasüllyedő, alko-
holista emberi roncs, aki a dráma végén,
szembekerülve a kegyetlen valósággal, a
korlátolt és kisszerű hétköznapok

Fejek Ferdinándnak

Görgey-bemutató esetében fenntartásaim
nem a rendezői, színészi kivitelezésnek,
hanem az írott műnek szólnak.

A XVI. század derekán, a háromfelé
szakadt Magyarországon, egy egészen
kicsi végvárban, Gyapjasnak nevezettben
játszódik Görgey Gábor történelmi ko-
médiája. Ebben a világtól és igazi harcok-
tól távoleső gyöngécske téglaerődít-
ményben unalmasan, harcok nélkül teng-
nek a végvári vitézek, ahogyan írójuk
nevezte, a „munkanélküli katonák" hét-
köznapjai. A groteszk alaphelyzetből in-
duló darabot Görgey első változatában
Törököt fogtunk címmel Gyulára írta, és
1975 nyarán be is mutatták. Az akkori
változatban a bérgyilkossággal zsoldot s
ezáltal gazdagságot szerző várkapitány és
vitézei megcsömörlenek a demoralizáló
jóléttől, és becsületük helyreállítan-

Bánfalvy Ágnes az Egy igazi úr debreceni előadásában



dó, igazi élethalálharcot vívnak a törökkel,
s a hősi halálba menekülnek.

A darab első változatának befejezését a
kritikusok szinte kivétel nélkül kifogá-
solták. Mészáros Tamás a Magyar Hír-
lapban „groteszk elemekkel kevert esz-
méltető melodrámának" nevezte a darabot.
Bátki Mihály a Film Színház Muzsikában
ezt írta: „a darab egészen a be-fejezésig
kitűnő komédia... a végkifejlet váratlanul
tragikusan és keserűen teszi ki a
dramaturgiai pontot. De úgy érzem: túl
hirtelen történik a váltás: nem vagyunk
képesek átélni, hogy ez a darab végi
kirohanás minőségileg más, mint amire a
katonák a darab elején készültek."

Szekrényesy Júlia az Élet és Irodalomban
igen pregnánsan fogalmazta meg a fő
konfliktust: „Meggazdagodni vagy
meghalni... a gyapjasi vár jóléti
társadalmának tragédiája nem elsősorban a
jóllakottság és a hazafias érzelmek ki-
békíthetetlen ellentétéből fakad. Inkább
abból, hogy ez a jólét csak ravaszkodással
és ügyeskedéssel teremthető meg. Föl-
idézheti a végzetet az is, ha valaki örökö-
sen a történelem kiskapuit keresi. És ez is
lehetne a dráma vivőereje. Ehelyett
azonban teátrális, hírnévmentő kirohanást
látunk csupán."

Mindezt azért idéztem, mert bár a szín-
lapon megváltozott a cím, és új a műfaji
megjelölés, az „ősbemutató" jelzés még-
sem teljesen új darabot takar, hanem a
Törököt fogtunk alaposan átírt változatát.
Igazán rendkívüli eset, hogy egy író, el-
olvasva bemutatott tragikomédiájának
kritikáit, elgondolkodott a recenzensek
kifogásain, megfontolta és figyelembe
vette azokat, és egy ideálisabb bemutató
reményében átírta a darabot. Érthető te-
hát, hogy a kritikusok magát a tényt is
örömmel méltatták. Az új darabban a
demoralizáló pénzszerzést már eleve rossz
szemmel néző várkapitány úgy dönt, hogy
felhagyva a mindannyiukat lealacsonyító
üzlettel, inkább kertművelési
nosztalgiájának hódol, s káposzta-
termelési akciójába boldogan követi őt a
vár katonasága. A groteszk idült még
tetőzi, hogy kiábrándul hozzá nem illő
feleségéből, és a hamvas, földműveléshez
is bizonyára jobban értő, talpig becsületes
parasztlány oldalán kezd tisztultabb életet.

Berkes Erzsébet így üdvözli a Magyar
Nemzet hasábjain a debreceni változatot:
„A »műveljük kertjeinket« fordulat nem
katonás, de emberhez méltó. Kivált azért,
mert a török és a császári szomszéd is
»káposztát minden meny-

nyiségben« átvesz", szerinte „Görgey a
kertészkedés megoldást mindvégig szel-
lemes iróniával győzi. Legalább annyira
volteriánus a kertészkedés, mint
amennyire idézi a harmincas évek kert-
Magyarország gondolatát s azt a méltán
bevált gyakorlatot is, amely jelenkori
mezőgazdaságunkat jellemzi. Minden
erőltetés nélkül beleillik a játék egészé-
nek többfelé villódzó
utalásrendszerébe . . . Az anyaföld
nemcsak vérrel védelmezhető: kapával
is... Pátosz nélkül, bölcs derűvel mondja
ki ezt a komédia utolsó jelenete."

Én viszont nem hallgathatom el egy-
szerű nézői fenntartásaimat, amelyekhez

éppen Görgey Gábor nyilatkozata ad
alapot (SZÍNHÁZ, 1979. április), misze-
rint színpadi groteszkjét a realizmus fenn-
hatósága alatt szeretné megvalósítani.

E kapálgató pacifista, ez az etikusnak
mutatkozó ember, aki a végvári harcok
helyett legszívesebben sikeres mezőgaz-
dász lenne, de a kor, amelyben született s
a várkapitányi tiszt nem engedi telje-sülni
eme vágyait, hogyan s miért megy bele
oly könnyedén az aljas üzletbe, a
fölösleges török személyek likvidálásába?
Hiszen a fejcsóváló „ejnye-ejnyén" kívül
nem sok ellenvetése van, hogy Jó-napot
Mihály várispán nyélbeüthesse a
jövedelmező üzletet a törökkel. Még a

Görgey Gábor Fejek Ferdinándnak című darabja Debrecenben (Sipos Sándor és Újhelyi Olga)



közösség érdeke sem mentené cselekede-
tét (elégedetlenkednek, éheznek), hát még
ha látjuk, hogy divatmajmoló felesége, e
pompázni vágyó úriasszony igen-csak
kihasználja a megteremtődött gaz-
dagságot, s nemcsak saját maga, hanem
férje számára is drága, fényűző ruhatárat
szerzett be. Az érzékelteti vajon kapi-
tányunk puritánságát (ez ugyan rendezői
kérdés), hogy a drágakövektől hemzsegő
és gazdag öltözetű vitézek között egy-
szerű, dísztelen ruhában jelenik meg?
Tudatosítja ezzel, hogy ő személy szerint
legalább nem húz hasznot a véren szerzett
javakból? S azt vajon minek te-kinti,
hogy feleségét felruházta? És egyáltalán
hol lakik a kapitány, ha nem veszi észre
otthon saját ruhatárát? S hogyan
lehetséges, hogy ez az erkölcsi hulla ilyen
könnyen teszi túl magát múltján, hogy
minden különösebb lelkifurdalás nélkül
adja át magát a kertművelgetésnek? Lehet
ugyan, hogy a lelkitusát az álomjelenet
hivatott érzékeltetni, amelyben föl-merül
benne mint vízió a hősi halálba menekvés
lehetősége, de ez íróilag igen zavaros, a
néző nem tudja mire vélni ezt a jelenetet,
mivel nem ismeri az előző darabot, s
nincs informálva arról, hogy ott a főhős
ezt az utat választja. Ez a jelenet
mindenképpen idegen test ennek a
komédiának a szövetében.

Lehet, hogy a káposztatermelési meg-
oldás nemzeti önismeretünk ironikus
megfogalmazása, de ha az, igen keserű, s
ebben az esetben a komédia megjelölés
nem teljesen fedi a darab tartalmi mon-
dandóját. Nem kell hősi halál ahhoz, hogy
a végkifejlet elkeserítő legyen, de az első
változat melodramatikusnak tűnő
befejezése mégiscsak hordozott valamifé-
le etikailag hiteles és hasznos hatást, vagy-
is egyfajtaemberi igazságszolgáltatást ér-

zékeltetett. E mostani a morális csődöt, az
etikátlanságot, a megalkuvást sugallja.

Az előadás egyébként sikeres. Sándor
János szellemes ötletei, aktualitásokkal
teletűzdelt játékszervezése módot adott
arra, hogy színes, eleven játék szerveződ-
jön, amelyben jó stílusérzékkel játszanak
a színészek. Kóti Árpád Kucug effendije
(született Kacor Pista) a magyarból tö-
rökké, majd végvári cseléddé alázkodó
kaméleonja igen jó alakítás. Somodi
Kálmán is erős jellemábrázolónak bizo-
nyul a marcona és morális igénnyel fellé-
pő katona alakjában. Bessenyei Zsófi a
várkapitány feleségében pompás megje-
lenésű és temperamentumos nőalakot
formál, élővé és színessé varázsolja a ko-
média egyik legjobban megírt szerepét.

Simor Ottó szélsőséges tulajdonságok-
kal ruházza fel a bécsi királyi biztos sze-
repét, olyan, mintha egy mesedarabból
lépett volna elénk. Csikós Sándornak pe-
dig minden adottsága meglenne ahhoz,
hogy jól játssza el a várkapitányt, ha sze-
repében következetesség, jellemfejlődés
vagy egyéb erény megcsillant volna.

Régimódi történet

Szabó Magda drámájának debreceni elő-
adása viszont - kérdőjelek nélkül - ma-
radéktalanul színházi élmény. A darabról
igen részletesen beszámolt Keresztury
Dezső a SZÍNHÁZ 1978. márciusi szá-
mában a Madách Színház ősbemutatója
kapcsán. Ezért jelen esetben a méltatás
csak a forró sikerű est színházi alkotóiról
szóljon. Lengyel Györgynek, a budapesti
előadás rendezőjének - nem eléggé di-
csérhető módon - volt energiája ahhoz,
hogy ne ismételje, másolja önmagát, így e
mostani munkája még mívesebbre sike-
rült.

A színlapon társrendezőként szerepel

Balogh Gábor főiskolai hallgató. Bizo-
nyára ő is segített abban, hogy a debre-
ceni előadás magas színvonalon létrejö-
hessen. A Madách Színház előadásának
erényeit azzal szárnyalja túl a debreceni,
hogy még azt a néhány kifogásolni való
hibát is kiküszöböli, amely ott fölmerült.
A jelenetek gördülékenyebben követik
egymást (talán a nyíltszíni változások
ideális rövidsége miatt), így az előadás
pergőbb, összefogottabb. A szinte zenei-
leg megkomponált lezárások képileg is
kifejezőek. A harmonikus kompozíciót
erősíti Csányi Árpád puritán korhűségű
díszlete, amely egyszerű, áttekinthető
tagoltságú ideális játékteret biztosít a
színészeknek. Mialkovszky Erzsébet
most is ízléses jelmezeiben összeforrott
együttessé szerveződtek ugyanazok a
debreceni színészek, akik évek óta, éppen
a színház zűrzavaros körülményei miatt,
kiestek az országos érdeklődés látóteré-
ből. Lengyel György és Balogh Gábor
játékmesteri erényeit is dicséri, hogy
egyenletes és magas színvonalú alakítá-
sok születtek.

A Madách Színház előadásában epizód-
szerepet játszó Hegedűs Erzsi nem ér-
demtelenül jutott Rickl Mária nehéz és
veretes szerepéhez. Alakítása csaknem
olyan súlyos, mint Sulyok Máriáé. Átélt
kőtömb-nagyasszonya kiváló alakítás,
annak ellenére, hogy a sulyoki hangsú-
lyok időnként visszhangzanak. Jablon-
czay Lenke-Gacsáry Emma kettős sze-
repét felváltva játssza Egri Márta és az
általam látott előadáson a kezdő Újhelyi
Olga. Már a Görgey-darab Kiss Anna-
szerepében fel kellett figyelni rá. Nem-
csak külseje predesztinálja a Szabó Mag-
da-dráma főszerepére, hanem érzékeny
átélőképességéről tanúbizonyságot tesz,
éppoly megragadóan éli az önfeledt fiatal
Jablonczay Lenke színpadi életét, mint
Gacsáry Emma öntudatra ébredő, nehéz
sorsú fiatalasszonyát. Gizellát Markovits
Borbála játssza mértéktartó eszközök-kel.
Van öniróniája, fanyarsága, meg-
szenvedett keserűsége. Öregedése sem
külsőséges, érzelmei Majthényi Béla iránt
szemérmes mélységeket hordoznak.
Agárdi Ilona az a színésznő, akinek sok-
oldalúságáról elemzést lehetne - kéne -
írni. Alázattal és tartással adja teljes lé-
nyét Klári, a mindenes cseléd alakjához.
Ahogy először megjelenik a fiatal, fel-
tűzött fonatú, kissé csámpás cselédlány-
ként, Liliom Julikájára emlékeztet: alig
észrevehetően ráncosodó öregedésé-re,
ajkbiggyesztéseire, szomorú tekintetére,
ritka örömeire sokáig emlékezünk.

Egri Márta, Somorjai Éva és Bessenyei Zsófia a Régimódi történetben



Meleg, emberi pillanatok örömét adja
Somorjai Éva mint Stillmungus Mária.
Margit apácafőnöknő. Szavaiból meg-értés
és megbocsátás árad. Bessenyei Zsó f i
szikár, szigorú és elkötelezett apáca, némi
irigységgel és fogcsikorgatással a kitörni
vágyó kollegina iránt. Csikós Sándor jóval
több értéket. mutat fel magából Majthényi
Bélaként, mint hősi és hősszerelmesi
szerepkörében. Barbinek Péter idős
Hoffere pontos karakterszínészt mutat, a
fiatal Hofferben is érezteti a nemes vadat,
akit a szerelem még nem képes legyűrni a
világ rovására.

A Régimódi történet előadása olyan érté-
keket hordoz, amelyek joggal keltik fel
ismét a reményt: a debreceni színház vég-
re újra régi művészi rangjához méltó életet
fog élni.

Eugene O'Neill: Egy igazi úr (Csokonai Színház,
Debrecen)

Fordította: Vas István. Rendező: Rencz
Antal. Díszlettervező: Kállai Judit m. v.
Jelmeztervező: Körösi Sándor. "Zenei
munkatárs: Tarnay György.

Szereplők: Sárosdy Rezső, 'Tikos Sári,
Bánfalvy Ágnes, Csáky Magda, Kóti Árpád,
Pagonyi Nándor, Kiss László, Farkas
famás, Seres József, Porcsin László.

Görgey Gábor: Fejek Ferdinándnak (Csokonai
Színház, Debrecen)

Rendező: Sándor János. Díszlettervező:
Kőrösi Sándor. Jelmeztervező: Greguss Il-
dikó. Rendezőasszisztens: Fülep Júlia.

Szereplők: Csikós Sándor, Bessenyei Zsó-
fia, Korcsmáros lenő, Somodi Kálmán, O.
Szabó István, Újhelyi Olga, Horváth Kati,
Simor Ottó, Sáradu Zoltán, Kóti Árpád,
Basilides Barna, Horányi László, Dienes
Kálmán, Szarvas József, Szoboszlai Zoltán.

Szabó Magda: Régimódi történet (Csokonai
Színház, Debrecen)

Rendező: Lengyel György és Balogh Gá-
bor f. h. A rendező munkatársa: Pinczés
István. Koreográfia: Ligeti Mária m. v.
Díszlettervező: Csányi Árpád. Jelmeztervező:
Mialkovszky Erzsébet. Maszkokat tervezte:
Bajkai András. .Szcenikus: Meller András.
Zenéjét Liszt Ferenc és F. Chopin műveiből és
korabeli dallamokból összeállította: Palásti Pál.
A jelmeztervező munkatársai: Szabó Ágnes és
Juhász Judit. Koreográfusasszisztens: Kaszás
Annamária.

Szereplők: Hegedűs Erzsi, Egri Márta m.
v., Újhelyi Olga, Simor Ottó, Horváth
Kati, Markovits Borhála, Sárvári Győző m.
v., ifj. Tatár Endre, Agárdi Ilona, Szabó
Ibolya, Pinczés István, Horányi László,
Wattay Judit, Tóth Emma, Baranyi Anna,
Poroszlay Eva, Pethő Zsuzsa, Somorjay
Éva, Tikos Sári, Kőrössi Anna, Véselyi
Margit, Bessenyei Zsófia, Géczy józsef,
Malonyai Nani, Herczeg Kati, Simon Irén,
Barbinek Péter, Csikós Sándor, Nagy
György, Ury Tibor, Laczó Zsuzsa, Frigyesi
Tünde, Kaszás Annamária, Bán Elemér,
Oláh György, Sárady Zoltán, Sz. Kovács
Gyula.

N. I.

A pályakezdés nehézsége

Hules Endre két rendezése

Azokban az években, amikor az amatőr
színjátszás világszerte forrongásban volt,
amikor egyre-másra születtek a legkülön-
bözőbb, politikai-közéleti tartalommal
telítődött kísérletek, köztük számos ma-
radandó értékű, Hules Endre amatőr
színész volt, és szorgalmas látogatója a
hazai és külföldi fesztiváloknak. Ezek az
évek és tapasztalatok kitörölhetetlenül
beépültek Hules színházi látásmódjába.
Ennek sok pozitívuma van, ugyanakkor
tagadhatatlan hátránya is. Az a színházi
ideál, amely hatott Hulesre, erősen kö-
tődött a korhoz, az adott társadalmi-po-
litikai szituációkhoz. Az akkor ható és
érvényes színházi formák azóta vagy
tartalmukat vesztve kiüresedtek, vagy
avatott kézben újjászületve beépültek a
színház általános formanyelvébe. Ezt a
beépítést, szintetizálást minden rendező-
nek magának kelt elvégeznie. Hules első
rendezései e szintetizálási kísérlet állapo-
tát mutatják. Azt a görcsös küzdelmet,
amit egy kötetlenebb, kísérletező jellegű
amatőr vagy avantgarde színházi alkotó-
módszer és egy kötött keretek között
működő hivatásos színházi munkamód-
szer összeegyeztetése jelent. S mivel ez az
összeegyeztetés még korántsem sikerült,
Hules rendezései ellentmondásosak. Ehhez
a szubjektív alkotói problémákon túl
hozzájárulták az indulás objektív körül-
ményei: egy évadban két színház közös-
ségét kellett megismernie, tehát egyikbe
sem tudott úgy beépülni, hogy zavarta-
lanul tudjon dolgozni. Pécsett az évad
legkisebb költségvetéséből számos mű-
vészi kompromisszummal jött létre a pro-
dukciója. Szegeden átépítések, igazgató-
változás és egyéb, társulaton belüli fe-
szültségek közepette kellett majd ' az egész
társulatot foglalkoztató darabot színre
vinnie.

Már a főiskolai vizsgáján, Schwajda
György Csoda című előadásán kitűntek
Hules rendezői erényei és fogya-
tékosságai. Kiderült: határozott elkép-
zelése van a rendezendő darabról, ez az
elképzelés kitágítja az írott mű kereteit, jó
a térszervezése, sokat és bizonyos
tekintetben a megszokottól többet és mást
kíván a színészeitől (mozgásban,

színészi jelenlétben), ugyanakkor nem
fordít elég gondot a hagyományos szi-
tuációk és színészi alakítások kidolgozá-
sára. Ez a Schwajda-darab esetében is
bizonyos disszonanciákat okozott, s fo-
kozottan mutatkozott meg a pécsi és
szegedi előadásokon.

Dundo Maroje

A pécsi Nemzeti Színházban Marin Držić
Dundo Maroje című komédiáját állította
színpadra. Ezt a reneszánsz komédiát
Bojan Stupica rendezésében bő-vérű
mulatságnak ismertük meg; a zsugori
kalmár pazarló fiának története csak
imitt-amott tartalmazott némi keserű fel-
hangot. A X V I . század első felében élt
dubrovniki Držić főműve, a Dundo Maroje
csak töredékesen maradt fenn, s az
általában játszott változat a töredékek
viszonylag egységesített, részben átdol-
gozott variánsa. Hules Endre több ponton
visszatért az eredeti töredékek szöve-
géhez. Az előadás kinyilvánított szándé-
ka, hogy bemutassa a reneszánsz huma-
nizmusa mögött megbúvó mozgató erőket
is, egy új isten - a pénz - születésének és
korlátlan hatalomra emelkedésének
következményeit, az elharapódzott ke-
gyetlenséget, agressziót, részvétlenséget s
nyomában a félelmet és bizonytalanság-
érzetet. Azokat a kortól független társa-
dalmi viszonyokat, körülményeket akarta
megvilágítani Hules, amelyekben a
rendező szavaival - „az az erényes, aki
gazdagabb, az a szép, akinek drágább az
ékszere, az az igaz ember, aki pontosan
fizet, és a csorbák kiköszörülésének leg-
biztosabb módja egy jól irányzott döfés".
Azaz ez a Dundo Maroje távolról sem kő-
vérű komédia csupán. De mintha a ren-
dező nem bízott volna eléggé a darabban:
különböző effektusokkal, látvány-
elemekkel egészítette ki.

Az előadás prológussal kezdődik, Dugi
Nos, a varázsló meséjével (amelyet álta-
lában nem mondanak el). Ennek lényege:
a mesebeli tájakról elűzött gonoszság,
aljasság más-más helyen bukkan föl, most
éppen ott, ahol a mese elhangzik, és
ennek igazolására, valamint elrettentésül
lebbenjen fel a függöny, váljék láthatóvá
mindaz, amiről a varázsló beszélt.

Az előadás az egész színházban folyik.
Ár. egyik bal oldali, a nézők háta mögötti
emeleti erkélyben található Maro úrfi
lakhelye, az első, jobb oldali egymás fö-
lött lévő földszinti és emeleti páholyok-
ban lakik Laura, a kurtizán, a bal oldali
proszcéniumpáholy a kocsma, a szereplők
szinte kizárólag a nézőtéren keresztül


