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Veszprémi évadtükör

A vendégjátékok nagyon közkedveltek
Budapesten. Felpezsdítik a nyár felé már
lanyhuló színházi érdeklődést, s ami ennél
is fontosabb, a magyar színjátszás
egészének felmérésére adnak lehetőséget.
A nem szakmabeli színházbarát is megis-
merkedhet a nagy hírű produkciókkal
anélkül, hogy fáradságosan utazgatna
vagy a tévé - az igazi előadás reprodu-
kálására, sajnos, alkalmatlan - közvetí-
téseire szorulna.

Idén tavasszal a kaposváriak, a pécsiek, a
veszprémiek, a szolnokiak és a miskol-
ciak jártak Pesten. Különösen érdekes a
veszprémi Petőfi Színház vállalkozása.
Ők nem a legsikeresebb darabokat hozták,
nem két-három előadást, hanem szinte a
teljes évad anyagát. (A Kabaré és a
Biedermann és a gyújtogatók kivételével
valamennyit.)

Dicsérendő s egyben kockázatos a do-
log. Dicsérendő, mert vállalják önmagu-
kat a törvényszerű színvonalhullámzá-
sokkal együtt, megmutatják, milyen elvek
érvényesülnek a darabválasztásban,
kirajzolják a színház teljes profilját.
Ugyanezért kockázatos is ilyen bő válo-
gatással jönni. A kiugró sikereket beár-
nyékolhatják a gyengébb előadások, eset-
leg erősebb benyomást is téve, rosszabb
szájízt hagynak maguk után.

Elöljáróban kijelentem: biztos, hogy
messzehangzóbb sikert, kedvezőbb érté-
kelést, végig telt házakat kaptak volna, ha
csak a Vonó Ignácot és a Majálist hozzák
el. Így viszont, még négy darab-bal a
tarsolyukban, megteremtették a le-
hetőséget, hogy a vendégjáték tanúja egy
évadról készíthessen számadást, a most
látottak alapján egy színház működésének
struktúrájába kapjon betekintést. Ez pedig
- az időbeli széthúzódás, a töméntelen
egyéb színházi élmény miatt - ritkán
adatik meg.

A műsorpolitika

Ha nem tűnne kétes értékűnek, azt mon-
danám: a veszprémiek bátran utánját-
szanak. Ha a Csurka iránti ragaszkodást
nézzük: ez a repríztendencia jó. Ugyan-
csak az a Hátszentelő s a még fontosabb
mondanivalójú Vonó Ignác esetében.

De már kevésbé érvényes ez A tizen-

hetedik baba nyarára és a Figaróra. Ez
utóbbit csak akkor kellett volna elővenni,
ha az amúgy remek darabbal lett volna
valami határozott, lényeges, mindenképp
elmondásra váró közlendőjük.

Az egyetlen eredeti bemutató (a Majális
mellett) - a kitűnő színészi alakítások
ellenére - a vendégjáték mélypontja volt.
Alla Szokolova Egy férfi ábrándjai című
műve nem érdemelt meg két estét a Pesti
Színházban, különösen akkor nem, mikor
pont annyit kapott a Majális is.

Az arányokra nem ártott volna jobban
ügyelni. Eggyel kevesebb Egy férfi-elő-
adás, s máris megoldódott volna a Vonó

Ignác és a Házszentelő közti nehéz vá-
lasztás. Így az érdeklődőknek az egyik-
ről, jobb híján, le kellett mondaniuk.

Ha most ebbe a felújításlistába bele-
veszem a Kabarét is, melynek idei döm-
pingje szembeszökő, akkor a nem túl jó
szovjet darabot leszámítva csak a Majális
az eredeti, nagy horderejű veszprémi
bemutató.

Ezt a „biztonsági" műsorpolitikát a
veszprémi színházi vezetés - sok éve kö-
vetkezetesen - így indokolja: „A mű-
sorválogatásnál most is ragaszkodunk
tradíciónkhoz. Nem akarunk laborató-
riumi, kísérleti színházat csinálni, csak a
vájtfülűekhez szólni... Korszerűségen azt
értem, hogy a divatos színházi irányzatok
majmolása helyett, saját gyökereinkhez
közeledve előadásaink tartalmában
teremtsünk újat, híven saját szellemi
hagyományainkhoz." (Egy Péter-vári
Istvánnal készült interjúból.) Ez érthető,
világos beszéd.

A realista színjátszás hagyományait
ápoló, az etikai helytállást sugárzó művek
lelnek tehát otthonra leginkább
Veszprémben. Ha valaki most Csurka
István nevével az abszurd vonzáskörébe
szeretné utalni e színházat, éppen Csur-
kával lenne legjobban megcáfolható. Nem
a kiagyalt, művi ötletekből, hanem a
nagyon hűen ábrázolt valóságból ke-
rekedik ki a groteszk, az abszurdhoz haj-
ló kép - minél pontosabban rajzolva, annál
hajmeresztőbb élességgel.

A Majálist csak most fogják behatóbban
elemezni, friss a bemutató. De egy dolog
előre tudható: Csurka megint olyan
problémát ragadott meg, öntött formába,
melynek tisztázása, „kibeszélése"

elengedhetetlen a harminc éve megkezdett
út folytatásához. A keserűség sokáig forr,
de mindig kibuggyan. Ha a társadalmi
haladással szükségszerűnek ítélhető és
megmagyarázható is az „utol-

só parasztíró" megrendülése és mene-
külése avagy pózoló, hőzöngő outsider-
kedése (egyéne válogatja, ki minek nézi) :
tragédiának tragédia, azaz értékpusztulás.
A parasztság eltűnése, a kelleténél talán
gyorsabban, elsietettebben végzett
felszámolása nagyon sokaknak marad
személyes fájdalom, feldolgozatlan él-
mény. Marhás István példázatát a színpa-
don láttatni: társadalmi-politikai fontos-
ságú tett, csakúgy, mint a paraszti sorban
is fellelhető lumpenéleteket, kallódó
értékeket felmutatni. (Más kérdés, hogy a
háromfedelű szisztéma: „beépült" realista,
ellenzéki múltőrző, perifériára szorult
tengődők miként gyengítik egymás érveit
dramaturgiailag, hogyan teremte-nek suta,
kényszer szülte szituációkat.)

Az elmondottak alapján érthető, hogyan
került a Majális (és tulajdonképpen
Karinthy Ferenc Házszentelője is, hasonló
indíttatással) a veszprémi műsorrendbe.

A rendezők

Pethes György, Pétervári István, Orbán
Tibor és a (hagyományosan) vendégség-
be járó Horvai István kiegyensúlyozott,
higgadt teljesítménye is eredményezi,
hogy a vendégjáték nem keltett szélső-
séges vagy viharos érzületet. A látottak
alapján nehéz megítélni, mi az, ami el-
választja, megkülönbözteti rendezői stí-
lusukat.

Talán a színészként is látott Orbán
Tibort, a színház új tagját ismerjük leg-
kevésbé. A Figaró házasságának színre-
állítása reménykeltő; mindig „kicseng",
mindig jó móka. A régiesen szövegezett
színlap, mely tudtul adja, hogy „felsőb-
bek engedelmével a színjátszó társaság
egy mulatságos víg játékot elő ád" -
érthetően derűs várakozással tölt el. Ez a
kellemes hangütés (mely egy játékstílust
is feleleveníthetett-parodizálhatott volna),
folytatás és indoklás nélkül maradt.
Ugyancsak szervetlen, sőt sokak számára
érthetetlen volt az a hosszadalmas
némajáték, melyben a Figaró előzményét,
a Sevillai borbélyt mesélték el. Íme, két
ötlet, használható stilizáció: de roszszul
alkalmazva. Az eklektika aztán az
alakításokon is eluralkodik: ki groteszk,
ki népiesen tűzrőlpattant, ki pátoszos, ki
naiv. Atgondoltabb, pontosabb célki-
tűzés (a veszprémiek sajátja!) itt igen el-
kelt volna.

A színészek

A veszprémi színházban, a többi vidéki
színházhoz képest, nem olyan vad iramú
a fluktuáció. Ez az együttes jó közérze-



tére, megfelelő munkakapcsolatára lát-szik
bizonyságnak.

A vendégjáték főhőse: Szoboszlay
Sándor. Vonó Ignácként, Marhás Ist-
vánként, Barneyként a legjobb előadá-
soknak volt mozgatórugója. S a H á z -

szentelőben, ahol alig szólal meg: rezignált
hallgatása, keserű tartózkodása fény-
évnyire távolítja el mulatozó „felső tíz-
ezerbeli" cimboráitól. Sokszínűsége,
hangváltásai, a rendkívüli koncentráció, a
művészi jelenlét minősége: egészen
kivételes. Akárhányan mutatják be majd a

Majálist: Marhás István arcélét, tragikus-
komikus-szánalmas-heroikus magatartását
egyszer s mindenkorra az övével fogjuk
azonosítani.

Hasonló nagyszerű pillanatokkal aján-
dékozott meg Jászai László (különösen a

Házszentelő Haudekjeként) és Dobos Ildikó
mint a Majális részeges-alpári Fügedinéje.
Egy jobb előadás lehetőségét hordozta a
főszereplő Horváth László a Figaróban.

Jászai László, Demjén Gyöngyvér,
Dobos Ildikó, Dobák Lajos, Kenderesi
Tibor, Dévaj Péter: olyan alapmag ez,
amelyet minden magyar színház élcsa-
patának vallhatna.

Az újonnan jöttek: például Pataki Erzsi a
főiskoláról és Horváth Ibolya is kapott
alkalmat, hogy bizonyíthassa képességeit.

S ha hozzáteszek a „nagy sorhoz" ilyen
neveket, mint Vajda Károlyét vagy Bakody
Józsefét: alig kívánhatni jobb
epizodistákat.

Éppen e miatt a kiemelkedő prózai tár-
sulat miatt meglepő, hogy vonakodnak
rájuk még több súlyt tenni, kalandosabb
tájakra vonni őket.

Mert például A tizenhetedik baba n y a r a - -

Ray Lawler ausztrál szerző darabja annak
idején (1958-ban) nagy siker s a „nyugatra"

való kapunyitás volt - nézhető ugyan, de a
„múlt visszahozhatatlan, az illúziók
szépek" gondolat nem is túl leleményes
körülcirkalmazásán kívül egyébbel nem
szolgál. Persze megint Szoboszlay, Jászai,
Demjén, Dobos. (És a vendég Koós Olga,
aki nagy színésznő, annyi kifejezőeszköze,
sőt értelmező gondolata van, h o g y

monodrámaként is el-játszhatná
mindazokat a színműveket, melyekben
benne van, csak az ő szem-szögéből
láttatva az eseményeket.) Ok mindent,
tehát ezt is kifogástalanul meg-csinálják,
de miért itt fecsérelik az erejüket? Csak
Dobos Ildikó és Koós Olga talál ki
magának teljes és a szerep mögöt-

Alla Szokolova: Egy férfi ábrándjai (veszprémi Petőfi Színház). Horváth Ibolya (Sura), Orbán Tibor
(Pável) és Koós Olga (Édesanya)

Jászai László és Demjén Gyöngyvér A tizenhetedik baba nyara előadásán (Iklády László felvételei)



ti sorsot: a többiek kénytelenek abban
maradni, ami adatott.

A két fiatal színésznő: Horváth Ibolya
és Pataki Erzsi mozoghattak, oldódhattak
kicsit a színpadon az Alla Szokolova-
darabban. Nem tudom elképzelni, hogy a
Szovjet Drámák Ünnepi Fesztiváljára nem
találhattak volna jobbat e szentimentális,
hihetetlenül naiv és után-érzéses mű
helyett. (Az igazsághoz hozzátartozik: volt
benne valami megkapó báj, nem
agresszívan, tolakodóan volt rossz.) Amit
azonban e két ifjú hölgy és Koós Olga
csinált, az olyan üdítően kedves,
természetes és játékos volt, hogy a
szövegtől függetlenül vált kellemessé a két
este. (A nézőtér viszont kongott.)

Végezetül: tanulságos, hasznos hetet
töltöttek itt a veszprémiek. A szaporodó
kísérleti, sokkoló előadások közepet-te
nem árt, ha van, amihez viszonyítani
tudjuk: blöff vagy igazi minőség szüle-tett.

A veszprémiek ezt a viszonyítási pontot,
ezt az „origót" őrzik, a legnemesebb
színházi hagyományokat ápolják meg-
bízhatóan, magas színvonalon.

E számunk szerzői:

BARABÁS JUDIT
egyetemi hallgató

BUDAI KATALIN
a Színházi Intézet ösztöndíjasa

ÉZSIÁS ERZSÉBET
a Kulturális Minisztérium főelőadója

FORRAY KATALIN
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

GÁBOR ISTVÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

GERVAI ANDRÁS
a Színházi Intézet munkatársa

GYÖRGY PÉTER
az ELTE esztétikai tanszékének
tudományos ösztöndíjasa

KŐHÁTI ZSOLT újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője

KROÓ ANDRÁS
a Magyar Televízió dramaturgja

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró,
a Magyar Hírlap munkatársa

NÁDUDVARI ANNA író
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
OSGYÁNI CSABA újságíró,

a Magyar Rádió munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
RAJK ANDRÁS újságíró,

a Népszava főmunkatársa
REGŐS JANOS

Scene Színpad művészeti vezetője
RÓNA KATALIN újságíró,

a Hungarian Travel Magazine munkatársa
SOLTÉNSZKY TIBOR a Magyar Rádió
munkatársa SZÁNTÓ PÉTER újságíró, a
Népszava munkatársa

SOLTÉNSZKY TIBOR

Végzősök vizsgáztak

A Tudós nők és a Sárga liliom
az Odry Színpadon

Nőmozgalmak tündöklése, bukása, állan-
dó újjászületése és újbóli kompromit-
tálódása után mit kezdjünk a Tudós nőkkel
? Rácsodálkozhatunk Moliére pontos
munkájára, a történetet enyhén átható
könnyed, cinizmust súroló iróniájára. De
ha színházat akarunk csinálni, önmagun-
kat kell belekomponálni - ahogy Major
Tamás csinálta. A darab születése óta
eltelt haromszáznyolc év történelme
kényszerűen távolítja el a huszadik szá-
zadi nézőt e „hősöktől" s történetük
fordulataitól. Major ezt a távolságtartást
tette a főiskolai előadás szervező erejévé,
hogy ma is érvényes komédiát:
lélektisztító, ördögűző szertartást kanya-
rítson a színpadra. Panoptikumot próbált
teremteni, élő panoptikumot, ahol Moliére
vígjátéki ősfigurái magukon és magukban
hordják történelmi képzet-társításainkat.
Sikerült-e ezen paradoxon inkarnációja,
élő viaszbábuk teremtése? Természetesen
csak a mű korlátain belül s a végzős
színinövendékek tudásához, tehetségéhez
igazodva.

Tudós hölgyeink hárman vannak:
Philaminte, e társaság vezéralakja, csa-
ládjának „kényura" (Philemon negatív
lenyomata); nagyobbik lánya, Armanda,
akit anyja már sikeresen beprogramozott
eszméivel; enyhén nimfomán sógornője,
Beliza. Hármójuk közül Beliza szerepe a
leghálásabb, csupa poén minden meg-
jelenése. Igó Éva élt is ezzel a lehető-
séggel - sőt, néha szerepe elé tolakodott
külön játékaival. Találó, bár kissé banális
jelmezével végül is az egyik legsikerültebb
alakja volt az előadásnak. Armandaként
Básti Juli szerepformálása, jó értelem-ben
vett teatralitása, kiművelt dikciója,
öltözete jó foglalatát adta az elkényezte-
tett, megkótyagosított polgárlánynak, a
harcias nőmozgalmár és egy álszent apáca
ötvözetének. A tudós hölgyek társa-
ságának és az előadásnak a középponti
figuráját, Philaminte-et viszont kevésbé
sikerült eltalálnia Sándor Erzsinek. Alkata
s jelmeze találat volt ugyan, e zsarnok
anya s feleség mégis vérszegény maradt -
bár nagyon gazdag színházi, irodalmi és
életbeli forrásból kaphatott volna
vérdúsítót. Így csupán a többiek ked

véért hittük el, hogy ő a vezéregyéniség,
hiszen olyan következetesen állították
róla. Chrysale, a tesze-tosza szuper-
papucs férj Szirtes Gábor megformálá-
sában tökéletes kispolgár. Egyenletesen jó
színészi munkája ellenére sem lett
azonban a többiekkel egyenértékű pa-
noptikumfigura. Alakítása ugyanis el-tért
a Beliza, Armanda képviselte stílustól;
pontos, precíz, naturalisztikus módon,
minden absztraháltság nélkül játszott.
Ariste, a férj öccse az, aki cselével végül
is megoldja a bonyolult családi
konfliktust, s az egymásnak rendelt sze-
relmesek legális összeboronálását elvégzi.
A Palkó László formálta előadásbeli alak-
ja mutatja a legpregnánsabban azt a le-
hetőséget, ahogy Moliére figuráit tovább
lehetett építeni. Rendezői találat-nak
tartom, hogy pirospozsgás, rövid bajszú,
kissé bohém dzsentroid alakot formál a
színész belőle. Ugyanez a gazdagító
szándék formálta a széptevő szerelmes
hős, Klitander szerepét is. A szép-fiú,
akinek más dolga sincs, mint hogy kivárja
szerelme beteljesülését, a fináléban igazi
operettfiguraként lépett elénk. Kassai
Károly fehér öltönye is ehhez igazodott;
beszédmodora néhány pillanatban
kísértetiesen latabárosra sikerült. Ő is
többször túllőtt a célon: zavarbaejtően
igazi bonvivánként nyilvánult meg.
Henriette, a zsarnok és sznob anya
másodszülött lánya szerelmét minden
fennköltség nélkül, pórias egyszerűséggel
szeretné realizálni: férjhez menni
Klitanderhez, ez egyetlen vágya. Evilági
gesztusa lesz a családi botrány kirobban-
tója. Herczeg Csillának pont ezt a ter-
mészetességet nem sikerült elhitetnie né-
zőivel.

A többé-kevésbé egységes „panopti-
kumból" két figura válik ki, Trissotin és
Vadius alakítója; ők ketten szinte
szétfeszítik a szerepük és a darab kereteit.
Trissotin, ez a költőcske-vadállat, ez az
érdekházasságot becserkésző senki
 leleplezéséig a tudós nők körének
csodált vendége, Philaminte kegyeltje s
jelöltje Henriette kezére. Ez a Trissotin
 Bezerédi Zoltán megfogalmazásában
 olyan erőteljes, hogy egy öntörvényű,
kész, hasonlítást nem tűrő alakot kaptunk
általa. Nagy élmény a jelenléte, de az
előadásétól független tér- és idő-
koordináták között. Hatalmassá, félel-
metessé növekedett ez a kis féreg, aki-nek
egészen más panoptikumban a helye. Ott,
ahol Mann Cipollája, Bulgakov Wolandja
és a többi, huszadik századi rémálmunk
öltött testet. Ott, ahol a


